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 افتتاح الدورة -     أول  
 
       الفرتة     خالل          إيطاليا،       روما،   يف  (      اهليئة )          والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد      هليئة      عشااارة         الساااابعة         العادية        الدورة        انعقدت  - 1
 1 .    هيئة ل         اإللكرتوين ل     وقع  امل     على          واملراقبني         املندوبني       قائمة     على       االطالع      وميكن  .     2019      شباط /     فرباير    22    إىل    18    من
 
      عشرة         السابعة         العادية        لدورهتا        واملقرر        الرئيس       ونواب        رئيسها        انتخبت    قد       اهليئة      كانت             الداخلية،        الالئحة        بأحكام        وعمال    - 2

                 mammaal maglore       السااااااايد      عشااااااارة         الساااااااابعة         العادية        الدورة      ورأس  .     7012     عام   يف      عشااااااارة         الساااااااادساااااااة         العادية       دورهتا     خالل
              rihYr  arsuY        والسااااايد  (     شااااايلي )                   Talara lammaraeaa        السااااايدة    من    كل         لرئيس ا      نواب      منصاااااب   يف     ُ   وانُتخب   (.    كوك    جزر )
                  nhra tare eai or         والساايدة  (       سااويساارا )                  drartoa  iythoaa        والساايد  (        ناميبيا )                 eeaare Jaraarae         والساايدة  (          إندونيساايا )
              nhra     tare eai or        السااااااااااااايااادة     ُ    وانُتخبااات   (.      اليمن )         اجلرموزي     أمحاااد     علي     معني        والساااااااااااااياااد  (         األمريكياااة        املتحااادة         الوالياااات )
   (.         إندونيسيا )  Gustaf Daud Sirait       السيد      حمل                ra ram Tahar       السيد       وحل    .       للدورة       مقررة  (         األمريكية        املتحدة        الواليات )

 
                                  الدورة مرح ب ا باملندوبني واملراقبني.                 mammaal maglore             وافتتح السيد   - 3

 
          باااملناادوبني           الطبيعيااة،         واملوارد       املناااخ    م،    العااا       املاادير      نااائااب   ،                   oaraa  emera Seleao        الساااااااااااااياادة        باادورهااا    باات     ورح    - 4

           البيولوجي        التنوع       لرتسااااااي        حامستني       كانتا          للهيئة       األخرية        الدورة        انعقاد     منذ        انقضااااااتا       اللتني        الساااااانتني      أن      إىل        وأشااااااارت  .         واملراقبني
        العالقة       تجديد ب      بش ر   ي        البيولوج        التنوع         اتفاقية   يف        األطراف     ؤمتر مل     عشر        الثالث        االجتماع       أن     إىل   و    ،      العاملي        األعمال      جدول    على
     على       الضوء        وسل طت  .        والبيئة         الزراعة    بني        التآزر      أوجه    من       جديدة      حقبة       بداية     شك ل       ، ما (      املنظمة )          والزراعة        األغذية       منظمة    مع

       اإلعداد   و            البيولوجي        التنوع       تعميم      منصااااااة       إنشاااااااء         مبا يف ذلك             البيولوجي،        التنوع     جمال   يف        املنظمة        تتخذها     اليت        اخلطوات      خمتلف
         التقرير     على       اهليئة       وهنأت  .      األمساك        ومصايد          والغابات         الزراعة       طاعات    عرب ق           البيولوجي        التنوع       تعميم      خاصة ب          سرتاتيجية   ال    احلايل
     على       وأكدت        واهليئة        املنظمة       تاري    يف       بارزة     حمطة     ميثل     أنه    إىل      مشااااااااااااارية   ،     العامل   يف          والزراعة        لألغذية           البيولوجي        التنوع      حالة    عن

         التقرير     هبذا       اهليئة       ترح ب    أن   يف       أملها    عن        وأعربت  .          البيولوجي        التنوع      بشأن         العاملية       العمل     خطة    إىل         بالنسبة       اهليئة     عمل      جدوى
ا   وم         موثوق ا         تقييم ا         اعتباره     على        نتائج    من         التقرير      إليه    لص خي    ما        أن يؤدي     ويف          والزراعة        األغذية     أجل    من           البيولوجي        للتنوع       قياسااااااااا 
  .     عاملية     عمل     خطة     وضع   إىل 
 
        تقارير      أعدت         أن اهليئة      على   ،      يولوجي   الب        التنوع         التفاقية          التنفيذي      األمني      نائب   ،        eaaa    a nooCer       الساااااااااااايد      وأثىن  - 5
           البيولوجي         بالتنوع       اخلاصاااااة     تلك    إىل         باإلضاااااافة          واحلرجية،        املائية         واملوارد          احليوانية         والثروة          النباتات       قطاعات     إىل         بالنسااااابة  ة      بارز 

       العامل   يف          والزراعة        لألغذية           البيولوجي        التنوع      حالة    عن         التقرير      صاادور     جاء     وقد  .                     وخطط العمل ذات الصاالة          والزراعة        لألغذية
         الدوافع    من     احلد     خالل    من           البيولوجي        التنوع     صااااااااااااااون   يف        املتمثل        التحدي      وجود      بفعل     فقط     ليس         املناسااااااااااااااب،         التوقيت   يف

ا    بل         خساااااارته،      وراء         الكامنة     أو           والغذائية      اعية     الزر      نظم  ال       تصاااااميم     أجل    من           البيولوجي         بالتنوع          االساااااتعانة        لتعزيز       كفرصاااااة         أيضااااا 
     هبذا       صااااااائبة           وسااااااياساااااااتية      فنية         توجيهات       إعطاء     أجل    من       حتفيزي     دور       تأدية       واصاااااالة    إىل م       اهليئة     دعا     وقد  .        تصااااااميمها       إعادة

                                                   
1  www.fao.org/cgrfa 
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       العمل     وترية        تسريع       خالهلما       ينبغي        واللتني           البيولوجي        للتنوع        املتحدة      األمم     عقد    من          املتبقيتني        السنتني   يف      خاصة        اخلصوص،
  .    7070     عام     بعد    ملا           البيولوجي        للتنوع        العاملي       اإلطار      ووضع           البيولوجي         بالتنوع     اصة  اخل      آيشي       غايات       تحقيق ل

 
   ، (       املعاهدة )          والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد      بشاااااااااااأن         الدولية         املعاهدة     أمني   ،             eert araaonae       السااااااااااايد   د     وشاااااااااااد    - 6

    أن      أمله    عن       وأعرب  .     سااااااواء    حد     على          سااااااياساااااااتية   وال        الفنية        املسااااااائل   يف          واملعاهدة       اهليئة       أمانيت    بني        القائم         التعاون      أمهية    على
      أوجه        نفساااااااااها،        لإلدارة        تابعتني          واملعاهدة       اهليئة        أمانتا        مبوجبها       أصااااااااابحت     اليت      نظمة  امل        إدارات       تنظيم       إعادة      بفضااااااااال         تتنامى،
  يف   و   .   مة      املسااااتدا         التنمية       أهداف      حتقيق   يف       يساااااهم    مما           املسااااتدامة،         للزراعة      األمشل        الساااايا    يف       تندرج     وأن         اجلهازين    بني        التآزر

          والشركاء         البلدان    مع         املعاهدة       أمانة      تعمل    أن      أمهية     على     شدد                                                حني أشار إىل ما أحرز حىت اآلن من تقدم مبوجب املعاهدة، 
     اليت          النباتات      بذور     شكل     على         مستدام،    حنو     على            واستخدامها       العامل   يف          النباتية          الوراثية        املوارد      لصون       العامل      أحناء      خمتلف   يف

     وضاااع     على          araaonae       السااايد      وأثىن  .     ساااواء    حد     على         بالبذور      خاصاااة       حيوية         معلومات     شاااكل      وعلى   ة       والتغذي        الغذاء       تؤم ن
ا        إجناز ا     ذلك         باعتبار          النهائية        بصاااااااااااااايغته       العامل   يف          والزراعة        لألغذية           البيولوجي        التنوع      حالة    عن         التقرير        اجلهاز      أن      رأى   و        هام 
                                 لعون يف الرتويج لنشره واستخدامه.                    ، وتعهد بتقدمي يد ا     اإلجناز     هبذا       يرح ب     سوف          للمعاهدة         الرئاسي

 
         الفاصااااااالة         الساااااااابقة       الفرتة      أن      إىل        وأشاااااااارت  .         واملراقبني          باملندوبني   ،     اهليئة       أمينة   ،              nrere  offlarr        السااااااايدة        ورح بت  - 2
       العمل        وحلقات           االجتماعات    من        العديد      وعقد       جمدد ا        للهيئة         اإللكرتوين       املوقع      إطال     مع         باألحداث       حافلة      كانت           الدورات   بني

      حالة    عن         التقرير    من  "        للتدقيق "       معد ة      نسااااااااااااخة        وإصاااااااااااادار       العامل   يف          والزراعة        لألغذية           البيولوجي        التنوع      حالة       إعداد    من          واالنتهاء
       وجهات       بلدان   من         األنشااطة     هذه   يف       سااامهوا       الذين    مجيع     إىل        بالشااكر        وتوجهت  .      العامل   يف          والزراعة        لألغذية        املائية          الوراثية        املوارد
ا          offlarr         الساايدة     عربت   وأ   .     وخرباء       وطنية       اتصااال      على         وسااويساارا          وإساابانيا          والنرويج        أملانيا    من    كل        كومة            عن امتناهنا حل       أيضاا 

      أجري         تقييم ا        وبأن         اهليئة      بعمل         املتزايد        اإلقرار    إىل        وأشارت  .      اهليئة     عمل        برنامج        لتنفيذ         واملخصصة          امليزانية    عن        اخلارجة         مسامهاهتا
      مثايل       مور د "      خانة     ضاااااامن       اهليئة      أدرج    قد                                  الطبيعية لتحقيق الزراعة املسااااااتدامة         للموارد    لة      املتكام        اإلدارة   يف        املنظمة       ملسااااااامهة        مؤخر ا

        املوارد     جمال   يف        املنظمة     عمل "     أن           ومفادها      سااابق       تقييم       إليها      توصاال     اليت       اخلالصااة        وأقر    "            واالساارتاتيجية         العاملية         املعرفية          للمنتجات
   ".        والزراعة        لألغذية          الوراثية       املورد     جمال   يف    هلا       مشهود      سلطة    هي         واملنظمة        للغاية      جمد            الوراثية

 
  .   ألف       املرفق   يف        الوارد       النحو     على        األعمال      جدول       اهليئة        اعتمدت     وقد  - 8
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 دور الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في تحقيق األمن الغذائي والتغذية -      ثاني ا
 
      األمن      حتقيق   يف          والزراعااة        لألغااذيااة          الوراثيااة        املوارد      باادور        املتعلق       العماال         اسااااااااااااااتعراض        بعنوان         الوثيقااة   يف       اهليئااة     حبثاات  - 9

         الركائز   يف          والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد       مساااااااااامهة      بشاااااااااأن        األعضااااااااااء        تقارير    عن          املعلومات        بوثيقة       علم ا       وأخذت  2       الغذائي
        املوارد    مهة   مبسااااا         للتوعية        املنظمة        بأنشااااطة       رح بت  و   3 .     الصاااالة     ذات          املسااااتدامة         التنمية       أهداف      حتقيق    ويف         الغذائي      لألمن       األربع
     هذه       تنفيذ        مواصاااااااااااااالة        املنظمة    من       وطلبت          املسااااااااااااااتدامة         التنمية        وأهداف         الغذائي      األمن      حتقيق   يف          والزراعة        لألغذية          الوراثية
         واملعارف               واجملتمعات احمللية         األصالية         والشاعوب        الصاغرية         احليازات        وأصاحاب        األسارية         الزراعة          ما يتعلق ب   يف      خاصاة   ،      األنشاطة
        وإنتاج                                واألنواع غري املساااااااااتغلة بالقدر الكايف         الربي ة        األغذية    عن          البيانات    من      مزيد    مجع   ة     ضااااااااارور      على       وشاااااااااددت  .          التقليدية
     بشااأن        اجليدة          املمارسااات      ونشاار      جتميع    إىل       احلاجة    إىل                   ارت باإلضااافة إىل ذلك    وأشاا  .        املنزلية        احلدائق   يف         مبا يف ذلك         األغذية

  .     قاليم      شىت  األ   يف        قطاعات       خمتلف ال    عرب                    اف التنمية املستدامة           يف حتقيق أهد          والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد            قياس مسامهات 
 
   -         الغذائي       واألمن          والزراعة        األغذية     أجل    من           البيولوجي        التنوع    عن    66     رقم         األساااااسااااية         الدراسااااة     على       اهليئة        واطلعت  -  10

         معلومات    إىل           واسااااتناد ا         البلدان    بل   ق      من          االسااااتعراض    من      مزيد     بعد         األمانة،    من       وطلبت  ،      بينها          املتبادلة         العالقات         اسااااتكشاااااف
         الغذائي      األمن      حتقيق   يف          والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد       مساااااااااااااامهة    عن                   الرمسية لألمم املتحدة          باللغات       كتي ب         إعداد         إضاااااااااااااافية،
  .     الصلة     ذات          املستدامة         التنمية        وأهداف

 
ن     يها  عل       احلصااااااااااااااول       وقدرة          باملغذيات      غنية       أغذية       توافر    بني       الربط    إىل         البلدان       اهليئة      ودعت  -  11        األمناط      تنوع       وحتساااااااااااااا 

   يف           االعتبارات     هذه      إدراج   و        أخرى،     جهة    من         املستدام            واستخدامها          والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد      وصون     جهة    من          الغذائية
  .        اخلاصة هبا          والتغذية         الغذائي      األمن        سياسات

 
       اخلطوط        وتنفياااذ         الغاااذائي      األمن     قيق حت   يف          والزراعاااة        لألغاااذياااة          الوراثياااة        املوارد      بااادور         التوعياااة    إىل         البلااادان     دعااات     كماااا  -  12

  4 .        بالتغذية          املتعل قة           واإلقليمية         الوطنية       العمل      وخطط         والربامج          السااياسااات   يف           البيولوجي         التنو ع       مفهوم        لتعميم         الطوعية           التوجيهية
  .     الوطين        املستوى     على         التوعية       ألنشطة        املوارد       تعبئة      أمهية        وأبرزت
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 غذية والزراعة وتقاسم منافعهاالحصول على الموارد الوراثية لأل -      ثالث ا

 
  والقانونيين الفنيين الخبراء لفريق الرابعة الدورة تقرير

 منافعها وتقاسم الموارد على الحصولب المعني
 
  5 .       منافعها        وتقاسم        املوارد     على        باحلصول      املعين            والقانونيني        الفنيني       اخلرباء       لفريق         الرابعة        الدورة       تقرير   يف       اهليئة      نظرت  -  13

     على         منافعها        وتقاساااااااام        املوارد     على        باحلصااااااااول      املعين            والقانونيني        الفنيني       اخلرباء      فريق       أعضاااااااااء    إىل        بالشااااااااكر      هليئة ا        وتوجهت
  .           على التقرير        وصادقت        املمتاز       عملهم

 
  لمختلف المحددة والممارسات المميزة السمات
 والزراعة لألغذية الوراثية للموارد الفرعية القطاعات

 
        املوارد     على       احلصااول       عناصاار      ساايا      ضاامن      تصااف،     اليت          التفسااريية         املالحظات       مسااودة        بعنوان   ة      الوثيق   يف       اهليئة      نظرت  -  14

           باملعلومات       علم ا       وأخذت  6        والزراعة        لألغذية          الوراثية         للموارد         الفرعية          القطاعات       ملختلف        املميزة        السااااااااااامات          منافعها،        وتقاسااااااااااام
   7 .     الصلة    ذات       األخرى

 
         الدقيقة      احلية          الكائنات    من          والزراعة        لألغذية          الوراثية         باملوارد      املعين       اخلرباء    يق    لفر       األول         االجتماع        بتقرير      اهليئة         ور حبت  -  15

  .      املمتاز       عملهم     على       اخلرباء      فريق   يف        األعضاء    إىل        بالشكر        وتوجهت  8           والالفقاريات
 
        للسااامات    حة    املنق         القائمة     ذلك   يف    مبا              هبذا التقرير،     باء       املرفق                   على النحو الوارد يف           التفساااريية         املالحظات ب    بت     ورح    -  16

                                           عناصااااااااار لتيساااااااااري التنفيذ احمللي للحصاااااااااول على املوارد        تعميم        املنظمة    من       وطلبت   ،        والزراعة        لألغذية          الوراثية         للموارد        املميزة
        املوارد     على       احلصااااااااول       )عناصاااااااار                                                                                   وتقاساااااااام منافعها بالنساااااااابة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

         للمنظمة          والقطرية          اإلقليمية         واملكاتب        األعضاااااااء    مجيع      على          النهائية         بصاااااايغتها          التفسااااااريية      حظات   املال    مع   (       منافعها        وتقاساااااام
  .      األخرى        املعنية         الوطنية        االتصااااااااااال      جهات       وسااااااااااائر          واملعاهدة           البيولوجي        التنوع         التفاقية         التابعة         الوطنية        االتصااااااااااال       وجهات
           التفساااريية،         املالحظات     ذلك   يف    مبا          منافعها،    سااام    وتقا        املوارد    على       احلصاااول       عناصااار       دراساااة     على        األعضااااء       اهليئة        وشاااج عت

  .       االقتضاء     حسب            واستخدامها
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    من         الفرعية          القطاعات       ملختلف         منافعها        وتقاسااااااام        املوارد     على        باحلصاااااااول        املتصااااااالة         التدابري      أمهية       جمدد ا       اهليئة        وأك دت  -  17
       أشارت        تقد م،    ما    إىل        وإضافة  .         املستدامة        لتنمية ا       أهداف    من    15 و   2       اهلدفني      حتقيق            بالنسبة إىل          والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد
         للمنافع        واملنصاااااااف        العادل          والتقاسااااااام        اجلينية        املوارد     على       احلصاااااااول      بشاااااااأن        ناغويا           وبروتوكول          واملعاهدة       عملها    بني         التكامل    إىل

       تقاسااام          الوراثية      وارد  امل    على        باحلصاااول       يتعلق    ما   يف   (      ناغويا          بروتوكول )           البيولوجي        التنوع          باتفاقية       امللحق           اساااتخدامها    عن         الناشااائة
  .       منافعها

 
ا      املضااااااااااااااي        املنظمة    من       وطلبت  -  18         إدارية    أو / و         تشااااااااااااااريعية       تدابري      الختاذ       منها،      بطلب          البلدان،        مساااااااااااااااعدة   يف       قدم 
        والدور        املوارد     تلك      أمهية    إىل        بالنظر      وذلك          منافعها،        وتقاساام          والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد     على        للحصااول          سااياساااتية   أو / و

      على        باحلصاااااول       اخلاصاااااة         التدابري         البلدان       تطب ق     بأن      كذلك         اهليئة       وأوصااااات  .        الغذائي      األمن    إىل         بالنسااااابة      ؤديه ت      الذي      اخلاص

          والزراعة        لألغذية          الوراثية         للموارد         الفرعية          القطاعات      خمتلف   يف         القائمة         واهلياكل      األطر    مع        يتماشى    مبا         منافعها        وتقاسم        املوارد
  .        وتنفيذها         التدابري     تلك      حتديد   يف          والسمكية        احلرجية         واملوارد        يوانية  احل         والثروة         الزراعة        وزارات       إشراك      جانب    إىل
 
     على       احلصاااااااااول     جمال   يف       عملها ل         اساااااااااتعراض             نص على إجراء  ي         السااااااااانوات        املتعدد    ها   عمل        برنامج       بأن         اهليئة        وذك رت  -  19

     قبل    من          االساااااااااتعراض   ض    بغر        يعد ،    أن       اهليئة     أمني    من       وطلبت      عشااااااااارة         الثامنة         العادية       دورهتا     خالل         منافعها        وتقاسااااااااام        املوارد
  :   يلي    ما         للهيئة،         التابعة         الدولية         احلكومية        الفنية       العمل        جمموعات

 
                                                                                          استعراض لعمل اهليئة سابق ا يف جمال احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها؛  ( 1 )
                       ا يف ذلك أفضل املمارسات،                                                                    دراسة استقصائية حديثة عن املقاربات التشريعية واإلدارية والسياساتية، مب  ( 2 )

                                                                                       اخلاصااااااااة باحلصااااااااول على املوارد وتقاساااااااام منافعها يف خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية 
                                                                                          والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبذا النوع من املوارد واملتاحة لدى الشااااااااااااعوب األصاااااااااااالية واجملتمعات 

                              من تنفيذها، إضااافة إىل التحديات      خلصااة                ية والدروس املساات                                    احمللية، وذلك بغرض حتديد املقاربات النمط
               واحللول املمكنة؛

                                                                                     حملة عامة عن التطورات اليت شااااااهدهتا اتفاقات وصااااااكوك دولية أخرى تعين احلصااااااول على املوارد الوراثية   ( 3 )
                                لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها؛

                                 على املوارد وتقاساااااااااااام منافعها يف خمتلف                                                واقرتاح خيارات لعمل اهليئة يف املسااااااااااااتقبل يف جمال احلصااااااااااااول   ( 4 )
                                                   القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 
  .  19                                        بالنسبة إىل املنجزات املشار إليها يف الفقرة          إسهامتهم                                              اهليئة من أمينها دعوة األعضاء واملراقبني إىل تقدمي        وطلبت  -  20
 
              ، الذي أنشاااااا  يف        منافعها        وتقاساااااام        املوارد     على        باحلصااااااول      املعين     نيني        والقانو         الفنيني       اخلرباء              اهليئة من فريق        وطلبت  -  21

                              واالنعقاد، بعد اساااتعراض الوثيقة    ( 2 )  19                                                                            دورهتا الرابعة عشااارة العادية، املساااامهة يف إعداد الوثيقة على النحو املبني  يف الفقرة 
                                 اض الوثيقة املراجعة وتقدمي املسااااااامهات                                                                           من قبل جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة للهيئة، فقط لغرض اسااااااتعر 
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                                                                             اهليئة من فريق اخلرباء العمل بصااااااااورة إلكرتونية وعقد اجتماع واحد له ملدة ثالثة أيام يف        وطلبت  .                        الفنية والقانونية بشااااااااأهنا
   .                             حال توافر املوارد املالية لذلك

 
 اعةالتسلسل الرقمية" بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزر  "معلومات -      رابع ا

 
         بالنساابة        وأمهيته          والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد      بشااأن  "        الرقمية         التساالساال         معلومات "        بعنوان         الوثيقة             نظرت اهليئة يف   -  22

         الدراساااااااااااة        بعنوان    68     رقم         األسااااااااااااساااااااااااية        الدراساااااااااااة   و   10                        باقرتاحات األعضااااااااااااء واملراقبني   ا     علم         وأخذت  9 "       الغذائي         إىل األمن
  .        والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد      بشأن  "        الرقمية         التسلسل       لومات  مع "      بشأن        احلقائق       لتقصي            االستكشافية

 
          الوراثية        املوارد      بشأن  "        الرقمية         التسلسل         معلومات "       مسألة         استعراض        مواصلة    إىل      حاجة      هناك    أن     على       اهليئة        ووافقت  -  23

      بشاااأن  "        الرقمية         التسااالسااال         معلومات "        تتيحها     اليت         االبتكار     فرص         املقبلة،       دورهتا   يف         تتناول،    أن     على        واتفقت  .         والزراعة        لألغذية
        املوارد     صااااون     على            وانعكاساااااهتا            واسااااتخدامها       إليها        الوصااااول     على         بالقدرة         املرتبطة           والتحديات           والزراعة،        لألغذية          الوراثية        املوارد
       كومية  احل        الفنية       العمل       مجاعات    من       وطلبت  .     عنها         الناشااااااائة        املنافع        وتقاسااااااام         املساااااااتدام            واساااااااتخدامها          والزراعة        لألغذية          الوراثية
        املوارد      بصون     صلة     ذات         الفرعية           بالقطاعات      خاصة       أمثلة    من      قائم    هو    مبا       يتعلق    ما   يف        املسائل     هذه   يف       النظر    هلا         التابعة         الدولية
        وأمراض      آفات        مكافحة    إىل         الرامية        واجلهود        األغذية       وساااااالمة          والتغذية         الغذائي       واألمن          وتنميتها         املساااااتدام            واساااااتخدامها          الوراثية
  .   نات      واحليوا        احملاصيل

 
        ناغويا           وبروتوكول           البيولوجي        التنوع         اتفاقية      إطار    حتت        اجلارية          العمليات    مع         التنساايق      أمهية    إىل      أيضااا       اهليئة        وأشااارت  -  24

  .        والزراعة        لألغذية          النباتية          الوراثية        املوارد      بشأن         الدولية          واملعاهدة    هبا       امللحق
 
         الرقمية         التساااااالساااااال         معلومات    إىل        الوصااااااول     ِّ تنظِّم   ة   حملي       تدابري       اعتمد        األعضاااااااء     بعض    أن    إىل      كذلك         اهليئة        وأشااااااارت  -  25

  .       منافعها        وتقاسم        املوارد     على        باحلصول       اخلاصة       أطرها    من      كجزء              واستخدامها          الوراثية        املوارد      بشأن
 
     على       احلصااول      لدعم          والتمويل         القدرات       لبناء       خدمات      توفري    إىل        املعنيني        املصاالحة        وأصااحاب         البلدان       اهليئة      ودعت  -  26
            واساااتخدامها          والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد     صاااون      جماالت   يف          وتقامسها،         وحتليلها          وإعدادها   "      لرقمية ا         التسااالسااال         معلومات "

  .       النامية         البلدان   يف       السيما           والتطوير،        والبحث          املستدام،
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  التخفيف في والزراعة لألغذية الوراثية الموارد دور -      خامس ا
 معه والتكيف المناخ تغير وطأة من

 
       املنااااخ     تغري      وطاااأة    من         التخفيف   يف          والزراعاااة        لألغاااذياااة          الوراثياااة        املوارد     دور       تقييم        بعنوان         الوثيقاااة   يف   ة    اهليئااا      نظرت  -  27

ا       وأخذت  11   معه         والتكيف    يف         الوراثي        التنوع       إدراج      لدعم         الطوعية           التوجيهية       اخلطوط       تنفيذ      بشااااااااااااااأن         البلدان          باقرتاحات       علم 
 12 .     الوطين        املستوى     على       املناخ     تغري    مع        التكيف      ختطيط

 
          الوراثية        املوارد      لدور         البلدان        بقيادة      عاملي       تقييم       إعداد      بشااااااااااااأن       األخرية       دورهتا     خالل          مناقشاااااااااااااهتا       اهليئة    رت    ذك     اساااااااااااات  و   -  28

     جمال   يف    ها   عمل   ج  ا   دم إ     على       آنذاك       وافقت    قد       وكانت  .      آثاره    من          والتخفيف       املناخ     تغري    مع         التكي ف     أجل    من          والزراعة        لألغذية
 13 .       السنوات        املتعدد       عملها        برنامج     ضمن       املناخ     تغري

 
     تغري    مع        التكيف   يف          والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد     دور    عن           اسااااتقصااااائية       دراسااااة       إعداد        املنظمة    من       اهليئة       وطلبت  -  29
       الربية       النظم      بشااااااااأن        املقبلة       اخلاصااااااااة          التقارير                                         مبا يشاااااااامل الفجوات يف جمال املعارف، مع مراعاة   ،     آثاره    من          والتخفيف       املناخ

   يف    مبا         املتاحة،          ذات الصاااااااااااالة       وارد  امل  و         تقارير  ال    من       وغريها        املناخ،      بتغري        املعنية         الدولية         احلكومية    ئة  هلي            الصااااااااااااادرة عن ا          والبحرية
      اتضح      وإذا          الدراسة،         استعراض    هلا         التابعة       العمل       مجاعات    من       اهليئة       وطلبت  .      خمتلفة       فرعية         وقطاعات       مناطق    من       أمثلة     ذلك
  .       التقييم     هذا       إلجراء        للهيئة         توجيهات       إعطاء           والزراعة،        لألغذية      اثية     الور         املوارد      لدور      عاملي       تقييم       إجراء        يتوج ب      أن ه    هلا
 
        جمموعات      تقوم   ،       البلدان       تقوده      عاملي       تقييم       إلعداد           ، مبا يف ذلك    عمل     خطة       مسودة       إعداد        األمانة    من      اهليئة       طلبت  و   -  30

  .      املقبلة    هتا ا    دور      خالل   ا         باستعراضه                                  الفنية احلكومية الدولية التابعة هلا        العمل
 
                                              مندرج ا ضااامن اسااارتاتيجية املنظمة اخلاصاااة بتغري املناخ        املناخ     تغري      بشاااأن       عملها      يكون    أن       ضااارورة    إىل       اهليئة    رت    وأشاااا  -  31

        والصااااااااااااكوك                                             اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشااااااااااااأن تغري املناخ            أن يعرض على      وإىل        األخرى،         الدولية         املنظمات             ومكم ال لعمل
  .     األخرى        املعنية         املنظمات  و 
 

 لألغذية والزراعةموارد الوراثية والالتغذية  -      سادس ا
 
        بالعمل        ورح بت  14        والتغذية          والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد      بشاااااأن       العمل         اساااااتعراض        بعنوان         الوثيقة  يف        اهليئة      نظرت  -  32
      تنوع  ال       مفهوم        لتعميم         الطوعيااة           التوجيهيااة       اخلطوط       تطبيق     ذلااك   يف    مبااا           والتغااذيااة،          والزراعااة        لألغااذيااة          الوراثيااة        املوارد     جمااال   يف
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     أجل    من           البيولوجي        التنوع        ومشااااروع  15        بالتغذية         املتعلقة           واإلقليمية         الوطنية       العمل      وخطط         والربامج          السااااياسااااات   يف           البيولوجي
          يف امليدان.       العمل        مواصلة      أمهية     على       وشددت          والتغذية        األغذية

 
      أمهية     وإىل                       لك املبادرات ذات الصاالة،                       األصاالية واملنسااية، مبا يف ذ         واألغذية           التقليدية        املعارف      أمهية    إىل       اهليئة        وأشااارت  -  33

  .        بالتغذية       اخلاصة       العمل      وخطط         والربامج          السياسات       صياغة       عملية   يف       احمللية         اجملتمعات  و         األصلية       لشعوب ا       إشراك
 
          السااااااااااااااياساااااااااااااات   يف           البيولوجي        التنوع       مفهوم        لتعميم         الطوعية           التوجيهية        باخلطوط         التوعية    إىل         البلدان       اهليئة      ودعت  -  34

          اعتبااارات        وإدراج         القاادرات       تنميااة     ذلااك   يف    مبااا         تطبيقهااا     وإىل   ،        بااالتغااذيااة         املتعلقااة           واإلقليميااة         الوطنيااة      لعماال ا      وخطط         والربامج
        وتعزيز        األغذية     على         القائمة          الغذائية         الوطنية           التوجيهية       اخلطوط   يف         الفرعية        األنواع       مساااااااااااااتوى     على           البيولوجي         بالتنوع        متعلقة
  .      لألغذية          التغذوية    مة    القي     حتسني     أجل    من           البيولوجي        التنوع     ذات       النظم

 
        التفاقات  ل  ا        ، طبق          الضاااااريبية          الساااااياساااااات     ذلك   يف    مبا          املناسااااابة،            الساااااياسااااااتية      األطر     وضاااااع    إىل         البلدان       اهليئة      ودعت  -  35
      وذات        املغذية         باألغذية       اخلاصااااة        املنافذ       لتحسااااني       الدعم      توفري    إىل  و    ،           حسااااب االقتضاااااء         الدولية،          االتفاقات            ة وغريها من  ي      لتجار  ا

  .             ، حسب االقتضاء      األسوا    يف           البيولوجي        التنوع
 
          والتغذية           البيولوجي         بالتنوع         املتعلقة          الساااااياساااااات     رسااااام     جمال   يف         التجارب       تبادل    إىل         واملراقبني          البلدان       اهليئة      ودعت  -  36

ا      ودعت  .        مقاربات    من     ذلك     وغري         املدرساااااااية         التغذية        وبرامج         املتنوعة        العامة         املشااااااارتيات     ذلك   يف    مبا           وتنفيذها،          البلدان       أيضااااااا 
   ،       التغذية        وبرامج        سياسات     ضمن           البيولوجي        التنوع       تعميم     جمال   يف          املستفادة         والدروس          املمارسات      أفضل       تبادل    إىل    بني      واملراق
  .       القادمة   ا    دورهت   يف       اهليئة      فيها      تنظر     لكي        الفضلى          املمارسات     تلك      جتميع        املنظمة    من       وطلبت              ية التقليدية،   ائ    الغذ   ها   رف ا  مع  و 
 
         بالتنوع       اخلاصااااااااااااة         العلمية        األدل ة       قاعدة     حتسااااااااااااني     على       العمل        مواصاااااااااااالة     ظمة   املن    من       وطلبت         البلدان       اهليئة      ودعت  -  37

        بيانات       قاعدة      حتديث     خالل    من     ذلك   يف    مبا            وبالتغذية،         األنواع،     دون         للمسااااااااااااااتوى         الوراثي        التنوع     ذلك   يف    مبا            البيولوجي،
       البحث        املنظمة    من      كذلك       لبت  وط  .        باألغذية       اخلاصااااة          البيانات      لنظم         الدولية         والشاااابكة        املنظمة    بني        املشاااارتكة        األغذية        تركيبة
      أفضاااال    حنو     على           البيولوجي        التنوع        وتعميم         التغذية     جمال   يف           البيولوجي        التنوع    دور         لتقييم       جديدة        مؤشاااارات     عداد  إ         إمكانية   يف
  .       التغذوي         التثقيف   يف
 
    جمال       املي يف                        مع جلنة األمن الغذائي الع    يئة   اهل             الذي تقوم به     عمل      عن ال                      األمانة تبادل املعلومات    من        اهليئة     طلبت   و   -  38

           خبصااااااااااااوص اخلطوط    ها  ل  عم                    من أجل االساااااااااااارتشاااااااااااااد هبا يف                      ألمن الغذائي والتغذية        تحقيق ا ل                                املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
                             شأن النظم الغذائية والتغذية. ب   ة                التوجيهية الطوعي
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 البيولوجي لألغذية والزراعة التنوع -      سابع ا
 

 لعالمحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في ا
 
بتقرير        ورح بت  16.إعداد تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملالوثيقة بعنوان يف اهليئة  نظرت -39

باعتباره معلمة هامة بالنسبة إىل اهليئة وعقد األمم املتحدة للتنوع  17املنظمة عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
. وأشارت إىل أن من 2020يف املناقشات الدائرة حول إطار التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام  قيمةالبيولوجي ومسامهة 

واحلراجة ومصايد األمساك يف صون ات احليوانتربية شأن التقرير املسامهة يف رفع مستوى الوعي بالدور اهلام لزراعة احملاصيل و 
ساعدة على توطيد أواصر التعاون وتعزيز االتصاالت بني املنتديات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه، وامل

والصكوك الدولية ذات الصلة. وأشارت كذلك إىل أن عملية إعداد التقارير القطرية أتاحت فرصة جيدة للبلدان للقيام 
زراعة واستخدامه بشكل جبملة أمور منها، تقييم الفجوات واالحتياجات يف ما يتعلق بصون التنوع البيولوجي لألغذية وال

 مستدام.
 
 األمانة القيام مبا يلي: مناهليئة  وطلبت -40
 

ن طريق نشر التقرير على نطا  واسع ونقل رسائله الرئيسية إىل أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك ع •
                                   رهن ا بتوافر املوارد املالية الالزمة؛، عقد حلقات دراسية إقليمية

اتفاقية التنوع البيولوجي واملنظمات والصكوك الدولية األخرى لكل من التنفيذية  ةاألمانوإحالة التقرير إىل  •
 نشره؛ هبدف

لتقرير خالل االجتماعات الدولية ذات الصلة لضمان االسرتشاد بالتقرير وإسهامه يف خطة التنوع اوعرض  •
الصلة ووضع إطار التنوع البيولوجي ملا البيولوجي العاملية، وال سيما يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ذات 

 اخلاص باتفاقية التنوع البيولوجي؛ 2020بعد عام 
 وإبراز النتائج الرئيسية للتقرير يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها. •

 
ا  على نط لتسهيل عملية توزيعهاملنظمة عرض التقرير على مؤمتر املنظمة يف دورته القادمة  مناهليئة  وطلبت -41

مم واسع. وناشدت احلكومات واجلهات املاحنة توفري ما يلزم من موارد مالية لرتمجة ونشر التقرير ونسخته املوجزة بلغات األ
 .املتحدة

 
على املستوى الوطين من أجل االرتقاء  اليت يتضمنها رسائل الرئيسيةالكما دعت اهليئة البلدان إىل نشر التقرير و  -42

يف السياسات والربامج واألنشطة املستقبلية، حسب االقتضاء ومبا يتماشى مع إبرازها وضوع و مبستوى الوعي هبذا امل
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احتياجاهتا وقدراهتا. ودعت اجلهات املاحنة إىل تقدمي موارد من خارج امليزانية لدعم األعضاء يف تنفيذ إجراءات متابعة 
 رات على الصعيد الوطين.التقرير، مبا يف ذلك من أجل مبادرات مجع البيانات وتنمية القد

 
 تقرير الجتماع األول لمجموعة جهات التنسيق الوطنية المعنية 

 لألغذية والزراعة بالتنوع البيولوجي
 
 18.تقرير االجتماع األول جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةيف اهليئة نظرت  -43

                                                موعة جهات التنسيق الوطنية، عرض التقرير. وتوج هت املشارك جملرئيس ال)كندا(،  Axel Diederichsenوتوىل السيد 
 التقرير.على  وصادقتاهليئة بالشكر إىل أعضاء مجاعة العمل على ما أجنزوه من عمل ممتاز، 

 
  حالة التنوع البيولوجي                                     الحتياجات واإلجراءات الممكنة رد ا على 

 لألغذية والزراعة في العالم
 
ووافقت  .19االحتياجات واإلجراءات املمكنة -بعنوان التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة الوثيقة اهليئة  نظرت -44

                                            ، جنب ا إىل جنب مع املستجدات احلاصلة يف منتديات حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملاهليئة على أن تقرير 
نوع البيولوجي ذي الصلة باألغذية والزراعة، يدعو إىل متابعة واضحة ويف الوقت أخرى واليت تشري أيضا إىل تراجع الت

 على النحو اآليت:تكون أنشطة املتابعة املناسب عرب خمتلف القطاعات. ووافقت اهليئة على أن 
 

 على املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية؛ اميكن تنفيذه •
يف املنظمة، من قبيل خطط العمل العاملية الصادرة عن اهليئة واسرتاتيجية                               كم ل العمليات واملبادرات األخرى تو  •

 املنظمة بشأن التنوع البيولوجي، ويف منتديات أخرى، ويتفادى االزدواجية معها ويتماشى معها؛
 تسم بطابع طوعي.تو  •

 
ئص خمتلف النظم املتابعة توضيح املصطلحات املستخدمة ومراعاة خصاألنشطة وعالوة على ذلك، ينبغي  -45

اإليكولوجية ونظم اإلنتاج، والنظر يف االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية، واإلسهام يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 
 ، وإبراز جماالت الشراكة مع العديد من أصحاب املصلحة.2020وإطار التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام 

 
مشروع  - بعنوان التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةستند إىل الوثيقة ياملتابعة س شكلوأشارت اهليئة إىل أن  -46

ستفيد من مسامهات أخرى توإىل أنه ميكن أن  ،هبذا التقرير جيماملرفق املنقح الوارد يف  االحتياجات واإلجراءات املمكنة
 ورات التالية الستعراض الوثيقة وتنقيحها.يقدمها أعضاء اهليئة واملراقبون فيها واقرتحت ختصيص عملية ما بني الد
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أن يلتمس من أعضاء اهليئة واملراقبني فيها نصوص اقرتاحات وتعليقات ملموسة خطية  من أمينهااهليئة  طلبتو  -47
 املنقح على حنو ما هو مشروع االحتياجات واإلجراءات املمكنة - التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةبشأن الوثيقة بعنوان 

بإتاحة البيانات املقدمة لألعضاء واملراقبني يف اهليئة وبتجميع التعليقات اهليئة أمني وسيقوم . هبذا التقرير جيماملرفق وارد يف 
                                                              أن يعقد، رهن ا بتوافر املوارد الالزمة من خارج امليزانية، اجتماعا  أمينها مناهليئة  طلبتنسخة منقحة للوثيقة. و  الواردة يف

جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة هبدف استعراض الوثيقة وتنقيحها،  مفتوح العضوية
                                                                                                      االقتضاء، لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا الثامنة عشرة، من أجل اعتمادها كخطة عمل عاملية من ق بل مؤمتر املنظمة  حسب

 انة إتاحة الوثائق ذات الصلة قبل انعقاد كل اجتماع بعشرة أسابيع على األقل. يف دورته الثانية واألربعني. وينبغي لألم
 
وناشدت اهليئة اجلهات املاحنة توفري املوارد املالية الالزمة لدعم مشاركة البلدان النامية وخدمات الرتمجة الفورية،  -48

 االقتضاء. حسب
 
يف العامل الصادرة عنها، إىل إعداد عدة خطط عمل عاملية، تتوىل  وأشارت اهليئة إىل أهنا بادرت، بعد تقارير احلالة -49

 اهليئة رصد تنفيذها.
 

 الموارد الوراثية المائية -ا      ثامن  
 

 تقرير الدورة الثانية لمجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المخصصة 
 المعنية بالموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة

 
 
         باملوارد        املعنية        املخصااااااااااصااااااااااة         الدولية         احلكومية        الفنية       العمل       جملموعة         الثانية        الدورة       تقرير        بعنوان      ثيقة    الو        اهليئة      نظرت  -  50

       جمموعة      رئيس      نائب   ، (       أفريقيا      جنوب )                 iemelare Seloma       الساااااااااااااايد         التقرير      وعرض  . 20        والزراعة        لألغذية        املائية          الوراثية
  .       التقرير    على        وصادقت        املمتاز       عملهم     على       العمل       جمموعة   يف        األعضاء    إىل        بالشكر       اهليئة        وتوجهت  .      العمل

 
       وشاااااااااااددت  .      عادية       دولية        حكومية      فنية     عمل       جمموعة           باعتبارها        املخصاااااااااااصاااااااااااة       العمل       جمموعة       إنشااااااااااااء       اهليئة       وقررت  -  51
  .      املختصة         الفرعية         واألجهزة       األمساك       مصايد     جلنة    مع       القي م         تعاوهنا       مواصلة       أمهية    على
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 الزراعة في العالمحالة الموارد الوراثية المائية لألغذية و 
 
       وأخذت  21     العامل   يف          والزراعة        لألغذية        املائية          الوراثية        املوارد      حالة                 عداد التقرير عن إ        بعنوان         الوثيقة             نظرت اهليئة يف   -  52
  .22     العامل   يف          والزراعة        لألغذية        املائية          الوراثية        املوارد      حالة    من         التدقيق    من      ملزيد         املعروضة         بالنسخة       علم ا

 
       إصدار      سبيل   يف       املنجز       العمل     على       وأثنت        بارز ا        معلم ا       يشك ل          باعتباره         التقرير       إلعداد      احملرز        التقدم   ى  عل       اهليئة       وأثنت  -  53

  .      املائية          الوراثية         للموارد      األول        العاملي         التقييم
 
      نطا      على        ونشرمها          وإصدارمها        املوجزة        ونسخته         التقرير    من          النهائية        النسخة        بإعداد        املنظمة      تقوم    أن       اهليئة       وطلبت  -  54
  .    2019     سنة     خالل     اسع  و 
 

 حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العالم الخيارات المتاحة لمتابعة
 
   ت      وأقر    23     العااامل   يف          والزراعااة        لألغااذيااة        املااائيااة          الوراثيااة        املوارد      حااالااة        ملتااابعااة         اخليااارات        بعنوان         الوثيقااة             نظرت اهليئااة يف   -  55

        وقائمة         اإلمجالية         والبنية        األهداف         اسااااتعراض        املنظمة   من       وطلبت  .        التقرير       إعداد    عد ب      نفسااااه       الزخم     على        احملافظة    إىل        باحلاجة
      تنظر     لكي          والزراعة        لألغذية        املائية          الوراثية         للموارد       عاملية     عمل     خطة       مسودة       إعداد  و   24      املقرتحة            االسرتاتيجية         املتابعة         أولويات

  .      املقبلة         دوراهتما   يف        واهليئة       العمل       جمموعة      فيها
 
                                     األقاليم وبالتعاون مع جلنة مصايد األمساك     مع                                                  يئة على ضرورة إعداد خطة العمل العاملية بعد التشاور          ووافقت اهل  -  56

                                                                                   . وأشااري إىل ضاارورة أن تكون خطة العمل العاملية طوعية وتعاونية وأن تري تنفيذها مبا يتماشااى       املختصااة                 وأجهزهتا الفرعية
  .                            مع احتياجات األعضاء وأولوياهتم

  

                                                   
 .1Rev. 2.8/19/17-CGRFAالوثيقة   21
 .1Inf./2.8/19/17-CGRFAالوثيقة   22
 .CGRFA-3.8/19/17الوثيقة   23
 .CGRFA-3.8/19/17الوثيقة املرفق ب  24
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 النباتية الوراثية دالموار  -ا      تاسع  
 

 الدولية الحكومية الفنية العمل لجماعة التاسعة الدورة تقرير
 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية بالموارد المعنية

 
                                                                                                تقرير الدورة التاساااااااعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية              نظرت اهليئة يف   -  52
                                                                  )الواليات املتحدة األمريكية(، رئيسة مجاعة العمل، عرض التقرير. وتوج هت                eatmyr Schomm             وتولت السيدة   25     راعة.     والز 

         التقرير.    على         وصادقت                                                           اهليئة بالشكر إىل أعضاء مجاعة العمل على ما أجنزوه من عمل ممتاز، 

 

 والزراعةتنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية 

 
                                                                                  أنشاااطة منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية                الوثيقة بعنوان              نظرت اهليئة يف   -  58

  .27                   بوثائق أخرى ذات صلة       علم ا        ، وأخذت 26                        النباتية لألغذية والزراعة

 
                                        تعزيز نظم البذور الوطنية بغية توفري بذور                                             املنظمة مواصاااااااااااااالة تقدمي الدعم إىل البلدان من أجل    من      اهليئة        وطلبت  -  56

              تقدمي الدعم إىل        مواصااااالة        املنظمة     من       وطلبت                                                              ومواد زراعية عالية اجلودة، خاصاااااة للمزارعني أصاااااحاب احليازات الصاااااغرية. 
                       الدليل الطوعي بشاااااأن وضاااااع                                                                              البلدان من أجل وضاااااع ومراجعة ساااااياسااااااهتا وتشاااااريعاهتا الوطنية اخلاصاااااة بالبذور مع مراعاة 

                                   املنظمة وضاااع منهجيات لتحساااني االتساااا  بني     من      طلبت    كما     28                الصاااادر عن اهليئة.                          ساااات الوطنية اخلاصاااة بالبذور      السااايا
                                    أمن البذور وإنشاء نظم بذور مستدامة.       النعدام        ستجابة          عمليات اال

 
        جمال حتساااااااااااااني                                                                          املنظمة أن تواصااااااااااااال، بالتعاون الوثيق مع املعاهدة، دعم البلدان لتعزيز قدراهتا يف     من      اهليئة        وطلبت  -  60

                                                                                                           احملاصااااايل، مبا يف ذلك من خالل مبادرة الشاااااراكة العاملية لبناء القدرات يف جمال تربية النباتات والربنامج املشااااارتك بني املنظمة 
                                                              خطة العمل العاملية للموارد الوراثية النباتي ة لألغذية والزراعة                                                             والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ال سااااااااااايما يف ما يتعلق بدعم تنفيذ 

            من املعاهدة.   6       واملادة    (                         خطة العمل العاملية الثانية )

 
   .                                                                                         ودعت اهليئة إىل توفري موارد من خارج امليزانية لدعم البلدان يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية  -  61

  

                                                   
  .CGRFA-1.9/19/17        الوثيقة     25
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 الندوات الدولية

 
                   للمحاصاايل والنباتات                  صااون األقارب الربية   (  1   : )                                                 اسااتعرضاات اهليئة اقرتاحات خاصااة بعقد ندوتني دوليتني بشااأن  -  67

    من       وطلبت  30 .                                       السااالالت األصاالية للمزارعني على مسااتوى املزرعة /             وإدارة األنواع  (  7 )  29                                الغذائية الربية يف موقعها الطبيعي؛
  يف                                                                                                              املنظمة أن تبادر، رهنا بتوافر املوارد من خارج امليزانية، إىل عقد هاتني الندوتني بالتعاون مع أمانة املعاهدة وأن تتيح 

ُ         جلماعة العمل واهليئة واجلهاز الرئاسي للمعاهدة النتائج اليت خُيلص إليها  ر        وقت مبك                                                        .  
 
                                                                                          اهليئة إضافة مواضيع دور أصحاب املصلحة يف جمال الصون يف املوقع الطبيعي والتكامل بني الصون يف املوقع        وطلبت  -  63

                                              ستقبل، إىل املواضيع الرئيسية املقرتحة للندوة بشأن                                                                    الطبيعي وخارجه والفرص املتاحة للتعاون الدويل وحتديد أولويات العمل يف امل
                                                                         إضاااافة مساااألة التكامل بني اإلدارة على مساااتوى املزرعة والصاااون خارج املوقع الطبيعي       طلبت    كما     31 .                     الصاااون يف املوقع الطبيعي

                 احمللي، إىل املواضااااااايع                                                                                         وكذلك التدابري اليت تدعم املبادرات على مساااااااتوى املزرعة، مبا يف ذلك بنوك البذور على مساااااااتوى اجملتمع
      إدارة                     النادوة الادولياة بشااااااااااااااأن  "                                                                              الرئيساااااااااااااياة املقرتحاة للنادوة بشااااااااااااااأن اإلدارة على مساااااااااااااتوى املزرعاة واليت ينبغي تغيري عنواهناا إىل 

   ."  ها       وتطوير                                                األنواع/السالالت األصلية للمزارعني على مستوى املزرعة 

 
 األصلية للمزارعني مشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن صون األنواع/السالالت

 واستخدامها بشكل مستدام

 
                                       السااالالت األصاالية للمزارعني واسااتخدامها بشااكل  /                                      مشااروع اخلطوط التوجيهية بشااأن صااون األنواع       اهليئة       أقرت  -  64

                                                            وشااج عت البلدان على اسااتخدامها يف ختطيط وتنفيذ اجلهود الرامية إىل   .                         من املنظمة نشاارها وتعميمها      طلبت  و   32 ،      مسااتدام
  .                                             السالالت األصلية للمزارعني واستخدامها بشكل مستدام /    نواع      صون األ

 
 موارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةلل تنفيذ معايري بنوك اجلينات

 
                                                                                املنظمة مواصااااالة تقدمي الدعم إىل بنوك اجلينات الوطنية يف ما تبذله من جهود هبدف مجع املواد     من      اهليئة       طلبت  -  65

                                   من املنظمة إعداد أدلة عملية السااااتخدام       طلبت                                         ا وجتددها وإكثارها وتوصاااايفها وتقييمها. كما                       الوراثية للمحاصاااايل وصااااوهن
              لكي تنظر فيها   34                              باالسااااااااااااااتناد إىل خطوات العمل املقرتح،  33                                         للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                  معايري بنوك اجلينات 

                                     مجاعة العمل واهليئة يف دوراهتما القادمة.
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 للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة النظام العاملي

 
               لكي يساااااااتخدم خالل   35                                                                          اهليئة منوذج تقدمي التقارير املنقح املقرتح لرصاااااااد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية،      أقرت  -  66

                                     لنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر                             املنظمة اسااااااااااااااتكمال إعادة هيكلة ا    من      اهليئة        وطلبت                           دورة رفع التقارير القادمة. 
                                                                          وإبراز النموذج املنقح لتقدمي التقارير يف أداة تقدمي التقارير اإللكرتونية وإتاحة                                               بشاااااأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

                        اد إىل التقارير القطرية،                                                                                  قائمة شاملة من األسئلة املتكررة هبدف تسهيل استخدامه. ودعت املنظمة إىل االستمرار، باالستن
       وطلبت                                                                     من مقاصاااااد أهداف التنمية املساااااتدامة وتبادل النتائج مع مجاعة العمل واهليئة.    5 - 7                         يف بلورة حالة تنفيذ املقصاااااد 

                                                                                                              أيضااااااا من املنظمة مواصاااااالة تطوير بوابة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر وتعزيز التعاون مع النظام العاملي لإلعالم 
      إعداد              إىل ذلك، طلبت       ضاااااافة إل   وبا                        لتفادي ازدواجية اجلهود.  Genesys                                             وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ونظام      عن امل
      عملية       تبساااااااااااااايط        من أجل        لقادمة     هتا ا    دور         العمل يف       مجاعة         يعرض على       اتني،          البيانات ه      قاعديت              ألدوار احملددة ل     بني  ا ي   ر    تقري
     هدة.  عا       يئة وامل     إىل اهل        القطرية          التقارير     رفع 

 

 حالة السياسات الخاصة بالبذور واتجاهاتها

 
ياسااااااااااااااات والقوانني اخلاصااااااااااااااة بالبذور واجتاهاهتا               الوثيقة بعنوان              نظرت اهليئة يف   -  62 ا 36                                             حالة الساااااااااااااا               ، وأخذت علم 

                                                                  املنظمة أن جتري، بالتعاون مع املعاهدة وبالتشااااور مع االحتاد الدويل حلماية     من       وطلبت               الذي اضاااطلع به.   37         باالساااتعراض
                                                                                                        صاااناف النباتية اجلديدة، دراساااات حالة متعم قة لكي تنظر فيها مجاعة العمل يف دورهتا املقبلة. وينبغي لدراساااات احلالة   األ

                                                    ( تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على  1                                                               هذه أن تتناول آثار السياسات والقوانني والنظم اخلاصة بالبذور على )
                                                                                   أصااحاب احليازات الصااغرية على موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة كافية ومتنوعة ومكي فة         ( وحصااول  7               مسااتوى املزرعة، )

                                 ( واألمن الغذائي والتغذية حتت إطار  3                                                               حملي ا وبأساااااااعار معقولة، مبا يف ذلك األصاااااااناف/الساااااااالالت األصااااااالية للمزارعني، )
                                املزارعني"؛ ومصاااااااااااااطلح "نظم البذور غري                                        اهليئة من املنظمة توضااااااااااااايح مصاااااااااااااطلح "نظم بذور       وطلبت                 خمتلف نظم البذور. 
                                      ، مع مراعاة التقارير املقدمة من األعضااااااااااء                               ؛ ومصاااااااااطلح "نظم البذور املتكاملة"                   "نظم البذور الرمسية"                الرمسية"؛ ومصاااااااااطلح

          واملراقبني.

 

 التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالمإعداد 

 
  38 ،                                                                               إعداد التقرير الثالث بشأن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل               الوثيقة بعنوان   يف            نظرت اهليئة   -  68

 39                          بوثائق املعلومات ذات الصلة.       علم ا      وأخذت 
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 .CGRFA-4.9/19/17الوثيقة   38
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       وطلبت  .   امل                                                                     التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف الع                              وأقرت اهليئة النهج املقرتح إلعداد   -  66
                                                                                                           من جهات االتصااااااااااااال الوطنية رفع تقاريرها عن طريق النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر خالل الفرتة من يناير/كانون 

   إىل       7014                                                                    بشاااااااااأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية بالنسااااااااابة إىل الفرتة من يوليو/متوز      7070                        الثاين وديسااااااااامرب/كانون األول 
                             معلومات موجزة عن التقدم احملرز       تقدمي   إىل             جهات االتصااااال      دعت                   . وباإلضااااافة إىل ذلك،    016 7                 ديساااامرب/كانون األول 
                                              ( والفجوات والعقبات املتبقية. وميكن جلهات االتصاااااااااااااال     7016                  وديسااااااااااااامرب/كانون األول       7017                      )بني يناير/كانون الثاين 

                                     وك( اجلينات الوطنية ومعلومات عن اجلهود                                                             أن تقدم يف إطار هذه املعلومات املوجزة وصاااف ا مقتضاااب ا حول بنك )بن        الوطنية 
                                     على مسااااااااااااااتوى املزرعة ويف املوقع الطبيعي من                                                 إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                           الرامية إىل حتقيق التكامل بني 

    خالل                                                                                                جهة، والصاااااااون خارج املوقع الطبيعي من جهة أخرى. وينبغي أن يكون مبقدور البلدان، اليت أتاحت معلومات من 
         الزدواجية  ل   ا     جتنب     ،                                                                                             النظام تقدمي التقارير اإللكرتوين التابع للمعاهدة، اإلشاااااارة إىل هذه البيانات يف املعلومات املوجزة املقدمة

  .        التقارير    رفع   يف 

 
                                                                                    املنظمة اقرتاح دراسااات معلومات أساااسااية مواضاايعية، مبا يف ذلك بشااأن تبادل املواد الوراثية على     من      اهليئة        وطلبت  -  20
   من       طلبت                                            املعلومات املساااااتخدمة إلعداد التقرير الثالث. كما          اساااااتكمال         ، من أجل                      من بنوك اجلينات وإليها              لصاااااعيد العاملي ا

                                                                                                      املنظمة أن حتدد غرض مجيع دراسااااات املعلومات األساااااسااااية املواضاااايعية املقرتحة وحمتواها ومسااااامهتها يف التقرير الثالث، لكي 
                      تنظر فيها مجاعة العمل.

 
                                                                                             يئة اجلهات املاحنة إىل توفري ما يلزم من موارد من خارج امليزانية لدعم إعداد التقرير الثالث، مبا يشاااااامل        ودعت اهل  -  21

                                                    التقارير القطرية من جانب البلدان النامية واألقل منوا.                                    دراسات املعلومات األساسية املواضيعية و       إعداد 
 

 الحرجية الوراثية الموارد -      عاشر ا
 

 الحكومية الفنية العمل جماعةل الخامسة الدورة تقرير
 الحرجية الوراثية بالموارد المعنية الدولية

 
          الوراثية         باملوارد        املعنية         الدولية         احلكومية        الفنية       العمل       جلماعة        اخلامساااااااااااة        الدورة       تقرير        بعنوان         الوثيقة             نظرت اهليئة يف   -  72

        بالشااااااااااااااكر       اهليئة        وتوجهت  .      العمل    عة  مجا      رئيس      نائب   ، (      بولندا )                nne mai eonaom       الساااااااااااااايد         التقرير      وعرض  40 .      احلرجية
    .       التقرير     على        وصادقت       ممتاز،     عمل    من       أجنزوه    ما     على       العمل      مجاعة       أعضاء   إىل
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 الحرجية الوراثية الموارد لصون العالمية العمل خطة تنفيذ
 وتنميتها المستدام واستخدامها

 
         املساااااتدام            واساااااتخدامها        احلرجية          الوراثية        املوارد   ن    لصاااااو          العاملية       العمل     خطة       تنفيذ      حالة        بعنوان         الوثيقة             نظرت اهليئة يف   -  73

   42 .     الصلة     ذات          املعلومات        بوثائق       علم ا       وأخذت  41        وتنميتها
 
ا       اهليئة       وأخذت  -  74                                                العاملية لصاااااااااااااون املوارد الوراثية احلرجية واساااااااااااااتخدامها        العمل     خطة       تنفيذ    عن      األول          بالتقرير       علم 

      إليه      توصل    ما    مع         التعاطي     على      يض ا أ          وشج عتها  .        العاملية       العمل     خطة       تنفيذ        مواصلة    إىل         البلدان      ودعت  43                  املستدام وتنميتها
ا        األعضاااااااء     مجيع       اهليئة        وشااااااج عت   .      املقتضااااااى     حسااااااب       نتائج    من         التقرير          باملوارد       معنية       وطنية       اتصااااااال     جهة      تعيني     على       أيضاااااا 
  .       املستقبل   يف         العاملية      لعمل ا     خطة       تنفيذ     أجل    من    هلا         التابعة         البلدان   يف         املبذولة       اجلهود    عن       تقرير      ورفع        احلرجية          الوراثية

 
                                                                 خطة العمل العاملية لصاااااااون املوارد الوراثية احلرجية واساااااااتخدامها املساااااااتدام        تنفيذ      متويل           اسااااااارتاتيجية       اهليئة         واعتمدت  -  75

          الوراثية        املوارد       تعميم    إىل      حثيث      بشاااااكل       الساااااعي     على         البلدان        وشاااااج عت         التقرير     هبذا     دال       املرفق   يف        الوارد       النحو     على         وتنميتها 
          بالغابات         املختلطة         الزراعة     ذلك   يف    مبا           املساااااااااااااتدامة،        احلرجية        اإلدارة      بشاااااااااااااأن        نطاق ا       وأوساااااااااااااع       مشوال        أكثر         إجراءات   يف      رجية  احل

      حتديد    إىل         باإلضااااااااافة          الغابات،    إىل         املسااااااااتندة         تأثرياته    من          والتخفيف       املناخ     تغري    مع        التكيف        وتدابري        احلرجية              واالساااااااارتاتيجيات
ا        وأقر ت  .       احلرجية          الوراثية        املوارد     أجل    من      حمددة        اتيجية    اساااااااااااارت          إجراءات      الختاذ           االحتياجات         الطوعية            التوجيهية       اخلطوط       أيضاااااااااااا 

     شاابه    أو       وطنية           اساارتاتيجية                    أن يكون لدى البلدان       أمهية    إىل        وأشااارت  44                                                 لوضااع اساارتاتيجية وطنية خاصااة باملوارد الوراثية احلرجية
  .     املناخ       تغري        ظل     يف                             خاصة باملوارد الوراثية احلرجية        وطنية

 
          اإلقليمية         الشااااابكات    مع          بالتعاون          العاملية،       العمل     خطة       تنفيذ      ودعم       تنسااااايق       تواصااااال    أن        املنظمة    من       اهليئة       وطلبت  -  76

       أموال        التماس   يف          االسااتمرار     على        املنظمة      كذلك          وشااج عت  .      الصاالة     ذات         الدولية          واملنظمات        احلرجية          الوراثية         باملوارد       اخلاصااة
ا        وشاااااج عت  .        العاملية       العمل     خطة       تنفيذ    إىل       ساااااعيها   يف     مية    النا         البلدان        ملسااااااندة          امليزانية      خارج    من      على       املاحنة       اجلهات       أيضااااا 
  .      متويلها            واسرتاتيجية         العاملية       العمل     خطة       تنفيذ     دعم

 
 العالم في الحرجية الوراثية الموارد حالة عن الثاني التقرير إعداد

 
ا       وأخااذت 45     العااامل   يف        احلرجيااة          الوراثيااة      وارد  امل      حااالااة    عن       الثاااين         التقرير       إعااداد        بعنوان         الوثيقااة             نظرت اهليئااة يف   -  77        علماا 

 46 .     العامل   يف        احلرجية          الوراثية        املوارد      حالة    عن       الثاين         للتقرير         القطرية          التقارير       إلعداد           التوجيهية       اخلطوط       مشروع        بعنوان          بالوثيقة
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          التقارير       إلعداد           التوجيهية       اخلطوط    إىل         باإلضاااااااااااااافة        الثاين،         التقرير       إلعداد  48     الزمين        واإلطار  47     املخطط       اهليئة         واعتمدت  -  78

     تلك     عرض    إىل        ودعتها         القطرية          تقاريرها       إعداد     أجل    من           والبيانات          املعلومات     جبمع         املباشااااااااااااارة     على         البلدان        وشاااااااااااااج عت  .        القطرية
  .    2020        حزيران /     يونيو    30       أقصاه      موعد   يف       الثاين         التقرير       إعداد      لغرض          التقارير

 
       الصلة     ذات         الدولية          واملنظمات        احلرجية          الوراثية         باملوارد       اخلاصة     مية     اإلقلي         الشبكات      دعوة        املنظمة    من       اهليئة       وطلبت  -  79
ا       وطلبت  .      الثاين         التقرير       إعداد   يف        املسااااااامهة    إىل       بشااااااأن           للمعلومات      جديد      عاملي      نظام       إنشاااااااء   يف        الشااااااروع        املنظمة    من       أيضاااااا 

                      أن النظام اجلديد سااااايجعل         ذاته من     وقت     يف ال          ، والتأكد         امليزانية      خارج    من        إضاااااافية       موارد        بتوافر      رهنا         احلرجية،          الوراثية        املوارد
                                            وأشاااارت إىل أنه يتعني على املنظمة، قبل الساااعي إىل    .        البيانات     قدمي      ميع م      خدام جل    لالسااات       وقابلة    ة ل  و   ساااه       متاحة ب       بيانات   ال

     نظم    مع       اجلهود       تكرار      جتن ب        املنظمة     على      يتعني      أن ه    إىل     كذلك           وأشااارت  .                                             إتاد املوارد املالية، وضااع خطة وميزانية ممكنة هلا
          املعلومات      نظام      إنشااااااااء      على       العمل    عند           والزراعة        لألغذية        احلرجية          الوراثية         باملوارد        واخلاصاااااااة        حالي ا         القائمة         العاملية          املعلومات
          اإلقليمية          املعلومات     نظم    مع      تآزر      أوجه      إتاد    إىل       الساااااااااعي     على        املنظمة      كذلك          وشاااااااااج عت  .      احلرجية          الوراثية         باملوارد      اخلاص
       اهليئة        وشاااااااج عت  .         التقارير       إعداد      بفعل         إضاااااااافي ا       عبئ ا         البلدان      حتميل        لتجن ب        احلرجية          الوراثية         باملوارد        واخلاصاااااااة        حالي ا         القائمة
ا    يف    مبا         احلرجية،          الوراثية         باملوارد       اخلاصااة           واإلقليمية         الوطنية          املعلومات     نظم        بتعزيز         الكفيلة       الساابل   يف       النظر     على        املنظمة       أيضاا 
  .     واملايل      الفين       الدعم      توفري     خالل    من     ذلك

 
       عملية        مسااااااااااااندة    إىل       املاحنني      ودعت  49     الثاين         التقرير       إلعداد        الالزمة          امليزانية      خارج    من         باملوارد       علم ا       اهليئة       وأخذت  -  80

  .       التقرير       إعداد
 

 الحيوانية الوراثية الموارد -حادي عشر
 

  الدولية الحكومية الفنية العمل لجماعة العاشرة الدورة تقرير
 والزراعة لألغذية حيوانيةال الوراثية بالموارد المعنية

 
        لألغذية          احليوانية          الوراثية         باملوارد        املعنية         الدولية         احلكومية        الفنية       العمل       جلماعة         العاشرة        الدورة       تقرير             نظرت اهليئة يف   -  81

       اهليئااة        وتوجهاات  .        التقرير     عرض        العماال،      مجاااعااة      رئيس   ، (      هولناادا )  Joost Hiemstra-Sipke       الساااااااااااااايااد      وتوىل  50 .        والزراعااة
  .       التقرير     على        وصادقت        املمتاز       عملهم     على       العمل       جمموعة   يف        األعضاء    إىل        بالشكر
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 الحيوانية الوراثية للموارد العالمية العمل خطة تنفيذ استعراض
 
          بالوثائق       علم ا       وأخذت  51        احليوانية          الوراثية         للموارد         العاملية       العمل     خطة       تنفيذ         استعراض        بعنوان          بالوثيقة       اهليئة       رح بت  -  82

  52. ة    الصل     ذات       األخرى
 
        الثروة      ساااالالت       توفرها      اليت           اإليكولوجي        النظام       خدمات        وتقييم     ديد حت        أسااااليب         اساااتعراض     على       اهليئة     لعت   ّ    واط  -  83

          احليوانية        الثروة       وسااالالت       أنواع      بشااأن         العلمية         واألدل ة        املعارف       قاعدة     حتسااني   يف       قدم ا      املضااي        املنظمة    من       وطلبت  53        احليوانية
 .     اخلصوص     هبذا          والتوعية                                ، مبا يف ذلك من خالل إعطاء أمثلة،   وجي      اإليكول        النظام       خدمات      توفري     أجل    من
 
    من       وطلبت  54        احليوانية        الثروة       منتجي       لصغار         مستدامة      قيمة      سالسل       تطوير      بشأن           التوجيهية       اخلطوط       اهليئة       أقر ت  و   -  84

        طو رهتا      واليت    ات      احليوان        لتسااااويق        القيمة      سااااالساااال      أمهية    إىل       إشااااارة      هناك       وكانت  .     واسااااع      نطا      على          وتوزيعها       نشاااارها        املنظمة
         توجيهية      خطوط       وحتديث     وضااااااااااع     على       العمل        مواصاااااااااالة        املنظمة    من       اهليئة       وطلبت  .     احمللي       اجملتمع     على         القائمة        الرتبية       برامج
  .     وصوهنا          وتوصيفها          احليوانية          الوراثية        املوارد        بتحديد         املتعلقة        اجلديدة         العلمية           االكتشافات       تطبيق       لتيسري

 
          التقارير       إلعداد         السابقة           التوليفية          التقارير   يف         املستخدم         النموذج     نفس         استخدام      بشأن    رتح   املق        اإلجراء       اهليئة        وأقر ت  -  85

          التقارير       إعداد       عملية         اسااااااااااتكمال    إىل         البلدان      ودعت  .         احليوانية          الوراثية         للموارد         العاملية       العمل     خطة       تنفيذ    عن        املقبلة         املرحلية
  .    2019     متوز /     يوليو    31       أقصاه      موعد   يف         القطرية         املرحلية          تقاريرها     رفع     وإىل      احملدد       الوقت   يف
 
          والتنمية        العاملي         الغذائي      األمن      حتقيق   يف         للمساااااااااامهة         العاملية       العمل     خطة       تنفيذ        مواصااااااااالة    إىل         البلدان       اهليئة      ودعت  -  86

       توطيد        املنظمة    من       وطلبت           املساااااااااااتدامة؛         التنمية       أهداف    من    15 و   2       اهلدفني      حتقيق     أجل    من       وخباصاااااااااااة           املساااااااااااتدامة،         الريفية
         العاملية       العمل     خطة        لتنفيذ          السياسات       مستوى      وعلى      الفين       الدعم      تقدمي        ملواصلة        واملاحنني        املصلحة       أصحاب    مع          الشراكات

    ي.      القطر         املستوى     على
 
ا       اهليئة       وأخذت  -  87   :         احليوانية          الوراثية         للموارد         العاملية       العمل     خطة        لتنفيذ         التمويل           اساااااااااااااارتاتيجية                بالوثيقة بعنوان        علم 

      تقدمي    إىل         الثانية        الدعوة   يف     ذلك   يف    مبا          العاملية،       العمل     خطة       تنفيذ   يف        املسامهة    إىل       املاحنني     دعت  و   55 .         والتحديات         اإلجنازات
   يف        املنظمة       أمانة      حسااااب        مبشااااريع       اخلاصاااة         النتائج     نشااار       األخرية     هذه    من       وطلبت        املنظمة       أمانة      حسااااب      إطار   يف         اقرتاحات
    ة.     املختص          املنتديات
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       وشااااااددت  56 .        املسااااااتأنسااااااة           للحيوانات         الوراثي        التنوع         معلومات      نظام       تطوير      حالة    عن          بالتقرير       علم ا       اهليئة       وأخذت  -  88
          الوراثية        املوارد    عن          املعلومات        لتبادل       دولية      آلية          باعتباره          املسااااااااااااااتأنسااااااااااااااة           للحيوانات         الوراثي        التنوع         معلومات      نظام      أمهية     على

           واإلقليميااة         الوطنيااة       النظم       مااديري    مع         التعاااون         ومواصاااااااااااااالااة         وتطويره        النظااام     هااذا     على        احملااافظااة        املنظمااة    من       وطلباات          احليوانيااة
        املنظمة    من      كذلك         اهليئة       وطلبت   ا.       وتنقيحه          البيانات        لتبادل         إجراءات       بلورة     أجل    من        اآلخرين        املصاااااااااااااالحة        وأصااااااااااااااحاب
فات       تطبيق         إمكانية   يف        والبحث           التدريبية        املوارد    من      مزيد       وتوفري         بالنظام       اخلاصة       املنصة      ترمجة       عملية         استكمال        خلدمات         واص 
    ت.     للسالال        اجلغرايف          والتوزيع        اإلنتاج      ونظم          إليكولوجي ا        النظام

 
ا       اهليئة       وأخذت  -  89      على       اهليئة       وشااااااااااااااددت  57 .    2018   –          واجتاهاهتا          احليوانية          الوراثية        املوارد      حالة                بالوثيقة بعنوان        علم 

          املستأنسة         حيوانات  لل         الوراثي        التنوع         معلومات      نظام   يف         الوطنية         بياناهتا      حتديث     على        منتظمة       بصورة         البلدان    مد  تع    أن       ضرورة
     ذلك   يف    مبا        الصاااااااااااااالة،     ذات          البيانات       قواعد    من       وغريمها        املزرعة         حليوانات           البيولوجي        التنوع         معلومات  ُ   نُظم      شاااااااااااااابكة   يف    أو

     حجم    عن         معلومااات        وإعطاااء       سااااااااااااااواء،     ّ   حااد     على        وخااارجااه         الطبيعي       املوقع      داخاال          احليوانيااة          الوراثيااة        املوارد    عن          املعلومااات
          البيانات      أحدث      بفضل         العاملية       العمل     خطة       تنفيذ      بشأن          القرارات     صنع     عند    هبا      رتشاد   لالس        السالالت        وتصنيف         اجلماعات
    ة.     املتاح           واملعلومات

 
          عن الساااالالت                    عملية رفع التقارير                  العوامل املؤثرة يف      بشاااأن                     دراساااة حتليلية داخلية       إجراء        األمانة        يئة من        طلبت اهل  و   -  90

                        تعلقة برفع التقارير عن                احلصااااار، العوامل امل        الذكر ال            ، على سااااابيل  ن   تضااااام    أن ت            هلذه الدراساااااة       ينبغي   و                     اليت ال تعرف حالتها.
                                وينبغي مناقشاااااة نتائج هذه الدراساااااة                            الساااااالالت اليت ال تعرف حالتها.     نسااااابة     خلفض       حلوال        أن تقرتح     ، و  ة    عروف  امل         احلالة غري 
يات     عرض         العمل و      ماعة                 الدورة القادمة جل    خالل                اقرتاح إجراءات        من أجل                 العادية املقبلة،    هتا       يف دور           على اهليئة          التوصاااااااااااااا

                   اليت ال تعرف حالتها.       السالالت         فض نسبة  خل
 
         الوراثي        التنوع         معلومات      نظام     على        احملافظة        ملواصاالة        العادي         الربنامج    من       موارد      ختصاايص        املنظمة    من       اهليئة       وطلبت  -  91

        السااااااااالالت       مجاعات   م  حج       تقدير     أجل    من         للبلدان      الفين       الدعم      توفري   يف       قدم ا       واملضااااااااي         وتطويره          املسااااااااتأنسااااااااة           للحيوانات
   .      النظام     هذا          واستخدام

 
          للبيانات      جماالت          املسااااتأنسااااة           للحيوانات         الوراثي        التنوع         معلومات      نظام     ضاااامن      تدرج    أن        املنظمة    من       اهليئة       وطلبت  -  92

 .        والزراعة        األغذية    إىل         بالنسبة      اهلام               اخلاضع لإلدارة و        العسل    حنل       تنو ع      برصد       اخلاصة
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 الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات الموارد الوراثية من -عشر ثاني
 
          الكائنات    من          والزراعة        لألغذية          الوراثية         للموارد         املسااااتدام          االسااااتخدام      بشااااأن       العمل     خطة       مشااااروع             نظرت اهليئة يف   -  93
   59 .     الصلة     ذات       األخرى          بالوثائق      علما       وأخذت  58     وصوهنا             والالفقاريات         الدقيقة      احلية

 
         للموارد         املسااااتدام          االسااااتخدام      بشااااأن       العمل     خطة       مشااااروع       إعداد    إىل      أفضاااات     اليت           التشاااااورية          بالعملية       اهليئة    بت     ورح    -  94

      احلية          للكائنات       اخلاصة        السمات    إىل       اهليئة        وأشارت  .      وصوهنا             والالفقاريات         الدقيقة      احلية          الكائنات    من          والزراعة        لألغذية          الوراثية
  .      عليها         القائمة          واجملموعات        األنواع      حتديد        وأنشطة         التصنيف      بشأن        البحوث       تعزيز    إىل       احلاجة     ذلك   يف    مبا             والالفقاريات         الدقيقة

        وضاااااارورة       العامل   يف          والزراعة        لألغذية           البيولوجي        التنوع      حالة    عن         التقرير         ومتابعة     هذه       العمل     خطة    بني         العالقات     على       وشااااااددت
  .     العمل       تكرار     جتنب

 
      احلية          الكائنات    من          والزراعة        لألغذية          الوراثية         للموارد         املسااااااااتدام          االسااااااااتخدام      بشااااااااأن       العمل     خطة       اهليئة         واعتمدت  -  95

        املوارد      بشاااااااأن       عملها       خبصاااااااائص       يتعلق    ما    ويف  .       الوثيقة     هبذه     هاء       املرفق   يف        الوارد       النحو     على       وصاااااااوهنا             والالفقاريات         الدقيقة
   ،        والعشااااارين      عشااااارة         التاساااااعة          العاديتني         دورتيها   يف        املرتقب          والزراعة        لألغذية             والالفقاريات         الدقيقة       احلي ة          الكائنات    من          الوراثية
  .      املقبلة       دورهتا   يف          ملناقشتها        املتاحة         اخليارات     عرض        املنظمة    من       اهليئة      طلبت

 
 الخطة الستراتيجية لهيئة الموارد -ثالث عشر

 (2027-2019الوراثية لألغذية والزراعة )
 
          الوراثية        املوارد      هليئة         املراجعة            االساااااااارتاتيجية      اخلطة       مشااااااااروع          واسااااااااتعراض        املرحلي         التقرير        بعنوان         الوثيقة             نظرت اهليئة يف   -  96

        للهيئة            االسااااااااااااارتاتيجية      اخلطة        اعتمدت و  60 .       السااااااااااااانوات        املتعدد       العمل        برنامج     ذلك   يف    مبا   ، (    7072 -    7018 )          والزراعة        لألغذية
   .    واو       املرفق   يف        الوارد       النحو     على  (     7072 -    7016 )          والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد      بشأن

 
     عمل        لتنظيم  (       املالية           وتداعياهتا )         اخليارات      خمتلف       تتضااامن       املتاحة      رات    اخليا    عن       وثيقة       إعداد        أمينها    من       اهليئة      طلبت و  -  97
  :   أجل    من        املقبلة        دوراهتا   يف        واهليئة       العمل       مجاعات      فيها      تنظر     لكي          املستقبل،   يف         الدورات    بني       اهليئة

 
      وارد  امل     ذلك   يف    مبا           ومتناغمة،          ومتكاملة       متسااااقة       بصااااورة          والزراعة        لألغذية           البيولوجي        التنوع       مسااااألة       معاجلة    )أ(

             والالفقاريات؛         الدقيقة      احلية          الكائنات    من          الوراثية
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         باملسااااااااائل         التوعية     أجل    من        للهيئة         التابعة       العمل       مجاعات    بني          والتواصاااااااال         التنساااااااايق       تعزيز       كيفية     يف        والبحث    )ب(
       اهليئة      مهمة    مع      فعال    حنو     على         للتعاطي        املشاارتكة          القطاعية        املسااائل      بشااأن        االتسااا         وتعزيز         الفرعية          القطاعية
  .    افها    وأهد

 
        املتعدد       العمل        برنامج      اخلاص       املاحنني        املتعدد        األمانة      حلساب       الدعم       قدموا      الذي       املاحنني    إىل        بالشكر       اهليئة        وتوجهت  -  98

  . م    حذوه      حيذوا    أن     على        اآلخرين       املاحنني       وشجعت          الثنائية        املوارد     خالل     ومن         السنوات
 
  (     7072 -    7016 )          والزراعة        لألغذية          الوراثية        املوارد      بشاااااااااأن        للهيئة            االسااااااااارتاتيجية      اخلطة       إحالة        أمينها    من       اهليئة       وطلبت  -  99
      7070     بعد    ملا        العاملي           البيولوجي        التنوع      إطار       إعداد       عملية   يف       أولية        كمساااااااااااااامهة             البيولوجي        التنوع         التفاقية          التنفيذي      األمني   إىل

           واسااااتخدامه           البيولوجي       لتنوع ا     صااااون   يف          الزراعية          القطاعات       مبسااااامهة          والتوعية          االتفاقية    به       تضااااطلع      الذي       اجلاري       العمل       وسااااائر
  .      مستدام    حنو     على

 
       جوانب      خمتلف      بشاااأن         للبلدان          الساااياساااات       مساااتوى      وعلى        الفنية         املسااااعدة      تقدمي        مواصااالة        املنظمة    من       اهليئة       وطلبت  -   100
  .        والزراعة        لألغذية           البيولوجي        التنوع
 

 الدولية والمنظمات الصكوك مع التعاون –رابع عشر
 

                    بوثائق املعلومات ذات    ا           وأخذت علم    61                                  التعاون مع الصاااااااااااااكوك واملنظمات الدولية       بعنوان          الوثيقة             نظرت اهليئة يف   -   101
                                                                                               وتوجهت بالشكر إىل الصكوك واملنظمات الدولية على ما قدمته من معلومات بشأن سياساهتا وبراجمها وأنشطتها   62      الصلة.

                                                       املتصلة باملواضيع اليت أسندت إليها األولوية يف هذه الدورة. 

 
                                                                                        اهليئة من أمينها مواصلة السعي إىل مجع مدخالت من الصكوك واملنظمات الدولية بشأن مواضيع الدورات        وطلبت  -   102

             ُ                                           العادية اليت ُأسندت إليها األولوية وإتاحتها للهيئة لإلحاطة.

 
      عاهدة                           واألنشاااااطة املشااااارتكة بني أمانيت امل  63                                الصاااااادر عن اجلهاز الرئاساااااي للمعاهدة      7012 /  11                    ورحبت اهليئة بالقرار   -   103

       من أجل             أمني املعاهدة                                   من أمينها مواصااااااااالة توطيد التعاون مع        وطلبت  . 64                                         واهليئة خالل الفرتة األخرية الفاصااااااااالة بني الدورات
                                                                                   تعزيز االتسا  يف إعداد وتنفيذ برامج عمل كل من اجلهازين يف اجملاالت اليت تعنيهما، مبا يف ذلك:
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                         ومشروع خطة العمل العاملية                                        اثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل                                   التقرير الثالث عن حالة املوارد الور        إعداد ( أ)
  ؛          حسب املقتضى                                                   الثالثة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

    ها                                                                 بشااااااأن إدارة األنواع/السااااااالالت األصاااااالية للمزارعني على مسااااااتوى املزرعة وتطوير                        وتنظيم الندوات الدولية  ( ب)
  ؛       الطبيعي                                       صيل والنباتات الغذائية الربية يف موقعها                       وصون األقارب الربية للمحا

  ؛                              العمل العاملية الثانية وتنفيذها         ورصد خطة  ( ج)
                       ، مبا يف ذلك من خالل بناء                   ية لألغذية والزراعة                       للموارد الوراثية النبات                  اصاااااااااة ببنوك اجلينات       عايري اخل  امل       وتنفيذ     )د(

  ؛       القدرات
                                  واحلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛    )ه(
                                                                         و"معلومات التسلسل الرقمية" عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛     )و(
                                                                                                  والنظااام العاااملي لإلعالم عن املوارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااة والنظااام العاااملي للمعلومااات واإلنااذار     )ز(

                                  الغايات واملؤشاارات باإلضااافة إىل إعداد                                                                     املبكر بشااأن املوارد الوراثية النباتية التابع ملنظمة األغذية والزراعة، و 
   .     2020                                        إطار التنوع البيولوجي العاملي ما بعد عام 

 
            النساا  ألغراض       لضاامان                            السااابقة واجلديدة إلرسااال بذور   ة     ملودع                 املوجهة إىل اجلهات ا          ا بالدعوة      علم        اهليئة        وأحاطت   -   104

  .                             القبو الدويل للبذور يف سفالبارد           السالمة إىل
 

                                                                     التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وال سااايما يف سااايا  إعداد إطار       توطيد        مواصااالة       ينها  أم   إىل   ة     اهليئ      وطلبت   -   105
  .    2020           ملا بعد عام                         التنوع البيولوجي العاملي 

 

 موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الثامنة عشرة للهيئة –عشر خامس

 
                 يف موعد مناسااااب قبل       7071                               ة عشاااارة يف روما، إيطاليا خالل ساااانة                                             اتفقت اهليئة على أن تعقد دورهتا العادية الثامن  -   106

                موعد مبدئي لعقد  ك        7071          مارس/آذار    5   إىل   1   من      الفرتة                                                               انعقاد الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة. وأشاااار أمني اهليئة إىل 
        الدورة.

  واألعضاءانتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقرر  –عشر سادس

 لفنية الحكومية الدولية ومن ينوب عنهمفي جماعات العمل ا

 
         )سويسرا(   François Pythoud                                                                           انتخبت اهليئة رئيس دورهتا العادية الثامنة عشرة ونواب الرئيس. وقد انتخب السيد   -   107

ا. وانتخب يف منصاااب نواب الرئيس كل من السااايد           )تايلند(   Thanawat Tiensin                )أوغندا( والسااايد   John Mulumba                                              رئيسااا 
  Benoît Girard                                                    )الربازيل( والسااااااااايد معني علي أمحد اجلرموزي )اليمن( والسااااااااايد   Renata Negrelly Nogueira        والسااااااااايدة 

  . ا      مقرر    Tiensin                             )جزر كوك(. بينما انتخب السيد   William Wigmore              )كندا( والسيد 
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   أن                    لبت من مجاعات العمل   وط  ،    زاي      املرفق                    على النحو الوارد يف             التابعة هلا     عمل  ال                          وانتخبت اهليئة أعضاااااااااء مجاعات   -   108
                                   قبل الدورة العادية املقبلة للهيئة.    ا             تعقد اجتماعاهت

 
 البيانات الختامية –عشرسابع 

 
بالتهنئة  دارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياهإل، املدير العام املساعد René Castro Salazarالسيد توجه  -109
املندوبني إىل شكر كما توجه بالا.          ا مثمر          اجتماع  هيئة الدورة العادية السابعة عشرة للجلعلهم نواب الرئيس واملندوبني و الرئيس إىل 

موارد  إتاحة، ذكر املندوبني باحلاجة إىل األخري. ويف واهليئةنظمة امليف وضعوها وعلى الثقة اليت  عايلاملشاركة العلى مستوى 
 يف هذه الدورة.يئة إضافية لتنفيذ األنشطة اليت وافقت عليها اهلمالية 
 

املكتب واملندوبني واألمانة وموظفي الدعم وأعضاء الرئيس إىل شكر الكلمة للتوجه بالن و ن اإلقليميو املمثلناول وت -110
عن الشكر للحكومات اليت قدمت مساعدة مالية مت اإلعراب كما   اليت خلصت إليها الدورة.لنتائج رضاهم لعن لإلعراب و 

 ني من البلدان النامية.لدعم مشاركة املندوب
 

املرتمجني الفوريني واملرتمجني التحريريني و  يئةأمانة اهلإىل ملنظمة و فنية يف ااإلدارات البالشكر إىل الرئيس كما توجه  -111
. اجلدد املكتبأعضاء و اجلديد لرئيس متنياته لأفضل عن لنواب الرئيس واملقرر و امتنانه أعرب عن و وغريهم من موظفي الدعم. 

روح طيبة ووضوح واستعداد لتقدمي                      دؤوب وما حتل وا به من عمل على ما قاموا به من اخلتام، أعرب عن شكره للمندوبني يف و 
 .تنازالت
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 المرفق ألف
 الدورة العادية السابعة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةجدول أعمال 

 
             واجلدول الزمين                   اعتماد جدول األعمال   - 1

 ل القطاعية المشتركةالمسائ

                                                                 دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية  - 2
                                                         احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها  - 3

                                                                   فريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها ل                     تقرير الدورة الرابعة   1 - 3
                                                                                      السمات املميزة واملمارسات احملددة ملختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  2 - 3

                                                               "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  - 4
                                                                            دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه  - 5
                                     ذية واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة    التغ  - 6

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

                 التنوع البيولوجي  - 7
                                              حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل  1 - 7
                                                  الوطنية املعنية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة          التنسيق                              تقرير االجتماع األول جملموعة جهات   2 - 7
                                              حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل                             ات واإلجراءات املمكنة رد ا على        االحتياج  3 - 7

                       املوارد الوراثية املائية  - 8
                                                                        موعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصااااااااااااااصااااااااااااااة املعنية باملوارد الوراثية املائية  جمل                     تقرير الدورة الثانية   1 - 8

                لألغذية والزراعة
                               املائية لألغذية والزراعة يف العامل                     حالة املوارد الوراثية   2 - 8
                                                    حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل                      اخليارات املتاحة ملتابعة   3 - 8

                         املوارد الوراثية النباتية  - 9

 الزراعةتقرير الدورة التاسعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية و  9-1
                                                                          تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  2 - 9
                                     حالة السياسات اخلاصة بالبذور واجتاهاهتا  3 - 9
                                                      حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل                   التقرير الثالث عن      إعداد   4 - 9
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                       املوارد الوراثية احلرجية  -  10
 ر الدورة اخلامسة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجيةتقري 10-1
 تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها 10-2
 حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل التقرير الثاين عنإعداد  10-3

                    د الوراثية احليوانية      املوار   -  11
لألغذية  احليوانيةتقرير الدورة العاشرة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية  11-1

 والزراعة
 تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 11-2

                                                      املوارد الوراثية من الكائنات احلي ة الدقيقة والالفقاريات  -  12
يف جمال االستخدام املستدام للموارد الوراثية من الكائنات العمل املستقبلي املشاورة بشأن عن تقرير  12-1

                                                 احلي ة الدقيقة والالفقاريات لألغذية والزراعة وصوهنا 
                                                                                             العمل املستقبلي يف جمال االستخدام املستدام للموارد الوراثية من الكائنات احلي ة الدقيقة والالفقاريات 12-2

 لألغذية والزراعة وصوهنا

 لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة الستراتيجيةالخطة 

                          تقرير مرحلي واستعراض اخلطة  - 3 1

 والمنظمات الدولية الصكوكالتعاون مع 

                                   التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية  - 4 1

 األخرى المسائل

                  ما يستجد من أعمال  -  15
                            العادية الثامنة عشرة للهيئة                          موعد ومكان انعقاد الدورة  - 6 1
                                  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر  -  17
               اعتماد التقرير  -  18
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 باءالمرفق 
 مختلف إلى بالنسبة منافعها وتقاسم الموارد على للحصول المحلي التنفيذ لتيسير عناصر

  والزراعة لألغذية الوراثية للموارد الفرعية القطاعات
 تفسيرية بمذكرات مشفوعة
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 6 لألغذية والزراعة احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وهيئة املوارد الوراثية 
 6 التنوع البيولوجي اتفاقية 
 6 بروتوكول ناغويا 
 6 الدويل النظام 
 2 السمات اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
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 تطوير عناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها 

 6 بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 
   71               من هذه الوثيقة       الغرض  - 2
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 35 نوع البيولوجياتفاقية الت
 36 ناغويا بروتكول
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 68 السمات المميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة :لحقالم
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 تمهيد
 

حظي بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق 
باره خطوة عمالقة صوب تنفيذ اهلدف الثالث من اتفاقية التنوع باتفاقية التنوع البيولوجي )بروتوكول ناغويا( بالرتحيب باعت

البيولوجي، وهو التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية )الوراثية( عن طريق إجراءات منها 
انة التنوع البيولوجي واستخدام احلصول على املوارد اجلينية بطر  مالئمة. ومن شأن تنفيذ هذا اهلدف الثالث املسامهة يف صي

 ومها اهلدفان اآلخران لالتفاقية. -عناصره على حنو قابل لالستمرار 
 

                   عددا  من التحديات.  ،                                                                                    ويطرح بروتوكول ناغويا على صن اع السياسات واإلداريني املسؤولني عن تنفيذه على املستوى الوطين
يف أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها  ناغويا النظر                                   التحديات يف أنه يتوج ب على بروتوكول ويكمن أحد هذه 

               ويقر  بروتوكول  اخلاص يف حتقيق األمن الغذائي لدى وضع تدابري الوصول إىل املوارد الوراثية وتقاسم منافعها وتنفيذها.
                                       لبيولوجي الزراعي اخلاصة، ومساته املتمي زة                                                                              ناغويا صراحة بأمهية املوارد الوراثية بالنسبة إىل األمن الغذائي، وبطبيعة التنو ع ا

                                                                                                              واملشاكل اليت تتطلب حلوال  متمي زة إىل جانب تكافل مجيع البلدان يف ما خيص  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وأمهية هذه 
                           أن بروتوكول ناغويا يوف ر غري                                                                                      املوارد بالنسبة إىل التنمية الزراعية املستدامة يف سيا  التخفيف من وطأة الفقر وتغري  املناخ.

توجيهات قليلة بشأن كيفية انعكاس مسات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بشكل مالئم يف التدابري احمللية الرامية إىل الوصول 
 إليها وتقاسم منافعها.

 

 7013 ( يف سنةاملنظمةلألمم املتحدة ) وقامت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( التابعة ملنظمة األغذية والزراعة
العناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف  بوضع عملية تتمثل خمرجاهتا يف

يف دورهتا وقامت اهليئة، (. عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها) القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
( بالنظر والرتحيب هبذه العناصر اليت عمل فريق من اخلرباء 7015 يناير/كانون الثاين 73-16العادية اخلامسة عشرة )

القانونيني املعنيني باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها من مجيع األقاليم يف العامل على وضعها، مث أعرب مؤمتر  الفنيني
التنوع بمؤمتر األطراف يف االتفاقية املتعلقة ودعا  عن ترحيبه هبا. نظمة،جهاز رئاسي يف امل           يشك ل أعلى املنظمة، الذي

عناصر الالتوجيهية الطوعية الواردة يف باخلطوط علما األخذ ألطراف واحلكومات إىل ا، عشر الثالثيف اجتماعه ، البيولوجي
 .االقتضاءوتطبيقها، حسب اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها 

 

، على إعداد مذكرات تفسريية غري توجيهية 7012اليت عقدت يف عام يف دورهتا العادية السادسة عشرة واتفقت اهليئة، 
، يف سيا   للقطاعات الفرعية املختلفة املعنية املميزة العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، السمات              تبني 

وحتتوي                                                                                     ة والزراعة وممارساهتا احملددة، مبا يكم ل العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.باملوارد الوراثية لألغذي
اخلاصة باحلصول عناصر لتكملة ال، يف إطارات مظللة 7016يف عام  ، حسبما أقرته اهليئةتفسرييةالذكرات هذه الوثيقة على امل

إىل مشفوعة مبذكراهتا التفسريية خلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها وترمي العناصر ا على املوارد وتقاسم منافعها.
تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها، على األخذ بعني وضع مساعدة احلكومات اليت تنظر يف 

ختلف مل                                  قيق األمن الغذائي، والسمات املمي زة ىل حتبالنسبة إاخلاص  هااالعتبار أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ودور 
القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مع االمتثال للصكوك الدولية اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها 

 حبسب االقتضاء.
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 معلومات أساسية -1
 

 راثية لألغذية والزراعةاحلصول على املوارد وتقاسم منافعها وهيئة املوارد الو 
 
تتمتع منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( واهليئة التابعة هلا بتاري  طويل يف معاجلة القضايا املتصلة باملوارد الوراثية  -1

، 1983لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك احلصول عليها والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. ويف عام 
 الذي وضع إطار السياسات والتخطيط للهيئة يف التعهد الدويل بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعةد مؤمتر املنظمة اعتم

ما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وخالل السنوات التالية، تفاوضت اهليئة بشأن مزيد من القرارات اليت 
مراجعة التعهد الدويل. ونتيجة هلذه العملية، اعتمد مؤمتر املنظمة يف عام  1994يف عام تفسر التعهد الدويل، وباشرت 

)املعاهدة الدولية(، وهي الصك الدويل التنفيذي األول  املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 2001
 سبة للموارد الوراثية.وامللزم قانونا للحصول على املوارد وتقاسم املنافع بالن

 

 اتفاقية التنوع البيولوجي
 
، وهي أول اتفاقية عاملية تعاجل مسألة احلصول على املوارد وتقاسم 1992يف عام  اتفاقية التنوع البيولوجياعتمدت  -2

ى السلطة اليت منافعها يف أهدافها وأحكامها. وتعرتف االتفاقية باحلقو  السيادية للدول على مواردها الطبيعية وتؤكد عل
                                                                             تتمتع هبا احلكومات، رهنا  بتشريعاهتا الوطنية، لتحديد احلصول على املوارد الوراثية.

 

 بروتوكول ناغويا
 
بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد الوراثية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع النامجة عن يشكل  -3

                                                                             )بروتوكول ناغويا(، اتفاقا  تكميليا  التفاقية التنوع البيولوجي. وهو يوفر اإلطار  استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي
القانوين للتنفيذ الفعال للهدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي، املتمثل يف التقاسم العادل واملنصف للمنافع النامجة عن 

ملوارد الوراثية، هبدف املسامهة يف حتقيق اهلدفني اآلخرين استخدام املوارد الوراثية، مبا يف ذلك عن طريق احلصول على ا
 التفاقية التنوع البيولوجي، ومها حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام ملكوناته.

 

 النظام الدويل
 
للحصول  ملا سلم به مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف اجتماعه العاشر، يتكون النظام الدويل       وفقا   -4

على املوارد وتقاسم منافعها من اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا وكذلك صكوك تكميلية مبا يف ذلك، املعاهدة 
 .1خطوط بون التوجيهية بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامهاو

  

                                                   
 .10/1مؤمتر األطراف العاشر، القرار   1
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 ثية لألغذية والزراعةالسمات اخلاصة للموارد الورا
 
من املسلم على نطا  واسع بالطبيعة اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة املدرجة يف التنوع البيولوجي الزراعي،  -5

. وقد نظر مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف اجتماعه 2وبسماهتا املميزة ومشاكلها اليت تتطلب حلوال مميزة
 ، يف السمات املميزة للتنوع البيولوجي الزراعي لتشمل ما يلي:2000يف عام اخلامس 

 
 إن التنوع البيولوجي ضروري لتلبية االحتياجات البشرية األساسية لألمن الغذائي وتأمني سبل املعيشة. )أ(

الزراعي على هذا يدير املزارعون التنوع البيولوجي الزراعي؛ وتعتمد الكثري من مكونات التنوع البيولوجي  )ب(
 ال يتجزأ من إدارة التنوع البيولوجي الزراعي؛ ا                                                     التأثري البشري؛ وتشكل معرفة وثقافة السكان األصليني جزء  

 هناك ترابط كبري بني البلدان من أجل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ )ج(
هو على األقل بنفس أمهية التنوع بني بالنسبة للمحاصيل واحليوانات األليفة، فإن التنوع داخل األنواع  )د(

 األنواع وقد توسع بشكل كبري من خالل الزراعة؛
بسبب درجة اإلدارة البشرية للتنوع البيولوجي الزراعي، يرتبط صونه يف نظم اإلنتاج يف اجلوهر باالستخدام  )ها(

 املستدام؛
 ع يف بنوك اجلينات أو مواد املربني؛ومع ذلك، يتم حفظ الكثري من التنوع البيولوجي اآلن خارج املوق )و(
يكولوجية إليساهم التفاعل بني البيئة واملوارد الوراثية وممارسات اإلدارة اليت تتم يف املوقع داخل النظم ا )ز(

 3.الزراعية يف إتاد حافظة دينامية للتنوع البيولوجي الزراعي
 
ات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة على النحو الوارد ، يف السمالرابعة عشرة العاديةاهليئة، يف دورهتا  نظرت -6
. وتوفر قائمة السمات املعلومات بشأن خصائص القطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية 4هبذه الوثيقة امللحقيف 

السمات هذه والرتكيز على االستفادة وجتدر اإلشارة على أن اهليئة قد اعرتفت باحلاجة إىل مواصلة صقل قائمة  5والزراعة.
 من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 

 بروتوكول ناغويا واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 
                                                                                                           يقر  بروتوكول ناغويا صراحة، يف ديباجته، بأمهية املوارد الوراثية بالنسبة إىل األمن الغذائي، وبالطابع اخلاص للتنوع  -7

          ما يتعل ق                                                                                         عي، ومساته املميزة واملشاكل اليت تتطل ب حلوال  مميزة، إضافة إىل اعتماد مجيع البلدان على بعضها يفالبيولوجي الزرا
  باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وطابعها اخلاص، وأمهيتها لتحقيق األمن الغذائي يف العامل، والتنمية املستدامة للزراعة يف سيا

                                                                                            املناخ. ويف هذا الشأن، يقر  بروتوكول ناغويا بالدور الرئيسي الذي تؤديه كل  من املعاهدة واهليئة.                    احلد  من الفقر وتغري  
                                                   

 .5لالطالع على تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، انظر الفصل   2
 ر األطراف.الصادر عن االجتماع اخلامس ملؤمت 5/5من ملحق املقرر  7الفقرة   3
                                                                                                                عد لت اهليئة هذا امللحق يف دورهتا العادية السابعة عشرة ليشمل مجيع القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.  4
أهنا  يف هذه الوثيقة، ما مل تنص على خالف ذلك، على "القطاعات الفرعية"و "القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة"تفهم   5

للموارد الوراثية احلرجية لألغذية  (3)للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة؛  (2)للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛  (1)الفرعية  القطاعات
للموارد الوراثية لالفقاريات لألغذية  (6)ذية والزراعة؛ للموارد الوراثية للكائنات الدقيقة لألغ (5)للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة؛  (4)والزراعة؛ 
 .والزراعة
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ويقتضي الربوتوكول، يف أحكامه التنفيذية، من األطراف أن تنظر، لدى وضع وتنفيذ تشريعاهتا أو متطلباهتا  -8
مهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص بالنسبة لألمن التنظيمية املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم املنافع، يف أ

وباإلضافة إىل ذلك، هتي  األطراف الظروف لتعزيز وتشجيع البحوث اليت تسهم يف حفظ التنوع البيولوجي  6الغذائي.
احلصول ألغراض البحوث واستخدامه املستدام، وال سيما يف البلدان النامية، مبا يف ذلك من خالل تدابري مبسطة بشأن 

  7غري التجارية، مع مراعاة احلاجة إىل معاجلة تغري النية هلذه البحوث.
 
 مينع وال. املنافع على املوارد وتقاسم احلصول جمال يف األخرى الدولية لالتفاقات        واسعا        جماال   ويرتك الربوتوكول -9

متخصصة تتعلق  أخرى اتفاقات ذلك يف مبا وتنفيذها، صلةال ذات أخرى دولية وضع اتفاقات من فيه األطراف الربوتوكول
 ينطبق صك وحيثما. 8والربوتوكول وال تتعارض معها االتفاقية أهداف تدعم أن شريطة املنافع، وتقاسم باحلصول على املوارد

 يتعارض معها، فإن وال والربوتوكول االتفاقية أهداف ويتماشى مع املنافع على املوارد وتقاسم دويل متخصص يتعلق باحلصول
املشمول  باملورد الوراثي احملدد يتعلق ما يف املتخصص الصك املتعاقدة يف األطراف املتعاقد أو يسري على الطرف ال الربوتوكول
اليت وضعت  الدولية يف املعاهدة بشكل صريح اليت يعرتف هبا الربوتوكول ويتمثل أحد الصكوك. 9املتخصص وألغراضه بالصك

 ضرورة إيالء على أيضا الربوتوكول ينص األخرى، الدولية الصكوك على االنفتاح إىل هذا وباإلضافة. االتفاقية معيف انسجام 
 شريطة املعنية، الدولية واملنظمات الدولية الصكوك مبوجب املمارساتأو  الصلة ذي واجلاري املفيد للعمل" الواجب االعتبار
 .10"معها تعارضها وعدم الربوتوكول وهذا االتفاقية ألهداف دعمها

 
ص للحصااااول وتقاساااام املنافع "          واملعاهدة    4 - 4                               على حنو ما هو مشااااار إليه يف املادة   "                                   صااااك دويل متخصاااا 

                                              متعدد األطراف للحصااول على املوارد وتقاساام منافعها                            وقد أنشااأت املعاهدة نظاما    .       ناغويا             من بروتوكول
          من احملاصااايل     64                                خارج املواقع الطبيعية بالنسااابة إىل                                                 لتساااهيل احلصاااول على املواد الوراثية لألغذية والزراعة 

         ووفقاا    .                                                                                          واألعالف ألغراض البحوث والرتبيااة والتاادريااب، تكون حتاات إدارة ومراقبااة األطراف املتعاااقاادة ويف اجملااال العااام
              بيعية وفقا                                                                                من املعاهدة، يوفر احلصااااااااااااااول على املوارد الوراثية النباتية اليت توجد يف ظروف املواقع الط  (  ح ) 3 -  12       للمادة 

     وترد   .                                                             حيدده اجلهاز الرئاسااااي من معايري يف حال عدم وجود مثل هذه التشااااريعات   قد                ية، أو وفقا ملا  ن ط  و             للتشااااريعات ال
                                                                     يف امللحق األول باملعاهدة، وقد وقع عليها االختيار وفقا ملعايري األمن الغذائي     64                      هذه احملاصاااااااااايل واألعالف الاااااااااااااااااااااااا 

                                                                             الوراثية املدرجة يف النظام املتعدد األطراف واليت يتم تبادهلا باسااااااتخدام االتفا  املوحد                     وال تندرج مجيع املوارد   .        والرتابط
                                                                                             لنقل املواد لألغراض اليت نظرت فيها املعاهدة، مبا يف ذلك تلك املوجودة يف املؤسااااااااسااااااااات املنصااااااااوص عليها يف املادة 

                                   ف املتعاقدة يف املعاهدة أن تقرر تبادل                           وباإلضااااااافة إىل ذلك، ميكن لألطرا  .                                 ، ضاااااامن نطا  تطبيق بروتوكول ناغويا  15
                                                                                                              عيناات املوارد الوراثياة النبااتياة لألنواع غري املدرجة يف امللحق األول، واملوارد الوراثياة النبااتياة املوجودة يف ظروف املواقع 

            آلية لتقاسم                                       وقد أنشأت املعاهدة صندو  تقاسم املنافع ك  .                                    ألحكام وشروط االتفا  املوحد لنقل املواد                  الطبيعية، وفقا  

                                                   
 .من بروتوكول ناغويا (ج)8املادة   6
 .من بروتوكول ناغويا (أ)8املادة   7
 .من بروتوكول ناغويا 4-2املادة   8
 .من بروتوكول ناغويا 4-4املادة   9

 .من بروتوكول ناغويا 4-3املادة   10
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                                                                                        وتقر األطراف املتعاقدة بأن تيسااااااااااااااري احلصااااااااااااااول على املوارد الوراثية النباتية يف النظام املتعدد األطراف   .               املنافع النقدية
  .                                                       يشكل يف حد ذاته منفعة كبرية من منافع النظام املتعدد األطراف

 
إعداد وحتديث واستخدام بنود تعاقدية  األطراف بأن تشجع، على النحو املناسب،                             ويلزم بروتوكول ناغويا أيضا   -10

منوذجية قطاعية ومتعددة القطاعات للشروط املتفق عليها بصورة متبادلة ومدونات السلوك الطوعية واملبادئ التوجيهية 
ري مؤمتر األطراف العامل كاجتم 11ما يتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وأفضل املمارسات و/أو املعايري يف ُ                            وت  اع  

                                                                                                             لألطراف يف بروتوكول ناغويا تقييما  دوريا  الستخدام البنود التعاقدية النموذجية، ومدونات السلوك، واخلطوط التوجيهية 
 12 وأفضل املمارسات و/أو املعايري.

 

تطوير عناصر لتيسير التنفيذ المحلي للحصول على الموارد وتقاسم منافعها بالنسبة إلى مختلف 
 وارد الوراثية لألغذية والزراعة القطاعات الفرعية للم

 
نظرت اهليئة، يف دورهتا العادية الرابعة عشرة، يف احلاجة إىل وضع ترتيبات للحصول على املوارد الوراثية لألغذية  -11

والزراعة وتقاسم منافعها، مع األخذ يف االعتبار للصكوك الدولية ذات الصلة. ووضعت اهليئة العملية اليت أفضت إىل وضع 
لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد ذه العناصر ه

 13.الوراثية لألغذية والزراعة )العناصر(
 
اء(، يتألف                                                                                               وأنشأت اهليئة فريقا  من اخلرباء الفنيني والقانونيني يعىن باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها )فريق اخلرب  -12

 من ممثلني من كل إقليم من األقاليم السبعة ملنظمة األغذية والزراعة. وبناء على طلب اهليئة، قام فريق اخلرباء مبا يلي:
 

  التنسيق مبساعدة األمانة وبواسطة الوسائل اإللكرتونية حسب االقتضاء، للمساعدة يف إعداد اجتماعات
التابعة للهيئة، وباالستناد إىل االسهامات الواردة من األقاليم، إعداد العمل الفنية احلكومية الدولية  مجاعات

 العمل الفنية احلكومية الدولية؛ مجاعاتمواد مكتوبة واقرتاح توجيهات بالنسبة إىل 
  واملشاركة يف األجزاء ذات الصلة من اجتماعات مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية، للمساعدة على إثراء

 اعات العمل الفنية احلكومية الدولية ونتائجها بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛مناقشات مج
  العمل الفنية  مجاعاتعمل فنية حكومية دولية مع األمانة لتجميع نتائج  مجاعةوالعمل بعد اجتماع كل

 لعناصر.                                          ، وأن حييط األقاليم التابعة هلا علما  مبشروع ايف مشروع العناصراحلكومية الدولية 
 
العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة  مجاعاتاحلصول على املوارد وتقاسم منافعها وعمل  عناصرد وضع واستن -13

               ورح بت اهليئة يف  14الصلة.                                                                      للهيئة إىل مدخالت مج عت بناء على طلب اهليئة، من احلكومات وأصحاب املصلحة ذوي 

                                                   
 .من بروتوكول ناغويا 20-1؛ 19-1املادتان   11
 من بروتوكول ناغويا 20-2؛ 19-2املادتان   12
 Report/13/14-CGRFAمن الوثيقة  40الفقرة   13
 .3Inf./14/1-ABS-CGRFA/TTLEو 2Inf./14/1-ABS-CGRFA/TTLEالوثيقتان   14
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بعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ودعت البلدان إىل النظر فيها  2015دورهتا العادية اخلامسة عشرة املعقودة يف 
                                 ي يشك ل أعلى جهاز رئاسي يف الفاو، . ووافق املؤمتر الذ15واستخدامها حبسب االقتضاء وتوفري ردود بشأن استخدامها

املوارد وتقاسم منافعها ودعا األعضاء                                                                          على ما أعربت عنه اهليئة ورح ب، خالل دورته التاسعة والثالثني بعناصر احلصول على 
 16ر فيها واستخدامها حسب االقتضاء.إىل النظ

 
 الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اتلقطاعلمختلف امقدمة 

 الموارد الوراثية الحيوانية
 

اء العامل منذ تشاااااكل الصاااااناعة احليوانية قطاع ا راساااااخ ا وساااااريع النمو. ومُتارس تربية احليوانات يف كافة أحن
آالف ساااااانة، مما يؤدي إىل تطوير واسااااااتخدام جمموعة واسااااااعة من السااااااالالت يف ظل  نظم  10أكثر من 

كذلك، شااااااااااااهد قطاع تربية احليوانات تغيريات فنية كبرية يف هناية القرن الثامن عشاااااااااااار، مما   إنتاج متنوعة.
رّب  احليوانات. وقد دعمت تطورات هامة يؤدي إىل تطوير السالالت، وإنشاء سجالت للقطعان وتشكيل مجعيات مل

يف املوارد الوراثية الكمية يف منتصاااف القرن العشااارين اعتماد األدوات القائمة على أسااااس علمي لتقدير قيمة التكاثر، 
مثل مؤشر االختيار ويف مرحلة الحقة، أفضل تنبؤ خطي غري متحي ز والنموذج احليواين، الذي أد ى إىل تعزيز استجابة 

تيار وإحراز تقدم وراثي يف السااااااااااااااالالت النقية. كما أن التطوير السااااااااااااااريع للوراثة اجلزيئية مسح باعتماد االختيار االخ
باساااااااتخدام الوامسات. وسااااااااعد تسااااااالسااااااال احلمض النووي يف حتديد اخللفية الوراثية للعديد من مسات اإلنتاج ومسات 

وحتليلها إىل الفردية متعددة األشااااااااااااااكال للنيوكليوتيد  اكتشاااااااااااااااف التغرياتأخرى هامة يف أنواع احليوانات. وقد أد ى 
االنتقاء اجلينومي. ويف اإلنتاج التجاري لل حوم والبيض، مت  اعتماد طر  التهجني القائمة على أسااااااااس علمي واالنتقاء 

ي، بفضاااال لتحسااااني قوة اهلجني من أجل تعزيز غال ت اإلنتاج احليواين ورحبيته. وقد تسااااارعت وترية نشاااار التقدم الوراث
 سيما التلقيح االصطناعي. سل، والاعتماد التكنولوجيا احليوية وتكنولوجيات التنا

وبصااورة عامة، أد ت عمليتان رئيساايتان إىل تطوير السااالالت. اعتمدت األوىل على تكييف أعداد احليوانات لظروف 
ألمر إىل تشاااااااك ل العديد من الساااااااالالت حمددة يف جمايل البيئة والرتبية ضااااااامن نظم إنتاج مكثفة وخمتلطة. وأد ى هذا ا

احمللية يف مجيع أحناء العامل. وأم ا العملية الثانية فقد اساااااااااااتندت إىل اختيار احليوانات نظر ا لقدرهتا على تقدمي منتجات 
نة للتغذية واإلدارة، مم ا أفضااااى إىل منو سااااريع وغال ت مرتفعة. وأد ى كل  هذا إىل حمددة ال  ساااايما حتت الظروف احملساااا 

 تطوير سالالت دولية عالية األداء لإلنتاج التجاري.
                                                                                             جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة إىل استخدام املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، غري أن مستوى       وتلجأ 

                                                                                                 ترك ز وختص ص أنشطة الرتبية خيتلف إىل حد  بعيد ضمن القطاع، على مستوى األنواع واملستوى اإلقليمي على حد  
ساااااااواء. وبصاااااااورة تقليدية، يتوىل  إدارة املوارد الوراثية احليوانية والرتبية مربو املاشاااااااية الذين تمعون بني وظيفيت الرتبية 

عرب انتقاء احليوانات حبيث تشااك ل  حمليواإلنتاج يف األعداد ذاهتا من احليوانات. وميكن القيام بذلك على مسااتوى 
واألسااااراب املتوفرة حملي ا، أو على املسااااتوى اإلقليمي أو الوطين من خالل تشااااكيل  اجليل التايل انطالق ا من القطعان

جمموعااة تربيااة عاااديااة عرب جتمعااات تربيااة أو مجعيااات تسااااااااااااااجياال القطعااان. ويف العقود األخرية، تطو ر قطاااع تربيااة 

                                                   
 Report/15/15-CGRFA الوثيقةمن  22الفقرة   15
 . REP/2015Cمن الوثيقة  52الفقرة   16



CGRFA-17/19/Report i a g e  11Appendix B,  

 

ا بالنسبة إىل بعض أنواع املواشي ويف بعض أقاليم العامل. ويف قطاع الدواجن بص ورة خاصة، مسحت متخصص جد 
معدالت التكاثر املرتفعة نساااااااابي ا لصااااااااناعة واسااااااااعة النطا  يف جمال تربية احليوانات، ومسات بيولوجية أخرى، بتعزيز 
التحسااااااااااااااني الوراثي وإمداد املنتجني بطيور ذات إمكانات وراثية عالية. وتوجد هياكل مماثلة يف قطاع اخلنازير، وإن 

 ظهور يف قطاع األلبان.كان بدرجة أقل، كما أهنا بدأت بال
نوع ا فقط يف اإلنتاج احليواين، حيث أن لبعض هذه األنواع مسااامهة صااغرية يف إمجايل إنتاج  40ويتم اسااتخدام حوايل 

معظم املنتجات الغذائية  -األبقار، واخلنازير، واخلراف، واملاعز والدجاج  -األغذية. وتوف ر األنواع "اخلمسااااااة الكربى"
 .فهو متواضع يف الوقت احلايل يف تربية احليواناتوأم ا دور األقارب الربية لألنواع املدج نة  احليوانية املنشأ.

يف اإلنتاج  ةوخضااااااااااع قطاع الثروة احليوانية منذ الثمانينات، إىل ضااااااااااغوط حادة من أجل تعزيز املسااااااااااامهات اإلمجالي
يف الطلب املتنامي على املنتجات  17روة احليوانية،الغذائي. ومتث لت القوة الدافعة هلذه الظاهرة، اليت ُتسااااااااااام ى ثورة الث

، ازداد اإلنتاج 2014و 1980احليوانية املنشاااااااااااااأ والزيادة يف اإلنتاج التجاري الكثيف يف البلدان النامية. وبني عامي 
إىل حتو ل  يف املائة على التوايل. وأفضات ثورة الثروة احليوانية 170يف املائة و 234العاملي من اللحوم واحلليب بنسابة 

كبري يف اإلنتاج احليواين من املناطق املعتدلة إىل املناطق االستوائية وشبه االستوائية. وتعززت الزيادة يف اإلنتاج بفعل 
اساااااااااااترياد موارد وراثية خمتارة، يف حني مل تتحسااااااااااان يف كثري من احلاالت الساااااااااااالالت احمللية من خالل برامج الرتبية 

 الوطنية.
ا  18ظمة األغذية والزراعةوتبني  تقديرات من ، تب أن يرتفع 2050مليار شخص عام  9.1أنه من أجل توفري األغذية ل

مليون طن،  470مليارات طن، كما ينبغي أن يصل اإلنتاج السنوي للحوم إىل  3اإلنتاج السنوي للحبوب إىل حوايل 
 ار االجتاهات احلالية لالستهالك.يف حال استمر 

ات بصاااااااورة رئيساااااااية إلنتاج األغذية وتوفري خدمات التموين األخرى )مثل األلياف والفرو ويف حني ُتساااااااتخدم احليوان
 ،) تنظيمية وداعمة )مثل إعادة تدوير نظام إيكولوجي خدمات من األمهية مبكان التشااااديد على أهنا توفر أيضااااا واجلر 

والثروة واحلالة، والرتفيه والرياضة(، ذات املغذيات ومكافحة األعشاب(. كما أهنا تت سم بقيم ثقافية هامة )مثل اهلوية، 
 نظم اإلنتاج الكثيفة واملختلطة. أمهية خاصة يف

 
 الموارد الوراثية المائية

 
                                                                                        إن تربية األحياء املائية صاااااناعة جديدة نسااااابي ا، وقد طرأت عليها تطورات رئيساااااية يف السااااانوات الساااااتني 

                                  سااااااتزراع مسك الشاااااابوط، اليت ميكن أن تعود                                                األخرية، على الرغم من وجود بعض األشااااااكال منها، مثل ا
              ئة ساانوي ا خالل  ا    يف امل    10    ئة و ا    يف امل   8                                      وتراوح معدل منو تربية األحياء املائية بني   .                 آلالف الساانني املاضااية

      األمساك                      ويتجاوز حالي ا إنتاج   .                         ئة من الزعنفيات املسااااااااتهلكة ا    يف امل    50                                       العشاااااااارين ساااااااانة املاضااااااااية، واليوم يتم اسااااااااتزراع 
                                                   

  .1999C.و S. & Courboisو H., Ehuiو M., Steinfeldو C.H., Rosegrantو Delgadoانظر   17

Livestock to 2020. The next food revolution.  ،وثيقة نقاش حول األغذية والزراعة والبيئة صادرة عن املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية
 .لبحوث السياسات الغذائيةواشنطن العاصمة، املعهد الدويل  28.الصفحات 

متاح على املوقع )روما . 2050عام  .كيف ميكن توفري األغذية للعامل. 2009.منظمة األغذية والزراعة،   18
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf). 
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                                                            وبينما تكتساااااب تربية األحياء املائية يف املناطق البحرية والسااااااحلية   .                                 نتاج حلوم األبقار يف مجيع أحناء العامل          املساااااتزرعة إ
  .                      زال من املناطق الداخلية    ما ت   ية                                                               أمهية متزايدة، فإن الغالبية العظمى من اإلنتاج العاملي لألحياء املائ

                                  تدجني األنواع اجلديدة واإلدارة اجلينية   :                  اإلمدادات الغذائية                                                ويتم اختاذ هنجني متوازيني لتلبية طلب املسااااااااااااتهلك وزيادة 
                                                  وقد ارتفع عدد أصاناف األنواع املساجلة يف بيانات املنظمة   .                                                       الفعالة، والتحساني الوراثي لألنواع اليت يتم إنتاجها جتاري ا

                 املزارع، الساااااالمون،                               ومن بني األنواع األكثر شاااااايوع ا يف  .     2018      يف عام      600        إىل حوايل       1950            صاااااانف ا يف عام     70   من 
                           الزعنفيات، واحملاريات ثنائية   :                                                                      والبلطي، والشاااااااااابوط، واحملار، والروبيان، وهي متثل ثالث جمموعات تصاااااااااانيفية رئيسااااااااااية

  .                                الصمامات، والقشريات عشريات األرجل
    على                                                                                            وال يزال التحسااااااني الوراثي لألمساك املدجنة حديث ا، ولكن التطور السااااااريع يف الصااااااناعة يعتمد بشااااااكل متزايد 

                                                         وتسااااتخدم أنواع خمتلفة من التقنيات الوراثية لتحسااااني اإلنتاج مبا   .                                                اسااااتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبادهلا
                      وقد مت اساااااتخدام التعديل   .                                                                         يف ذلك الرتبية يف األحواض، والرتبية االنتقائية، والتهجني، والتالعب بالكروموساااااومات

                                                                      أن تربية األحياء املائية والتحسااااااااااااااني الوراثي للموارد الوراثية املائية لألغذية      ومبا  .                          اجليين بشااااااااااااااكل حمدود للغاية فقط
ا من أقارهبا الربي ة             والزراعة ما                    وبالتايل، فإن النوع   .                                                                             تزال حديثة، فإن العديد من األنواع املسااااااااااااااتزرعة قريبة جيني ا جد 

       ويف بعض   .                                     ا هام ا يف إنتاج وتربية األحياء املائية               يزال يلعب دور                                                 الربي، أي النوع غري املدجن وغري احملساا ن وراثي ا، ما
                                                    وبالتايل، فإن االعتماد على النوع الرب ي يف تربية األحياء   .                                          احلاالت، قد تكون هذه األرصاااااادة يف حالة حفظ ساااااايئة

  .                                                 املائية يوفر حافز ا للحفاظ على هذه األنواع وموائلها
                  مسك السلمون األطلسي        ، مثل                            ليت يغلب عليها الطابع الصناعي ا          يف الزراعة                                      ويشكل إنتاج بعض األنواع األكثر شيوع ا

             وبالنسااااااابة هلذه   .                                                                                      واجلمربي األبيض، أحد االساااااااتثناءات الساااااااتمرار احلاجة إىل األنواع الربي ة إلنتاج تربية األحياء املائية
                      الوراثية من خالل برامج                                                                                   األنواع، مت القضااااااء تقريب ا على احلاجة لإلدماج الوراثي من األقارب الربية، وتتم التحساااااينات 

  .                              تربية وتبادل بني املربني التجاريني
                                                                                                                   وتشكل املزارع التجارية الكبرية، أو مراكز الرتبية، املصدر الرئيسي للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة احملسنة وراثي ا 

                                 تتح لصاااااااااااااغار املزارعني الفرصاااااااااااااة لتدجني  مل   ،                          ويف جمال تربية األحياء املائية  .                                      من أجل تربية األحياء املائية هلذه األنواع
                    وقد اعتمدت التطورات   .                             إنتاج احملاصيل واحليوانات الربية  يف          حدث ذلك               الف السنني مثلما  آل     ي ا                   األنواع وحتسينها وراث

                                       ، على التمويل والتكنولوجيا، والوصاااول إىل         الروبيان                                                        الساااريعة األخرية يف التحساااني الوراثي، وخاصاااة بالنسااابة للسااالمون و 
                              وال تزال البنوك اجلينية للموارد   .                                                                               وارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وغالب ا ما يكون ذلك يف أيدي الشركات الكربى  امل

                                                                                                               الوراثية املائية لألغذية والزراعة قليلة، وال تتوفر عادة بنوك اجلينات املمولة من القطاع العام إال لعدد قليل من األنواع 
  .               ة األحياء املائية                   األكثر شيوع ا يف تربي

                                                                                                 وهناك عدد كبري من أصحاب املصلحة يف قطاع تربية األحياء املائية على طول سلسلة اإلمداد، من التحسني الوراثي 
                ويف حني أن املوارد   .                                                                             إىل الزراعة وبيع املنتجات، وهم يرتاوحون بني أصاااااااااحاب احليازات الصاااااااااغرية والشاااااااااركات الكبرية

ا ألغراض أخرى                            الوراثية املائية لألغذية والز        ، على                                                                      راعة تساااتخدم يف املقام األول يف إنتاج األغذية، فإهنا تساااتخدم أيضااا 
                                                                                      إنتاج األمساك واحليوانات األخرى ليتم إطالقها يف املياه الطبيعية أو املعدلة من أجل حتسااني أرصاادهتا،   يف    ثل  ا       ساابيل امل

  .                   استزراع أمساك الزينة  يف           رتفيهية، و                                               مثل أمساك الطعم لكل من مصايد األمساك التجارية وال
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                         الموارد الوراثية الحرجية
 

          وقد أظهرت   19 .                                                                         إن  الستكشاف مواد التكاثر احلرجي وتقييمها وحركتها تاري  عريق يف القطاع احلرجي
                             شااااجار وبي نت أيضاااا ا أن  للمصاااادر             ضاااامن أنواع األ  "              أعرا  جغرافية "                            أوىل التجارب على املصااااادر وجود 
                    وقد مت وضااااع العديد من   .                                      ى اسااااتمرارية جهود زراعة األشااااجار وأدائها                         األساااااسااااي للبذور تأثري كبري عل

                                                                                                 التجارب الدولية على املصاااااااادر بالنسااااااابة إىل الكثري من أنواع األشاااااااجار الختبار أداء املادة الوراثية لألشاااااااجار من 
    بعض           البذور من                                                                   وبالتايل، كان لنتائج التجارب على املصادر هذه تأثري كبري على الطلب على   .             أقاليم خمتلفة /     بلدان
  .                                                                                             صاااااااااادر مقارنة مبصاااااااااادر أخرى وكانت السااااااااابب يف العديد من عمليات نقل املادة الوراثية بني البلدان واألقاليم  امل

                                ولكن االختبارات اخلاصااة باملصااادر غري   .                                                                وأعطت التجارب على املصاادر أيضاا ا حوافز لصااون املوارد الوراثية احلرجية
  .    لدان                                 مكتملة بالنسبة إىل مجيع األنواع والب

        على شاااااكل  )                                                                                           ويتمثل أحد أوجه االساااااتخدام الرئيساااااية للموارد الوراثية احلرجية يف اساااااتخدامها املباشااااار كمادة للتكاثر 
                                    لغرض التشاااااااجري أو التحريج أو إنشااااااااء نظم   (                                                         بذور وأجزاء مقطوعة وأجزاء أخرى من الشاااااااجرة املساااااااتخدمة لإلكثار

                                                        املوارد الوراثية احلرجية يف برامج االسااتكشاااف والرتبية املنهجية                               ويرتاوح إىل حد كبري مدى اسااتخدام  .                 للحراجة الزراعية
                      ساانة من اآلن بالنساابة إىل     50                                            وقد بدأت عمليات االسااتكشاااف والتحسااني املنهجي قبل   .                     بني خمتلف أنواع األشااجار

نط                      مثل أشاااااجار الصااااانوبر وال )                                                                   عدد من أنواع األشاااااجار الساااااريعة النمو املساااااتخدمة يف حراجة املسااااااحات املزروعة       سااااا 
                                                      وكانت جهود االسااااتكشاااااف والتقييم قد بدأت بالنساااابة إىل جمموعة   .                            يف الزراعات الصااااناعية والصااااغرية  (            واألوكالبتوس

                             وإن كانت برامج التحسااني املنهجي    ،          ساانة من اآلن     200                                                     خمتلفة من أنواع األشااجار يف املناطق املعتدلة والشاامالية قبل 
                                                   خر ا، بدأت تربية األشااااااااجار تشاااااااامل جمموعة واسااااااااعة من تقنيات     ومؤ   .                                     بقدر أكرب قد انطلقت خالل القرن العشاااااااارين

ات                        التكنولوجيا األحيائية مبا    .                          يف ذلك الرتبية مبساعدة وامس 
                                                                                                أما بالنساااابة إىل الغالبية العظمى من أنواع األشااااجار األخرى، فال تزال جهود التحسااااني حمدودة وتقتصاااار يف معظمها 

                                                  وباإلمجال، تعاين تربية األشاااجار يف الغابات من قيود بسااابب   .     بذور                                        على التجارب على املصاااادر واختيار جمموعات ال
                                                                                              طول الفرتات الفاصااااااااالة بني اجليل واآلخر ودورات تربيتها حبيث أن  معظم األنواع ال تزال ضااااااااامن األجيال األوىل من 

           غري مستأنسة                                          قد تكون ملحوظة لكون أنواع األشجار احلرجية        لكل جيل                        غري أن  املكاسب الوراثية   .               التحسني الوراثي
                     وتسااااااااااااااجاال بعض األنواع مثاال   .                                تيح الفرصاااااااااااااااة لتكثيف عمليااة االنتقاااء ت                                       وتتميز باادرجااات عاااليااة من التنوع الوراثي، 

نط وبعض أنواع الصاااانوبر تقدم ا سااااريع ا نساااابي ا بساااابب قصاااار الفرتات الفاصاااالة بني اجليل                                                                                                      األوكالبتوس االسااااتوائي والساااا 
                                           وقد تكون األحجام الفعلية جملموعات جينات أنواع   .            نتقاء املبكر          وتقنيات اال  (                       أقل  من عشاااااار ساااااانوات عادة )      واآلخر 

                                               وتبع ا ملسااتوى التحسااني، قد يكون باإلمكان احلصااول على   .                                                  األشااجار يف برامج الرتبية كبرية ومشااتتة للغاية يف الغالب
               ذور من اجملموعات              يزال جتميع الب                   فعلى ساااااااابيل املثال، ال  .                                                 مواد التكاثر ألنواع األشااااااااجار احلرجية من مصااااااااادر منو عة

          وإضااااااااافة إىل   .                                                                                          الربي ة والطبيعية ألغراض اإلكثار املكث ف يف املساااااااااحات املزروعة أو إلعادة جتديد الغابات أمر ا شااااااااائع ا
ا                 واملادة الوراثية   .                                                                                             ذلك، تتم إدارة حدائق البذور، وهي مرافق خاصاااة مرتبطة بربامج الرتبية املنظ مة، إلنتاج البذور حتديد 

                                                                                    اجها يف هذه احلدائق ختضااااااااااع عادة لالختبار واالنتقاء بواسااااااااااطة جتارب عرب مواقع وظروف مناخية خمتلفة            اليت يتم إنت
                                                                                                وباإلمكان إعدادها على النحو األمثل مبا يالئم مسات جتارية حمددة كحجم اخلشاااااااااااب أو الغلة من الل ب أو الغلة من 

                                                   
 .59و 44ات األساسية رقم يستند هذا القسم إىل وثيقيت الدراس  19
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                                             ربى أو وكاالت حكومية إدارة احلاضاانات الكربى إلنتاج                        وغالب ا ما تتوىل شااركات ك  .                                  الكتلة األحيائية أو الزيوت الورقية
                                                                                 أو قطع األشااجار، يف حني أن  احلاضاانات الصااغرية يديرها املزارعون واجملتمعات احمللية وهي غالب ا  /             شااتالت األشااجار و

    راض                  جد فيها حراجة لألغ                                                                          ما تشااكل املصاادر الرئيسااي لشااتالت األشااجار يف املناطق الريفية، خاصااة املناطق اليت ال تو 
  .        التجارية

                                                                                                  وقد مت  تطوير بعض جمموعات املوارد الوراثية احلرجية خارج موقعها ألغراض الصااااون واألحباث وتديرها عادة مؤسااااسااااات 
                                                                                     ويف مقابل التاري  احلافل حلركة املوارد الوراثية احلرجية حول العامل والنسااااااااااابة العالية من مواد   .                     حبوث عامة أو شااااااااااابه عامة

                       يتعلق مبشاركتها يف تبادل     ما                                                          املستخدمة للزرع والتحريج، هناك اختالفات ملحوظة بني األنواع يف                      التكاثر احلرجي الغريبة 
                             فعلى ساااابيل املثال، جرى نقل عدد   .                                                                           املادة الوراثية على املسااااتوى الدويل ومدى انتشااااارها خارج نطاقات توزيعها الطبيعية

نط والصااااانوب                                            ر واألوكالبتوس بشاااااكل مكث ف يف خمتلف أحناء العامل                                                        من األنواع املخصاااااصاااااة للزرع الساااااريعة النمو مثل السااااا 
                                                  وكذلك األمر، تتم زراعة بعض األنواع االسااااااااااتوائية املخصااااااااااصااااااااااة   .       ُ                                          وباتت تُزرع اآلن بعيد ا عن نطاقات توزيعها الطبيعية

      يد من                                                                                                 للخشااب والعالية القيمة مثل شااجرة املاهوغاين واألرز اإلسااباين وشااجر الساااج باعتبارها أشااجار ا مسااتقدمة يف العد
  .       البلدان

                                                                                                 ومع أن  تبادل بعض األنواع كتلك املساااااااتخدمة يف الزراعة احلرجية قد حصااااااال رمبا على نطا  أضااااااايق، إال أن  توزيعها 
ا يف تطو ر هذا القطاع                             غري أن  تبادل املادة الوراثية   .                                                                            على البلدان إىل أبعد من نطاقاهتا األصاااااااااااااالية قد أدى دور ا هام 

                                                                         اع كان حمدود ا حىت اآلن وهو حيدث بشكل رئيسي على املستوى اإلقليمي أو بني البلدان                           بالنسبة إىل العديد من األنو 
ا أنواع خمتلفة إىل حد كبري ضااااااااااامن موائلها الطبيعية يف  .                             اليت لديها نفس األحوال املناخية         الغابات   ُ                                                         وُتساااااااااااتخدم أيضااااااااااا 

  .                          ط، مثال  ألغراض البحوث احملددة                                      األصلية ويقتصر تبادهلا على حاالت معينة فق
            وخالف ا ملعظم   .                                                                           وجتدر اإلشااااااااااااااارة يف مجيع هذه احلاالت إىل أن  مالحظة أي قيمة اقتصااااااااااااااادية يتطل ب بعض الوقت

            وغالب ا ما  .                                                                                      احملاصااااايل الزراعية، ينبغي زراعة األشاااااجار لسااااانوات عديدة قبل حصااااااد وارها على شاااااكل غذاء أو ألياف
      ن سااااالع                                  إىل ارتباطها بساااااالمة الغابات وغريها م              راثية نظرا                                                      يكون من الصاااااعب حتديد الفوائد االقتصاااااادية لنقل املواد الو 

  .         اإليكولوجي               وخدمات النظام
                                                                   اليت ينبغي أخذها بعني االعتبار عند التعامل مع احلصااااااااااااول على املوارد وتقاساااااااااااام                       ملوارد الوراثية احلرجية            أما جوانب ا  و 

  :20                منافعها فهي كاآليت
 واع واجملموعات غري املستأنسة                                            غالب ا ما تكون املوارد الوراثية احلرجية من األن                        .  
 وال تعرف حدود ا هلا  (             وإن كان ببطء )                     األنواع احلرجية مبفردها    ر   هتاج                 .  
 يعتمد العديد من برامج الزرع على األنواع   .                                                       هناك تاري  حافل بشاااااأن انتقال األنواع حول خمتلف أحناء العامل                                       

   (.       alemara و             sacamyCta و        iara    مثل  )        الغريبة 
 ومن الصااااااااااعب حتديد   "                       خدمات النظام اإليكولوجي "                             الناشاااااااااائة عن الغابات هي من فئة           من املنافع         العديد               

                                                                                وخالف ا حملاصاااااااااااااايل اإلنتاج، من الصااااااااااااااعب حتديد قيمة نقدية ملا قد ينتج عن برنامج ما للرتبية أو   .       قيمتها
  .       االسرتداد

                                                   
  .Report/14/3-FGR-CGRFA/WGاملرفق دال بالوثيقة   20
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 ساااااااااانوات     10      لة بني                         وترتاوح فرتات الرتبية الفاصاااااااااا  .                                                ال تتجلى منافع تربية األشااااااااااجار إال بعد عقود من الزمن      
                                      ويسااتغر  برنامج تربية األشااجار يف الغابات   .    ساانة    40       ساانوات و   8                                ساانة فيما قد يرتاوح ساان  املزارع بني    15 و

                          قد تكون الفرتة أقل  من ذلك  )                                                     ساااانة لكي تتجلى أي قيمة اقتصااااادية فعلية نتيجة نقل املواد     35              املعتدلة قرابة 
   (.                                  املنفعة االقتصادية غري موث قة بالكامل                                           إذا أمكن بيع البذور لقاء قيمة أعلى، غري أن  

  خالف ا للمحاصيل الزراعية، ال تنتج الغابة عادة حمصوال  جديد ا كل عام لكن هناك عدد متزايد من املنتجات                                                                                               
                     اليت من شأهنا أن تساهم   (                                       مبا يف ذلك الثمار والبذور واملواد الورقية )                                   احلرجية العالية القيمة من غري األخشاب 

  .          من الغذائي         يف حتقيق األ
 ر احلاجة إىل املادة الوراثية الغريبة                       تشاامل اجلوانب اليت ينبغي   و   .                                                                             تعد  مقاومة األمراض مسة رئيسااية غالب ا ما تفساا 

  :                        أخذها بعني االعتبار ما يلي
o إنشااااااء غابة ساااااليمة من دون وجود خطط جلين حماصااااايل منها يف   يف                          املنافع بكل بسااااااطة أحيان ا        تتمثل                                                 

            بعض احلاالت؛ 
o ما يكون مصااااااادر املرض الذي هناك ساااااااعي ملقاومته من خالل برامج الرتبية املنطقة نفساااااااها اليت      ب ا    وغال                                                                             

     (.                                       أي أن  مصدر املشكلة هو نفسه مصدر املقاومة )                         توجد فيها املادة الوراثية 
 

                          الموارد الوراثية النباتية
 

    آالف     10                       بدايات الزراعة، أي قبل                                                                   جرى اسااااااااااااااتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادهلا منذ
                                                                                        فقد دأب املزارعون ومجاعات املزارعني على زراعة البذور ومواد اإلكثار اخلضااااارية وانتقائها وتبادهلا،   .    سااااانة

                                                                                      كماا أدى مزيج من االنتقااء الطبيعي واملصااااااااااااااطنع إىل تادجني األنواع النبااتياة وتكييفهاا مع االحتيااجاات 
                                                                        أفضت اهلجرة والتجارة واالستعمار إىل نشر العديد من األنواع خارج مناطق نشأهتا،      وقد  .                         املتبدلة للزراعة ولالستهالك

                                                           ومنذ منتصااف القرن التاسااع عشاار، قام املوردون املتخصااصااون بالبذور،   .                                        األمر الذي حفز املزيد من الضااغوط االنتقائية
                                  ل اختيار املوارد الوراثية النباتية                                                                        وتالهم أخصااااااااااااائيو تربية النبات والتكنولوجيا احليوية، بوضااااااااااااع وسااااااااااااائل متقدمة من أج

                                                                                                      لألغذية والزراعة على مسااتوى النمط الظاهري والنمط الوراثي واملسااتوى اجلزيئي، إمعانا  يف تشااكيل احملاصاايل واملسااامهة 
  .                                                                                      يف نظم زراعية متقدمة، وإنتاج وتوريد املنتجات الزراعية واألنواع املستنبتة ذات السمات املميزة

     وتضاااااااااااام   .                                                                                   لوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي ويف املزارع ويف خارج موقعها الطبيعي                 ويتم صااااااااااااون املوارد ا
ُ     وحُيتفظ   .                                                                                          حقول املزارعني وجمموعات التكاثر ألخصاااااااااااائيي تربية النباتات، نسااااااااااابة كبرية من التنوع الوراثي للمحاصااااااااااايل  

                 وباإلضافة إىل ذلك،   .                           و ضمن نظم إيكولوجية زراعية                                                       بالعديد من األقارب الربية للمحاصيل اليوم ضمن مناطق حممية أ
            وبدأت عملية   .                                                                                      فإن نساااااااااابة  كبرية من التنوع املوجود أصااااااااااال  يف املوقع الطبيعي قد مجعت وخز نت يف مرافق خارج املوقع

                                                       ن قبل مرّب النباتات والبحوث ذات الصااااالة، ختو فا  من خساااااارة م                         يف هناية القرن التاساااااع عشااااار                  تكوين تلك اجملموعات 
                                                                               وحتتفظ هبا عامة بنوك اجلينات على املسااااااااااااااتوى الوطين، ومراكز البحوث الدولية، مع خضااااااااااااااوع بعض   .               التنوع الوراثي

                         وبشاااااااااكل عام، يقد ر أن حوايل   .                                                                        اجملموعات األكثر أمهية إلدارة مراكز اجلماعة االساااااااااتشاااااااااارية للبحوث الزراعية الدولية
     ورا   د       جملموعاات           تؤدي هاذه ا                                         ة والزراعاة خمزناة خاارج مواقعهاا الطبيعياة، و                                            ماليني عيناة من املوارد الوراثياة النبااتياة لألغاذيا  7

                                                                                      وبغض النظر عن بنوك اجلينات التابعة للقطاع العام، يتم االحتفاظ باملوارد الوراثية النباتية   .                      هاما  يف ساااااااااري عمل القطاع
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                          ن الكيااااناااات مباااا فيهاااا األفراد                                                                         لألغاااذياااة والزراعاااة خاااارج املوقع كاااذلاااك يف جمموعاااات التكااااثر التاااابعاااة لطاااائفاااة متنوعاااة م
                                                                      ولكن حجم تلك اجملموعات اخلاصاااة جمهول بوجه عام، كما أنه ليس من اجلائز للمواد   .                       واجلامعات والشاااركات خاصاااة
  .                               الوراثية املخز نة أن تتاح للعموم

                 أما تنظيمه فريتبط                                                                                            إن القطاع الذي يسااااااااااااااتعني باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لغايات اإلكثار متنوع للغاية  و 
            أما الشاااااركات   .                                                                                              ارتباطا  وثيقا  بأنواع احملاصااااايل اليت تتم تربيتها وباملنطقة اجلغرافية وبنوع جمموعة املساااااتخدمني املساااااتهدفة

                                                                                                           الكربى اخلاصة فتزداد هيمنتها على سو  البذور التجارية بالنسبة إىل بعض احملاصيل الرئيسية وعالية القيمة، مثل الذرة 
   خيص                                                                            وتستمر شركات الرتبية املتوسطة والصغرية يف العمل ضمن األسوا  الصغرية للبذور، يف ما  .         الرئيسية          واخلضروات

  .                                    ، مثل القمح والشااااوفان على ساااابيل املثال                                                              احملاصاااايل األقل جاذبية جتاريا  مثل بعض احملاصاااايل األساااااسااااية ذاتية التلقيح
                                                          لدويل تؤدي دورا  رئيسيا  وهاما  يف تربية وتنمية تنوع احملاصيل                                              زالت مؤسسات القطاع العام على املستويني الوطين وا    وما

                                                             مثل الكسافا واألرز والذرة الرفيعة واحلمص والفول السوداين والقمح                                     حتظى خبدمة كافية من قبل القطاع اخلاص،      اليت ال
                      وارد ويصاااعب على القطاع                                                                     وكذلك احملاصااايل اليت تزرع يف بيئات هامشاااية، أو من قبل مزارعني يفتقرون إىل امل         والشاااعري،

              الدخن والدخن         لوبياء و    وال           ساااااااااااااالة اهلندية                لصاااااااااااااااحلة لألكل والب           واللوفيات ا               البطاطا احللوة        اليام و     مثل    ،              التجاري بلوغهم
                                                                                        وعلى مسااتوى حبوث الرتبية، مبا يف ذلك البحوث األساااسااية فضااال  عن مرحلة ما قبل التكاثر، تعترب شااركات   .        األفريقي

                                                                                      برية والصااااااااااااااغرية معا ، واليت تكون مدجمة أحيانا  مع تربية النباتات وإنتاج البذور، واجلامعات من                       التكنولوجيا احليوية الك
                                                                                     أما املستخدمون اآلخرون للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فيشملون مجاعات املزارعني   .                       اجلهات الفاعلة الرئيسية

                                                            ن يف إعادة إدخال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من              فهم قد يسااااااااااااااامهو   .                              ومنظمات اجملتمع املدين اليت تدعمها
                                                                                                               بنوك اجلينات إىل النظم الزراعية الذي يقرتن أحيانا  بالرتبية التشاااااركية للنبات أو األنشااااطة التشاااااركية النتقاء األنواع اليت 

  .       املدر بني                               يضطلع هبا كل من املزارعني واملربني
      وعادة   .                                                                             ن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف تربية النباتات وتطوير املسااااااااااتنبتات                          وميكن اسااااااااااتخدام أنواع خمتلفة م

                                                                                                      يقوم تطوير األنواع املسااااااااااااااتنبتة اجلديدة على اسااااااااااااااتخدام املواد الوراثية املتقدمة مبا أن االرتقاء مبواد أقل تقدما  إىل    ما
                                                    تخدام األنواع املسااتنبتة القدمية واألنواع األصاالية واألقارب            ولكن توز اساا  .                                         مسااتويات األداء نفسااها يتطلب تكلفة  ووقتا  

                                 وتوز كذلك اسااااااااااتخدام التنوع الوراثي   .                                                         الربية للمحاصاااااااااايل، من أجل اإلتيان خبصااااااااااائص حمددة يف جمموعات اإلكثار
       األنواع                                                                                             املوجود يف السااااالالت األصاااالية واألنواع املسااااتنبتة التقليدية من أجل أنشااااطة توساااايع القاعدة، ومن أجل تطوير 

  .                                                         املتكيفة مع الظروف البيئية الصعبة ونظم اإلنتاج قليلة املدخالت
                                                                                                            على مر التاري ، جرى تبادل احملاصااايل واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على نطا  واساااع عرب أحناء العامل، وقد   و 

       ونتيجة   .                              التنوع الوراثي للمحاصاااايل اليوم                                                                   ساااااهم العديد من الناس يف العديد من األماكن املختلفة بطريقة أو بأخرى يف
                      وتتكل البلدان كلها إىل   .                                                                                 لذلك، يعتمد جزء هام من اإلنتاج احلايل للمحاصاايل على اسااتخدام املوارد الوراثية املسااتقدمة

  .                                                   درجة معينة على التنوع الوراثي الذي نشأ يف أمكنة أخرى
                                                             غذية والزراعة يتم بأشاااااااكال كثرية خمتلفة، مثال  من خالل تبادل عينات                                                   وإن التدفق الدويل احلايل للموارد الوراثية النباتية لأل

        ومن خالل                                            بيع البااذور التجاااريااة ومواد اإلكثااار النباااتيااة،        من خالل                                              املااادة الوراثيااة من اجملموعااات احملفوظااة خااارج املوقع، 
                         وتبلغ حركة التبادل الدويل   .     رتبية                            أو كجزء من املشاااااااااتل الدولية لل   ات                                       نقل املواد الوراثية قيد التطوير ضاااااااامن شاااااااارك       عمليات 

                                                                                                     لعينات بنوك اجلينات عشااارات اآلالف من عمليات النقل سااانويا ، وتؤدي دورا  هاما  يف صاااوهنا ويف البحث والتطوير لدى 
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                                                                       ويف الوقت نفسااه، جتدر اإلشااارة إىل أن غالبية املواد الوراثية اليت تسااتخدم بصااورة   .                                     البلدان النامية واملتقدمة على حد سااواء
  "        الدخيلة "                                                                                                مباشااااااارة يف الرتبية ويف تطوير األنواع، تأيت من جمموعات اإلكثار املوجودة يف إقليم واحد فيما أن املواد اجلديدة 

  .                           تستخدم بني الفرتة واألخرى وحسب
  .                                                                                                             وترتبط طرائق تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة باحملصااااااول املعني  وبنوع اجلهات الشااااااريكة يف عملية التبادل
  .                                                                                                     وبصااورة عامة، تتجه األمور حنو ممارسااات أكثر رمسية للتبادل تتم بشااكل رئيسااي من خالل اتفاقات نقل املادة الوراثية

  .                                                                                                       إن نقل عينات املادة الوراثية من بنوك اجلينات على ساااااااابيل املثال خيضااااااااع أكثر فأكثر إىل اتفاقات نقل املادة الوراثية ف
    على   (                املعاهدة الدولية )                                                                                          وقد وافقت األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية بشاااااااأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

                                                                      املوحااد لنقاال املواد، لكاال عمليااة نقاال مواد واقعااة يف نطااا  تغطيااة النظااام املتعاادد                             اسااااااااااااااتخاادام عقااد موحااد هو االتفااا 
  .                                                   األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع مبوجب املعاهدة

    64 )                                                                            مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق األول من املعاهدة  "                           ويشمل النظام املتعدد األطراف 
    شمل  ي  و    ( 2 -  11      املادة    " )                                                  واليت ختضع إلدارة وإشراف األطراف املتعاقدة ويف اجملتمع ككل  (                 من احملاصيل واألعالف        نوعا  

                  االتفا  املوحد لنقل       مبوجب    يتم   و   .  ن  و            ن واالعتباري  و              ألشاااخاص الطبيعي ا   ي   طوع                اليت يدرجها بشاااكل                          املوارد الوراثية النباتية 
                                    وبناء على الشاااااااااااااروط نفساااااااااااااها، تتاح املوارد    .                    النظام املتعدد األطراف     إطار                                 مجيع املوارد الوراثية النباتية حتت       إتاحة        املواد

                                                                                                             الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت حتتفظ هبا مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة االسااااااااااتشااااااااااارية للبحوث 
                                                   ة للجيناات طوعاا  إمكاانياة احلصااااااااااااااول على جمموعااهتاا بنااء على   ياد      نوك عاد       وتتيح ب  .   15                            الزراعياة الادولياة مبوجاب املاادة 

                   وقد يكون التبادل يف   .      أما ال               األول باملعاهدة             درجة يف امللحق                                 بغض النظر عما إذا كانت العينات م   ،         روط نفسااااااها   الشاااااا
          أو خاضاعا    (                املزيد من الرتبية                                                  يف حال اساتخدام األنواع التجارية املساتنبتة إلخضااعها إىل  )                            ما بني املربني التجاريني جمانيا  

                                                                       وفيما أن التبادل بني املزارعني يكون حمدودا  حبكم املساااااااافة والعوامل االجتماعية،   .                                 ألحكام اتفاقات نقل املواد التجارية
    .               إال أنه جماين عامة

 
                    الدقيقة والالفقاريات                                    الموارد الوراثية من الكائنات الحية

 
              إلنتاج الزراعي    يف ا                                                                            اسااااااااااتخدمت املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات كأغذية وكأدوات 

                   على مدى آالف السنني.
 21           والالفقاريات                                         املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة 

         قياسا                                                         مة حاليا يف التطبيقات الغذائية أو الزراعية صغري نسبيا                                                        إن عدد املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة املستخد
                                                      ، ويعزى جزء من ذلك إىل القيود الفنية على اسااااااااااااااتنبات الكثري                                                إىل العدد اهلائل من األنواع اليت حيتمل أن تكون مفيدة

                            الدقيقة بالتنوع إىل حد كبري:                                                                                      من الكائنات الدقيقة احلية. وتتساام التطبيقات الزراعية للموارد الوراثية من الكائنات احلية
                                                                                                     عوامل معززة لنمو النبات وحتسااااني خصااااوبة الرتبة؛ واملكافحة البيولوجية؛ والتعاييف املفيد يف اجلهاز اهلضاااامي للماشااااية؛ 
                                                                                                             وإنتاج مواد كيميائية ذات فائدة مباشاااااارة بالنساااااابة إىل الزراعة؛ واحملفزات يف العمليات الزراعية الصااااااناعية؛ وفهم ومراقبة 

                                                                                                     ئنات املمرضاااااااااااة امليكروبية النباتية واحليوانية )مبا يف ذلك األمساك(. كما تتسااااااااااام التطبيقات الغذائية بالتنوع إىل حد     الكا
                                                   

 .9-10الصفحات  ،59وثيقة الدراسات األساسية رقم يستند هذا القسم إىل   21
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                                                                        ؛ وإنتاج منتجات األلبان، واملعينات احليوية؛ واملواد املضاااافة إىل األعالف؛ وإنتاج        الصاااناعي   أو                      كبري: التخمري التقليدي 
                                                                         إىل إنتاج األغذية، مبا يف ذلك الفيتامينات واألمحاض العضااوية؛ وإصااالح الضاارر البيئي                                 املوارد الكيمائية املفيدة بالنساابة 

                                                                                                               وتنقية الرتبة واملياه؛ وفهم ومراقبة الكائنات احلية الدقيقة اخلطرة من الناحية الصاااااحية، مثل الساااااموم الغذائية والكائنات 
                         املمرضة اليت حتملها األغذية.

                                                                             ئنات احلية الدقيقة والالفقاريات باألساااااااس بفرز كميات كبرية من الكائنات الدقيقة اليت                                وتسااااااتخدم املوارد الوراثية من الكا
                                      ر يف جمموعات خارج مواقعها الطبيعية. وقد                                                             توجد بشااااااااكل طبيعي أو املوارد امليكروبية اليت تري صااااااااوهنا يف شااااااااكل مطه  
                                     هامشية رغم احتمال اتساعها يف املستقبل.                                                                ينطوي علم األحياء الرتكييب على التحسني الوراثي، غري أن ذلك يظل ظاهرة 

                                                                                             وتكمن جمموعات اسااتنبات امليكروبات يف صاالب هذا القطاع. وإن مجيع جمموعات االسااتنبات املعروفة ذات احليازات 
                                                                                                 الكربى يف جمايل األغذية والزراعة هي ملك للقطاع العام أو ملنظمات غري هادفة للربح ذات متويل حكومي كبري. وهي 

                                                                                             هداف: شاااراء االساااتنباتات وصاااون الثقافات وصاااون الكائنات احلية الدقيقة خارج مواقعها الطبيعية؛ وتزويد          حتقق عدة أ
  ن                                   ؛ وتوفري التجفيف بالتجميد وغري ذلك م      األصااااااااالية          امليكروبات                                              الصاااااااااناعات واملعاهد األكادميية والبحثية باساااااااااتباتات 

                                            ودعة ألغراض براءات االخرتاع؛ والبحوث بشااااااأن تنوع                                                     اخلدمات املتصاااااالة بامليكروبيولوجيا؛ ومسااااااتودع لالسااااااتنباتات امل
                                                                                   امليكروبات واجملاالت ذات الصااااااااااالة. ويوجد العديد من جمموعات اساااااااااااتنبات امليكروبات يف بلدان منظمة        وتصااااااااااانيف 

                                                                                                  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاااااااااادي. ويشاااااااااارك الكثري من البلدان على حنو نشاااااااااط يف مجع الكائنات احلية الدقيقة 
                                                                                             ا على الصااااااااااااااعيد الدويل، ومتثل جمموعات امليكروبات من البلدان اليت ال تنتمي إىل منظمة التعاون والتنمية يف       وتبادهل

                                                                                                       امليدان االقتصااادي جمموعة فرعية هامة ومتنامية يف الشاابكة العامة جملموعات االسااتنبات. وقد مت مجع املوارد الوراثية من 
                                 يكولوجية الزراعية الغنية باألنواع                ئية من النظم اإل                     النظم الزراعية والغذا                                        الكائنات احلية الدقيقة املسااااااااااااااتخدمة حاليا يف

 22                                                 االستوائية وشبه االستوائية ومن املناطق غري االستوائية.
  يف     40                                                                                  إىل أن كل جمموعة من جمموعات اسااتنبات امليكروبات حتتوى على جمموعة مهمة من السااالالت الفريدة )         ونظرا  

                                                                      الت يف كل جمموعة هي فريدة من نوعها(، فإن التعاون والتبادل يف ما بني جمموعات                       املائة يف املتوسااااااااااااااط من السااااااااااااااال
                                                              وحتدث عمليات التبادل هذه، وكذلك التدفقات من املواقع الطبيعية إىل   23                              اساااااااااااااتنبات امليكروبات مساااااااااااااألة شاااااااااااااائعة.

                    تاري  غري رمسية إىل حد                                                                           خارجها، يف مجيع االجتاهات اجلغرافية. ويف حني أن عمليات التبادل هذه كانت على مر ال
            اخلصااااااااااوص، تتجه           وعلى وجه  24                                                                   كبري، فقد شااااااااااهدت العقود األخرية تطورا ملحوظا باجتاه إضاااااااااافاء طابع رمسي عليها.

                                                                                                 جمموعات اساااااااتنبات امليكروبات بشاااااااكل متزايد حنو اساااااااتخدام الصاااااااكوك القانونية: اتفاقات االقتناء عند شاااااااراء املواد 
                                                                طبق على العموم بعض القيود املهمة، خاصااااااااااااااة على عمليات توزيع أخرى على                                   واتفاقات نقل املواد عند توزيعها. وت

                                                                                                   أطراف ثالثة، حىت بالنساااااااااابة إىل أغراض البحوث غري التجارية، ألغراض إدارة اجلودة وملعاجلة قضااااااااااايا األمن البيولوجي 
                  اتفااقات إضااااااااااااااافياة مع                                                                                   بالدرجة األوىل. وعنادما ينطوي األمر على التنمياة التجاارية، قد تكون هنااك حاجة إىل إبرام

                                                                                                    جمموعة اساااتنبات امليكروبات، واملودع األول و/أو بلد املنشاااأ، على أسااااس أن متلقي املواد يتحمل مساااؤولية اختاذ مجيع 
                                                                                                   اخلطوات الضاااااااارورية لالمتثال لتدابري احلصااااااااول على املوارد وتقاساااااااام منافعها ألهنا قد تنطبق على املواد، مبا يف ذلك ما 
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                                                                             بقة عن علم من بلد املنشااااااااااأ. وقد يقتضااااااااااي التبادل بني جمموعات مؤهلة السااااااااااتنبات امليكروبات                   يتعلق باملوافقة املساااااااااا
                                                                                                      إجراءات مبسطة. فاجملموعات اليت توجد يف البلدان اليت تنتمي إىل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وتلك 

                                              بالتبادل املشروع / القانوين يف اتفاقات نقل املواد                                                              اليت توجد يف البلدان اليت ال تنتمي إليها تشتمل على بنود ذات صلة
                                                                                                  اخلاصااااااة هبا، وهو ما يساااااامح جملموعات االسااااااتنبات العامة اليت متتثل ملعايري إدارة اجلودة الصااااااارمة مبواصاااااالة توزيع مواد 

         (. وتبذل                                   امليكروبات )ما يساااامى بالتبادل املشااااروع                                                        البحوث امليكروبية اليت تلقتها من جمموعات عامة أخرى السااااتنبات 
                     جلعل االسااااااااااتنباتات متاحة                                                                                     شاااااااااابكة مراكز املوارد البيولوجية األوروبية واالحتاد اآلساااااااااايوي للموارد امليكروبيولوجية جهودا  

                                                                                                    داخل الشاااااااااابكات مع بعض القيود. ولكن اسااااااااااتجابة لتزايد الفرص التجارية والقيود املالية على اإلنفا  احلكومي على 
                                                              يف تساااااعينات القرن املاضاااااي، أصااااابح هذا النموذج مهددا. فقد ابتعدت بعض                               جمموعات االساااااتنبات يف بعض البلدان 

                    املواد حىت بالنسااااابة إىل                                                                                  جمموعات اساااااتنبات امليكروبات عن ممارساااااات التبادل والتعاون واعتمدت اتفاقات تقيدية لنقل
 25                                           عمليات التبادل بني جمموعات استنبات امليكروبات.

                               واملعايري ألفضااااال املمارساااااات ومساااااتندات                       مميزة من مدونات السااااالوك                                     وقد وضاااااع جمتمع جمموعات االساااااتنبات جمموعة
 26                                                          منوذجية تعاجل جوانب حمددة من احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

 27                                                           املوارد الوراثية من الالفقاريات املستخدمة يف املكافحة البيولوجية
                                           ت الرتبة الضرورية، وتوفر املكافحة البيولوجية                                                                تضطلع الالفقاريات بدور رئيسي يف النظم الزراعية. فهي تشارك يف عمليا

                                                                                                  آلفات احملاصااااايل، وتساااااتخدم إلنتاج احلرير أو األغذية أو األعالف أو توفر التلقيح الذي يساااااتفيد منه العديد من أهم 
 28                                       احملاصيل يف العامل من حيث الغلة و/أو اجلودة.

                                         الالفقاارياات يف عوامال املكاافحاة البيولوجياة من                                                        وتنظر هاذه املاذكرات التفسااااااااااااااريياة حتات مصااااااااااااااطلح املوارد الوراثياة من 
                                                                                                    الالفقاااريااات باااألسااااااااااااااااس. فاااملااذكرات املتعلقااة باااملوارد الوراثيااة احليوانيااة تتناااول امللقحااات من الالفقاااريااات. يف حني أن 

                     ل املوارد الوراثية من                                                                                             املذكرات املتعلقة باملوارد الوراثية املائية تعاجل الالفقاريات املائية املساااااااااتخدمة يف األغذية. وميكن تناو 
                                                                          الالفقاريات املستخدمة يف أغراض أخرى ذات أمهية يف قطاع الزراعة يف عمل يف املستقبل.

                                                                يف هنج إدارة اآلفات املتكاملة يف قطاعي األغذية والزراعة. وهي تقوم على         هاما                                         وتؤدي املكافحة البيولوجية لآلفات دورا  
                                                                  شااااار إليهم يف غالب األحيان باساااام عوامل املكافحة البيولوجية. وهي مفرتسااااات                                  اسااااتخدام األعداء الطبيعيني لآلفات، امل

  .             األعشاب الضارة           أعشاب هتاجم                                                               وطفيليات آلفات الالفقاريات وديدان خيطية مسببة ملرض احلشرات، وآكالت 
                واحد أو أكثر من                                                                     من املكافحة البيولوجية. املكافحة البيولوجية التقليدية، وهي إقحام عامل          رئيساااااااااااااايتان             وهناك فئتان 

                                                                                                     عوامل املكافحة البيولوجية، وعادة ما يكون ذلك من منطقة منشااااااأ آفة، ملكافحة اآلفة يف منطقة مت اجتياحها. ومبجرد 
                                                                                                        ما يتم إقحام عامل املكافحة، يصبح هذا العامل متوطنا ويتكاثر وينتشر. ويستمر عامل املكافحة يف التأثري على اآلفة 

                                                                     أي تاادخالت أخرى. يف حني تنطوي املكااافحااة البيولوجيااة املعز زة على إنتاااج عواماال                        املسااااااااااااااتهاادفااة دون احلاااجااة إىل
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                                                         وإطالقها يف حاالت حماصااايل حمددة، حيث تكافح اآلفة املساااتهدفة، ولكن    -               أصااالية أو غريبة    -                    للمكافحة البيولوجية 
 29                                         ال يتوقع استمرارها من دورة حمصولية إىل أخرى.

                                                             ليت تؤدي إىل اسااااااااااااااتخدام عامل مكافحة بيولوجية جديد على خطوات خمتلفة                                 كما تنطوي عملية البحث والتطوير ا
                     املراحل األوىل من البحث                                                                                 تتطلب احلصااااااااول على املوارد الوراثية. وحيدث أكرب عدد من عمليات تبادل املواد الوراثية يف
                     ا ساااااايتعني إجراء دراسااااااات  م                                                                                 والتطوير، عندما يكون من الضااااااروري دراسااااااة اآلفة املسااااااتهدفة وأعدائها الطبيعيني. وغالبا  

                                                                                                     اساااااتقصاااااائية أولية لآلفة املساااااتهدفة وأعدائها الطبيعيني يف عدة بلدان، وعادة ما يتعني تصااااادير مناذج اآلفات وأعدائها 
لة عن                                                                                              الطبيعيني من أجل إجراء دراسااات حتديد اهلوية والتصاانيف. وميكن، بشااكل جزئي، االضااطالع بدراسااات مفصاا 

                                                                   اناهتا كعوامل للمكافحة البيولوجية يف بلد املصاااااااااااااادر، يف حني جترى على حنو أفضاااااااااااااال                           األعداء الطبيعيني لتقييم إمك
                                                                                                الدراسااااااااااات املتعلقة بنوعية العائل اليت تنطوي على نباتات أو حيوانات ال توجد يف بلد املصاااااااااادر يف ظروف احلجر يف 

                              ري العثور عليها ودراستها سيتم                                                                         البلد املستهدف أو يف بلد ثالث. وعلى العموم، فنسبة صغرية من مجيع األنواع اليت ت
                             عامل معني للمكافحة البيولوجية                                                              باسااااااتخدامها وإطالقها كعوامل للمكافحة البيولوجية. ومبجرد ما حيد د                  التوصااااااية فعليا  

 30                                                                             ويطبق ألغراض املكافحة البيولوجية، هناك حاجة قليلة إىل تبادل آخر للمادة الوراثية.
                            ت حية تساااااااتخدم عوامل للمكافحة                                        مة يف املكافحة البيولوجية باألسااااااااس من كائنا                                ويتألف نوع املادة الوراثية املساااااااتخد

                                                                                                 يولوجية. ويتم يف الغالب مجع الكائنات يف مواقعها الطبيعية وتصاااااااااااديرها كعينات حية. وال يشااااااااااامل تطوير املنتج يف    الب
                         يان، على األكثر، على متييز                                                                            العادة التحسااااااااااااااني الوراثي لعامل املكافحة البيولوجية يف حد ذاته. وينطوي يف غالب األح

                                                                                                   بني اجملموعات من حيث اخلصااائص البيولوجية اليت تؤثر على تأقلمها مع البلد املسااتهدف أو اآلفة املسااتهدفة. ونتيجة 
                                                                         لذلك، ميكن اعتبار معظم التنوع الوراثي املستخدم يف املكافحة البيولوجية بريا .

                                                         التقليدية يف طابع املنفعة العامة الذي تتساااام به أنشااااطتها. ومع                                               وتتمثل إحدى الساااامات اخلاصااااة للمكافحة البيولوجية
                                                                                                          توطن عوامل املكافحة البيولوجية وتكاثرها يف البيئة املسااااتهدفة، تصاااابح اعتبار ا من تلك النقطة متاحة باجملان، ومن غري 

                      يدية ختضاااااااااع إلدارة القطاع                                                                                املمكن االساااااااااتمرار جين أرباح من إنتاجها وإطالقها. وهكذا، فإن املكافحة البيولوجية التقل
                                                                                                      العام، باألساس من خالل مؤسسات البحوث الوطنية والدولية اليت تتلقى أجر ا من احلكومات أو وكاالت التنمية. وأما 

                                                يف حني أن تاري  اإلنتاج التجاري الواسااااااااااع النطا  وبيع    ،       نساااااااااابيا                                                   املكافحة البيولوجية املعز زة فهي نشاااااااااااط ظهر مؤخرا  
                  من الشاااركات يف خمتلف                                                 سااانة. ويتم االضاااطالع بذلك من جانب عدد ضااائيل نسااابيا      50         ال يتجاوز                  األعداء الطبيعيني

                                                                                               أحناء العامل، يوجد معظمها يف البلدان املتقدمة وغالبيتها متوسااااااااااااااطة أو صااااااااااااااغرية احلجم. ورغم أن عوامل املكافحة 
                                       الدفيئة ونباتات الزينة، فإن متوسااط هاميف                                                                      البيولوجية املعز زة تنتج بالدرجة األوىل للمحاصاايل عالية القيمة، مثل خضااار 

                                                                                                         الربح يكون يف العادة منخفضاااا  جد ا. ويف حني يتوىل املنتجون التجاريون بصاااورة رئيساااية تطوير أسااااليب الرتبية والتوزيع 
                                                                                            واإلطال ، فإن مؤسااااااسااااااات البحوث العامة واجلامعات تقوم يف بعض األحيان بدور هام يف املراحل األوىل من البحث 

     وير.     والتط
                                                                                                        ويؤدي تبادل املوارد الوراثية ذات الصااااااالة باملكافحة البيولوجية على الصاااااااعيد الدويل دور ا حامس ا يف ساااااااري عمل القطاع. 
                                                                                                              وغالبا ما يكون إقحام عوامل املكافحة البيولوجية التقليدية مرتبطا باسااااااااااااااتخدام املواد الوراثية الغريبة، حيث يتبع حركة 
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                                                                           خمتلف أحناء العامل. وواقع األمر أن الغالبية العظمى من عمليات نقل عوامل املكافحة                           احملاصااايل واآلفات املساااتهدفة يف
                                                     توقعه ألن اآلفات املسااااااتهدفة هي نفسااااااها أنواع دخيلة ذات أصاااااال    ي                            يف ما بني القارات، وهو ما ينبغ                 البيولوجية تكون

     غتنم     ُ ما تُ                             اح يف أحد البلدان، فغالبا                                                                      عابر للقارات يف كثري من األحيان. وعندما يساااااااااتخدم عامل مكافحة بيولوجية بنج
                                                                                                      الفرص لتكرار هذا النجاح يف بلدان أخرى من خالل إعادة توزيع عامل املكافحة هذا. وتبعا لذلك، كان تدفق املوارد 

                                              إىل حد بعيد، وانطوى على عدة آالف من أنواع عوامل                                                              الوراثية املتصااالة باملكافحة البيولوجية على الصاااعيد الدويل كبريا  
  .31       البلدان                                                                 كافحة البيولوجية من أكثر من مائة بلد، وعمليات إقحام يف عدد أكرب من   امل

                                                                                              إىل أن قطاع املكافحة البيولوجية يتألف من عدد قليل من اجلهات الفاعلة، فقد خضاااااااااااااعت عمليات تبادل املواد          ونظرا  
                                ل شبكات مهنية، ميكن إضفاء الطابع                                                                    الوراثية بشكل أساسي للتقنني من خالل وسائل غري رمسية، بالدرجة األوىل من قب

    يعين                                                                                        املؤساااااساااااي عليها أو العمل بكل بسااااااطة على مساااااتوى شاااااخصاااااي. ولكن الطابع غري الرمسي ملمارساااااات التبادل ال
                                                                                                      بالضرورة عدم وجود أحكام وشروط معمول هبا. فممارسات االستخدام والتبادل "العرفية" الراسخة قد تنص، على سبيل 

                                                                                     ائج اليت يتم احلصول عليها من استخدام املواد أو، يف حالة البحوث، نشر النتائج بصورة مشرتكة.                      املثال، على تقاسم النت
                                                                           ا                       وباإلضاااااااااافة إىل ذلك، فإن ممارساااااااااات التبادل، يف قطاع املكافحة البيولوجية املعز زة، تقنان أيضاااااااااا من خالل املمارساااااااااات 

                                               افحة البيولوجية املعز زة األكرب حجما ترخص للشاااااااركات                                                         التجارية التقليدية من قبيل ترخيص اإلنتاج )أي أن شاااااااركات املك
 32                                                                                     األصغر اإلنتاج كوسيلة لتسهيل إنشاء شركات جديدة يف بلدان جديدة من أجل إمداد أسوا  جديدة(.

 
 الغرض من هذه الوثيقة -2

 
عية وإدارية أو يتمثل اهلدف العام من هذه الوثيقة يف مساعدة احلكومات على النظر يف مسألة وضع تدابري تشري -14

سياسية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها، مع األخذ يف االعتبار أمهية املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة، ولدورها اخلاص يف األمن الغذائي، ومساهتا املميزة ملختلف القطاعات الفرعية واالمتثال، حسب االقتضاء، للصكوك 

 صول على املوارد وتقاسم منافعها.الدولية للح
 

 اعتبارات لودع تدابير للحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة -3
 وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها

 
قد ترغب احلكومات، عند وضع تدابري للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها أو تكييفها  -15

 ها، يف النظر يف اختاذ اخلطوات التالية:أو تنفيذ
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المعنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، بما في ذلك أنشطتها، وبيئاتها تقييم القطاعات الفرعية  -أول
 الجتماعية والقتصادية، وممارسات استخدامها وتبادلها

 
 السمات المميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة )أ(

حلكومات، كخطوة أوىل، يف حتليل السمات املميزة للقطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، قد ترغب ا
على النحو الذي تظهر به يف بلداهنا. وقد بذلت حماوالت لتحديد السمات املميزة للتنوع البيولوجي الزراعي من 

. وشدد 34، واهليئة يف دورهتا العادية الرابعة عشرة33ولوجيقبل االجتماع اخلامس ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البي
                                                                                                      كل  منهما على التايل: الدور األساسي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة على األمن الغذائي؛ اعتماد العديد من 

ما  ادل بني الدول يفاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة على التدخل أو التأثري البشري؛ الدرجة العالية من االعتماد املتب
يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ حقيقة أن العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة قد مت تشكيلها وتطويرها 
                                                                                                   وتنويعها واحلفاظ عليها من خالل األنشطة واملمارسات البشرية على مر  األجيال؛ أمهية صون املوارد خارج مواقعها 

                                                                                                    جات خمتلفة تبعا  للقطاع الفرعي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ أمهية صون مجيع املوارد الوراثية لألغذية الطبيعية بدر 
 والزراعة يف مواقعها الطبيعية للحفاظ على حافظة دينامية للتنوع البيولوجي الزراعي.

 
الفرعية للموارد الوراثية أشكال مختلفة لستخدام القطاعات الفرعية والختالفات داخل القطاعات  )ب(

 لألغذية والزراعة
يف أن تأخذ يف االعتبار األشكال املختلفة واملمارسات القائمة اليت تستخدم فيها                        قد ترغب احلكومات أيضا  

 ة لألغذية والزراعة هذه املوارد.القطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثي
 

 تربية األشجار. ،اونني من خالل برامج للرتبية املشرتكةتعاونيات جتمع موارد املتعتتوىل  ،       أحيان ا
قد ترغب احلكومات يف إبراز أسلوب العمل املشرتك هذا للرتبية احلديثة لألشجار يف تدابريها و 

اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بغية تشجيع جتميع املوارد الوراثية احلرجية، ودعمه 
تقتصر  ملنافع الناشئة عن استخدامها، مبا يف ذلك من خالل اتفاقات التعاون اليت المن خالهلا، وتيسري تشاطر ا

 على احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
 

 التدابير القانونية واإلدارية وتلك المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك الممارسات القائمة )ج(
والزراعة ممارسات حمددة الستخدام وتبادل املوارد الوراثية القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية  بعضوضعت 

ألغراض البحث والتطوير؛ وهناك قطاعات فرعية أخرى، مثل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت تندرج 
ها تدابري يف إطار النظام املتعدد األطراف املتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها مبوجب املعاهدة، تغطي

 يف بعض األحيان تدابري قانونية. إدارية خاصة أو حىت
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               املتعدد األطراف    ها          ويشااااامل نظام                                                            تشااااامل املعاهدة مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
  ؛  [Artocarpus ]             ؛ وشاااااااجرة اخلبز  [Malus ]                                   دد ا قليال  من حماصااااااايل األشاااااااجار )التفاح  ع      أيضاااااااا

  (  [Cocos ]           ؛ وجوز اهلنااد [            كفساااااااااااااااائاال جااذريااة    Fortunella و  Poncirus         مبااا يف ذلااك  ]       واحلااامض 
                                                                                          وبعض أنواع العلف من أنواع نباتات خشاااااااااااااابية. ومبوجب املعاهدة، يتاح احلصااااااااااااااول على هذه املوارد الوراثية 
                                                                                         مبوجب اتفا  موحد لنقل املواد ألغراض االسااااااااتخدام والصااااااااون لألحباث والرتبية والتدريب لألغذية والزراعة، 

                                                                           هذا الغرض اسااتخدامات كيميائية و/أو صاايدالنية و/أو غريها من االسااتخدامات الصااناعية             شاارط أال يشاامل 
  .35       العلفية /           غري الغذائية

 
ومن شأن حتليل املمارسات التجارية والبحوث القائمة، وكذلك التدابري التنظيمية اليت تتناول استخدام وتبادل 

تطوير، أن يساعد احلكومات يف إعداد تدابري للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ألغراض البحوث وال
املوارد وتقاسم منافعها، تستفيد من املمارسات احلالية وتتماشى معها، وبالتايل تتجنب قدر اإلمكان وحبسب ما 
هو مناسب خلق إجراءات إدارية إضافية. كما قد ترغب احلكومات يف أن تأخذ يف االعتبار اإلطار القانوين 

ألمهية تنفيذ األحكام املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يف ذلك قانون امللكية وقانون  الوطين
 العقود والقوانني األخرى حسب االقتضاء.

 
اآلثار المحتملة لنطاق تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها بما في ذلك مودوعها  )د(

 الزمني والنطاق
يف حتليل، بشيء من التفصيل، اآلثار املرتتبة على نطا  تدابري احلصول على املوارد وتقاسم قد ترغب احلكومات 

ما يتعلق بالنطا  الزمين لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم  منافعها مبا يف ذلك موضوعها والنطا  الزمين. ويف
تبة على تطبيق تدابري احلصول على منافعها، قد ترغب احلكومات يف النظر، على وجه اخلصوص، يف اآلثار املرت 

املوارد وتقاسم منافعها على املواد القادمة من البلدان األخرى اليت مت مجعها قبل بدء إنفاذ تدابري احلصول على 
 املوارد وتقاسم منافعها اخلاصة هبا.

 
 مختلفةتدفقات المواد الوراثية، بما في ذلك التدفقات الدولية، دمن القطاعات الفرعية ال )ها(

 
خيتلف مدى التبادل التارخيي والتبادل احمللي للمادة الوراثية ونسبة التنوع الغريب املستخدم، بني القطاعات الفرعية 

ويف حني أن املوارد الوراثية النباتية واحليوانية لألغذية والزراعة مت تبادهلا على نطا  للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. 
ذلك على القطاعات الفرعية األخرى. ويف حني أنه قد مت نقل بعض األنواع التجارية األكثر واسع، قد ال ينطبق 

أخرى بدأت لتوها تستزرع يف تربية األحياء املائية،  ا  صلة على نطا  واسع يف مجيع أحناء العامل، فإن هناك أنواع
ادهلا حمدودا  حىت اآلن. وقد ترغب احلكومات أو أهنا تستخدم فقط يف بيئتها الطبيعية يف الغابات األصلية وال زال تب

ها أو تكييفها أو تنفيذها، يف النظر بعناية إىل أمهية تدفق ععند وضع تدابري للحصول على املوارد وتقاسم مناف
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املواد الوراثية إىل القطاعات الفرعية ذات الصلة باألغذية والزراعة يف بلداهنا، وإىل التغريات املستقبلية احملتملة 
 لتدفقات املواد الوراثية نتيجة لتغري املناخ.

 
                                                                                     يتم تبادل املوارد الوراثية احليوانية على نطا  واساااع يف العامل مبوجب بروتوكوالت راساااخة وأساااوا  

                                                              وقد ساااااااااااااااهم حراس ومربو املاشااااااااااااااية يف مناطق عديدة من العامل يف تنمية هذه                  لعملية التبادل.
                                                  ين يف معظم األقاليم على موارد وراثية حيوانية نشااااااأت أو                                  السااااااالالت، واليوم يعتمد اإلنتاج احليوا

                                                                       ويف الوقت احلايل، حتصل التدفقات الرئيسية للمادة الوراثية يف األنواع التجارية                          جرى تطويرها يف مكان آخر.
     اثية                      كذلك، ختضاااااااع املواد الور                                                                              األكثر صااااااالة بني البلدان املتقدمة أو من البلدان املتقدمة باجتاه البلدان النامية.

                                                                                               لبعض الساااااالالت املكيفة مع ظروف بيئية اساااااتوائية وشااااابه اساااااتوائية للتبادل من البلدان املتقدمة إىل النامية، 
                                                                   وعلى عكس السااالالت التجارية األكثر صاالة  اليت يتم  تبادهلا على نطا  واسااع،                            وكذلك بني البلدان النامية.

                          وقد يتغري هذا الوضااع، إذ أن                       ا بالتبادالت الدولية.                ُ                                 فإن معظم السااالالت ُتسااتخدم حملي ا، وهي غري معني ة كثري  
                                                                                    الصاااااافات الالزمة لالسااااااتجابة إىل التحديات املسااااااتقبلية يف إنتاج املواشااااااي قد تكون موجودة يف السااااااالالت 

                                                                                  وإن ذلك لن يزيد وحساااااااب من تبادل املوارد الوراثية احليوانية بصاااااااورة عامة، بل من املمكن أن                املكيفة حملي ا.
                                                                      إىل تدفق أكرب للمادة الوراثية من البلدان النامية باجتاه البلدان املتقدمة.             يؤدي أيضا  

                                                                                      كذلك، فإن احلاجة إىل تكييف اإلنتاج احليواين مع التحديات املسااااااتقبلية تساااااال ط الضااااااوء على أمهية صااااااون 
، يف املوقع وخارجه.                راثي على مسااتوى                       وميكن خسااارة التنوع الو                                                                اجملموعة الكاملة من التنو ع القائم صااون ا فعاال 

  ،                                                                                   السااالالت، حني يتوقف اسااتخدام السااالالت احمللية فتواجه عندها خطر االنقراض، وضاامن الساااللة أيضااا  
                                                                                    حني يصبح احلجم الفعلي ألعداد احليوانات من السالالت املستخدمة على نطا  واسع صغري ا جد ا بسبب 

                                               االستخدام الكبري لعدد حمدود جد ا من حيوانات األصل.
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                                                                                     ن تربية األحياء املائية قطاع مهم ومتوساااااااااااع يف كل من البلدان النامية واملتقدمة. وهناك تدفقات  إ
                                                                            للمواد الوراثية يف مجيع االجتاهات: من اجلنوب إىل الشاااااااااامال، ومن الشاااااااااامال إىل اجلنوب، ومن 

                                      اجلنوب إىل اجلنوب، ومن الشمال إىل الشمال.
                                                     نتج للساااالمون املسااااتزرع على الرغم من أن الساااالمون ال يتواجد                                      وتعترب شاااايلي، على ساااابيل املثال، ثاين أكرب م

                                                                      الكرة اجلنوّب. ويتم إنتاج البلطي األفريقي بشاااكل رئيساااي يف آسااايا، وقد مت إدخال      نصاااف             بشاااكل طبيعي يف 
                                                                                            حمار احمليط اهلادئ، الذي هو أساااااااااس صااااااااناعة احملار يف كل من أمريكا الشاااااااامالية وأوروبا، من اليابان. ونظرا  

                                                                                             تزايد من األنواع املساااااااااتأنساااااااااة، من املتوقع أن تزداد التبادالت الدولية للموارد الوراثية املائية من حيث         للعدد امل
               العدد والكمية.

 
    وقد   36     قرون. ل             ممارساااااااااة شاااااااااائعة                  على الصاااااااااعيد العاملي                       ملوارد الوراثية احلرجية                 ظلت عمليات نقل ا

                     ج املنتجات اخلشاااابية وغري      إنتا              شااااىت، مبا يف ذلك                           من أجل زراعة األشااااجار ألغراض         اسااااتخدمت 
                               الغابات وإدارة مستجمعات املياه.    صالح            اخلشبية واست

يانيا إىل أفريقيا اجلنوبية. يا وأوساااااااااااااا                           ومت إدخال أنواع األوكالبتوس                                                              وجرى تصاااااااااااااادير بذور الساااااااااااااانط من آساااااااااااااا
Eucalyptus camaldulensis  و Eucalyptus globulus   من البلدان األخرى على     32 و    61              من أساااارتاليا إىل                     

                                                         من املناطق االسااااااااتوائية اجلديدة إىل املناطق االسااااااااتوائية يف أفريقيا   Theobroma cacao         ومت إدخال   37     توايل.  ال
                للعديد من أنواع       املصاااادر       خاصااااة ب     جتارب                     أجريت، يف عدة بلدان،   و                                      وآساااايا اعتبار ا من القرن السااااادس عشاااار.

        يف توثيق        من حتسن             اآلونة األخرية          ما شهدته      ورغم              بلدان أخرى.      نشأها       بذور م ب            القرن املاضي            األشجار خالل 
                              زال الكثري من املعلومات، خاصة يف     ما ي                                                             عمليات نقل املادة الوراثية لألشجار املستخدمة يف الزراعة احلراجية، 

         ، جمهولة.   صدر  امل       بأصل          ما يتعلق 
 

            يااة النباااتيااة                                                                                      اليوم، تعتمااد الزراعااة يف الواقع لاادى البلاادان كلهااا اعتمااادا  قويااا  على توريااد املوارد الوراث
                                          قد أصاااابحت احملاصاااايل مثل الكسااااافا والذرة والفول    . ف                                     لألغذية والزراعة من مناطق أخرى يف العامل

                                                                                      السوداين والفاصولياء اليت نشأت يف أمريكا الالتينية من احملاصيل الغذائية األساسية يف العديد من 
                              تبادل ألنواع احملاصاااااااااااااايل بني البلدان                                                             البلدان يف أفريقيا جنوب الصااااااااااااااحراء الكربى، وهي تدل على االعتماد امل

                تمتع بنسابة كبرية  ت                         ومع أن العديد من البلدان              طماطم مثال .  ال                                           النامية؛ واألمر نفساه ينطبق على اخلضاروات، مثل 
         على املادى    ي    ، فه ا                                                                                   من تنوع املوارد الوراثياة النبااتياة لألغاذياة والزراعاة يف بنوك اجليناات ويف حقول املزارعني لاديها

                                                                                    تاج إىل احلصااول على تنوع إضااايف من مراكز تنوع  أصااناف احملاصاايل أو األنواع املسااتنبتة املزروعة يف  حت          البعيد قد 
                                                              وبالتايل فثم ة حاجة متواصلة إىل تبادل املوارد الوراثية النباتية.             أماكن أخرى.
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                               راثية من الكائنات احلية الدقيقة    الو         املوارد
          الرياح أو        بواساااطة    ،                                    نتشاااار بساااهولة بواساااطة الكائنات العائلة                                 ميكن ملعظم الكائنات احلية الدقيقة اال

                                   انتشااااااااااار الكائنات احلية الدقيقة "يف كل       ولكن                                         املياه أو من خالل التصاااااااااااقها بأي مواد عضااااااااااوية. 
                                                                                       يعين أنه ميكن العثور على كل ساللة يف كل مكان. وهناك اعرتاف متزايد بأن الكائنات احلية الدقيقة         مكان" ال

                                                                          جغرافية بيولوجية رغم توافرها على نطا  واسااااااااااااااع. وهذا يعين أن بعض الكائنات احلية         مناطا               ميكن أن تظهر أ
 38     أخرى.                                                                الدقيقة تكون متاحة فقط يف موائل حمددة وال ميكن العثور عليها يف أماكن 

      ة، وة                                                                                         ىل جانب هذا الرتابط يف احلصااااااااااااااول على املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة يف مواقعها الطبيعي إ  و 
          أكرب جمموعة     وإن                                                                                  ترابط يف ما يتعلق باملواد املخزنة خارج مواقعها الطبيعية يف جمموعات اساااااااااااتنبات امليكروبات. 

                           يف املائة من حيازات الساااااالالت يف    2        بأقل من       حتتفظ      سااااااللة،     25     000                              الساااااتنبات امليكروبات، مبا يقرب من 
               يف املائة فقط من      1.5             ا يقدر بنسااابة  مب                 عات االساااتنباتية و                                              اجملموعات اليت توجد حتت لواء االحتاد العاملي للمجمو 

ص                                                                                            جمموع التنوع البيولوجي حليازات السااااااالالت الفريدة يف االحتاد العاملي للمجموعات االسااااااتنباتية. وقد ختصاااااا 
                     صااااااااااااااات وما ترتب عنها من                                                                  الكثري من اجملموعات يف جماالت خمتلفة من البحوث امليكروبية وإن هذه التخصاااااااااااااا  

                                                                            موعات اساااااااتنبات مرجعية معرتف هبا دوليا تساااااااتخدم ويشاااااااار إليها يف معظم حبوث املتابعة هو          اساااااااتحداث جمل
            يف احلصااااااااااااااول على           وظيفيااا                                                                         أدى إىل تعاااون دويل وثيق وتبااادل للمواد، وبااالتااايل، إىل حااالااة اعتربت "ترابطااا     مااا

 39           صعيد عاملي".                               سالالت خارج مواقعها الطبيعية على 
                            يات لغرض املكافحة البيولوجية                           املوارد الوراثية من الالفقار 

                                                                                           لقد أحيلت عوامل املكافحة البيولوجية اليت أثبتت فعاليتها يف بلد ما إىل بلدان أخرى متضااااااااااااااررة من نفس 
                                                                                                 املشااااااااااااااكلة اليت تطرحها آفة من اآلفات على مر تاري  املكافحة البيولوجية. وهكذا، فإن تبادل املوارد الوراثية 

                      يف سااااااااااااااري عمل قطاع املكافحة         حامسا                                على الصااااااااااااااعيد الدويل يؤدي دورا                                 ذات الصاااااااااااااالة باملكافحة البيولوجية
        يف مااا بني       تكون          التقليااديااة                                                                        البيولوجيااة. وإن الغااالبيااة العظمى من عمليااات نقاال عواماال املكااافحااة البيولوجيااة 

                                                                    توقعه ألن اآلفات املساااااااتهدفة هي نفساااااااها أنواع دخيلة ذات أصااااااال عابر للقارات يف    ي                    القارات، وهو ما ينبغ
                                                                                              من األحيان. وتبعا لذلك، كان تدفق املوارد الوراثية املتصاااااااالة باملكافحة البيولوجية على الصااااااااعيد الدويل    كثري
                                                                                      إىل حاد بعياد، وانطوى على عادة آالف من أنواع عوامال املكاافحاة البيولوجياة من أكثر من ماائاة بلاد،         كبريا  

 40 .                                  وعمليات إقحام يف عدد أكرب من البلدان
 

 في تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها الثغرات المحتملة )و(
قد ترغب احلكومات، عند استعراض التدابري احلالية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، يف حتديد أي ثغرات 

ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو األنشطة ذات الصلة هبا، ويف حتديد احلاجة إىل إتاد تدابري  يف
، قد ترغب احلكومات يف حتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو األنشطة ذات الصلة وباملثلمية إضافية. تنظي

                                                    هبا، اليت قد تستحق اإلقصاء من التدابري أو تدابري معد لة.
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تحديد الجهات الحكومية المعنية وأصحاب المصلحة غير الحكوميين الذين يحتفظون بموارد وراثية  -ا      ثاني  
 لألغذية والزراعة أو يوفرونها أو يستخدمونها، والتشاور معهم

 
عند وضع التدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو استعراضها، يف  احلكوماتوقد ترغب 

ذية حتديد واستشارة أصحاب املصلحة احلكوميني وغري احلكوميني الذين يوفرون أو يستخدمون املوارد الوراثية لألغ
والزراعة، مبا يف ذلك املزارعني والسكان األصليني واجملتمعات احمللية، وبنوك ومراكز جتميع اجلينات ومؤسسات 

ومن املهم بشكل خاص التشاور مع اجلهات احلكومية املسؤولة عن القطاعات  البحوث وأجهزة القطاع اخلاص.
د يكون الغرض من هذه املشاورات متعدد األوجه مبا أهنا: وق الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.

قد تساعد على رفع مستوى الوعي بني أصحاب املصلحة؛ قد تسمح لصانعي السياسات والقرارات باحلصول 
على فكرة عامة عن خصوصيات القطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملمارسات القائمة 

وتبادل املوارد الوراثية؛ قد تبلغ مستخدمي ومقدمي املعرفة التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية واملوارد الستخدام 
الوراثية لدى السكان األصليني واجملتمعات احمللية احملتملني، بشأن حقوقهم وواجباهتم؛ قد تساعد على تيسري 

 .وتقاسم منافعها تنفيذ التدابري املستقبلية للحصول على املوارد الوراثية
 

                                املختصااااااااة باحلصااااااااول على املوارد وتقاساااااااام         الوطنية                                 يف كثري من األحيان، لن تكون الساااااااالطة 
                                                             املساااااؤولة عن الثروة احليوانية وتربية احليوانات أو عن صاااااحة احليوان،         الوطنية                منافعها السااااالطة 

         ة وأصحاب                                                                      وبالتايل قد تستفيد من إقامة مشاورات مباشرة مع السلطات احلكومية ذات الصل
        املصلحة.

                                                                                        وي تساااااااام قطاع الثروة احليوانية مبجموعة واسااااااااعة من أصااااااااحاب املصاااااااالحة، مبا يف ذلك رعاة الثروة احليوانية 
 ُ                                                                                         وُمربيهااا من األفراد، ومجعيااات املرب ني والقطعااان، والرعويني ومجعياااهتم، وصااااااااااااااناااعااة الرتبيااة، ومراكز الرتبيااة 

                                                  ت واجلامعات، والباحثني، واخلدمات اإلرشااااااادية والبيطرية،                                          والبحوث، وصااااااون املزارع واملرافق، وبنوك اجلينا
                                وينبغي اساااااتشاااااارة مجيع أصاااااحاب املصااااالحة                                                    واملنظمات غري احلكومية والسااااالطات التنظيمية ذات الصااااالة.

          وساااااااااااوف تكون                                                                                 هؤالء يف تطوير وتنفيذ احلصاااااااااااول على املوارد وتقاسااااااااااام منافعها للموارد الوراثية احليوانية.
                                                                 لصاااااانعي الساااااياساااااات واجلهات التنظيمية يف جمال احلصاااااول على املوارد الوراثية                      مشااااااركتهم هامة للساااااماح 

                 املمارسااات القائمة   و         يوانات       بشااأن احل                البحث والتطوير                                       وتقاساام منافعها االط الع عن كثب على خصااائص 
                                                                                      يف جماال االسااااااااااااااتخاادام والتبااادل للقطاااع الفرعي من أجال تفااادي القيود التنظيميااة اليت تعيق بال ضاااااااااااااارورة 

                      ارد الوراثية احليوانية                                                                       ام املوارد الوراثية احليوانية، وتطويرها وصااااااااوهنا، واإلخالل مبمارسااااااااات تبادل املو      اسااااااااتخد
         القائمة.

 
                                املختصااااااااة باحلصااااااااول على املوارد وتقاساااااااام         الوطنية                                 يف كثري من األحيان، لن تكون الساااااااالطة 

            ومبا أن معظم      اك.                                        املسااااااااؤولة عن تربية األحياء املائية/مصااااااااايد األمس        الوطنية                منافعها الساااااااالطة 
                                                                           أصاااحاب املصااالحة يف قطاع تربية األحياء املائية يتمتعون مبعرفة حمدودة بشاااأن احلصاااول على 
                                                                                          املوارد وتقاسااااام منافعها وانعكاساااااات احلصاااااول على املوارد وتقاسااااام منافعها بالنسااااابة لقطاعهم، فإنه ميكن 

                         ح لصانعي السياسات ومتخذي                                                               للمشاورات أن تساعد على زيادة الوعي بشأن القطاع الفرعي، وأن تسم



78 iageAppendix B,  CGRFA-17/19/Report 

 

                                                                                     القرارات باحلصااااااااول على نظرة يف خصااااااااوصاااااااايات عمليات البحوث والتطوير يف جمال تربية األحياء املائية، 
                                                  وممارسات االستخدام والتبادل احلالية يف القطاع الفرعي.

 
                                   املختصااااااااة املسااااااااؤولة عن احلصااااااااول على املوارد         الوطنية                             ال تكون يف معظم األحيان الساااااااالطة 

                   ومبا أن  معارف معظم                                                     م منافعها هي نفسااااااها الساااااالطة املسااااااؤولة عن القطاع احلرجي.     وتقاساااااا
                                                                        أصاااحاب املصااالحة يف القطاع احلرجي حمدودة يف جمال احلصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها 
                                                                                    وتأثرياهتا على قطاعهم، قد تساااعد املشاااورات يف توعية أصااحاب املصاالحة وقد متك ن صااانعي السااياسااات 

                                                                        االطالع على خصااائص البحث والتطوير يف القطاع احلرجي وممارسااات االسااتخدام والتبادل              والقرارات من 
                                 القائمة على مستوى القطاع الفرعي.

 
                         املساااااااؤولة عن املعاهدة، فيما      اجلهة    هي         الوطنية                                       يف أحيان كثرية قد تكون السااااااالطات الزراعية 

                      ك من املمكن أن تقع بعض     ولذل                                                       تقع مساؤولية بروتوكول ناغويا على عاتق السالطات البيئية.
                                                                                 املوارد الوراثية النباتية املعينة لألغذية والزراعة )واساااااااااتخداماهتا( يف نطا  اختصااااااااااص سااااااااالطة 

           وهكذا تعترب                                                                                     واحدة، فيما تقع موارد وراثية نباتية أخرى لألغذية والزراعة يف نطا  اختصاص سلطة خمتلفة.
                                            بني أصااحاب املصاالحة غري احلكوميني مهمة جدا  وينبغي                                             املشاااورات املباشاارة بني اهليئات احلكومية املعنية و 

               املختصة املختلفة        الوطنية                                                  أن تسعى كذلك إىل توضيح إسناد املسؤوليات بني السلطات 
 

         الدقيقة      احلية          الكائنات    من          الوراثية              يف جمال املوارد          والتطوير       البحث              اإلشااااااارة إىل أن      املهم    من
       ويشااااامل  .          خمتلفني جدا       مصااااالحة       أصاااااحاب      أيدي   يف         البلدان      معظم                      والالفقاريات يوجدان يف

       ألصااااااااااااااحاب                 التجارية املمثلة               ومجعيات األعمال      اخلاص         والقطاع          األكادمييني         الباحثني     ذلك
                           مبستوى عال  من التنوع بسبب        املصلحة       أصحاب        جملموعات        الفرعي                  ويتسم هذا القطاع  .      معينني       مصلحة

       املثال      سااااااااااااابيل      فعلى  :         املساااااااااااااتدامة         الزراعة               والالفقاريات يف    قة     الدقي      احلية          الكائنات    من          الوراثية        املوارد            تنوع أدوار
     ذات          بيولوجية        مبيدات        وإلنتاج          للماشية؛       اهلضمي       اجلهاز    ويف                       وللمكافحة البيولوجية؛         النبات؛            معززة لنمو        كعوامل
       ملمرضااااة ا          الكائنات         ومراقبة       ولفهم           الصااااناعية؛          الزراعية          العمليات   يف          وكمحفزات                     بالنساااابة إىل الزراعة؛        مباشاااارة       فائدة

     ميكن     كما   .        واملياه       الرتبة        وتنقية         البيئية              وإصاااااااااااااالح األضااااااااااااارار   ؛ (     األمساك     ذلك   يف    مبا )           واحليوانية          النباتية           امليكروبية
          الصاااااااااناعي،    أو          التقليدي        التخمري     مثل         األغذية،       تصااااااااانيع   يف         الدقيقة      احلية          الكائنات    من          الوراثية        املوارد        اساااااااااتخدام

     اليت            البيولوجية         املكونات        وإنتاج           إىل األعالف؛        املضاااااافة        واملواد       احليوية           واملعينات        األلبان         ومنتجات        الكحول        وإنتاج
         ومراقبااة      وفهم  (        وغري ذلااك           واإلنزميااات،          العضاااااااااااااويااة،        واألمحاااض              الفيتااامينااات، )               األغااذيااة واألعالف       إنتاااج   يف      تفيااد

  .             حتملها األغذية    ليت ا                  والكائنات املمرضة          الغذائية        السموم     مثل                    من الناحية الصحية،       اخلطرة              احلية الدقيقة          الكائنات
                   املكافحة البيولوجية        وتوفر       اهلامة       الرتبة                   بالنساااابة إىل عمليات                    والالفقاريات ضاااارورية         الدقيقة      احلية               وتعد الكائنات
 . (     األمساك     ذلك   يف    مبا )         واحليوان             آلفات احملاصيل

         منافعها   م     وتقاساااا        املوارد     على       احلصااااول        وتنفيذ       تطوير        هؤالء يف        املصاااالحة       أصااااحاب     مجيع    مع         التشاااااور        وينبغي
         واهليئات          السياسات        لصانعي        للسماح      مهمة          مشاركتهم        وستكون  .            والالفقاريات         الدقيقة      احلية          الكائنات       ملوارد
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       البحث                    والالفقاريات وأنشااااااطة         الدقيقة      احلية          الكائنات       وخصااااااائص       تنوع   عن        ثاقبة      نظرة       كتساااااااب  ا  ب           التنظيمية
      أفضااااااااال                  بعني االعتبار وكذلك         احلالية   ل       والتباد          االساااااااااتخدام        ممارساااااااااات         نبغي أخذ  ي  و   .      الصااااااااالة     ذات          والتطوير

 .      املصلحة       أصحاب        اقرتحها     اليت    أو    فعال            استخدامها    يتم      اليت          املمارسات
 

خاصة              أوسع نطاقا  إدماج تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها مع سياسات واستراتيجيات  -       ثالثا  
 التنمية الزراعية المستدامةو األمن الغذائي ب
 

دابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف السيا  األوسع للتنمية الزراعية املستدامة واألمن ميكن النظر يف ت
                                                                                ولن يكون أولئك املسؤولون عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها هم دائما  املسؤولني عن  الغذائي.

ق بني خمتلف جماالت السياسات ومن املهم التنسي اسرتاتيجيات التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي.
 .   ا  عاسات كثروأواألهداف ودجمها يف اسرتاتيجية زراعية متسقة 

 
                                                                                      تؤدي حيوانات املزرعة دور ا هام ا يف توفري األغذية، وإدامة سااابل العييف وتزويد البلدان مبجموعة 

  ،     عذرة                                    من العامل حيث تكون الزراعة صاااااااااااعبة أو مت         ويف مناطق                               متنوعة من النواتج االقتصاااااااااااادية.
    فقط           اليت تعتمد           سبل العييف               وتتضمن أمثلة                                              تعترب تربية حيوانات املزرعة من الشروط األساسية.

                                                                                               على تربية املواشااااااااااي رعاة الرن ات يف سااااااااااهول التندرة؛ ورعاة ثريان الياك يف املناطق املرتفعة من آساااااااااايا؛ ورعاة 
                               األبقار واألغنام واملاعز يف الساااهول     ربو        الرحل م                                                    اجلمال ذوات السااانامني واجلمال العربية يف الصاااحراء، والبدو 

                                                                        وقد تتسااااام الثروة احليوانية بأمهية خاصاااااة بالنسااااابة إىل الفقراء الذين تنون منافع    .        الساااااافانا               شااااابه القاحلة ويف 
                                                                     فالثروة احليوانية تسااااااهم يف توفري األغذية على مساااااتوى األسااااارة، لالساااااتهالك املباشااااار                     عديدة من حيواناهتم.

                  كذلك، توف ر تنمية                                                             واخلدمات اليت يتم بيعها لشااااااااااراء أنواع أخرى من األغذية والساااااااااالع.                إلمداد باملنتجات ل  و 
ا للتخفيف من وطااأة الفقر وتعزيز سااااااااااااااباال العييف يف نُظم اإلنتاااج ذات املاادخالت                                                                 ُ                      الثروة احليوانيااة فرصااااااااااااااا 

   ويف    .                                                                               املنخفضاااة، على سااابيل املثال من خالل تقدمي اخلدمات البيئية وتطوير منتجات لألساااوا  املتخصاااصاااة
                     زد على أهنا قد تسااااتنفذ                                                                       الوقت عينه تسااااتخدم بعض نظم إنتاج املواشااااي علفا  مناساااابا  لالسااااتهالك البشااااري.

                 بالنسبة إىل اجلهود    ة   حامس    مهية                  الثروة احليوانية أ                ويكتسي صون تنوع                                           أيضا  املوارد الطبيعية مثل املياه واألراضي.
      اخ.                                  مواجهة التحديات ذات الصلة بتغري املن           الرامية إىل 

ُ                                                                          ويف بلدان عديدة، ُوضااعت تدابري احلصااول على املوارد وتقاساام منافعها أو تري وضااعها باعتبارها تشااريعات                  
                                                            ومع ذلك من املهم وضااااع مثل هذه التدابري مبا يتسااااق مع السااااياسااااات ذات                            أو سااااياسااااات قائمة حبد  ذاهتا.

  ،                                   من الساااياساااات اخلاصاااة بالثروة احليوانية                                                               الصااالة، مثل اسااارتاتيجيات التنمية الزراعية أو احلد  من الفقر وغريها
ا إشااراك قطاع الثروة احليوانية منذ البداية يف وضااع وتنفيذ تدابري   .                      ودجمها مع هذه السااياسااات                                                                          ومن املهم أيضاا 

                     قطاع الثروة احليوانية              على فهم تام ل         القرارات    و         يكون صاااانع                 منافعها لضااامان أن                    على املوارد وتقاسااام      احلصاااول 
                                                                              والتدفقات احلالية للموارد الوراثية احليوانية والتداعيات احملتملة لتدابري احلصااااااااااااول على                   على الصااااااااااااعيد احمللي،

    شاااااكل                املذكورة إىل أن ت         التدابري         وال حتتاج                                                         املوارد وتقاسااااام منافعها على اإلنتاج احليواين على املساااااتوى احمللي. 
                 يف قطاعات أخرى.    ها  غت ا ي ص       شىت يتم               سياسات ولوائح                   وميكن أن تندرج ضمن           حبد ذاته.       مستقال   ا       تشريع  

  



30 iageAppendix B,  CGRFA-17/19/Report 

 

                                    توفر مزايا مباشااااااارة وغري مباشااااااارة من حيث        ومرنة                                           إن تربية األحياء املائية ممارساااااااة زراعية متكيفة 
                                                 وتوفر األمساك، يف العديد من البلدان النامية، مصدر ا   .                                    األمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر

                                           تم االجتار باألمساك املساااتزرعة واساااتهالكها حملي ا.                                           هام ا للربوتني احليواين عايل اجلودة، وغالب ا ما ي
                                                                                     وإىل جانب ذلك، ميكن احلد من الفقر وزيادة األمن الغذائي من خالل النشااااااااااط االقتصاااااااااادي الذي تولده 

               وقد يوفر كل من                                                                               تربية األحياء املائية يف اجملتمعات، بغض النظر عما إذا كان يتم اساااااااااااااتهالك األمساك حملي ا.
                                                                          وجتهيز األمساك املسااتزرعة فرص عمل ألعداد كبرية من األشااخاص يف البلدان النامية، مبا يف                اسااتزراع األمساك

                                                                              وبالتايل، ينبغي أن تكون تدابري احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة                       ذلك النساء يف األرياف.
                                   ع نطاق ا والسااياسااات ذات الصاالة، مبا يف                                                             وتقاساام منافعها جزء ا من االعتبارات املتعلقة باألمن الغذائي األوساا

                              ذلك السياسات املتعلقة باملوائل.

                                                                   تربيااة األحياااء املااائيااة قااد يعين أنااه مل يتم اتباااع التنظيم البيئي والبيطري       قطاااع                         ويف حني أن التطور الساااااااااااااريع يف 
                املوارد الوراثية                       ويشاااامل ذلك تنظيم إدخال                                                            والصااااحي يف كل األحيان، إال أنه يتم تطبيق اللوائح بشااااكل متزايد.
                                   وميكن اساااااااااااااتخدام هذه اللوائح، مبا يف ذلك                                                             املائية لألغذية والزراعة من البلدان والنظم اإليكولوجية األخرى.

                                                                                                  التدابري التشااااريعية واإلدارية والسااااياساااااتية وكذلك مدونات الساااالوك، ملعاجلة قضااااايا احلصااااول على املوارد الوراثية 
                                                            افعها، هبدف احلد من العبء البريوقراطي وتبسيط اإلجراءات اإلدارية.                                املائية لألغذية والزراعة وتقاسم من

 
                                وهي نادر ا ما توفر منط ا غذائي ا                                                       تؤدي األشااااااااجار دور ا هام ا للمسااااااااامهة يف حتقيق األمن الغذائي.

ا ل                                                متكااامال  غري أن  مااا تتيحااه من فاااكهااة وجوزيااات وأورا                  إلنتاااج الزراعي،                   يعترب مكمال  مهماا 
                                  وتتساام الغابات الطبيعية بأمهية حامسة                                     ت اجلفاف واجملاعة والكوارث والنزاعات.          خاصااة يف حاال

                                  وتوفر الغابات سلع ا وخدمات رئيسية                                                              أيض ا لبقاء سكان الغابات، مبا يف ذلك العديد من الشعوب األصلية.
         ري املوائاال                                                                              للمجتمع احمللي الزراعي من حيااث مسااااااااااااااااعاادهتااا يف تااأمني املياااه النظيفااة لألراضااااااااااااااي الزراعيااة وتوف

                                                                              ويعزز املزارعون األمن الغذائي من خالل احملافظة على األشااااجار يف األراضااااي الزراعية وتشااااجيع            للملقحات.
                                        ويعتمد الرعاة يف األراضااي اجلافة وشاابه اجلافة                                                     جتديدها الطبيعي وغرس األشااجار والنباتات احلرجية األخرى.
                              وبالتايل تساهم الغابات واألشجار           ملاشيتهم.                                                خالل القسم األكرب من السنة على األشجار كمصدر للعلف

                                                                                         ونظم الزراعة احلرجية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بطر  عديدة وإن كانت هذه املساااااااااااامهات ال تربز يف 
                                      ووة قدرة على احلد من الفقر وزيادة األمن                                                           معظم األحيان يف االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية واألمن الغذائي.

                                                  وعليه، تب أن تشااااااااكل تدابري احلصااااااااول على املوارد الوراثية                             الل احلراجة لألغراض التجارية.            الغذائي من خ
                                                                                           احلرجية وتقاسااااام منافعها جزء ا من اعتبارات أوساااااع نطاق ا خاصاااااة باألمن الغذائي ومن الساااااياساااااات احلرجية 

 41          ذات الصلة.

                            د الوراثية احلرجية باألمهية من                                                                  وتوفر الغابات خدمات متنوعة على صااااااااااعيد النظام اإليكولوجي وتتساااااااااام املوار 
                                     وتتساااام بعض الساااامات املتصاااالة بالتكيف، مثل                                                      أجل التكيف مع تغري املناخ واحلد من تأثرياته على السااااواء.

                                                                                        القدرة على مقاومة اجلفاف، باألمهية، ال بل إهنا تكتسااااااااااااااي أمهية متزايدة، مبا يف ذلك بالنساااااااااااااابة إىل برامج 
                                 ويف هذا السااايا ، يتسااام ساااكان الغابات                               ساااتخدم فيها مواد حملية وغريبة.                               االنتقاء والرتبية ذات الصااالة اليت ت

                          وتعد  البحوث يف جمال التنوع                                                                     اهلامشااااااااية بأمهية خاصااااااااة لصااااااااون املوارد الوراثية احلرجية القي مة واسااااااااتخدامها.
  ا                                                                                   الوراثي حامسة لقدرهتا على تيساااااري حتديد واساااااتخدام املواد األنساااااب يف مشااااااريع التشاااااجري واالسااااارتداد، مم

                                           يساهم يف احلد من تأثريات تغري املناخ يف املستقبل.
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        وال يزال                                                                                      وغالب ا ما يكون خطر انتشاااااااار اآلفات واألمراض عرب نقل املادة الوراثية لألشاااااااجار خطر ا جسااااااايم ا.
            وقد تشاااري هذه                                                                                   احلد من انتشاااار تلك اآلفات واألمراض يشاااكل حتدي ا رئيساااي ا وهدف ا لتدابري الصاااحة النباتية.

                                                                                       ، إضااافة إىل مدونات املمارسااات، إىل احلصااول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاساام منافعها للحد من        التدابري
                                          العبء البريوقراطي وتبسيط اإلجراءات اإلدارية.

 
                                             دورا  رئيساااااااااااااايا  يف توفري الغذاء والعلف واأللياف.                لألغذية والزراعة           النباتية                 املوارد الوراثية     تؤدي 
                                                           دوارا  متعددة يف املساااااااااااااعدة على ضاااااااااااامان األمن الغذائي، مثال  من خالل  أ            هذه املوارد      وتؤدي 

                                                                                 إنتاج أغذية أكثر كمية وأفضل جودة ملستهلكني يف الريف واملدينة؛ وتوفري أغذية صحية وأكثر 
                                            تغذية؛ وتعزيز توليد الدخل والتنمية الريفية.

ُ                                         ويف بلدان عديدة، ُوضعت تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعه                                  ا أو تري وضعها باعتبارها تشريعات                 
                                                            ومع ذلك من املهم وضااااع مثل هذه التدابري مبا يتسااااق مع السااااياسااااات ذات                            أو سااااياسااااات قائمة حبد  ذاهتا.

ا   .                      ودجمها مع هذه الساااياساااات  ،                                                        الصااالة، مثل اسااارتاتيجيات التنمية الزراعية أو احلد  من الفقر                ومن املهم أيضااا 
       وتقاساااااام                                                  منذ البداية يف وضااااااع وتنفيذ تدابري احلصااااااول على املوارد   ا   اجه                          قطاعات تربية النباتات وإنت      إشااااااراك 

                             عمليات تبادل املوارد الوراثية  ل                قطاع النباتات و  ل            على فهم تام          القرارات    و    صااااااااااااانع                      منافعها لضاااااااااااامان أن يكون 
   اج                                                                                           النباتية لألغذية والزراعة، والتداعيات احملتملة لتدابري احلصااااااااااااااول على املوارد وتقاساااااااااااااام منافعها على إنت

                                                                               وقد قامت بعض البلدان بإدراج تدابري احلصااااااااااااول على املوارد وتقاساااااااااااام منافعها يف قوانني حقو     .        النباتات
                                                                                         امللكية الفكرية، عرب إدراج شاااااروط تقضاااااي باإلفصااااااح عن منشاااااأ املواد لدى تقدمي طلب حلماية أنواع نباتية 

                    معينة أو براءات هلا.
 

ُ                    ويف بلدان عديدة، ُوضاااااااااعت تدابري احلصاااااااااول على                                    املوارد وتقاسااااااااام منافعها أو تري وضاااااااااعها                   
                                    ومع ذلك من املهم وضاااع مثل هذه التدابري                                              باعتبارها تشاااريعات أو ساااياساااات قائمة حبد  ذاهتا.

           البيولوجية        مكافحة                                                           مبا يتسااااااااق مع السااااااااياسااااااااات األخرى ذات الصاااااااالة، مثل األطر التنظيمية لل
             ودجمها مع هذه    ،               ات األمن الغذائي                       والسااااااااااياسااااااااااات، مثل اساااااااااارتاتيجي   ،                          ومبيدات اآلفات وسااااااااااالمة األغذية

                    بريوقراطية غري ضاارورية         إجراءات                   يؤدي إىل تأخريات أو    ال                       إجراءات املوافقة ينبغي أ        لكن دمج   و    .        السااياسااات
              كمن وراء خمتلف      اليت ت      احملليااة                ك خمتلف اجملتمعااات  ا   شاااااااااااااار  إ     أيضاااااااااااااااا                                 يف عمليااة تطوير املنتجااات. ومن املهم 

             وضااااااااااااااع وتنفيذ  يف            منذ البداية                                      ن الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات                 لموارد الوراثية م ل                جملموعات الوظيفية  ا
        للتعقيد             على فهم تام          القرارات    و    صاااااااااانع        أن يكون       لضااااااااامان     ها            وتقاسااااااااام منافع            على املوارد             تدابري احلصاااااااااول

                               والتداعيات احملتملة لتدابري احلصول                      احلايل وممارسات التبادل    ا        الستخدامه  و                             التصنيفي وتعدد وظائف القطاع 
                                        ملوارد الوراثيااة من الكااائنااات احليااة الاادقيقااة      جمااال ا                 البحااث والتطوير يف                           املوارد وتقاااساااااااااااااام منااافعهااا على      على

             والالفقاريات.

           يعر ف مساااااااااارد   و                                      تداخل واسااااااااااع يف قضااااااااااايا التنوع البيولوجي.     على                                  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات        وتنطوي 
   أو     ية     لنبات             من الكائنات ا              أو منط بيولوجي             نوع أو ساااااااااااللة    أي                                    مصااااااااااطلحات الصااااااااااحة النباتية اآلفات بأهنا "

                                                              لنباااتااات أو املنتجااات النباااتيااة" ويعر ف النباااتااات بااأهنااا "نباااتااات حيااة         أو مؤذ ل          عاااماال ممرض   أي    أو     يااة      احليوان
                                                      تلزم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات املنظمات الوطنية   و   42 "             ادة الوراثية.                     ، مبا يف ذلك البذور وامل      ء منها     وأجزا
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http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoterm/PDF/ISPM_05_2016_Ar_2017-06-21_PostCPM12_InkAm_LRGReviewed.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoterm/PDF/ISPM_05_2016_Ar_2017-06-21_PostCPM12_InkAm_LRGReviewed.pdf
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          هبدف اإلبالغ   43                                               ، مبا يف ذلك املناطق املزروعة والنباتات الربية لآلفات     نامية           النباتات ال      برصد     اتات            لوقاية النب
         الكائنات           على موارد                          ينبغي مواءمة تدابري احلصاااااااااول   و   44 .        مكافحتها        اآلفات و               وتفشاااااااااي وانتشاااااااااار       ظهور   عن 

                           لوقاية النباتات. وهناك أطر                                 االلتزامات مبوجب االتفاقية الدولية    مع     ها                                الدقيقة والالفقاريات وتقاسااااااااااااام منافع
         الكائنات   يف      تسااااااااابب  ت                                             الطب احليوي والطب البيطري ذات صااااااااالة باألمراض اليت    ي                   تنظيمية أخرى يف قطاع

                                   الدقيقة والالفقاريات كنواقل لألمراض.
 

 خيارات تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها وتقييمها دراسة -ا      رابع  
 

ة املعنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك أنشطتها، والبيئات بناء على تقييم للقطاعات الفرعي
االجتماعية واالقتصادية واستخدام وتبادل املمارسات، وبعد إجراء املشاورات الالزمة مع أصحاب املصلحة 

ب احلكومات يف وضع املعنيني والنظر يف اخليارات املختلفة لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، قد ترغ
 تدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أو لتكييفها أو تنفيذها.

 
 المشهد المؤسسي فيها عإدماج تنفيذ تدابير الحصول على الموارد وتقاسم مناف -ا      خامس  

 
لوراثية لألغذية تتقاطع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مع قطاعات خمتلفة املوارد الوراثية واملوارد ا

وقد ترغب احلكومات يف النظر يف  والزراعة اليت غالبا  ما تتحمل مسؤوليتها الوزارات واجلهات املختصة املختلفة.
استخدام البىن التحتية القائمة للقطاعات والقطاعات الفرعية لتنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، 

وقد يسهل استخدام وتكييف اهلياكل القائمة واإلجراءات اإلدارية  ة وإضافية.بدال من خلق طبقات إدارية جديد
واملمارسات القطاعية، حسب االقتضاء، تفعيل تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وتنفيذها بشكل 

سم منافعها، ومن املهم تقليل تكاليف معامالت التنفيذ واالمتثال ألية تدابري للحصول على املوارد وتقا سلس.
 بالنسبة ملوفري املوارد ومستخدميها.

                                                                                  وباإلمكان اسااتخدام الرتتيبات املوجودة حالي ا حلوكمة الغابات من أجل تطبيق التدابري اخلاصااة 
                               ويدل  النظر يف املمارسااااااااات القائمة                                                    باحلصااااااااول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاساااااااام منافعها.

                                                اصااة باحلصااول على املوارد وتقاساام منافعها خيتلف إىل حد                                 واملاضااية على أن  تطبيق التدابري اخل
                                 ويف بعض البلدان، ميكن أن تشاااااااارف إحدى                                                     كبري بني البلد واآلخر والكيان واآلخر ضاااااااامن البلد الواحد.

                                                                                            السلطات املركزية على تطبيق التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، كما باإلمكان تفويض 
                                                                             املوارد الوراثية احلرجية وتقاسااااااااام منافعها للوكالة الوطنية للغابات أو معهد البحوث                 سااااااااالطة احلصاااااااااول على

                                                                                        احلرجية ملا يتمتع به من خربة ومعارف بشاااأن أصاااحاب املصااالحة ومساااؤوليته عن تنفيذ اللوائح أو األنظمة 
      إىل حد     تلف   وخت                          ال تكون تلك السااااالطة مركزية   ،             ويف بلدان أخرى                                       األخرى املتصااااالة باملوارد الوراثية احلرجية.

                                                   
 .ن االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتم 4-2املادة   43
 .من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-1املادة   44
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               فقط بالنساابة إىل                               اسااتخدام شااهادات الصااحة النباتية    عن                                صااول على املوارد وتقاساام منافعها            كبري تدابري احل
                      رمسي على شروط االنتفاع.      اتفا  

 
                                      ي ا للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات     رئيسااااااااااا       منظم ا                    ، على مر التاري ،              القطاع الزراعي    يظل 

                                                        تعقيد البيئة التنظيمية، يتساااااااااااااابب التكامل مع األطر التنظيمية        تزايد   مع   و                 يف معظم البلدان. 
                    أصاااحاب املصااالحة. ويف حني            بالنسااابة إىل         التباس                               حلياة الربية والتنوع البيولوجي يف         اخلاصاااة با

    ها            وتقاساااااام منافع           على املوارد                                            من البلدان ساااااالطة خمتصااااااة واحدة مسااااااؤولة عن احلصااااااول     كثري   ال       توجد يف 
           على املوارد                                      سلطات متخصصة تقاسم املسؤولية عن احلصول          ميكن لعدة   ،    ثية ا   ور  ل            مجيع املوارد ا   إىل         بالنسبة 

        منافعها                                  املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم    ت      ختصاصا                          ومسألة ما إذا كان تقاسم اال  .   ها            وتقاسم منافع
  .                       وظروف أخرى خاصة بكل بلد        لمؤسسي ا       لمشهد ا     على       سيتوقف   ال    أم    ا      مفيد 

 
رد الوراثية لألغذية والزراعة ومستخدميها المحتملين وتوعيتهم بشأن تدابير بالغ مزودي المواإ -ا      سادس  

 الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها
 

بشأن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ملزودي املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  والتوعيةإن التواصل 
وجتمع  وميكن النظر يف خمتلف أدوات التواصل والتوعية. تملني أمر ضروري.والذين حيتفظون هبا ومستخدميها احمل

                                                                                             اسرتاتيجيات التواصل والتوعية الفعالة عادة  بني وسائل اتصال خمتلفة، وهتدف إىل توفري معلومات حمددة إىل 
 أصحاب املصلحة، كلما لزم األمر.

 
                              بالثروة احليوانية يف حاالت عديدة                                                   على غرار قطاعات فرعية أخرى، ال تكون اجملتمعات املعنية 

      البحث                                                                       على إدراك بعناصاااااااااااار احلصااااااااااااول على املوارد وتقاساااااااااااام منافعها وتداعياهتا احملتملة على 
                                                                             ومن جهة أخرى، فإن البلدان اليت توف ر املوارد الوراثية احليوانية سااااااااوف تتوق ع بشااااااااكل    .        والتطوير

                                           احلصول على املوارد وتقاسم منافعها املرعية وأن                                                      متزايد أن يكون متلقي/مستخدمي مواردها على علم بتدابري
                                                                               توقع شااااركاء البحوث يف املشاااااريع البحثية الدولية من بعضااااهم البعض فهم التدابري الوطنية   سااااي     كما            يطبقوها.

                                                                      ذات الصلة اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، وااللتزام الكامل هبا.

                                                              فيجب أن تستهدف املرب ني والباحثني وصانعي السياسات بصورة خاصة.                                   أم ا تدابري التوعية على املستوى الوطين
ا ممتازة                                                                                                  فاألحداث مثل معارض احليوانات، واجتماعات مجعيات املرب ني واملؤمترات العلمية ذات الصااااااالة توف ر فرصااااااا 

    فات            الصاالة ومضاااع    وي                                                                     لتقدمي معلومات عن عناصاار احلصااول على املوارد وتقاساام منافعها ألصااحاب املصاالحة ذ
                                          إنشاء مكتب للمساعدة بشأن احلصول على املوارد   يف                                      وقد ترغب مجعيات املرب ني ومنظمات البحوث            املعلومات.

             نشر املعلومات              وميكن أيضا                                                                           وتقاسم منافعها واحلفاظ على هذا املكتب، وتسهيل إبالغ السلطة الوطنية املختصة.
  45                                        لومات عن احلصاااااااااول على املوارد وتقاسااااااااام منافعها              مركز تبادل املع  و                                   من خالل املطبوعات، والنشااااااااارات الدورية 

                                                   
45  /https://absch.cbd.int. 

https://absch.cbd.int/
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                                                                    كما أن الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية احمللية وعناصر احلصول على املوارد                                    وغريها من قنوات اإلعالم واملعلومات.
                                       وتقاسم منافعها قد تشكل أدوات  للتوعية.

 
                        املزارعني، والشاااعوب األصااالية                                                         ينبغي لتدابري التوعية على املساااتوى الوطين أن تساااتهدف املربني و 

                                                                                  واجملتمعات احمللية والعلماء وخرباء التصااااااانيف والقطاع اخلاص وحدائق النباتات وبنوك اجلينات.
                                                                             أمااا الفعاااليااات من قبياال املؤمترات العلميااة ذات الصاااااااااااااالااة واجتماااعااات مجعيااات مرّب النباااتااات 

                                   على املوارد وتقاسم منافعها إىل أصحاب                                                           ومعارض البذور، فتوفر فرصا  ممتازة لتقدمي املعلومات عن احلصول
  .                              املصلحة املعنيني ومضاعفي املعلومات

 
                                      ألغراض البحث وتبادهلا على الصعيد العاملي               املتاحة للعموم              احلية الدقيقة               وزيع الكائنات       يوجد ت

    هلذه                   أدت مبادرات خمتلفة     وقد                                             بشااااااااكل أساااااااااسااااااااي يف أيدي جمموعات اسااااااااتنبات امليكروبات. 
             لكائنات احلية  ل                 االسااااااتخدام املسااااااتدام                                   مدونة الساااااالوك الدولية اخلاصااااااة بتنظيم        ، مثل       اجملموعات

       لتدابري                                        جمموعات اساااااااااااتنبات امليكروبات باآلثار احملتملة      يف ما     وعي   ال      زيادة       ، إىل46     عليها    صاااااااااااول   احل  و         الدقيقة 
    ها.       استخدام  و                       الكائنات احلية الدقيقة                     املوارد الوراثية من          على توزيع                                 احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 

         املسؤولية   ،                              معظم جمموعات استنبات امليكروبات      اليوم                                                عادة  ما تفرض اتفاقيات نقل املواد، اليت تستخدمها   و 
                                   على متلقي املواد. وبعبارة أخرى، فإن              ها املعمول هبا             وتقاسااام منافع                 احلصاااول على املوارد       تدابري        متثال ل     عن اال

           االسااتخدامات  ف                                      يعين عادة  أنه ميكن اسااتخدام املادة حبرية.   ال           لميكروبات  ل        اسااتنبات       جمموعة               تلقي املواد من 
           باإلضاااااااااافة إىل     . و   يح   صااااااااار      بشاااااااااكل      بذلك       اإلذن  مت        إال إذا   ،                         تكون يف غالب األحيان حمظورة                 التجارية للمواد

                                               احلصاااااااااااول على تراخيص امللكية الفكرية الالزمة وتصااااااااااااريح      ولية   ؤ        وحده مسااااااااااا       املتلقي              تقع على عاتق       ذلك،
 47 .           حسب االقتضاء  ،   ها     منافع       تقاسم  و            على املوارد       احلصول 

     وحتساااني                                 احلصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها        بتدابري       الوعي       مساااتوى             قد يكون رفع    ،                على الرغم من ذلك  و 
        املؤمترات        انعقاد                                                                                 املعرفة ذات الصلة ملتلقي املواد من جمموعات استنبات امليكروبات، على سبيل املثال مبناسبة 

ا.        حلقات ا  و               مساااااااعدة أصااااااحاب     رمبا                                          وبشااااااكل أكثر حتديدا ، ساااااايكون من املهم توجيه و                       لعمل العلمية، مفيد 
                                     معلومات لبدء إجراءات املوافقة الالزمة.           ما يلزم من                 كيفية حصوهلم على             يف ما يتعلق ب       املصلحة 

       املوارد                                   يف صاااياغة أفضااال املمارساااات للحصاااول على        جادا           تقدما          أيضاااا                     املكافحة البيولوجية         ق جمتمع    حق      وقد 
           مركز تبادل        من خالل      هذه         املمارساااااااااات            تبادل أفضااااااااال   ن      . وميك48              وتقاسااااااااام منافعها      ريات ا     الالفق             الوراثية من

  .                                           املعلومات عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
 

                                                   
46  http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc. 
 .BCCM Material Transfer Agreementانظر على سبيل املثال،   47
48  s Best practices for the use and exchange of invertebrate biological control genetic resource. 2018Mason, P.G., et al. 

relevant for food and agriculture. BioControl., 63(1): 149–154. DOI: 10.1007/s10526-017-9810-3 and Smith, D., et al. 2018. 
Biological control and the Nagoya Protocol on access and benefit-sharing – a case of effective due diligence. Biocontrol 

Science and Technology. DOI: 10.1080/09583157.2018.1460317. 

http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
http://bccm.belspo.be/documents/files/distribution/bccm_mta.pdf
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 المسبق لفعالية وأثر تدابير الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة والرصد التقييم -       سابعا  
 وتقاسم منافعها

 
توقع اآلثار احملتملة واآلثار اجلانبية والصعوبات يف التنفيذ من خالل االختبارات القائمة على               غالبا  ما ميكن 

ونظرا للتحديات الكثرية واالبتكارات املتصلة بتدابري احلصول على  السيناريوهات للتدابري املتعلقة بالسياسات.
تبارات و/أو مراقبة اآلثار من خالل االتفا  املوارد وتقاسم منافعها، قد ترغب احلكومات يف إجراء مثل هذه االخ

 على جمموعة من املؤشرات واآلليات ذات الصلة للوقوف على آراء أصحاب املصلحة.
 

 الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة -4
 وتقاسم منافعها: اإلطار القانوني الدولي

 
لقانونية عند إنشاء أطرها الوطنية املعنية باحلصول على املوارد يتعني على احلكومات أن تكون على علم بالتزاماهتا ا -16

وهناك ثالثة صكوك أساسية تشكل اإلطار العاملي للحصول على املوارد الوراثية  الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها.
إىل أن هذه الصكوك الثالثة ملزمة  وجتدر اإلشارة وتقاسم منافعها: اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتكول ناغويا واملعاهدة.

 49.اخلاصة هبا                             قانونيا  فقط لألطراف املتعاقدة 
 

 اتفاقية التنوع البيولوجي
 
تتطلب اتفاقية التنوع البيولوجي من كل طرف متعاقد فيها اختاذ التدابري التشريعية أو اإلدارية أو السياسية،  -17

ير واملنافع الناشئة عن االستخدام التجاري واالستخدامات حسبما هو مناسب، هبدف تقاسم نتائج البحث والتطو 
وتنص على أن يكون احلصول على املوارد  50األخرى للموارد الوراثية مع األطراف املتعاقدة اليت توفر مثل هذه املوارد.

التفاقية              عليها وفقا  لم من الطرف املتعاقد الذي يقدم هذه املوارد، أو الذي حصل ع                                  الوراثية رهنا  باملوافقة املسبقة عن 
وينبغي أن يكون احلصول على املوارد، يف حال منحه،  51التنوع البيولوجي، إال إذا قرر هذا الطرف املتعاقد خالف ذلك.

وتشمل املنافع احملتملة اليت ينبغي تقامسها أيضا ما يلي: احلصول على  52لشروط متفق عليها بصورة متبادلة.       وفقا  
م املوارد الوراثية ونقل هذه التكنولوجيا؛ املشاركة يف أنشطة حبوث التكنولوجيا البيولوجية اليت التكنولوجيا اليت تستخد

تستند إىل املوارد الوراثية؛ واألولوية يف احلصول على النتائج واملنافع الناشئة عن استخدام التكنولوجيا البيولوجية للموارد 
 53الوراثية.

                                                   
: ؛ وبالنسبة إىل بروتوكول ناغوياhttp://www.cbd.int/information/parties.shtml: بالنسبة إىل االتفاقية :لالطالع على قائمة األطراف، انظر  49

protocol/signatories/default.shtml-http://www.cbd.int/abs/nagoyaوبالنسبة إىل املعاهدة ؛ :shttp://planttreaty.org/list_of_countrie. 
 .من اتفاقية التنوع البيولوجي 15-7املادة   50
 .من اتفاقية التنوع البيولوجي 15-3و 15-5املادتان   51
 .من اتفاقية التنوع البيولوجي 15-4املادة   52
 .من اتفاقية التنوع البيولوجي 21و 20و 19و 16و 15-7املواد   53

http://www.cbd.int/information/parties.shtml
http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/default.shtml؛
http://planttreaty.org/list_of_countries
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 بروتوكول ناغويا
 
التفاقية التنوع البيولوجي ويوفر اإلطار القانوين من أجل التنفيذ الفعال           تكميليا                    ل ناغويا اتفاقا  يشكل بروتوكو  -18

للهدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن تقاسم املنافع لدعم هدفيها اآلخرين، ومها احلفاظ على التنوع البيولوجي 
على املوارد الوراثية واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا. ويهدف إىل حتقيق واستخدامه بشكل مستدام. وينطبق بروتوكول ناغويا 

التقاسم العادل واملنصف للمنافع، عن طريق وضع األحكام اليت تنظم احلصول على املوارد )لألطراف اليت تتطلب املوافقة 
زيد من املعلومات املفصلة بشأن بروتوكول املسبقة(، ونقل ومتويل التكنولوجيا املالئمة؛ كما حيدد أحكام االمتثال. )يرد امل

 ناغويا يف هذه الوثيقة(. 
 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 
كما هو احلال بالنسبة التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، تستند املعاهدة إىل فرضية أن الدول تتمتع  -19

لى املوارد الوراثية اخلاصة هبا، وتعرتف بسلطة احلكومات الوطنية يف تقرير حق احلصول على هذه املوارد. حبقو  السيادة ع
ومبوجب املعاهدة، مارست األطراف املتعاقدة حقها السيادي بإقامة النظام املتعدد األطراف، لتيسري احلصول على املوارد 

استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، من خالل شروط موحدة وتقاسم منافعها النقدية وغري النقدية الناشئة عن 
على النحو املبني يف االتفا  املوحد لنقل املواد وتقاسم هذه املنافع. ويف حني أن املعاهدة تنطبق على مجيع املوارد الوراثية 

وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الواردة يف املرفق النباتية لألغذية والزراعة، ينطبق النظام املتعدد األطراف فقط على امل
 األول للمعاهدة، واليت هي حتت إدارة وإشراف األطراف املتعاقدة ويف اجملال العام.

 
   .                                                     مرجع يف ما خيص احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها        على أهنا                      املعاهدة يف أحيان كثرية         يشار إىل 
                           بالتماشاااي مع اتفاقية التنوع                                              إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                     دوليا  شاااامال  بالنسااابة               وفر اتفاقا       فهي ت

     حبقو    ،  9    هتا     يف ماد   ،            كما أهنا تعرتف                                                               البيولوجي، يوحد شروط احلصول على املوارد وطرائق تقاسم منافعها.
                                                    تقاساام ملنافع غري نقدية أما البلدان اليت مل تقم بذلك بعد                                                وتعترب املعاهدة أيضااا  أن تقاساام املعلومات هو مبثابة           املزارعني.

  .                                                       فيجب أن تفكر جبدية يف أن تنضم إىل األطراف املتعاقدة للمعاهدة
 

 األخرى الصكوك الدولية التفاقات و العالقة بين بروتوكول ناغويا و 
 

وارد وتقاسم منافعها ويتماشى ينص بروتوكول ناغويا على أنه حيثما ينطبق صك دويل متخصص للحصول على امل -20
مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا وال يتعارض معها، فإن بروتوكول ناغويا ال يسري على األطراف 

ما يتعلق باملورد الوراثي احملدد املشمول بالصك املتخصص  املتعاقدة أو الطرف املتعاقد يف هذا الصك الدويل املتخصص يف
هي صك متخصص دويل للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يتماشى مع أهداف اتفاقية  وإن املعاهدة 54.وألغراضه

 التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا ومبا ال يتعارض معها.
                                                   

 .من بروتوكول ناغويا 4-4املادة   54
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عضها وجتدر اإلشارة إىل أنه ينبغي تنفيذ بروتوكول ناغويا مع الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة بطريقة داعمة لب -21

املمارسات مبوجب الصكوك الدولية واملنظمات البعض. وينبغي إيالء االعتبار الواجب للعمل املفيد واجلاري ذي الصلة أو 
 55الدولية املعنية، شريطة دعمها ألهداف االتفاقية وبروتوكول ناغويا وعدم تعارضها معها.

 
مثل خطة العمل العاملية للموارد الوراثية  إضااااااافة  إىل هذه الصااااااكوك القانونية امللزمة، فإن صااااااكوك ا أخرى

على املوارد الوراثية احليوانية       احلصولاحليوانية )خطة العمل العاملية( تستحق النظر يف وضع وتنفيذ تدابري 
وتقاسااام منافعها. وتوف ر خطة العمل العاملية، اليت أعد هتا اهليئة واعتمدها املؤمتر الفين الدويل بشاااأن املوارد 

، اإلطار الدويل إلعداد قوائم جرد املوارد الوراثية احليوانية، وتوصاااااااااااااايفها، 2007ة احليوانية لألغذية والزراعة عام الوراثي
 ورصدها، واستخدامها على حنو مستدام وحفظها، ولبناء القدرات من أجل حتسني إدارة هذه املوارد.

                                تيسااااااااااري احلصااااااااااول على  املوارد الوراثية  ل "      بلدان        ه دت ال                                        إنرتالكن بشااااااااااأن املوارد الوراثية احليوانية، تعومن خالل إعالن 
                                        ا مع االلتزامات الدولية والقوانني الوطنية     شاااي   ا                                                                احليوانية[ والتقاسااام العادل واملنصاااف للمنافع الناشااائة عن اساااتخدامها، مت

                 الوراثية وقرارهم                                                                       ويعرتف إعالن إنرتالكن أيضااااا  بامللكية اخلاصااااة وبقيام فرادى املربني بتحسااااني املوارد   56           ذات الصاااالة."
                                                             . يقضاااي أحد األهداف الرئيساااية خلطة العمل العاملية "بالرتويج لتقاسااام 57                                 الشاااخصاااي يف كيفية بيع ما ميلكون وصاااونه

                                                                                                               عادل ومنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، واإلقرار بدور املعارف التقليدية، 
                                                                             ذات الصااااالة حبفظ املوارد الوراثية احليوانية واساااااتخدامها املساااااتدام، وعند االقتضااااااء، وضاااااع                       واالبتكارات واملمارساااااات

                               تلبية احتياجات الرعاة واملزارعني                                                                         سااااياسااااات وتدابري تشااااريعية فعالة". إضااااافة  إىل ذلك، ترمي خطة العمل العاملية إىل "
              ة، واملعلومات،        الوراثي       املادة              دون تفرقة على                                             يف إطار القوانني الوطنية، حبيث يسااااااااااااتطيعون احلصااااااااااااول             ا وجمموعات         أفراد  

                                                                                                          والتكنولوجيات، واملوارد املالية، ونتائج البحوث، ونظم التساااااويق واملوارد الطبيعية، ويساااااتمرون يف إدارة وحتساااااني املوارد 
 58                                                   الوراثية احليوانية، واالستفادة من التنمية االقتصادية".

                             وتعزيز سااياسااات وطنية لالسااتخدام      وضااع  ،  3                        اصااة باألولوية االساارتاتيجية                                         وتنص  خطة العمل العاملية، ضاامن اإلجراءات اخل
ُ ُ                                                                                           ، على وضع "هُنُج، مبا يف ذلك آليات، لدعم احلصول الواسع النطا  على املوارد الوراثية احليوانية واملعارف التقليدية        املستدام            

 59                   الوراثية احليوانية".                                                                      املصاحبة هلا، والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد
        ، فتقرتح                                                  وضاااع اسااارتاتيجيات وبرامج قطرية لتنمية األنواع والساااالالت                   خلطة العمل العاملية،    4                        أم ا األولوية االسااارتاتيجية 

ا لتوفري "معلومات للمزارعني ومرّب املاشاااية مما يسااااعد يف تيساااري احلصاااول على املوارد الوراثية احليوانية من                                                                                                          إجراء  واحد 
        تنوعة".       مصادر م

                                                   
 .روتوكول ناغويامن ب 4-3املادة   55
 .من إعالن إنرتالكن 4الفقرة   56
 .من إعالن إنرتالكن 12الفقرة   57
 .من خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 15الفقرة   58
 .2، اإلجراء 3خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية االسرتاتيجية   59



38 iageAppendix B,  CGRFA-17/19/Report 

 

                                                                                 "ينبغي لرتتيبات الصاون املناسابة أن تتكف ل بإتاحة الفرص أمام املزارعني والباحثني للحصاول                          ووفقا  خلطة العمل العاملية 
 60  ."                                                       على اجملموعات اجلينية املختلفة ملواصلة عمليات الرتبية والبحوث

         إتاد طر     ، "                          الصاااون خارج املواقع الطبيعية                    وضاااع أو تعزيز برامج                   خلطة العمل العاملية،    9                         وتقرتح األولوية االسااارتاتيجية 
                                                                                  الوراثية املخزونة يف بنوك اجلينات خارج املواقع الطبيعية يف إطار ترتيبات عادلة ومتكافئة        املادة              لتيسااااااااااااااري اسااااااااااااااتخدام 

 61  ".                                                       لتخزين املوارد الوراثية احليوانية واحلصول عليها واستخدامها
                                                                   ظيمية ذات الصاالة باملوارد الوراثية احليوانية، تقرتح األولوية االساارتاتيجية                                          أما  يف ما خيص  السااياسااات الدولية واألطر التن

      نافع  امل                                                                                           "اسااااااااتعراض االتفاقات والتطو رات الدولية املتصاااااااالة بفرص احلصااااااااول على املوارد الوراثية احليوانية وتقاساااااااام     21
                             راثية احليوانية، مبا يف ذلك مرّب                  يف جمال املوارد الو         املصاالحة                                     اسااتخدامها، من آثار وتأثريات على أصااحاب             الناشاائة عن
 62        املاشية."
     ، إىل     2009                        ، اليت اعتمدهتا اهليئة عام                                                                     اسااااااااااااارتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية     وهتدف 
  وشاااااااااااااا                         فافيتها وكفاءهتا وفعاليتها        ، وتعزيز         التعاون        الدويل،      ودعم         ضااااااااااااااافية إل                                  عملية توفري املوارد املالية الكبرية وا      تعزيز 

       العاملية      بشأن       اليت       تبذهلا         البلدان         النامية          والبلدان     اليت    متر           اقتصاداهتا       مبرحلة     حتول        لتنفيذ     خطة       العمل                واستكمال اجلهود
       املوارد          الوراثية           احليوانية.

                  رد وتقاسم منافعها                                                                                     وميكن خلطة العمل العاملي أن تشك ل، مع اسرتاتيجية التمويل، القاعدة لرتتيبات احلصول على املوا
                                                                                                اليت تيس ر احلصول على املوارد الوراثية احليوانية، وتضمن يف الوقت ذاته التقاسم العادل واملنصف للمنافع.

       املنظمة                            ، ومن خالل اعتماد قرار مؤمتر     2017                        خطة العمل العاملية يف عام         بتنفيذ                                   وأعاد األعضاء التأكيد على التزامهم
  يف                              ثية احليوانية لألغذية والزراعة                                               اعاة الساااااااااااااامات املميزة للقطاع الفرعي للموارد الورا   مر                   ، دعت البلدان إىل "    2017 / 3

                      ، مع األخذ بعني االعتبار            عند االقتضاااااااااء                                                  احمللية اخلاصااااااااة باحلصااااااااول على هذه املوارد وتقاساااااااام منافعها،           التشااااااااريعات 
 63  ".                                                      املستجدات الدولية يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها

 
  

                                                   
 .عاملية للموارد الوراثية احليوانيةمن خطة العمل ال 37الفقرة   60
 .3، اإلجراء 9خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية االسرتاتيجية   61
 .2، اإلجراء 21خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية االسرتاتيجية   62
 . REP/2017Cبالوثيقة  املرفق دال  63
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 ساس المنطقي لتدابير الحصول على الموارد الوراثيةاأل -5
 لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

 
                                                                                                       نظرا  إىل أن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة هي جزء ال يتجزأ من نظم اإلنتاج الزراعي والغذائي، وبالتايل فهي  -22

ملستدامة، وإىل أن التبادل الدويل للموارد الوراثية لألغذية يف حتقيق األمن الغذائي والتنمية والزراعية ا         أساسيا              تلعب دورا  
والزراعة أمر ضروري لسري عمل القطاع، فإن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها قد يكون هلا دور أساسي يف تعزيز 

لصون الفعال للموارد الوراثية وهناك إمجاع عام بأن األمن الغذائي والتغذوي يتطلب ا حتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية.
لألغذية والزراعة، وأن الصون الفعال للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يتطلب استمرار استخدامها من قبل املزارعني )مبا يف 
ذلك أصحاب احليازات الصغرية(، والسكان األصليني واجملتمعات احمللية، ومؤسسات البحوث، واملربني، وغريهم من 

ولذلك، ينبغي أن هتدف تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها الوصول إىل حتقيق األمن الغذائي  ملصلحة.أصحاب ا
وصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة هبدف تيسري وتشجيع االستخدام املستمر للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبادهلا 

 وتقاسم منافعها، بشكل نشط. 
 
                                                                                                ن هناك اتفاقا  على أن حفظ واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بطريقة مستدامة، هو أمر أساسي كما أ -23

وتعتمد اإلنتاجية والقدرة على التكيف ومرونة النظم اإليكولوجية الزراعية على  لتحقيق التنمية املستدامة لإلنتاج الزراعي.
 تنوع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 
                                                         يف جمال املوارد الوراثية احليوانية ضاااااااااااااروري لتعزيز خمرجات اإلنتاج      طوير                           التوافر املساااااااااااااتمر للبحوث والت   إن 

    وقد                                                                                          احليواين واسااااااااااااااتدامته وكفاءته، وبالتايل املسااااااااااااااامهة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية والتنمية الريفية.
                           نظر يف وضااااع تدابري للحصااااول على                                                        ترغب البلدان يف إجراء حتليل مساااابق للجدوى االقتصااااادية، لدى ال

                                                                                                  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاساااااااااااااام منافعها، وحتديد التأثريات املمكنة للوائح املتصاااااااااااااالة هبا يف املسااااااااااااااتخدمني 
  ق                                               وقد ترغب البلدان يف النظر يف املنافع احملتملة للتدف                                                              )املربني/املنتجني( يف البلد وكذلك بائعي املوارد الوراثية احليوانية.

                                                                                                           اجليين للموارد الوراثية احليوانية يف غياب التدابري املذكورة أو إلعفاء املوارد الوراثية احليوانية من تدابري احلصااااااااااااااول، حني 
                                            يكون تبادل تلك املوارد قائما  على عقود خاصة.

على اة التقليدية، للحفاظ على أمناط احلي      أساسيكما أن حفظ السالالت احمللية واإلقليمية يتسم بأمهية ثقافية، وهو 
 لعديد من الرعاة وغريهم من اجملتمعات الزراعية.سبيل املثال، ل
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                                                                                               ال غىن عن اإلتاحة املتواصاااااااااااااالة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لغايات البحث والتطوير من أجل 
                      إتاحة خصاااااااااااااائص قادرة على                                                        وتوفر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إمكانية              حتساااااااااااااني احملاصااااااااااااايل.

                                                                                        املساااعدة يف التصاادي للتحديات املسااتقبلية، مثل ضاارورة تكييف احملاصاايل مع الظروف املناخية املتغرية أو 
                                                                                          ولذا فإن الوصااااااااول املسااااااااتمر إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مهم من أجل تلبية الطلب               تفشااااااااي األمراض.

           ويتضااااااااااااامن ذلك                                                  رفع التحديات النامجة عن التغريات املناخية املتوقعة.  و            يدون عددا                               املتنامي على الغذاء لساااااااااااااكان يتزا
                                                                         احلصول على حماصيل مهملة وغري مستخدمة بالقدر الكايف نظرا  إىل أمهيتها التغذوية.

 
               ال غىن عنه لتحسااااااااااااني     أمر                                                                من الواضااااااااااااح أن أمهية الوصااااااااااااول إىل املوارد الوراثية احليوانية والنباتية      يف حني 

                                        مهية املوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة  أ    فإن              ألمن الغذائي،        تحقيق ا           ، وبالتايل ل    اشية              ييف احملاصيل وامل   وتك
                 اخلدمة اليت تساااديها    أن   يف       السااابب     كمن     قد ي  و       لبعض.             بالنسااابة إىل ا          قل وضاااوحا   أ    كون  ت   قد             والالفقاريات 

         من األمور          دة طويلة       كانت مل               أخرى كثرية، قد          كائنات            لآلفات، ضاااااااامن     ون                                        لكائنات الدقيقة يف الرتبة واألعداء الطبيعي ا
                        احلصاااول على املوارد وتقاسااام       تدابري            ولذلك، فإن                                      القليل من االهتمام يف اإلدارة الزراعية.       حظيت ب       بالتايل             املسااال م هبا و 

          تشري أيضا،                                                            صون املوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة والالفقاريات ميكن أن                                الرامية إىل حتقيق األمن الغذائي و         منافعها 
            كمسااامهة هامة                املسااتدام وصااوهنا      ها        واسااتخدام                                    املوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة                  ف، إىل تيسااري تبادل  ا  هد      أحد األ ك

  .           ألمن الغذائي        يف حتقيق ا
 

 عناصر تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها -6
 بالنسبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
اف، مبوجب بروتوكول ناغويا، أن ينظروا عند وضع تدابريهم للحصول على املوارد وتقاسم ينبغي على األطر  -24

وتسلط  64أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص بالنسبة لألمن الغذائي.منافعها وتكييفها وتنفيذها، إىل 
، الضوء على اجملاالت يف السياسات الزراعة وتقاسم منافعهاة للحصول على املوارد الوراثية لألغذية و العناصر للتدابري الوطني

تطوير يف جمال                                                                                            املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، اليت قد تستحق اهتماما  خاصا  من وجهة نظر البحث وال
 األغذية والزراعة.

 
اسم منافعها بسيطة ومرنة. وتشكل ينبغي أن تكون تدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتق -25

إىل تنوع احلاالت اليت ميكن احلصول فيها على املوارد الوراثية لألغذية                              إىل تعقيد هذه املسألة، ونظرا         نظرا         حتديا   البساطة
ماح أمر ضروري للس املرونةوالزراعة، ونقلها إىل اآلخرين، ومواصلة حتسينها واستخدامها يف البحث والتطوير. ولذا فإن 

للمسؤولني بضبط تنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مع احلاالت والتحديات اجلديدة اليت مت حتديدها 
                                                                                                             حديثا . وينبغي لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أن تتحلى باملرونة الكافية الستيعاب املواقف اجلديدة واملواقف 

ن احلاجة إىل إعادة النظر يف التشريع. ولذلك، ينبغي أن تسمح تدابري احلصول على املوارد                           اليت مت حتديدها حديثا  من دو 
                                                   

 .من بروتوكول ناغويا (ج)8املادة   64
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وتقاسم منافعها بنهج تنفيذ تطوري يسمح بتحسني تشغيل نظام احلصول على املوارد وتقاسم منافعها من خالل املمارسة، 
ل ناغويا وضع تدابري شفافة وواضحة لتحقيق ذلك. والكمال الذايت واالبتكار. ويتعني على األطراف املتعاقدة يف بروتوكو 

كما هو األمر بالنسبة لعناصر   عمل متواصلوإن عملية وضع وتنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها هي 
 هذه. احلصول على املوارد وتقاسم منافعها

 
والزراعة مع تكاليف كبرية للمعامالت بالنسبة قد ترتافق التدابري الوطنية للحصول على املوارد الوراثية لألغذية  -26

للمسؤولني وأصحاب املصلحة، وقد ترغب احلكومات يف تقييمها والتقليل منها عند وضع هذه التدابري أو تكييفها 
 تنفيذها. أو
 
ت قد ترغب احلكومات عند تصميم التدابري التشريعية واإلدارية وعلى مستوى السياسات اليت تعكس االحتياجا -27

اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، يف معاجلة جمموعة واسعة من القضايا، 
املذكورة أدناه، لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة للقطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية 

 لألغذية والزراعة:
 

 الرتتيبات املؤسسية؛ -    وال  أ
 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها؛ -      ثاني ا
 احلصول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ -      ثالث ا
 التقاسم العادل واملنصف للمنافع؛ -      رابع ا

 االمتثال والرصد.  -      خامس ا
 

 المؤسسية الترتيبات -     أول  
 
                                                                                                   غالبا  ما حتدد تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها الرتتيبات املؤسسية إلدارة احلصول على املوارد وتقاسم  -28

                                                                                                            منافعها. وميكن تكليف سلطة واحدة أو عدة سلطات خمتصة بإدارة تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، اعتمادا  على 
                                                                                        كومة، والصكوك الدولية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تكون الدولة طرفا  فيها، وعند بنية الدولة وشكل احل

                                                                                                                االقتضاء، التقسيم القانوين للمسؤولية، واعتمادا  على تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت مت اختيارها. وميكن أن 
                                                             ضا  أن تشارك عدة سلطات داخل بلد واحد يف املسؤولية وفقا  للمنشأ تكون هذه السلطات سواء قائمة أو جديدة. وميكن أي

اجلغرايف للمورد، والغرض من احلصول عليه واستخدامه، وإشراك املعارف التقليدية املرتبطة باملورد الوراثي، واحلقو  اليت قد 
 بدو مالئمة وعملية.ن واجملتمعات احمللية على املورد، أو أي معايري أخرى تو يتمتع هبا السكان األصلي

 
  واحدة مسؤولة عن االتصال مع أمانة يتعني على كل طرف يف بروتوكول ناغويا أن يعني نقطة اتصال وطنية

 65اتفاقية التنوع البيولوجي وتوفري املعلومات ذات الصلة ملقدمي الطلبات.

                                                   
 .من بروتوكول ناغويا 13-1املادة   65
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 أكثر، تكون مسااااؤولة                                                                       يتعني أيضااااا على األطراف يف بروتوكول ناغويا تعيني ساااالطة وطنية خمتصااااة واحدة أو                  
                                                                                   عن منح حق احلصااااااول، واإلبالغ عن اإلجراءات واملتطلبات املنطبقة للحصااااااول على املوافقة املساااااابقة عن 

   66                                         علم وإبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة.
  67       املختصة.                                                                توز للكيان نفسه القيام بوظائف كل من نقطة االتصال والسلطة الوطنية 
 املثال لقطاعات فرعية خمتلفة                                           لطة وطنية خمتصة لربوتوكول ناغويا )على سبيل                         وحيثما يتم تعيني أكثر من س                          

                                                                                          للموارد الوراثية لألغذية والزراعة(، يتعني على نقطة االتصااااااال الوطنية توفري معلومات حول اختصاااااااصااااااات 
                 كل منها ووالياهتا.

 الذي اعتمده اجلهاز الرئاسااااي                                                                   مبوجب املعاهدة، يتم توفري احلصااااول امليساااار وفقا  لالتفا  املوحد لنقل املواد                          
                                                                            ويف املمارسة العملية، ملعظم األطراف يف املعاهدة نقاط اتصال وطنية ومؤسسة أو مؤسسات   68         للمعاهدة.

                                                                                           تقوم بتوفري الوصااااااااااااااول الفعلي إىل مواد النظام املتعدد األطراف، وتقوم بذلك فقط بناء على قبول االتفا  
                              نقل املواد من قبل مستلم املادة.       املوحد ل

 
                                                                                               ولتوضااااايح الرتتيبات املؤساااااساااااية حول احلصاااااول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسااااام منافعها، قد ترغب   -  29

           احلكومات يف:
 

 تقييم املؤسسات والرتتيبات املؤسسية القائمة اليت حيتمل أن تكون ذات صلة؛                                                                  
  وتقاساااام منافعها، مبا أهنا تنطبق                                                            البت يف توزيع املسااااؤولية املؤسااااسااااية ملختلف جوانب احلصااااول على املوارد                             

                                                         على قطاعات فرعية خمتلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛
 وضع آليات و/أو إجراءات لالتصال والتنسيق بني املؤسسات املعينة؛                                                          
  نشر وتوفري املعلومات عن الرتتيبات املؤسسية النامجة عن ذلك.   و                                                       

 
                                                            اختيارها، فإنه من األمهية مبكان أن تكون الرتتيبات املؤساااساااية واضاااحة                                   ومهما كانت الرتتيبات املؤساااساااية اليت مت   -  30

                                                                                              كون هناك آليات كافية للتنساااااايق وتبادل املعلومات. وينبغي على مسااااااتخدمي املوارد الوراثية أن يعرفوا مىت  ت            وشاااااافافة، وأن 
                        قة عن علم، ومع من ميكنهم                                                                             يكون طلب املوافقة املسااااااااااااابقة عن علم مطلوبا ، وممن عليهم أن يطلبوا طلب املوافقة املساااااااااااااب

                                                                                                      التفاوض بشاااااااأن الشاااااااروط املتفق عليها بصاااااااورة متبادلة، إذا كان هذا هو ما تتطلبه تدابري احلصاااااااول على املوارد وتقاسااااااام 
                                                                                                  منافعها. وقد تصااااااابح إجراءات الرتخيص معقدة بسااااااارعة، حيثما تشاااااااارك سااااااالطات متعددة، على سااااااابيل املثال الفيدرالية 

                                                                                قد تساااااتغر  وقتا  طويال  وقد تزيد تكلفة املعامالت إىل حد كبري. ولتجنب الرتتيبات املؤساااااساااااية                          والدولة، يف نفس القرار، و 
                                                                                                       املرهقة بشااااااكل مفرط، قد يكون من املفيد حتديد الرتتيبات الالزمة القائمة اليت ميكن اسااااااتخدامها ملعاجلة املوافقة املساااااابقة 

                                             كومات، حيث تشااااارك العديد من الساااالطات يف إجراءات                                                      عن علم والشااااروط املتفق عليها بصااااورة متبادلة. وقد ترغب احل
                                                                                                      املوافقة، يف تعيني ساااالطة قيادية واحدة، أو مركز وطين لإلشااااراف على ساااالساااالة كاملة من املوافقات اجلزئية، والتواصاااال مع 

                             طات املعنية الضوء األخضر لذلك.                                                             مقدمي الطلبات، ويف هناية املطاف منح إذن واحد، عندما تعطي كل السل
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                                                                                      ا ما تقع املسؤولية عن اإلطار الوطين للحصول على املوارد وتقاسم منافعها على عاتق سلطة واحدة       غالب  

           عديدة عمدت      ا                                                                                ويف الواقع، تبني  التقارير االنتقالية الوطنية بشااأن تنفيذ بروتوكول ناغويا أن بلدان       خمتصااة.
ا عن اعتماد هنج خاص                                                             إىل اختيار ساااالطة واحدة خمتصااااة للحصااااول على املوارد وتقاساااام منافعها،                         عوضاااا 

                                                                       بيد أن سااالطات عديدة ضااامن البلد الواحد قد تتشااااطر مساااؤولية احلصاااول على املوارد                   بقطاع فرعي حمد د.          بقطاع أو
                                                                              يندرج احلصول على املوارد وتقاسم منافعها للموارد الوراثية احليوانية ضمن والية سلطة         ميكن أن                     وتقاسم منافعها، ولذا 
                                                      وسوف يعتمد اعتبار ما إذا كان تشاطر اختصاصات احلصول على                          اخلاصة بالثروة احليوانية.         ُ           متخصصة تُعىن باملسائل

                                                                                املوارد وتقاسم منافعها مفيد ا على املشهد املؤسسي وغريه من الظروف اخلاصة بالبلد املعين.
 

التايل، ميكن وب                                                                                التكيف مع السمات املميزة للقطاعات والسلطات القطاعية املختصة قد يكون أمر ا مفيد ا.
لمشاورات بني الوزارات املسؤولة والسلطة املختصة باحلصول على املوارد املمكنة لنتائج الإحدى تمثل أن ت

وتقاسم منافعها والسلطة املختصة برتبية األحياء املائية، تفويض املسؤولية عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل 
 .ائية يف ما يتعلق باحلصول على املوارد الوراثية املائية وتقاسم منافعهاالسلطة املختصة برتبية األحياء امل

 

                                                                                             يف حال كانت التدابري التشااريعية أو اإلدارية أو السااياساااتية اخلاصااة باحلصااول على املوارد وتقاساام منافعها 
               احلرجيااة الفرعي،                                                                                 يف البلاادان اليت تقوم بتنظيم مواردهااا الوراثيااة تضااااااااااااااع قواعااد حمااددة لقطاااع املوارد الوراثيااة 

                        وتشااااامل القضاااااايا اليت ينبغي                                                                   سااااايتعني  على صاااااانعي الساااااياساااااات النظر يف نطا  "املوارد الوراثية احلرجية".
                                                                                                       النظر فيها معرفة ما إذا كانت تدابري احلصاااااااول على املوارد وتقاسااااااام منافعها اخلاصاااااااة باملوارد الوراثية احلرجية تب أن 

       وعليه،                                                              ية اليت تسااااهم بصاااورة مباشااارة أو غري مباشااارة يف حتقيق األمن الغذائي.                                  تساااري على ساااائر املوارد الوراثية احلرج
                                                                                                       ميكن أن تشاااااامل املوارد الوراثية احلرجية مجيع ممارسااااااات االسااااااتخدام والتبادل القائمة بالنساااااابة إىل مواد التكاثر واملواد 

                                      ليت ترتاوح بني أنواع األشجار املثمرة وغريها                                                                     الوراثية احلرجية )على غرار البذور والشتالت واألجزاء املتجذ رة واجلينات( ا
                                                        و/أو األنواع اليت توفر نوع ا آخر من اخلدمات املتصاااالة باألغذية        احليواين                                    من املنتجات الصاااااحلة لالسااااتهالك البشااااري و 

                                                                       ختزين املياه وترشااااااااااايحها؛ وحتساااااااااااني خصاااااااااااوبة الرتبة؛ والوقاية من الرياح؛ وصاااااااااااون التنوع   و         التآكل؛       كافحة            والزراعة )م
                          ذلك( لألشااااااااااااااجار اليت متك ن رعاة    غري                                                                بيولوجي؛ وتوفري علف النحل إلنتاج العساااااااااااااال؛ وتثبيت النرتوجني؛ والظل  و   ال

                                                                                                األحراج من توليد الدخل بفضاااااااااااال املنتجات احلرجية غري الغذائية )اخلشااااااااااااب واأللياف وامللبس وامللجأ والطاقة ومواد 
ا       وساااوف خت       ذلك(.   غري                                      الدباغة والصااامغ والساااياحة اإليكولوجية و                                            دم األشاااجار بطبيعة احلال يف حاالت كثرية أغراضااا 

                                                                                               عدة يف الوقت نفسااااه أو أن  الغرض املرجو منها يف األساااااس ساااايتغري، مما قد يطرح مسااااألة كيفية تنظيم احلصااااول على 
                                                 املوارد الوراثية احلرجية لالستخدام يف مثل هذه احلاالت.
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                                             على املوارد وتقاسم منافعها على عاتق سلطة خمتصة                                              غالبا  ما تقع املسؤولية عن اإلطار الوطين للحصول 
                                                                                           احلقيقة، أن التقارير املرحلية الوطنية بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا تبني أن العديد من البلدان قد         واحدة.

                                                                                        اختار تعيني سلطة خمتصة واحدة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، بدال  من اعتماد هنج قائم على 
                                             ولكن قد توز لساااااااااالطات متعددة ضاااااااااامن بلد واحد تقاساااااااااام                              ع فرعي حمدد إزاء هذه املسااااااااااألة.                قطاع أو على قطا 

                                                                                                      املسااااااؤولية عن مسااااااألة الوصااااااول إىل املوارد وتقاساااااام منافعها، ولذا فإن الوصااااااول إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
             وفيما أن هذا          نباتات.        إنتاج ال   مع                                                              والزراعة وتقاسااااام منافعها قد يقع ضااااامن اختصااااااص سااااالطة متخصاااااصاااااة تتعاطى 

                                                                                              التقاسم للصالحيات يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مفيد، فهو سيكون رهن املشهد العام املؤسسي 
  .                                   وغري ذلك من الظروف اخلاصة بالبلد املعني

 
             اتات النامية     النب       ، برصااد                                 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات       ، مبوجب                        الوطنية لوقاية النباتات   ات      املنظم     ضااطلع  ت

       اآلفاااات        وانتشااااااااااااااااار                         هبااادف اإلبالغ عن ظهور وتفشااااااااااااااي   69                              املنااااطق املزروعاااة والنبااااتاااات الربياااة    هاااا     مباااا في
                                                                    فإن املسااااؤولية عن تدابري احلصااااول على املوارد وتقاساااام منافعها يف ما خيص موارد    ،     ولذلك  70    تها.     مكافح  و 

                 ما إذا كان تشاااطر      توقف              النباتات. وسااي      وقاية  ل                املنظمات الوطنية          على عاتق           كن أن تقع                           حمددة من الكائنات الدقيقة مي
                من الظروف اخلاصة     ذلك             املؤسسي وغري      العام                                                           اختصاصات احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مفيد ا على املشهد 

     بلد.   كل  ب

 
 الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها -ا      ثاني  
 
حلصول على املوارد إىل اوتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها بالنسبة  عند وضع تدابري احلصول على املوارد -31

 الوراثية لألغذية والزراعة، من الضروري حتديد ما يلي:
 

 أحكام احلصول على املوارد؛شملها فئات املوارد الوراثية اليت ت (1)
 االستخدامات املقصودة اليت تؤدي إىل تطبيق أحكام احلصول على املوارد؛ (2)
 استخدام املورد. ن                                                                  إجراءات الرتخيص املعمول هبا، تبعا  لفئة املورد الوراثي والغرض املقصود م (3)

 
 أحكام الحصول على المواردشملها فئات الموارد الوراثية التي ت (1)
 

تملة"، الفعلية أو احملقيمة لوارد اجلينية ذات اامل" ،بروتوكول ناغوياو اتفاقية التنوع البيولوجي يف  ،"املوارد الوراثية"تعين  -32
عاملة حتتوي على وحدات غريها من األصول أصل نبايت أو حيواين أو جرثومي أو من مواد  ةواملادة الوراثية تعين "أي

 يف املعاهدة اليت تعرف "املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" بأهنا "أي مواد وراثية                   هذا التعريف أيضا  رد وي 71".للوراثة

                                                   
 .من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 2-4املادة   69
 .تمن االتفاقية الدولية لوقاية النباتا 1-8املادة   70
 .من اتفاقية التنوع البيولوجي 2املادة   71
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ينبغي على األطراف يف املعاهدة التأكد من أن إطار و  72ذات قيمة فعلية أو حمتملة لألغذية والزراعة".و أصل نبايت  ذات
 مبوجب املعاهدة. ايتناول التزاماهتاخلاص هبا احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 

 
 النطاق الزمني لتدابير الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
                                  التدابري الوطنية للحصاااااااااااااول على املوارد            تنطوي عليه                                                     هناك نقاش دويل حول النطا  الزمين الذي ميكن أو ينبغي أن   -  33

               الوطنية للحصااااااول    ا               من تطبيق تدابريه  ،                                                           وال مينع بروتوكول ناغويا أطرافه، ما مل يكن هناك قواعد خبالف ذلك                 وتقاساااااام منافعها.
         ما يتعلق            بيد أنه يف  .                                                              ات املوارد الوراثية اليت تقع خارج نطا  الربوتوكول أو احلصول عليها                                 على املوارد وتقاسم منافعها الستخدام

                                                 بالضااااارورة على دعم تدابري االمتثال لالساااااتخدام يف البلد،    د    عتما  اال             ساااااتطيع األطراف  ت                                     باملوارد خارج نطا  بروتوكول ناغويا، ال 
                                           اغويا، أو تدابري االمتثال يف الدول غري األطراف.             من بروتوكول ن    18    إىل    15   من                           على النحو الوارد يف املواد

 
    عدد        ولديها                              تزال تعتمد على األنواع الربية    ما                                                تعترب تربية األحياء املائية من الصاااااااااناعات اجلديدة اليت 

                                 ونظر ا إىل حااداثااة هااذا القطاااع، فااإن                                          من املرافق خااارج املوقع للموارد الوراثيااة.       نساااااااااااااابياا ا            قلياال وجااديااد 
                                                                       تدابري اخلاصاااة باحلصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها هو موضاااوع أقل أمهية بالنسااابة                النطا  الزمين لل

  .                      إىل تربية األحياء املائية
 

                                                         / البلدان التي حصلت عليها وفقا  لتفاقية التنوع البيولوجي أالموارد الوراثية التي توفرها بلدان المنش
 
جي تدابري احلصول اخلاصة هبا على املوارد الوراثية اليت تكون هي بلد عادة ما تطبق األطراف يف اتفاقية التنوع البيولو  -34

التفاقية التنوع البيولوجي. وحيدد "بلد منشأ املوارد الوراثية" على أنه البلد الذي ميتلك                                   املنشأ هلا أو اليت حصلت عليها وفقا  
بأهنا ظروف تواجد املوارد الوراثية ضمن الطبيعية"  "ظروف املواقعوتعرف  73 مواقعها الطبيعية.تلك املوارد الوراثية يف ظروف 

 74النظم اإليكولوجية واملوائل الطبيعية، ويف حالة األنواع املستأنسة أو املستزرعة، يف احمليطات اليت اكتسبت فيها صفاهتا املميزة.
 
                      ذية والزراعة. وقد جرى                                                                           قد يكون من الصاااااااعب حتديد بلد املنشاااااااأ على وجه اليقني بالنسااااااابة للموارد الوراثية لألغ  -  35

                                                                                                      تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على مدى فرتات زمنية طويلة يف أغلب األحيان وعلى نطا  واسااااااااااااااع عرب املناطق 
                                                                                                   والبلدان واجملتمعات. وقد ساهم العديد من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك السكان األصليني واجملتمعات احمللية واملزارعني 

                                                                                                ربني، يف تطوير املوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة، يف أماااكن خمتلفااة ويف أوقااات خمتلفااة من الزمن. ويف الواقع،             والباااحثني وامل
                                                                                                     يعتمد صاااااااون وتطوير العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على التدخل البشاااااااري املساااااااتمر، ويشاااااااكل اساااااااتخدامها 

                             كن من خالهلا ضمان احلفاظ عليها. مي                                             املستدام يف البحوث والتطوير واإلنتاج أداة هامة

                                                   
 .من املعاهدة 2املادة   72
 .من اتفاقية التنوع البيولوجي 2املادة   73
 .من اتفاقية التنوع البيولوجي 2املادة   74
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     وميكن   .        اخلاص هبا  "           مركز املنشاااااأ "                                                      للمواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ليس بالضااااارورة   "          بلد املنشاااااأ "   إن 
                                                                                           لتدابري احلصااااول على املوارد الوراثية وتقاساااام منافعها أن توفر توجيهات بشااااأن الظروف اليت ميكن اعتبار 

                           ضاامن منطقة االختصاااص اليت تسااري   "               خصااائصااها املميزة "                  على أهنا قد اكتساابت                    احملاصاايل املدجنة فيها 
  .                                               احلصول على املوارد وتقاسم منافعها فيها، أو خارجها      تدابري 

  "              اخلصااائص املميزة "                                                                                   وبوسااع تدابري احلصااول على املوارد وتقاساام منافعها أيضااا  أن تقدم توجيهات بشااأن ما إذا كانت 
              مميزة بوضااوح عن  "                               جتعل األنواع املسااتأنسااة أو املزروعة      اليت                هي نفسااها اخلصااائص   (  7     ملادة                            اتفاقية التنوع البيولوجي، ا )

                                                                                     ، أو إىل أي مدى ميكن اعتبارها كذلك، حبسااااب ما تنص عليه املادة السااااابعة من قانون االحتاد الدويل  "          أي نوع آخر
  .    1661                                  حلماية األصناف النباتية اجلديدة لعام 

 

    بلد      يكون       الذي "         الوراثية        لموارد      قدم ل       لطرف امل    من ا                   افقة املساااااااااااااابقة عن علم                     بروتوكول ناغويا املو      يطلب 
      احلصااااول       تدابري       وميكن ل   . "        لالتفاقية        وفقا       ينية                  حصاااال على املوارد اجل     الذي     طرف   ال                   منشااااأ هذه املوارد أو 

                     والشاااروط املتفق عليها )                                          أن توضاااح ما إذا كانت املوافقة املسااابقة عن علم     ها           تقاسااام منافع             على املوارد و 
             قبل بدء نفاذ     ها               لبلد األصاالي، ومجع    غري ا                    موارد وراثية من بلد             مت احلصااول على     ما   حيث      أيضااا         مطلوبة   (             صااورة متبادلة ب

              وارد الوراثية                                                                          وميكن لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اإلشارة إىل أنه تب على متلقي امل  .                بروتوكول ناغويا
               قوانني الوطنية                       نقل املوارد، إضااااااااااااافة إىل ال                    ثنائية، مثل اتفاقات   ال       تفاقات   اال     مبوجب          قبلوا هبا                    االمتثال للشااااااااااااروط اليت 

  .                                        املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها
                            املوارد الوراثية من الكائنات               حتديد بلد منشااااااأ    ،                مل يكن من املسااااااتحيل     ، إن                            ساااااايكون يف بعض األحيان من الصااااااعب  و 

                     خاصااااة املوارد الوراثية                  لموارد الوراثية،  ل        قد تكون  ف  .            ها الطبيعية  قع ا     يف مو     وجد                    ، وال ساااايما تلك اليت ت                 الدقيقة بكل تأكيد
  .   عدة              ، بلدان منشأ                               من الكائنات الدقيقة والالفقاريات

 
ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ينبغي أن تكون تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها واضحة يف -36

 م الوصول ذات الصلة.اليت يتم تغطيتها بأحكا
 

 الموارد الوراثية العامة مقابل الموارد الوراثية الخاصة
 

يف حني أن النظام املتعدد األطراف التابع للمعاهدة يتناول املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت "ختضع إلدارة  -37
، فإن 76اآلخرينمن قبل أصحاب املصلحة ضمن نطا  املعاهدة  وكذلك املواد اليت جلبت 75املتعاقدة"وإشراف األطراف 
 ال يفر  بني املوارد الوراثية اخلاضعة إلدارة وإشراف احلكومات والفئات األخرى من املوارد الوراثية. بروتوكول ناغويا

 

                                                   
 .من املعاهدة الدولية 11-2املادة   75
 .من املعاهدة الدولية 11-3و 15املادتان   76



CGRFA-17/19/Report i a g e  42Appendix B,  

 

وبالنظر إىل أن هناك كمية كبرية من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اخلاصة، وال سيما يف قطاعات مثل قطاع  -38
الثروة احليوانية، فإنه ينبغي على التدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أن تكون واضحة فيما إذا كانت تنطبق على 
القطاع اخلاص أو فقط على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة العامة. وقد يكون لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 

                                                                                       د الوراثية لألغذية والزارعة مثل تلك. وقد حتتاج هذه القوانني أيضا  لتوضيح التسلسل اهلرمي أو أثر كبري على تبادل املوار 
 قو  املتعلقة باملوارد الوراثية.عالقة امللكية على اختالف أنواعها، مبا يف ذلك امللكية الفكرية، وشبه امللكية وغريها من احل

 
 الموارد الوراثية مقابل الموارد البيولوجية

 

، تتناول بعض التدابري للحصول على املوارد وتقاسم ولكن 77واستخدامها.يتناول بروتوكول ناغويا "املوارد الوراثية"  -93
                                                                                                            منافعها أيضا  "املوارد البيولوجية" واستخدامها. وينبغي أن تعكس احلكومات سواء إذا كان هناك أي تأثري إلدراج املوارد 

املوارد وتقاسم منافعها واالستفادة منها خارج نطا  االستخدام، على النحو الوارد يف  البيولوجية يف التدابري للحصول على
 بروتوكول ناغويا، على االستخدام واحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 
 الموارد الوراثية التي تملكها مجتمعات أصلية ومحلية

 
املوارد الوراثية اليت متلكها جمتمعات أصلية وحملية. ويستلزم الربوتوكول                                           يتناول بروتوكول ناغويا أيضا ، كحالة خاصة، -40

من األطراف، يف هذه احلالة، اختاذ تدابري مبقتضى القانون احمللي، وعلى النحو املناسب، ترمي إىل ضمان احلصول على 
صول على موارد وراثية حيثما يسود احلق املوافقة املسبقة عن علم أو موافقة اجملتمعات األصلية واحمللية ومشاركتها يف احل

 78املوارد.املكرس يف منح احلصول على هذه 
 

وقد تتوخى تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تنفذ بروتوكول ناغويا، إجراءات املوافقة املسبقة عن  -41
س يف منح احلصول على هذه املوارد. وبذلك، علم أو موافقة وإشراك اجملتمعات األصلية واحمللية حيثما يسود احلق املكر 

فإن مفهوم املوافقة املسبقة عن علم للمجتمعات هو حتد على الرغم من أنه ليس جديدا. وينبغي أن تتناول التدابري الوطنية 
عات األصلية كيفية احلصول على املوافقة املسبقة عن علم وإشراك اجملتمعات األصلية واحمللية، مع األخذ يف االعتبار للمجتم

 جراءات اجملتمعية، حسب االقتضاء.واحمللية والقوانني العرفية والربوتوكوالت واإل
 
 الستخدامات المقصودة التي تؤدي إلى تطبيق أحكام الحصول على الموارد (2)
 

 الزراعةالبحث والتطوير بشأن التكوين الوراثي و/أو التشكيل الكيميائي البيولوجي للموارد الوراثية لألغذية و 
 

تنطبق بعض التدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها على استخدامات حمددة للموارد الوراثية، مثل  -42
                                                                                                            استخدامها يف البحث والتطوير. ومبوجب بروتوكول ناغويا "يكون احلصول على املوارد الوراثية الستخدامها خاضعا  للموافقة 

الذي يوفر هذه املوارد، أي بلد املنشأ هلذه املوارد، أو البلد الذي حصل على املوارد الوراثية  املسبقة عن علم من قبل البلد

                                                   
 .وع البيولوجيمن اتفاقية التن 2املادة   77
 .من بروتوكول ناغويا 6-2املادة   78
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"واستخدام املوارد الوراثية" يعين "إجراء البحث  79خالف ذلك.                                                 وفقا  ألحكام االتفاقية )...(" إال إذا قرر هذا الطرف 
لموارد الوراثية، مبا يف ذلك من خالل استخدام التكنولوجيا والتطوير بشأن التكوين الوراثي و/أو الكيميائي البيولوجي ل

 80حيائية )...(".األ
 

وتغطي تدابري أخرى للحصول على املوارد وتقاسم منافعها املزيد من االستخدامات اليت تؤدي إىل تطبيق أحكام  -43
ة ألغراض معينة ختتلف عن البحوث احلصول على املوارد. ويف ظل هذه التدابري، قد يتطلب احلصول على املوارد الوراثي

                                                                                                                   والرتبية املوافقة املسبقة عن علم، على سبيل املثال، استخدام املوارد الوراثية الستخراج مركبات معينة. وكثريا  ما تشري التدابري 
وإن األساس  إىل "املوارد البيولوجية"، وهذا يعين أن املوارد ال تستخدم لرتكيبتها اجلينية، ولكن كمنتج هنائي أو سلعة.

املنطقي هلذا التعريف الواسع هي اخلربة بأن املركبات املستخدمة يف صناعات املستحضرات الصيدالنية والتجميلية، غالبا 
ما يتم استخراجها من املنتجات الزراعية، ذات املصدر من خالل وسطاء من األسوا  احمللية بأسعار حملية، واليت يف بعض 

 السوقية الفعلية للمركبات املستخرجة.األحيان ال تعكس القيمة 
 

وسيعين تعريف واسع لألغراض، اليت من شأهنا التقاط جمموعة كاملة من األنشطة اليت حتدث عادة وبشكل منتظم  -44
مع السلع الزراعية يف سيا  إنتاج األغذية، أن أحكام احلصول على املوارد تنطبق على عدد كبري من املعامالت حيث يف 

اضر قد يكون افرتاض مشرتي هذه السلع يف معظم البلدان، أنه يف مثل هذه احلاالت يظهر عقد البيع اتفا  الوقت احل
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. ويف الواقع، قد يليب عقد البيع أو أنه قد ال يليب متطلبات احلصول على املوارد وتقاسم 

                               منافعها وفقا  للتدابري الوطنية.
 

                                                      غري األطراف يف بروتوكول ناغويا، هناك أيضا  خيار هنج خمتلف.إىل سبة وبالن -45
 

       ساااااامني أو     أو ت                                                                             املوارد الوراثية احليوانية املتاحة لالسااااااتخدام املباشاااااار، مثال  لالسااااااتهالك )البيض(، وذبح   إن 
ا باعتبارها موارد وراثية )للبحوث والتنم       إنتاج ا          ية، مبا يف                             ُ                                                  لسااااااااائل املنوي للتكاثر، ميكن أن ُتسااااااااتخدم أيضاااااااا 

                                                                                              ذلك الرتبية(. وتقلق بعض البلدان من أن املوارد الوراثية اليت مت  احلصااااااااول عليها دون املوافقة املساااااااابقة عن 
                         . لذا، فإن تدابريها اخلاصاااااااااااااة               البحث والتطوير                           ُ                          علم والشاااااااااااااروط املتفق عليها قد ُتساااااااااااااتخدم يف هناية املطاف ألغراض 

      البحث                                                      ية احلصاول على املوارد الوراثية الساتخدامها املباشار وألغراض                                           باحلصاول على املوارد وتقاسام منافعها تنظ م عمل
  .                   والتطوير على السواء

                                                                                                      غري أن تنظيم عملية احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها الستخدامها املباشر قد يؤثر بشكل كبري على جتارة 
                                               نوي واألجن ة(، وبالتايل على األمن الغذائي. وإذا مل                                                           احليوانات املعد ة للذبح ومواد تكاثر احليوانات )مثال  السااااااااااااااائل امل

                                                                                                        تنظ م التدابري اخلاصااة باحلصااول على املوارد وتقاساام منافعها عملية احلصااول على املوارد الوراثية احليوانية السااتخدامها 
ت الني ة                                                                                    املباشااار، ميكنها أن تطلب إىل املساااتخدم احلصاااول على املوافقة املسااابقة عن علم وتقاسااام املنافع يف حا                ل تغري 

  .              البحث والتطوير   ُ                                                                              واسُتخدمت احليوانات أو مواد التكاثر املعد ة أصال  لالستخدام املباشر يف هناية املطاف ألغراض 

                                                   
 .من بروتوكول ناغويا 6-1املادة   79
 .من بروتوكول ناغويا (ج)2املادة   80
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                                                                                        غالب ا ما تصاااااااااال املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة إىل السااااااااااو  يف شااااااااااكل ميكن اسااااااااااتخدامه "كمورد 

                                                      البشااري( أو كمورد جيين )على ساابيل املثال، للبحث والتطوير،                                    بيولوجي" )على ساابيل املثال، لالسااتهالك
                                                                                              مبا يف ذلك الرتبية(. وقد يكون لتنظيم احلصاااااااول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة اليت تساااااااتخدم 

               . وهناك العديد  ي                         ، وبالتايل على األمن الغذائ                                                " تأثري كبري على جتارة األمساك والساااااااااااااالع النباتية املائية ة          رد بيولوجي ا     "كمو 
                                                                                                         من القوانني املتعلقة باحلصاااااول على املوارد وتقاسااااام منافعها اليت ترتك مساااااألة تبادل املوارد البيولوجية دون تنظيم؛ ومع 

                                                                                           إذا مت اساااااااتخدام املورد البيولوجي فجأة للبحث والتطوير، فإن ذلك يتطلب من املساااااااتخدم أن يطلب تصااااااارحي ا      ذلك، 
  .                      ومشاركة الفوائد احملتملة

 

                                                                                               غالب ا ما تصاال املوارد الوراثية احلرجية إىل األسااوا  بشااكل يتيح اسااتخدامها كساالع )مثال  للزرع أو كأغذية( 
                             ُ                                        وتبدي بعض البلدان قلقها يف أن ُتسااتخدم يف هناية املطاف الساالع اليت يتم احلصااول                     أو للبحث والتطوير.

         وبالتايل،                      راض البحث والتطوير.                                                           عليها من دون موافقة مساااابقة عن علم ومن دون شااااروط متفق عليها ألغ
                                                                                                  فإن  التدابري اخلاصاااااااااااة باحلصاااااااااااول على املوارد وتقاسااااااااااام منافعها تنظ م احلصاااااااااااول على املوارد الوراثية لكال الفئتني أي 

                                                                غري أن  تنظيم احلصاااااول على املوارد الوراثية احلرجية املساااااتخدمة كسااااالعة قد                                   الساااااتخدامها كسااااالعة وللبحث والتطوير.
                                                      ويف حال مل تنظ م التدابري اخلاصااااااة باحلصااااااول على املوارد وتقاسااااام                                على جتارة مواد التكاثر احلرجية.                يكون له أثر كبري 

                                                                                              منافعها احلصول على السلع، قد تستوجب مع ذلك من مستخدمها احلصول على إذن وتقاسم منافعها يف حال تغري  
                                                  القصد منها ومت استخدام السلع ألغراض البحث والتطوير.

 

                                                                                    د الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املتاحة لالساااااااتخدام املباشااااااار أي لالساااااااتهالك أو التكاثر أن            ميكن للموار 
                                           وهناك ختو ف من أن ينتهي أمر املوارد الوراثية   .                  ، مبا يف ذلك الرتبية    طوير                              تسااااااتخدم غالبا  أيضااااااا  للبحث والت

     ولذا   .     طوير                غايات البحث والت                                                          اليت مت احلصاااااااااول عليها يف البداية لالساااااااااتخدام املباشااااااااار، يف اساااااااااتخدامها ل
                       َ                                                                               تستوجب بعض القوانني املواَفقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها، للحصول على املوارد الوراثية لغايات البحث 

  .                         والتطوير واالستخدام املباشر
      ملحوظ       بشكل      يؤثر   قد                                                                                         غري أن  تنظيم احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من أجل االستخدام املباشر

                    على املوارد الوراثية                           ويف حال أحجمت تدابري احلصاااااااااول  .                                                     على جتارة البذور وحىت األغذية، وبالتايل على األمن الغذائي
                                                                                               منافعها عن تنظيم احلصااااااااول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لغايات االسااااااااتهالك املباشاااااااار، فقد         وتقاساااااااام

        اسااااااااتخدام            يف وقت الحق                                                     روط املتفق عليها وتقاساااااااام املنافع حني تتغري النية، حبيث يتم                    تسااااااااتوجب يف كل حال الشاااااااا
  .                                                                     البذور أو األغذية اليت كانت خمصصة لالستخدام املباشر، لغايات البحث والتطوير

 

                               هناك بعض الكائنات احلية الدقيقة          األسااااااااااساااااااااية،        السااااااااالع                              هو الشاااااااااأن بالنسااااااااابة إىل احملاصااااااااايل من     كما 
    ميكن           خماوف بأنه     بعض   ال                         أغذية أو ألياف. وقد أثار           سااااااااااااااتخدامها ك                ليت تعامل كساااااااااااااالعة ال             والالفقاريات ا

   صاااال           عليها يف األ    صااااول   احل                 طوير وإن كان يتم          لبحث والت                              هذه الساااالع يف هناية املطاف ألغراض ا   م ا    سااااتخد ا
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     تاحة   امل      واقع،                            الالفقاريات، مثل احلشااااااااااارات والق                   املوارد الوراثية من                        فغالبا ما ميكن اساااااااااااتخدام                 لالساااااااااااتخدام املباشااااااااااار. 
     وتوز       رتبية.   ال           ، مبا يف ذلك      تطوير        لبحث وال      غراض ا   ، أل      لتكاثر               أو االسااااااااتهالك أو ا   ة                             لالسااااااااتخدام املباشاااااااار، مثال  للتجار 

     حلصاااول    م ا ي   تنظ    لكن                             دراساااات التنقيب البيولوجي. و                   لالساااتنبات املرجعي يف    ة                           أحد الكائنات الدقيقة املطلوب        اساااتخدام 
    على              غري مرغوب فيه      بشاااكل     ؤثر  ي   قد                 لالساااتخدام املباشااار             الالفقاريات  و              احلية الدقيقة           الكائنات                       على املوارد الوراثية من 

         الكائنات                    املوارد الوراثية من    لى  ع    صول            عن تنظيم احل                                احلصول على املوارد وتقاسم منافعها       تدابري        امتنعت     إذا   و          التجارة. 
                       تطلب املوافقة املساابقة عن                زال بإمكاهنا أن          فإنه ما ي       مباشاار،      بشااكل                              الالفقاريات اليت ميكن اسااتخدامها   و              احلية الدقيقة 

           الالفقاريات   و                       الكائنات احلية الدقيقة                                 ويتم اسااااااااااااتخدام املوارد الوراثية من            نية املتلقي            حيثما تتغري                   علم وتقاساااااااااااام املنافع 
      لبحث       غراض ا                الستخدام املباشر أل ا     أصال       منها       قصود  امل

    جتار                                        بانتظام احلدود الدولية دون قصد من خالل اإل    تعرب         فقاريات                               بأن الكائنات احلية الدقيقة والال                   وينبغي أيضا اإلقرار 
  .       يف السلع

      رغب يف  ت         ملواد اليت  ا                  إلشااارة إىل بلد منشااأ  ا   ة ع      املود                                          جمموعات اسااتنبات امليكروبات اليوم من اجلهات             وتتطلب معظم 
                   ة املسبقة عن علم من                    معلومات بشأن املوافق             تطلب أيضا                           جمموعات استنبات امليكروبات                 . ويبدو أن معظم    عها    إيدا

                       واد االمتثال لألحكام ذات            من متلقي امل                                        تطلب العديد من جمموعات اسااااتنبات امليكروبات     كما    .  81    ملواد ا         بلد منشااااأ 
         إذا كانت      م ا ع              يف غالب األحيان                     لد املنشاااااأ، بغض النظر                                          اخلاصاااااة باحلصاااااول على املوارد وتقاسااااام منافعها لب      الصااااالة 

                 نقل املواد جملموعات                       . وهذا يعين أن اتفاقات  ه                         اذ بروتوكول ناغويا أو بعد          قبل بدء نف      أودعت     أو           واد قد مجعت   امل
     ملواد             بالنساابة إىل ا          تفق عليها   امل     شااروط    وال                                           قد تطلب يف بعض األحيان املوافقة املساابقة عن علم                   اسااتنبات امليكروبات 

                   ية اليت تعمل يف ظلها                   مبوجب الوالية القضااااااائ    ها           تقاساااااام منافع                   احلصااااااول على املوارد و               من نطا  تدابري        تسااااااتبعد     اليت 
                 نقل املواد جملموعات          واتفاقات     ها     منافع       تقاسااااام                   احلصاااااول على املوارد و       تدابري       وميكن ل  .                        جمموعة اساااااتنبات امليكروبات

                              تفق عليها مطلوبة من أجل البحث   امل     شااروط    وال                               إذا كانت املوافقة املساابقة عن علم    ما   ح  ي  وضاا                   اسااتنبات امليكروبات ت
  .                          ة من الكائنات احلية الدقيقة                   بشأن املوارد الوراثي         والتطوير 

 
 تطوير الموارد الوراثية في سياق اإلنتاج الزراعي

 
إذا اقتصرت األنشطة اليت تؤدي إىل تطبيق أحكام احلصول على املوارد على "االستخدام" باملعىن املقصود يف  -46

ثية لألغذية والزراعة، على سبيل املثال بروتوكول ناغويا، فإنه من الواضح أن بعض االستخدامات النموذجية للموارد الورا
زراعة البذور الستخدام املنتجات احملصودة فيما بعد لالستهالك البشري، ال تنطبق عليها صفة استخدام، وبالتايل ال تؤدي 

 إىل تطبيق أحكام احلصول على املوارد.
 
تعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وهناك صعوبة أكرب يف تصنيف األنشطة األخرى اليت تؤدى بانتظام فيما ي -47

    ُ                                                                                                              وقد ت طرح مسألة ما إذا كان اختيار املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستنساخها من قبل مزارع وجمتمع زراعي على 
مساك اليت أساس الصفات املظهرية من دون أي أساليب وراثية، يصنف على أنه "استخدام". وباملثل، قد تساهم تربية األ

                                                   
 .49، الصفحة 46سات األساسية رقم اة الدر وثيق  81
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ختدم غرض إنتاج أمساك لالستهالك البشري يف نفس الوقت يف التطوير الوراثي، وبالفعل يف تدجني األمساك، من خالل 
االنتقاء الطبيعي نظرا لبيئة التفري . وقد ختدم جتارب األصول، اليت تساعد على حتديد شتالت األشجار اليت تتكيف 

رض إعادة التحريج وإنتاج األخشاب على املواقع اليت تشبه بيئة االختبار؛ ومن بطريقة أفضل مع ظروف موقع الزراعة، غ
جهة أخرى، فإن جتارب األصول مهمة للرتبية املخطط هلا داخل وبني األنواع. وميكن اعتبار استخدام أجنة املاشية أو 

أنه يقع خارج حدود "االستخدام". ومع السائل املنوي البقري لالستنساخ، ويف هناية املطاف، إنتاج األلبان واللحوم على 
                                                                                                                ذلك، قد ينطوي اختيار الثريان املاحنة للسائل املنوي واختيار ذرية لإلكثار، على جوانب من البحث والتطوير. ووفقا  للتدابري 

ا ستكون الوطنية، فإن افرتاض أصحاب املصلحة عند بيع املادة الوراثية يف شكل سائل منوي، وأجنة، وما إىل ذلك، غالبا م
ولكن،  82                                                                                              قيمته كمورد وراثي ينعكس بالفعل يف سعره، وأن املشرتي سيكون حرا  يف استخدامه ملزيد من البحوث والرتبية.

إذا كان االستخدام املخطط هلذه املواد يصنف على أنه "استخدام" حبسب تعريف التدابري الوطنية، فعندها ستنطبق 
 متطلبات احلصول على املوارد.

 
                                                                                              ي تشااكيل العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتطويرها وحتسااينها من خالل اسااتخدامها املتواصاال يف     وتر   -  48

                                                                                                    اإلنتاااج الزراعي. وحيثمااا حياادث "البحااث والتطوير" بااالتوازي مع اإلنتاااج الزراعي، قااد يكون من الصااااااااااااااعااب التمييز بني 
                                                     اعية للبيع واالساااااتهالك البشاااااري. وميكن أن توفر تدابري احلصاااااول                                                  "االساااااتخدام" من األنشاااااطة املتعلقة بإنتاج املنتجات الزر 

                                                                                                    على املوارد وتقاساااام منافعها التوجيه ملعاجلة هذه احلاالت، على ساااابيل املثال، من خالل ساااارد أمثلة عن األنشااااطة/أغراض 
             ه الفين اإلضااايف                                                                                      االسااتخدام اليت تندرج حتت "االسااتخدام" وأمثلة أخرى تقع خارج تعريف "االسااتخدام". وساايكون التوجي

                                                                     مهما  لتسهيل تنفيذ التدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها.
 

                                                                                              الضروري حتديد بكل وضوح األنشطة املتصلة باملوارد الوراثية احليوانية اليت تعترب من فئة "االستخدام" وتلك    من 
                                         األنشاااااااااطة املرتبطة باملوارد الوراثية احليوانية         ُ                                                  اليت ال تُعترب من هذه الفئة. ويتعني  على الدول أن تساااااااااتعرض وحتدد

                                                                                           اليت ميكن اعتبارها "اساااااااتخداما ". فاألنشاااااااطة املساااااااتندة على حتديد خمتلف اخلصاااااااائص املظهرية، أو الوراثية أو 
            حبث وتطوير".                                                                                      ُ                   البيولوجية الكيميائية للموارد الوراثية احليوانية اليت يتم الوصاااااااااااااول إليها، أو املتعلقة هبا، تُعترب عادة على أهنا "

                                 أو حتساااني أسااااليب التكنولوجيا احليوية          باساااتخدام                                                                 ومن جهة أخرى، فإن جتارة احليوانات احلي ة أو مواد التكاثر اخلاصاااة هبا، 
                                                                                                               اخلاصااة بالتكاثر يف األنواع احملد دة )التلقيح االصااطناعي، ونقل األجن ة، وتطعيم الغدة التناساالية(، وإكثار احليوانات لإلنتاج 

                                                                                    فضاااااااااااااال  عن تسااااااااااااامني احليوانات لذحبها أو االحتفاظ هبا إلنتاج احلليب أو البيض، هي أنشاااااااااااااطة ال تعترب أهنا          التجاري، 
                                                                                              "استخدام"، ولذا، وحبسب القوانني املرعية، لن تؤدي إىل تطبيق تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

ا معاجلة مسااألة "إعادة اسااتخدام" ا                                              ملوارد الوراثية احليوانية اليت تشااك لت سااابق ا من                                                            وقد يرغب صااانعو السااياسااات أيضاا 
                                                                                             خالل "االساااااتخدام" يف ظل املوافقة املسااااابقة عن علم والشاااااروط املتفق عليها. ويف حال تطلبت "إعادة االساااااتخدام" 

      ل د يف                                                                                                      املوافقة املساااابقة عن علم والشااااروط املتفق عليها، كما يف االسااااتخدام األول للموارد الوراثية احليوانية، فهذا قد يو 
        قد خيتار                    ويف مثل هذه الظروف،                                                                             املسااااتقبل "هرميات اإلذن" ويعق د "االسااااتخدام" املسااااتقبلي للموارد الوراثية احليوانية. 

                                                   
 .The use and exchange of animal genetic . 2009الصادرة عن هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 43ت األساسية رقم وثيقة الدراسا  82

resources for food and agriculture.  النسخة اإلنكليزية  28 الصفحة]. 
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ا عن اسااااااتخدامها، وحفظها وحتسااااااينها. واقرتح فريق          ذات الصاااااالة                                            مربو احليوانات تاليف املوارد الوراثية احليوانية                                                  ، عوضاااااا 
   يف    مبا                                                                      ارد الوراثية وتقاسااااام منافعها أن تنظر احلكومات يف حلول متميزة هلذه املساااااألة،                           اخلرباء املعين باحلصاااااول على املو 

  يف                                                                                                   ذلك من خالل دعم وضع املعايري القطاعية الفرعية باالستناد إىل أفضل املمارسات احلالية، من قبيل إعفاء املربني
  .                          أو إتاد حلول متعددة األطراف             قطاع النبات

 

                                                                          مثل مجع املواد احلية من املواقع الربية واسااااااتخدامها الحق ا يف تربية األحياء املائية،                   يف حني أن املمارسااااااات، 
                                                                       تربية األحياء املائية القائمة على الصااااايد الطبيعي، قد ال تعترب بوضاااااوح على أهنا        مصاااااطلح               اليت يطلق عليها 

                     م منافعها، فإن تربية                                                                     "حبث وتطوير"، وبالتايل قد ال تؤدي إىل تطبيق تدابري احلصاااااااااااول على املوارد وتقاسااااااااااا
                                                                                                  األحياء املائية قد تسااااااااااااهم يف الوقت نفسااااااااااااه يف التحسااااااااااااني الوراثي وبالتايل فإنه ميكن اعتبارها عملية "حبث وتطوير".
                                                                                                     وبالتايل، ينبغي أن ترساااام تدابري احلصااااول على املوارد وتقاساااام منافعها خط ا واضااااح ا بني األنشااااطة ذات الصاااالة باملوارد 

                                                     ية والزراعة اليت تعترب "استخدام ا" وتلك اليت ليست كذلك.                    الوراثية املائية لألغذ

 

                                                                                  إن  اختبارات املصاااادر اليت تساااااعد على حتديد الشااااتالت األفضاااال اليت تتكيف مع الظروف اخلاصااااة مبوقع 
                                                                                      زرع حمدد قد تصلح بكل بساطة ألغراض التشجري وإنتاج املنتجات اخلشبية وغري اخلشبية يف مواقع شبيهة 

                                                              ومن جهة أخرى، يعد  البحث عن املصاااادر عنصاااار ا هام ا من عناصاااار تربية                    جرى فيها االختبار.            بالبيئة اليت 
                                      لتدابري اخلاصاااااة باحلصاااااول على املوارد وتقاسااااام  ل     ميكن     لذا،   83                البحث والتطوير".                  ُ             األشاااااجار وغالب ا ما يُعترب يف نطا  "

                  من فئة "االساااتخدام"      تعترب                ثية احلرجية اليت                                                               منافعها أن حتدد بوضاااوح اخلط الفاصااال بني األنشاااطة املتصااالة باملوارد الورا
                             وتلك الواقعة خارج هذه الفئة.

 

                                                                                           تب أن يكون هناك حتديد واضااااااااح لألنشااااااااطة املتصاااااااالة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت تعترب 
             ن ليس واضحا       ، ولك "          استخداما   "                            وتعترب تربية النبات بشكل عام   .                      ولتلك اليت ال تعترب كذلك  "           استخداما   "

                   أو بناء على خطوطها         باجلملة                                       الرتبية أو األنشااااااااااااااطة من قبيل انتقاء البذور  -                         ما إذا كانت أنشااااااااااااااطة الزراعة
  " .          استخداما   "                                                         النقية، أو تكوين وانتقاء اهلجائن العفوية أو الطفرات، تعترب 

                 أعالف، ليساااات مؤهلة  /          ر أو أغذية                                                                           ومن ناحية أخرى فإن التجارة باملوارد الوراثية النباتية السااااتخدامها املباشاااار كبذو 
                                                املرعية، وال تؤدي إىل تطبيق تدابري احلصاااااول على املوارد          القوانني                     وهي بالتايل تعتمد على   "           اساااااتخداما   "           عادة لتعترب 

  .              وتقاسم منافعها
          سابق ا من                                         املوارد الوراثية النباتية اليت مت توليدها  "              إعادة استخدام "                                            وقد يرغب صانعو السياسات أيض ا يف تناول مسألة 

  "               إعادة االسااااتخدام "             ويف حال تطلبت   .                                                 ، يف ظل املوافقة املساااابقة عن علم والشااااروط املتفق عليها "        االسااااتخدام "    خالل 

                                                   
 D. Kjaer, C. Navarro, C. Padolina,J. Koskela, B. Vinceti, W. Dvorak, D. Bush, I.K. Dawson, J. Loo, E. انظر  83

S. Bordács, et al. Utilization and transfer of forest genetic resources: a global review. For. Ecol. Manage., 333 

(2014), pp. 22-34.. 
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                                                                                                          املوافقة املساااااابقة عن علم والشااااااروط املتفق عليها، كما يف االسااااااتخدام األول للموارد الوراثية النباتية، فهذا قد يول د يف 
        قد خيتار                   يف مثل هذه الظروف،   و   .                                   املسااااااتقبلي للموارد الوراثية النباتية  "         االسااااااتخدام "        ويعق د  "            هرميات اإلذن "        املسااااااتقبل 

ا عن اسااااتخدامها، وحفظها وحتسااااينها، األمر الذي          ذات الصاااالة                                            مربو النباتات تاليف املوارد الوراثية النباتية    من                                                 ، عوضاااا 
                                        لموارد الوراثية النباتية ألغذية والزراعة                                                            يفضااي إىل وضااع يتناقض بشااكل سااافر مع خطة العمل العاملية الثانية ل        شااأنه أن 

                                                                                                        اليت تشجع املربني على السعي إىل اسرتاتيجيات لتوسيع القاعدة ترمي إىل توسيع التنوع الوراثي يف برامج تربية النبات 
  ر                                                                          وقد اقرتح فريق اخلرباء املعين باحلصااااااااااااااول على املوارد الوراثية وتقاساااااااااااااام منافعها أن تنظ  .                     ويف منتجات تلك الربامج

                                                                                      يف حلول متميزة هلذه املسااااااألة، مبا يف ذلك من خالل دعم وضااااااع املعايري القطاعية الفرعية باالسااااااتناد إىل          احلكومات
                                                                                              أفضااااااااال املمارساااااااااات احلالية، من قبيل إعفاءات املربني على صاااااااااعيد تشاااااااااريعات محاية تنوع النباتات، أو إتاد حلول 

  .             متعددة األطراف
 

                      الكائنات احلية الدقيقة    من                                ألنشاااااااااااااطة املتعلقة باملوارد الوراثية  ا    ديد  حت              توخي الوضاااااااااااااوح يف              هناك حاجة إىل 
              أن هناك أنشاااااطة          اإلشاااااارة إىل         من املهم   و       كذلك.         ال تعترب             " وتلك اليت  ا                               والالفقاريات اليت تعترب "اساااااتخدام  

    نفذ                                        ُ الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات )أو تُ    من                 املوارد الوراثية      بشااااااااااااااأن       لبحوث   با            معينة ترتبط          "متهيدية" 
                على سابيل املثال،      صاون                             صايانة وإدارة اجملموعات ألغراض ال ك    "،     ا                                   لكنها ليسات على هذا النحو "اساتخدام  و   (   هلا        دعما  

    كما        ها.      وتقييم    ها     وحتديد    ها       وتكاثر     تها                                        الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وتربي   من                               مبا يف ذلك ختزين املوارد الوراثية 
                                                                       يف البحوث القائمة على النمط الظاهري، مثل التحليل املورفولوجي أو االسااااااااااااااتخدام          الوراثية       ملوارد  ا    وصااااااااااااااف     جمرد   ن  أ

        لذلك، ال   و   .    ا         استخدام     يعترب                                   حتديد اهلوية، قد ال يكون مؤهال  عادة ل    غرض                                  التشخيصي لتسلسل جيين معروف جيدا  ل
 84   ا .                                        لكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات استخدام                    لموارد الوراثية من ا ل                    ميكن اعتبار كل دراسة 

 

                                                   
 .a case  –sharing -l on access and benefit. Biological control and the Nagoya Protoco2018Smith, D., et al :يف 1انظر اجلدول   84

of effective due diligence. Biocontrol Science and Technology. DOI: 10.1080/09583157.2018.1460317 for an overview of 

activities and their possible qualification.. 
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 البحوث والتطوير لألغذية والزراعة
 
)ج( من بروتوكول ناغويا، بإمكان احلكومات النظر يف معاجلة مسألة احلصول على املوارد الوراثية 8يف ضوء املادة  -49

والتطوير لألغذية والزراعة. ويتمثل أحد  واستخدامها بشكل خمتلف، إذا كان املقصود من ذلك املسامهة يف البحوث
اخليارات بالنسبة لبلد ما يف عدم طلب املوافقة املسبقة عن علم ملثل هذه املوارد. وبدال من ذلك، ميكن تطبيق متطلبات 
إجرائية خاصة أو معايري تقاسم املنافع، أو أنه بإمكان سلطة خاصة، على سبيل املثال، أن تكون مسؤولة عن احلصول 

لى املوارد وتقاسم منافعها. وبإمكان تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تراعي هذا التمييز النظر يف ما إذا ع
غري أن التمييز بني املنتجات الزراعية  85كان ينبغي أو ال ينبغي أن تشمل املنتجات الزراعية لغري األغذية/األعالف.

                                                                    ة لغري األغذية/األعالف يواجه صعوبة وهي أنه غالبا  ما يكون غري معروف، خالل لألغذية/األعالف واملنتجات الزراعي
مرحلة البحث والتطوير، ما هو الغرض الذي ستستخدم من أجله النتيجة. وهناك العديد من املنتجات الزراعية اليت قد 

مكان تدابري احلصول على املوارد تستخدم أو أهنا تستخدم ألغراض األغذية أو غري األغذية على حد سواء. ومع ذلك، بإ
وتقاسم منافعها، على سبيل املثال، أن تعفي من "البحوث والتطوير لألغذية والزراعة" عمليات البحوث والتطوير اليت 

 هتدف إىل خدمة األغراض لغري األغذية/األعالف.
 

                            تحقيق األمن الغااذائي، قااد تنظر                                                                    هباادف اإلقرار بااالاادور اخلاااص الااذي تؤديااه املوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة ل
                                                                                       احلكومات يف إمكانية التعامل مع احلصااااااول على املوارد الوراثية واسااااااتخدامها بشااااااكل خمتلف يف حال كانت 
                                                                                                    معد ة للمسامهة يف البحوث والتنمية الغذائية والزراعية. وقد يقضي أحد اخليارات التنازل عن متطلبات املوافقة 

                                                                                  عليها للحصول على املوارد الوراثية احليوانية للبحوث والتنمية يف قطاع الثروة احليوانية.                            املسبقة عن علم والشروط املتفق 

 
                                                                                               هبدف اإلقرار بالدور اخلاص الذي تؤديه املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي، قد تنظر 

                          دامها بشااااكل خمتلف يف حال كان                                                             احلكومات يف إمكانية التعامل مع احلصااااول على املوارد الوراثية واسااااتخ
                               ملعاهدة نظاما  شاااااامال  للحصاااااول على      وفر ا ت  و   .                                                      اهلدف منها املساااااامهة يف البحوث والتنمية الغذائية والزراعية

                                              واحلقيقة أن عددا  متزايدا  من البلدان قد اختار   .                         صااااااااانعو السااااااااياسااااااااات يف اختياره      يرغب                         املوارد وتقاساااااااام منافعها قد 
                                     وبالنساااااااااااااابة إىل املوارد الوراثية النباتية   .                                                     خاصااااااااااااااا  ألهم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                         املعاهدة باعتبارها نظاما  

                                                                                                       لألغذية والزراعة اليت ال يشاااااملها النظام املتعدد األطراف للحصاااااول على املوارد وتقاسااااام املنافع التابع لالتفاقية، توز 
                                              وط واألحكام على االتفا  املوحد لنقل املواد، أو حىت                                                  لصاااااانعي الساااااياساااااات أن يقدموا تبسااااايطات مثل تطبيق الشااااار 

  .                                                    التنازل عن املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها
 

       يف حتقيق                                   الكااائنااات احليااة الاادقيقااة والالفقااارياات    من                                                   هباادف اإلقرار بااالاادور اخلاااص الااذي تؤديااه املوارد الوراثيااة 
      احلصول              يف التعامل مع                       ( من بروتوكول ناغويا،  ج ) 8         مع املادة    ا    شي   ا                لحكومات النظر، مت ل                 ألمن الغذائي، ميكن  ا

                                                   
  .من املعاهدة (أ)12-3انظر املادة   85
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                ألغذية والزراعة.  ا               والتطوير يف جمايل                املسامهة يف البحث                     إذا كان املقصود منها           بشكل خمتلف        خدامها   ست ا  و            هذه املوارد     على 
  .        القضائية        لواليته   ة     اخلاضع         الوراثية           لى املوارد  ع    صول         تقييد احل ب     ملزم            ال يوجد بلد    ه  أن          اإلشارة إىل         من املهم   و 
 

 البحث والتطوير التجاري/غير التجاري
 

متيز تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أحيانا بني االستخدام التجاري وغري التجاري للموارد الوراثية.  -50
وغالبا ما تكون  وغالبا ما يستفيد االستخدام غري التجاري من الليونة على متطلبات الرتخيص وإجراءات ترخيص أبسط.

املوافقة املسبقة عن علم مطلوبة لكال هذين الشكلني من االستخدام. غري أنه يف حالة االستخدام غري التجاري، يعطى 
املتلقني أحيانا خيار عدم التفاوض على تقاسم املنافع النقدية على الفور، إذا وافقوا على العودة إىل املزود والتفاوض على 

قدية، إذا تغريت نيتهم. وينبغي أن تنظر الدول يف كيفية حتديد املشغالت اليت تشري إىل حدوث تغري يف تقاسم املنافع الن
 النية وكيفية معاجلة هذه التغريات.

 

                                                                                              هتدف البحوث غري التجارية يف قطاع الثروة احليوانية إىل وضاااااااع طر  للمزارعني ترك ز على التنمية الزراعية، 
                                                                  جتماعية ومنافع للمزارعني )البحوث لتحساااااااااااااني طر  التحساااااااااااااني الوراثي واالختيار                      مما يوف ر هلم املنافع اال

                                                                                          والبحوث بشااااااااااااااأن تكي ف املوارد الوراثية احليوانية ومقاومتها لألمراض( والطر  اخلاصااااااااااااااة بتدابري املكافحة 
                  وانية، وانتقلت إىل                                                                                        )الفحوصااات البيطرية، وسااالمة األغذية والتتبع(. كما أن البحوث العامة أساااسااية لقطاع الثروة احلي

                                                                            البحوث التعاونية بشأن الطر  اليت تتضمن التسلسل والرتكيب الوراثي املتاحني جمان ا.

                                                                                                      وترك ز البحوث التجارية، اليت جتريها صناعة الرتبية، على طر  التحسني الوراثي للصفات اهلامة )مثال  غالت املنتجات 
                                                   اسااتخدام املدخالت( وحتسااني ظروف تربية احليوانات )التغذية،                                                ومضااموهنا، والتكاثر، والصااحة، وطول العمر، وكفاءة

                                                                                                          واإليواء والرعاية الصحية(. وجتري هذه البحوث عادة  على األرصدة الوراثية ذات امللكية اخلاصة )االختيار( أو املتأتية 
                          من مصادر خارجية )اإلدارة(.

 

                                    تطوير منتج، فيجوز بااالتااايل اعتبااارهااا                                                     ترمي أنشااااااااااااااطااة عاادياادة يف قطاااع تربيااة النبااات يف هنااايااة املطاااف إىل
ا  من التمييز بني األنشاااااااااااااطة التجارية واألنشاااااااااااااطة    ".      جتارية "                                                                                  ولذا قد ال يساااااااااااااتفيد قطاع تربية النباتات جد 

  .                                                                                         التجارية، والتبسيطات اليت تتيحها تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها لألنشطة غري التجارية   غري
                                                                       سااااااات يف إعفاء حبوث تربية النباتات غري التجارية من تطبيق تدابريهم للحصااااااول على                         ولكن قد ينظر صااااااانعو الساااااايا

  .                                                                                           املوارد وتقاسم منافعها، األمر الذي سيتطلب تعريفا  واضحا  لألنشطة املشمولة هبذا اإلعفاء، أو حتديدها
 

                يف هناية املطاف إىل     يات                                الكائنات احلية الدقيقة والالفقار    من                 املوارد الوراثية          ذات صلة ب                 ترمي أنشطة عديدة 
         القطاعات       سااااااااتفيد  ت     قد ال   ،  "    جتاري "                  رهنا بتعريف مصااااااااطلح   و    ".      جتارية "                    توز بالتايل اعتبارها   و             تطوير منتج، 

           قطاع تربية                      ألغرض البحث والتطوير                                  الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات    من                 املوارد الوراثية            اليت تسااااااااااتخدم 
                                               التجارية والتبساااايطات اليت تتيحها تدابري احلصااااول على                      التجارية واألنشااااطة غري                      من التمييز بني األنشااااطة     كثريا           النباتات  
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         بروتوكول    من   (  ج ) 8                 ، متاشيا مع املادة                            ولكن قد ينظر صانعو السياسات  .                                         املوارد وتقاسم منافعها لألنشطة غري التجارية
  .                       ى املوارد وتقاسم منافعها       حلصول عل ا                من تطبيق تدابري                                 أنشطة معينة خاصة بالبحث والتطوير         يف إعفاء    ،      ناغويا

 
قد يكون هناك تطبيق حمدود للتمييز بني االستخدام التجاري وغري التجاري، وهو أمر مهم بشكل خاص للبحوث  -51

، يف حالة جوانب معينة من البحوث الزراعية وعمليات التطوير اليت هتدف 86التصنيفية وأمر يشجع عليه بروتوكول ناغويا
ذلك، فإن التمييز  لزراعي والغذائي، وبالتايل قد تتأهل، يف معظم احلاالت، لالستخدام التجاري. ومعإىل حتسني اإلنتاج ا

قد يكون كبريا بالنسبة للبحوث التصنيفية املستخدمة لبناء أطر للتمييز بني اآلفات ومسببات األمراض واألنواع الغريبة عن 
 األصناف األصيلة، أو األنواع املفيدة أو املؤذية.

 
 اإلعفاء من أنشطة محددة

 
قد تعفي تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أيضا بعض االستخدامات للموارد الوراثية من أية متطلبات  -52

للحصول على املوارد وتقاسم منافعها. على سبيل املثال، ميكن إعفاء عمليات تبادل املوارد الوراثية داخل وبني اجملتمعات 
لية وصغار املزارعني، وكذلك ممارسات التبادل ضمن شبكات البحوث املعرتف هبا، من أية متطلبات للحصول األصلية واحمل

 على املوارد، ورمبا كذلك من تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 
 
 إجراءات الرتخيص (3)
 
ثية الستخدامها لطلب املوافقة املسبقة ينص بروتكول ناغويا على أنه ينبغي أن خيضع احلصول على املوارد الورا -53

                                                                                                           عن علم من الطرف الذي يقد م هذه املوارد ويكون بلد منشأ هذه املوارد، أو الطرف الذي يكتسب املوارد الوراثية مبقتضى 
 .87اتفاقية التنوع البيولوجي، ما مل حيدد الطرف خالف ذلك

  

                                                   
 .من بروتوكول ناغويا (أ)8املادة   86
 .من بروتوكول ناغويا 6-1املادة   87
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 الموافقة المسبقة عن علم
 
ت املختلفة ملنح الرتاخيص، وبالتايل قد ترغب احلكومات يف النظر يف مزايا وعيوب هناك العديد من اإلجراءا -54

اخليارات املختلفة وتكييف اإلجراءات مع الفئات املختلفة من املوارد الوراثية واألغراض املختلفة املقصودة من استخدامها. 
افقة املسبقة عن علم، وبالتايل فهو يرتك لألطراف، وال يوفر بروتوكول ناغويا، بأي قدر من التفاصيل، كيف ينبغي منح املو 

من بروتوكول ناغويا، قدرا كبريا من املرونة فيما يتعلق بكيفية تصميم إجراءات الرتخيص. وتوز  3-6ضمن حدود املادة 
وعلى أية لألطراف يف بروتوكول ناغويا أيضا أن ينصوا على أنواع خمتلفة من إجراءات الرتخيص اعتمادا على املستخدم. 

حال، من املهم أن يتم تبسيط وتوضيح اإلجراءات للمزودين واملستخدمني على حد سواء. وإن اجملموعة املختارة من 
 األنواع املختلفة إلجراءات الرتخيص الواردة أدناه، ليست شاملة.

 
 الموافقة المسبقة عن علم المقياسية أو السريعة المسار

 
جراءات موحدة، وباإلضافة إىل ذلك، إجراءات سريعة املسار حلاالت معينة، قد ترغب احلكومات يف وضع إ -55

على سبيل املثال من أجل احلصول على مواد معينة؛ بالنسبة للمواد اليت سيتم استخدامها ألغراض معينة، على سبيل املثال 
ة، على سبيل املثال املزارعني؛ البحوث والتطوير لألغذية والزراعة؛ وللحصول على املوارد من قبل بعض أصحاب املصلح

  أو ملزيج من هذه السيناريوهات.
 

                                          ات اخلاصااة باحلصااول على املوارد وتقاساام منافعها          التشااريع يف      املسااار         السااريعة        جراءات   اإل          النص على    ميكن 
                             حاالت الطوارئ، على سااااااااابيل املثال            بالنسااااااااابة إىل               اقتناء املواد(         اتفاقات   و                   اتفاقات نقل املواد        فضاااااااااال عن  )
            بيولوجية أو   ال      كافحة       غرض امل                                           الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املطلوبة ل   من                 املوارد الوراثية        سااااااااابة إىل     بالن

 88 .                      )ب( من بروتوكول ناغويا   8             شيا مع املادة  ا         حليوانية مت ا           النباتية و       الصحة 
 

 الموافقة المسبقة عن علم الضمنية
 

                                                       ا أيضا  على إجراءات املوافقة املسبقة عن علم الضمنية ملواد قد تنص تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعه -56
أو أغراض أو أصحاب مصلحة حمددين أو لغريها من احلاالت. ويف هذه احلالة، ميكن للحصول على املوارد الوراثية 

ة عن علم واستخدامها أن ميضي قدما دون موافقة مسبقة عن علم واضحة من قبل السلطة املختصة. وإن املوافقة املسبق
الضمنية ال تستبعد إمكانية تقاسم املنافع. وميكن لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أن تنص، على سبيل املثال، 
على أنه يف حالة املوافقة املسبقة عن علم، على املتلقي أن يوافق مع السلطة املختصة على شروط وأحكام تقاسم املنافع 

 املورد الوراثي.قبل تسويق منتج مشتق من 
  

                                                   
مدونة السلوك الدولية اخلاصة بتنظيم االستخدام املستدام للكائنات احلية الدقيقة واحلصول من  )2(انظر أيضا، على سبيل املثال،  القسم أوال  88

 .عليها

http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
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 توحيد إجراءات الموافقة المسبقة عن علم )والشروط المتفق عليها(
 

بإمكان توحيد إجراءات احلصول على املوارد، والشروط واألحكام، أن يكون أحد الردود التنظيمية النموذجية  -57
تكررة يف قطاع األغذية والزراعة. وتضع املعاهدة الرتفاع عدد عمليات نقل املواد الوراثية لألغذية والزراعة وعمليات التبادل امل

 سابقة تعمل بشكل كامل هلذا النهج من خالل االتفا  املوحد لنقل املواد التابع هلا.
 

                                                                                            حتصاااااااال التجارة األكثر شاااااااايوع ا للموارد الوراثية احليوانية بني املرب ني واملزارعني، وهي تسااااااااتند إىل اتفاقات 
                                                             قيمة احليوانات أو موادها البيولوجية. ويف املاضاااااااااااي، مل تتطلب عمليات                            ثنائية، كما أن  الساااااااااااعر يعكس 

                                 ة عن علم أو الشروط املتفق عليها                       النقل هذه املوافقة املسبق
ٌ                                                                                        ويف حال اختار بلٌد عدم إعفاء املوارد الوراثية احليوانية من التدابري اخلاصااااااااااة باحلصااااااااااول على املوارد وتقاساااااااااام منافعها،                 

                                                                             ص للحصول على املوافقة املسبقة عن علم على اإلطار القائم للحصول على املوارد وتقاسم                      سوف تعتمد عملية الرتخي
                                                                                                       منافعها وعلى مزو د املوارد الوراثية احليوانية. وهبدف ضاااااااااااااامان الكفاءة يف ظل األعداد الكبرية من التبادالت، قد يكون 

                                                          من املفيد توحيد املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها.

 

    وألن   .                                                                                      حاااليااا ، يتم تنظيم تبااادل املوارد الوراثيااة، يف املقااام األول، من خالل عقود العماال للقااانون اخلاااص
                                                                                               معظم األنواع املائية احملساااانة وراثي ا تكون خصاااابة وميكن إنتاجها بسااااهولة، فغالب ا ما تقيد العقود اسااااتخدام 

                  وقد توفر املمارساااااااااات   .                     يف برامج تربية منافساااااااااة                                                      املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وحتظر اساااااااااتخدامها 
                                                                                                  التجارية احلالية يف صااااااناعة تربية األحياء املائية مصاااااادر إهلام لتصااااااميم بنود وشااااااروط التفاقيات احلصااااااول على املوارد 

  .                               الوراثية املائية لألغذية والزراعة
                             تربية األحياء املائية، فقد كان                                                                      وعلى الرغم من االهتمام احملدود باحلصااااااااااااول على املوارد وتقاساااااااااااام منافعها يف قطاع

                                                                                                          هناك بالتأكيد حاالت اسااتفاد منها مقدم املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة األصاالية من نتائج البحث والتطوير 
                                       وبالتايل، فإن تقاساااااااااااام نتائج عمليات البحوث   .                                                               اليت قام هبا طرف ثالث على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

                                                                                                 طوير مع مقدم املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة سااااااااايشاااااااااكل يف كثري من األحيان شااااااااارط ا معياري ا التفاقات     والت
  .                               احلصول على املوارد وتقاسم منافعها

 

                                                                                                  يقدم االتفا  املوحد لنقل املواد التابع لالتفاقية حال  جاهزا  ومكي فا  بالنسااااااابة إىل املوافقة املسااااااابقة عن علم 
                                                                               وبالنساااااابة إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت ال يتم تبادهلا باسااااااتخدام   .            املتفق عليها         والشااااااروط

      ويعترب   .                                                                                     االتفا ، تب أال تعترب التدابري الثنائية اخلاصااااااااااااااة بكل حالة فردية على أهنا البديل الوحيد املمكن
                                                            لنباتية لألغذية والزراعة غري الواردة يف امللحق األول أحد البدائل                                                    تطبيق االتفا  املوحد لنقل املواد على املوارد الوراثية ا

                                                                                              وميكن لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أن تسمح بإبرام اتفاقات إطارية تغطي جمموعة كاملة أو   .        املطروحة
  .                                                                            نوعا  من العينات وتلحظ طرائق لتقاسم املنافع املتأتية عن استخدام كل تلك العينات
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              خمتلف القطاعات                                            نقل املواد واتفاقات اقتناء املواد بالنساابة إىل        تفاقات       مناذج ال                      مت وضااع أفضاال املمارسااات و 
          مصاااااااااااااادر إهلام            ذه النماذج           وقد تكون ه  89 .           والالفقاريات                      الكائنات احلية الدقيقة    من                 لموارد الوراثية  ل        الفرعية 
                     القطاعات الفرعية ذات   يف           اب املصااااااالحة   صاااااااح أل                                      لنقل املواد واتفاقات القتناء املواد ميكن        اتفاقات      لوضاااااااع 

   كل                                         احلاجة إىل إبرام اتفاقات ثنائية على أساس       فادي   وت    ها          قاسم منافع              بادل املوارد وت ت    يسري      هبدف ت              املوافقة عليها       الصلة 
          نقل املواد                 اساااااااااااتخدام اتفاقات  ب          يف الواقع،    ،       أن تسااااااااااامح    ها           تقاسااااااااااام منافع              تبادل املواد و       تدابري       وميكن ل  .        على حدة     حالة 
           منوذجية وأن                وشااااااروط تعاقدية             والالفقاريات                      الكائنات احلية الدقيقة    من                ملوارد الوراثية                              قات اقتناء املواد بالنساااااابة إىل ا     واتفا

                    من بروتوكول ناغويا.   1 -  19      املادة    يف          نصوص عليه             على النحو امل           تشجع ذلك،

 
                          نطال  جيادة السااااااااااااااتخادام إجراءات                                                                   وميكن أن تكون جتمعاات املوارد الوراثياة لألغاذياة والزراعاة القاائماة، نقطاة ا  -  58

                                                                                            وشااااااااروط موحدة، على ساااااااابيل املثال جمموعات وبنوك اجلينات، وشاااااااابكات وجمتمعات املزودين واملسااااااااتخدمني. وقد توفر 
                                                                                                    ممارسااااااات التبادل اخلاصااااااة هبم مناذج مفيدة لالسااااااتناد عليها، مبا أهنا غالبا  ما تشاااااامل اسااااااتخدام جمموعة متفق عليها من 

  .                                                                     انا  تكون رمسية يف شكل مدونات سلوك ومبادئ توجيهية أو اتفاقات لنقل املواد                     الشروط والطرائق، وأحي
 
                                                                                              قد هتي  تدابري احلصاااااول على املوارد وتقاسااااام منافعها الظروف القياساااااية للحصاااااول على املوارد وتقاسااااام منافعها   -  59

                     تلقني الذين حيصاالون على                                                                           بالنساابة ملواد وأغراض وأصااحاب مصاالحة حمددين، أو حاالت قياسااية أخرى. وساايكون على امل
                                                                                                     املوارد الوراثية احملددة ويسااااااااتخدموهنا، على ساااااااابيل املثال ألغراض البحوث والتطوير احملددة، االلتزام مبجموعة من شااااااااروط 
                                                                                                           احلصااااول على املوارد وتقاساااام منافعها، احملددة مساااابقا  يف تدابري احلصااااول على املوارد وتقاساااام منافعها. ونظرا  لتنوع املوارد 

                                                                                             اض اليت ميكن اساااتخدامها من أجلها، وتنوع أصاااحاب املصااالحة، فإن توحيد احلصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها       واألغر 
                                                                                                      قد ال يعمل كحل شاااااااااامل جلميع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ولكن، بالنسااااااااابة ألنواع حمددة من اساااااااااتخدامات املوارد 

                                                         قد يكون توحيد احلصااااااااااااااول على املوارد وتقاساااااااااااااام منافعها خيارا قابال                                                  الوراثية اليت عادة ما تولد نطا  مماثل من الفوائد،
                                                                                                 للتطبيق، وباإلضااااااااااااااافة إىل ذلك، أداة قوية جلذب املتلقني الذين يفضاااااااااااااالون االلتزام مبجموعة من املعايري احملددة مساااااااااااااابقا 

                     ملوارد وتقاساام منافعها                                                                                     للحصااول على املوارد وتقاساام منافعها، بدال من التفاوض بشااأن االتفاقات الثنائية للحصااول على ا
                          على أساس كل حالة على حدة.

 
                                                                                                  توز لتوحيد إجراءات املوافقة املسااااااابقة عن علم والشاااااااروط املتفق عليها بصاااااااورة متبادلة، إذا كانت املعايري املتفق   -  60

         عنيني، أن                                                                                              عليها كافية وإذا مت تطويرها مبا يتماشاااااى مع املمارساااااات القائمة وبناء على التشااااااور مع أصاااااحاب املصااااالحة امل
                                                                                                تساعد على ختفيض تكاليف املعامالت إىل حد كبري، وميكن أيضا أن تساعد على تسريع عمليات صنع القرار اإلداري.
  

                                                   
 :صول على حملة عامة، انظرللح  89

McCluskey, K., et.al. 2017. The U.S. Culture Collection Network responding to the requirements of the Nagoya Protocol on 
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                                                        إطار عمل الموافقة المسبقة عن علم )والشروط المتفق عليها(
 
                          راعة، فإن العديد من أصاااااااااحاب                                                                            مبا أن التبادل الدويل للمواد الوراثية هو ممارساااااااااة طويلة األمد يف قطاع األغذية والز   -  61

                                                                                                          املصلحة يعتمد عليه وقد متت هيكلة املمارسات التجارية وفقا لذلك، وغالبا ما تتميز بالتخصص وتقسيم العمل عرب احلدود 
                                                                                                               الوطنية. ويرتابط خمتلف أصاااااحاب املصااااالحة الذين يديرون ويساااااتخدمون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وغالبا  ما يتم تبادل 

                                                                                                          وارد الوراثية لألغذية والزراعة يف إطار تعاونيات وثيقة وشاااراكات مع العديد من أصاااحاب املصااالحة الذين يعملون كوساااطاء   امل
                                                                                                    يف سلسلة القيمة، أي أهنم ليسوا املزودين األصليني للموارد الوراثية لألغذية والزراعة أو مستخدميها النهائيني.

 
                                                                د وتقاسم منافعها هذه املمارسات من خالل توفري إمكانية إبرام اتفاقات                                  وقد تستوعب تدابري احلصول على املوار   -  62

                                                                                                    إطارية تسااامح باحلصاااول على جمموعة حمددة من املوارد الوراثية واساااتخدامها، رمبا تقتصااار على أغراض حمددة، شاااريطة أن 
                            ون أن يطلبوا احلصول لكل مورد                                                                              يتم تقاسم املنافع يف الطريقة والوقت املتفق عليهما. ويف هذه احلالة، لن يضطر املستخدم

                                                                                                    وراثي على حدة ولكنه قد يتعني مع ذلك اإلخطار بكل حالة حصااااااول واسااااااتخدام للبحوث والرتبية لتوفري اليقني القانوين 
                                                                                                    للمسااتخدمني وتسااهيل رصااد االمتثال التفا  إطار العمل. وقد يكون إطار عمل املوافقة املساابقة عن علم مناساابا  بشااكل 

                                                                                اعات اليت تتبادل كميات كبرية من املادة الوراثية بني خمتلف أصاااااحاب املصااااالحة على طول سااااالسااااالة                 خاص بالنسااااابة للقط
                                 القيمة خالل مرحلة البحث والتطوير.

 
                                                                        الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة  -      ثالث ا

 
                                           قانون احمللي، اختاذ التدابري، حسااااااب االقتضاااااااء، هبدف                                                يتعني على كل طرف، مبوجب بروتوكول ناغويا، ووفقا لل  -  63

                                                                                                          ضمان احلصول على املعارف التقليدية املتصلة باملوارد الوراثية مع احلصول على املوافقة املسبقة عن علم وإشراك اجملتمعات 
                        لية واحمللية، ووضع الشروط                                                                                   األصلية واحمللية اليت متتلك مثل هذه املعارف التقليدية القبول واملشاركة من قبل اجملتمعات األص

                                                                            ومن املهم أن نالحظ أن هذه املتطلبات تنطبق على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد   90                          املتفق عليها بصااااااااااااااورة متبادلة.
                                                                        الوراثية بغض النظر عن ما إذا كان يتم إتاحة املوارد الوراثية يف نفس الوقت.

 
                                                         لي، أن تتخااذ األطراف بعني االعتبااار القوانني العرفيااة للمجتمعااات                                        ويتطلااب بروتوكول ناااغويااا، وفقااا للقااانون احمل  -  64

                                                                                                               األصاااااااااااااالية واحمللية، والربوتوكوالت اجملتمعية واإلجراءات فيما يتعلق باملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية. وينبغي على 
                             على املوافقة املسااااااااااابقة عن علم أو                                                                       نقاط االتصاااااااااااال الوطنيني، حيثما أمكن، أن يوفروا املعلومات عن إجراءات احلصاااااااااااول

                                                                                                   املشاااااااااااركة واملوافقة، حسااااااااااب االقتضاااااااااااء، للمجتمعات األصاااااااااالية واحمللية. وقد يكون مطلوبا  املزيد من التوجيهات لكيفية 
                                                                                                          احلصاااول على املوافقة املسااابقة عن علم أو موافقة ومشااااركة اجملتمعات األصااالية واحمللية. ويف حالة املعارف التقليدية املرتبطة 

                                                                                                    املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ميكن أن يكون الكثري من هذه املعارف مشاااااااااااااارتكا بني عدة جمتمعات، وحتتاج التدابري  ب
                                                                   الوطنية لتوضيح كيف ميكن يف مثل هذه احلاالت احلصول على موافقة صاحلة متاما.

 

                                                   
 .ول ناغويامن بروتوك 7املادة   90
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                             تتضااااااااااااامن حكما  بشاااااااااااااأن محاية املعارف                                   من املعاهدة املتعلقة حبقو  املزارعني،   9                        وجتدر اإلشاااااااااااااارة إىل أن املادة   -  65
                                                               التقليدية ذات الصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 

       املعارف                   إمكانية احلصاااااول على                                                         تتعدد اإلجراءات إلشاااااراك الساااااكان األصاااااليني واجملتمعات احمللية يف منح 
                      وينبغي أن يشاااااااااارتك السااااااااااكان   .     ديدة                    يتم  وضااااااااااعها يف بلدان ع  و                                          التقليدية بشااااااااااأن املوارد الوراثية احليوانية، 

                                                                                                     األصليون واجملتمعات احمللية يف القرارات اليت تتعلق مبعارفهم التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية احليوانية، كما 
                               الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية                                                                          تب للتدابري التنظيمية احمللية اخلاصااااة باحلصااااول على املوارد وتقاساااام منافعها أن حترتم 

                                    ويف احلاالت حيث تتقاسم عدة جمتمعات حملية   .                                                    والرتتيبات املؤسسية احملددة اليت تضعها هذه اجملتمعات احمللية       احمللية
ا فقط منح املوافقة املسااابقة عن علم، ميكن                                                                                                               املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية احليوانية، يف حني أن جمتمع ا واحد 

           الربوتوكوالت        كما أن    .                                                       املنافع تعين مجيع السكان األصليني واجملتمعات احمللية ذات الصلة                           البحث يف إقامة آلية لتقاسم
                                                                            مفيدة لدعم حفظ السااالالت املكيفة حملي ا يف املوقع، األمر الذي قد يكون ضااروري ا يف بعض                            البيولوجية الثقافية احمللية

  .       املستقبل                     للخطر وضمان توفرها يف                                  احلاالت للحفاظ على السالالت املعر ضة

 

       املعارف                   إمكانية احلصااااول على     منح                                                     تتعدد اإلجراءات إلشااااراك السااااكان األصااااليني واجملتمعات احمللية يف 
                              وينبغي أن يشرتك السكان األصليون   .                         يتم  وضعها يف بلدان عديدة  و                                          التقليدية بشأن املوارد الوراثية النباتية، 

                                                      م التقليااديااة املرتبطااة باااملوارد الوراثيااة النباااتيااة، كمااا تااب                                           واجملتمعااات احملليااة يف القرارات اليت تتعلق مبعااارفه
                                                                                                           للتدابري التنظيمية احمللية اخلاصاااااااة باحلصاااااااول على املوارد وتقاسااااااام منافعها أن حترتم الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية احمللية 

                           تقاساااااااام فيها عدة جمتمعات حملية  ت     اليت         ويف احلاالت   .                                                    والرتتيبات املؤسااااااااسااااااااية احملددة اليت تضااااااااعها هذه اجملتمعات احمللية
                                                                                                                    املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، يف حني أن جمتمع ا واحد ا فقط منح املوافقة املسبقة عن 

        التماشااي                                                                                            علم، ميكن البحث يف إقامة آلية لتقاساام املنافع تعين مجيع السااكان األصااليني واجملتمعات احمللية ذات الصاالة، ب
  .                             مع القوانني الوطنية حبسب املقتضى

 
 التقاسم العادل والمنصف للمنافع -ا      رابع  
 
 نطا  التزامات تقاسم املنافع (1)
 

قد يكون هناك العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت مجعها قبل تطبيق التدابري الوطنية للحصول على  -66
ثري. وبالنسبة هلذه املوارد، فإن السؤال املطروح مل يعد ما إذا كان ميكن احلصول عليها وحتت أية املوارد وتقاسم منافعها، بك

شروط مبا أن ذلك قد حدث بالفعل. وينبغي لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أن تكون واضحة فيما إذا كانت 
دام املستمر للموارد الوراثية، أو املعارف التقليدية املرتبطة تتطلب تقاسم املنافع الناشئة عن استخدامات جديدة أو االستخ

هبا اليت مت احلصول عليها قبل وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وكما ذكر أعاله، هناك نقاش دويل بشأن 
  النطا  الزمين لربوتوكول ناغويا.
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               السااااااااااااااالالت الشااااااااااااااائعة       معظم                    واسااااااااااااااع يف العامل، و                                                 لطاملا جرى تبادل املوارد الوراثية احليوانية على نطا
                                            ومربو املاشاااية يف مناطق عديدة من العامل يف تنمية       حراس         وقد سااااهم                             االساااتخدام هي من أصاااول خمتلطة.

                                                                                           هذه الساالالت، واليوم يعتمد اإلنتاج احليواين يف معظم األقاليم على موارد وراثية حيوانية نشاأت أو جرى 
                                                                        دمج املوارد الوراثية احليوانية، على مر  األجيال، يف أعداد احليوانات احمللية.       وقد مت                       تطويرها يف مكان آخر.

                                                                                                       وجتدر اإلشااااااااااارة إىل أنه ال توجد أمثلة عن أي ترتيبات لتقاساااااااااام املنافع اخلاصااااااااااة باملوارد الوراثية احليوانية، أو املعارف 
                                                   ناغويا حي ز التنفيذ، أو قبل اعتماد التدابري الوطنية                                                            التقليدية املرتبطة هبا، اليت مت  احلصاااااااااااول عليها قبل دخول بروتوكول 

ا، بل من املساااااتحيل، تتب ع آثار صاااااغار                                                                                               اخلاصاااااة باحلصاااااول على املوارد وتقاسااااام منافعها. وسااااايكون من الصاااااعب جد 
                                حيوانات املزرعة املستوردة سابق ا.

 
                                لى نطا  واساااااااااع عرب أحناء العامل، وقد                                                                     على مر التاري ، جرى تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ع

                                          بطريقة أو بأخرى يف التنوع الوراثي للمحاصااااااايل          املختلفة                                        سااااااااهم العديد من اجلهات يف العديد من األماكن 
                                                                                       ونتيجة لذلك، يعتمد جزء هام من اإلنتاج احلايل للمحاصااايل على اساااتخدام التنوع الوراثي من أمكنة   .      اليوم

  .                                                   درجة معينة على التنوع الوراثي الذي نشأ يف أمكنة أخرى                            أخرى، وتتكل البلدان كلها إىل 
 
وقد ترغب احلكومات يف النظر بعناية إىل اآلثار املرتتبة على توسيع نطا  تدابري احلصول على املوارد وتقاسم  -67

ومبا أن معظم البلدان تستخدم  منافعها إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت احلصول عليها سابقا أو املعارف التقليدية.
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت نشأت يف بلدان أخرى، فإن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تغطي 

وارد، ما يتعلق بوضع مثل هذه امل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت احلصول عليها سابقا، قد تؤدي إىل شكوك كبرية يف
 غذية والزراعة للبحوث والتطوير.واألهم من ذلك، قد تثبط بشدة املستخدمني احملتملني عن استخدام هذه املوارد الوراثية لأل

 
 العدل واإلنصاف (2)
 
                                                                                                    يشك ل التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية أحد املكو نات الرئيسية لتدابري  -68

ويستلزم الربوتوكول أن تري  .وميكن أن تشمل املنافع الفوائد النقدية وغري النقدية على املوارد وتقاسم منافعها. احلصول
تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية وكذلك التطبيقات الالحقة والتسويق التجاري بطريقة عادلة ومتساوية مع 

ون بلد منشأ هذه املوارد، أو الطرف الذي يكتسب املوارد الوراثية مبقتضى اتفاقية التنوع                                الطرف الذي يقد م هذه املوارد ويك
وينبغي أن يكون التقاسم هذا على أساس شروط متفق عليها بصورة متبادلة. وقد تنطوي املفاوضات الثنائية  91البيولوجي.

رد الوراثية لألغذية والزراعة، على تكاليف معامالت على أساس كل حالة للشروط املتفق عليها بصورة متبادلة بالنسبة للموا
ها يف االعتماد على و املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومستخدم وعالية وبالتايل لن تكون عملية. ولذا، قد يرغب مزود

أو قطاعهم شروط تعاقدية منوذجية ومدونات سلوك ومبادئ توجيهية وأفضل املمارسات و/أو املعايري املوضوعة لقطاعهم 
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الفرعي. وتشمل املنافع املشرتكة حتت النظام املتعدد األطراف التابع للمعاهدة: تبادل املعلومات، واحلصول على التكنولوجيا 
ويتم حتديد بعض هذه  92ونقلها، وبناء القدرات وتقاسم املنافع الناشئة عن تسويق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 حد لنقل املواد التابع للمعاهدة.التفا  املو الفوائد يف ا
 

                                                                                             يشاااااك ل التقاسااااام العادل واملنصاااااف للمنافع الناشااااائة عن اساااااتخدام املوارد الوراثية أحد املكو نات الرئيساااااية 
                       منافع نقدية وغري نقدية.   ،                   وقد تشمل هذه املنافع                                         لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

                       وأنواع خمتلفة من العقود           احليوانية                                    ممارسااااااااااااااات قائمة لتبادل املوارد الوراثية       هناك          احليوانية،                          ويف ما يتعلق بقطاع الثروة 
                                                                                                     اخلاصة وبنود موح دة يستخدمها القطاع الفرعي. وقد تأخذ التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف 

  .                                          االعتبار هذه املمارسات يف جمال التبادل التجاري

 
 دوناملستفي (3)
 
                                                                                             قد يكون حتديد املستفيد أو املستفيدين الصحيحني أمرا  صعبا  بشكل خاص يف حالة املوارد الوراثية لألغذية  -69

والزراعة. وتكون عادة عملية االبتكار للعديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وخاصة للموارد الوراثية النباتية واحليوانية، 
أساس املسامهات اليت قدمها أشخاص عديدين خمتلفني من أماكن خمتلفة يف أوقات خمتلفة من تدرتية بطبيعتها وعلى 

الزمن. وال يتم تطوير معظم املنتجات من مورد وراثي واحد، ولكن مبسامهة من موارد وراثية عدة يف مراحل خمتلفة من عملية 
 االبتكار.

 
                                                 فة، وتقاسم املنافع مع املستفيد الصحيح، حتديا  كبريا  ولذلك، قد يكون تقاسم املنافع بطريقة عادلة ومنص -70

ملعظم القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك املوارد الوراثية املائية واحلرجية، حيث تلعب 
التقليدية املرتبطة هبا يف املنتج تكنولوجيات الرتبية دورا متزايد األمهية. واعتمادا على مدى مسامهة املوارد الوراثية واملعارف 

النهائي، قد يصبح من الصعب حتديد التقاسم العادل واملنصف للمنافع مع خمتلف البلدان واجملتمعات األصلية واحمللية 
اليت سامهت يف موارد وراثية و/أو معارف تقليدية. وحيث يكون من الصعب حتديد بلد املنشأ للموارد الوراثية لألغذية 

يف ة، قد تنشأ مسألة ما إذا كان ميكن اعتبار عدة بلدان كبلدان منشأ ملورد وراثي قد اكتسب خصائصه املميزة والزراع
 احمليط الطبيعي هلذه البلدان.

 
وميكن النظر يف خيارات خمتلفة الستيعاب الطبيعة التدرتية لعملية االبتكار النموذجية لكثري من املوارد الوراثية  -71

اعة. وقد تكون هناك ظروف يكون فيها املزودون واملستخدمون يف موقف أفضل لتقاسم املنافع فيما بينهم. لألغذية والزر 
وبدال من ذلك، ميكن على سبيل املثال، فصل املنافع عن املزودين الفرديني أو عمليات احلصول الفردية، وجتميعها يف 

يعها متاشيا مع السياسات املتفق عليها ومعايري الصرف. وميكن تعاونية أخرى وتوز صندو  وطين لتقاسم املنافع أو ترتيبات 
النظر يف هذا اخليار، على وجه اخلصوص، لتوزيع املنافع بني املستفيدين املختلفني على املستوى الوطين )على سبيل املثال، 
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د الوراثية يف بلدان خمتلفة، يف النظر الدولة وخمتلف اجملتمعات األصلية واحمللية(. ولكن، قد ترغب احلكومات، حيثما تنشأ املوار 
 املعنية يف مناذج تقاسم املنافع، مبا يف ذلك استخدام حلول متعددة األطراف. يف كيفية عكس مصاحل ووجهات نظر البلدان

 
                                                                                          إن العمليات لتطوير املوارد الوراثية احليوانية تدرتية يف طبيعتها، وتسااااااااااااااتند على مسااااااااااااااامهات العديد من 

                  الوراثية احليوانية          للموارد                                                      دان خمتلفة ويف فرتات زمنية خمتلفة. وهي تعين تبادال  مسااااااااااااتمر ا            األشااااااااااااخاص يف بل
                                                         املفيدة للمزارعني/مرّب  احليوانات يف كل خطوة من عملية الرتبية.

         ، يف كافة                                                                                                     كما أن عوملة تربية احليوانات عز زت من توافر املوارد الوراثية احليوانية ذات اإلنتاجية العالية، دون أي قيود
                                                                                                     أحناء العامل، وعلى أساااس جتاري. وقد دعم هذا األمر التعزيز السااريع لإلنتاج احليواين يف البلدان النامية وحساا ن من 

  .            األمن الغذائي

ا حاجة  نة للمزارعني على نطا  صااااغري، وتوافرها         للحصااااول                     ولكن هناك أيضاااا                                                                              املتزايد على املوارد الوراثية املكي فة واحملساااا 
نة من           وإمكانية احل                                                                                             صاااااول عليها. وعلى املساااااتويات الوطنية، قد تتعلق آليات تقاسااااام املنافع برد  أرصااااادة التكاثر احملسااااا 

                                                                                                 برامج االنتقاء، يف وضااع صااحي جيد، إىل مالكيها األصااليني. أم ا على املسااتوى العاملي، فيمكن تيسااري تقاساام املنافع 
                                             خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية.                          اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ                            من خالل مشاريع مدعومة من قبل 

 
 الفوائد النقدية وغري النقدية (4)
 

                                                                                                وغالبا  ما تعتمد شروط وأحكام تقاسم املنافع النقدية وغري النقدية على خصوصيات وخصائص للقطاع الفرعي،  -72
على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة سيستفيد واألنواع، واالستخدام احملدد املقصود، وما إىل ذلك. ومع ذلك، فإن احلصول 

( من املعاهدة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وقد ترغب احلكومات يف 1)13                               دائما  يف حد ذاته كما نصت املادة 
تبادل للموارد الوراثية النظر يف كيفية معاجلة أشكال االستخدام اليت تقيد احلصول الالحق على املوارد. وقد يكون التبادل امل

لألغذية والزراعة خيارا قد ترغب احلكومات يف النظر فيه، مبا أنه سيسمح باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 دون احلاجة إىل التفاوض على تقاسم املنافع النقدية، ولكنه سيوفر على الرغم من ذلك فوائد كبرية لكال اجلانبني.

 
ىل أمهية املنافع غري النقدية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مثل بيانات التوصيف، ونتائج البحوث، وبناء ونظرا إ -73

القدرات، ونقل التكنولوجيا، قد حتدد تدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املنافع غري النقدية اليت تعترب ذات 
ألغذية والزراعة. ويسرد بروتوكول ناغويا البحوث املوجهة حنو حتقيق األمن الغذائي، مع أمهية خاصة بالنسبة إىل قطاع ا

                                                                                                               األخذ باالستخدامات احمللية للموارد الوراثية يف البلدان اليت توف ر املوارد الوراثية، فضال  عن الفوائد اليت تنعكس على أمن 
 93الغذاء وسبل العييف كمزايا حمتملة غري نقدية.

                                                                                 الرتتيبات اخلاصاااااة باحلصاااااول على املوارد وتقاسااااام منافعها قد تساااااتوجب أحيان ا تقاسااااام املنافع          يف حني أن  
                   أن  الفرتات الزمنية          نظرا إىل                                                                      النقدية عند توفرها، قد تنظر بعض البلدان يف فرص تقاساااام املنافع غري النقدية 

            ويعد  تقاسااااااااااام                   ون طويلة للغاية.                                                               الفاصااااااااااالة بني احلصاااااااااااول على املوارد الوراثية احلرجية وتوليد املنافع قد تك
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                                           وقد ترغب البلدان يف النظر يف اإلعفاءات النامجة                                                            البيانات إحدى الطر  املتاحة لتوفري القيمة يف الكثري من احلاالت.
  .                                                      عن تقاسم املنافع لتشجيع العمل يف جمال أنواع األشجار املهددة

 
 تقاسم املنافع من خالل الشراكات (5)
 
ل الدويل للمواد الوراثية هو ممارسة طويلة األجل يف قطاع األغذية والزراعة، فإن العديد من أصحاب مبا أن التباد -74

املصلحة يعتمد عليه، وقد متت هيكلة املمارسات التجارية وكذلك شراكات التعاون العلمية وفقا لذلك. ويرتابط خمتلف 
                                                           غذية والزراعة، وغالبا  ما يتم تبادل املوارد الوراثية لألغذية أصحاب املصلحة الذين يديرون ويستخدمون املوارد الوراثية لأل

والزراعة يف إطار تعاونيات وثيقة وشراكات مع العديد من أصحاب املصلحة الذين يعملون كوسطاء يف سلسلة القيمة، 
وإلدارة تقاسم املنافع الناشئة أي أهنم ليسوا املزودين األصليني للموارد الوراثية لألغذية والزراعة أو مستخدميها النهائيني. 

عن استخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، قد تسمح تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها برتتيبات 
نظر التقاسم املنافع تكون جزءا من اتفاقات شراكات حبوث على نطا  أوسع. وقد تغطي مثل هذه االتفاقات اإلطارية )

( جمموعة واسعة من املوارد الوراثية. وخالفا لذلك، قد ترغب احلكومات يف النظر يف تنظيم تبادل 62 - 61اله الفقرتني أع
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت ميكنها أن تؤثر سلبا على تنوع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة احمللية.

 
       ساااااااهم يف  ي                                                     انية، يت ساااااام تقاساااااام نتائج البحوث بأمهية حامسة ال ساااااايما أنه                               يف ما خيص  املوارد الوراثية احليو 

                                                                                                    توليد املعارف العامة بشااااأن املوارد الوراثية احليوانية. كما أن معظم منتجات املعرفة والبيانات الناشاااائة عنها 
             التعاون توفري                                                                               متاحة جمان ا. وتشمل األشكال األخرى من املنافع غري النقدية اليت ميكن تقامسها يف اتفاقات 

                        ظروف اإلدارة واملمارسااااااااات يف         من حيث                                                                   املعلومات بشااااااااأن القيمة املقدرة ملخزونات الرتبية اليت مت  بيعها، واملتطلبات 
ا املنافع غري النقدية تنمية القدرات، وتوفري خدمات اإلرشاد ونقل التكنولوجيا                                                                                                           جمال تربية احليوانات. وقد تتضمن أيض 

                               ون املوارد يف املوقع وخارج املوقع.                      والتعاون يف وضع برامج ص

                                   ُ                                                                      ويف قطاع املوارد الوراثية احليوانية، أُنشاااااااااااااا  عدد من التجم عات العاملية لتعزيز البحوث وتبادل املعارف يف جمال املوارد 
       البحوث                                                                     لتسلسل اجلينوم يف اخلنازير، والتجم ع الدويل لتسلسل اجلينوم يف املاعز، وجتمع         التجمع                       الوراثية احليوانية، مثل 

                                                                                    الدولية لصحة احليوان، والشبكات مثل شبكة بنك اجلينات األوروّب للموارد الوراثية احليوانية.

 
                                                                                      يف حال اعتربت التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها أن  جتارب حتديد املصدر هي ضمن 

      إتاحة                     حث والتطوير من خالل                                                          فئة "االساااااتخدام"، ميكنها أن تشااااامل مع ذلك هذا الشاااااكل احملدد من الب
                                                                                                إمكانية إبرام اتفاقات إطارية جتيز احلصاااول على جمموعة من املوارد الوراثية احلرجية واساااتخدامها هلذا النوع 

                                                                                    من التجارب ومعاجلة مسألة تقاسم املنافع بالنسبة إىل مجيع الشركاء الذين يسامهون يف التجارب.
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                                                    سم منافعها تشجيع أصحاب املصلحة على تناول مسائل احلصول                                 بوسع تدابري احلصول على املوارد وتقا
                                 ، مبا يف ذلك من خالل اساااااااااااتخدام االتفا          ومالئما                                                على املوارد وتقاسااااااااااام منافعها حيثما كان ذلك ممكنا  

                                                                                     املوحد لنقل املواد أو االتفاقات األخرى للحصااااااااااااول على املوارد وتقاساااااااااااام منافعها، يف ساااااااااااايا  اتفاقيات 
                                                                               قد تؤدي اتفاقات الشاااااااراكة إىل االساااااااتغناء عن إصااااااادار الرتاخيص الفردية للحصاااااااول على املوارد   و   .                الشاااااااراكة العلمية

                                                                                             وتقاسم منافعها لكل حالة على حدة، وتشجع يف الوقت نفسه األنشطة املشرتكة يف جمال البحوث اليت تتخطى جمرد 
                                                 تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
                                                                   على املوارد وتقاسم منافعها تشجيع أصحاب املصلحة على تناول مسائل احلصول                  بوسع تدابري احلصول 

    ضمن           العلمية و    ات                         ، كجزء من اتفاقات الشراك        ومالئما                                                على املوارد وتقاسم منافعها حيثما كان ذلك ممكنا  
   ية                          الشاااااااااااااابكات التعاونية غري الرمس "   أن                     كان هناك جدال مفاده   و    .                                 الشاااااااااااااابكات الرمسية وغري الرمسية القائمة

         واملنظمات    ،                                   تضااااااااااام علماء يعملون مع الوكاالت احلكومية    اليت             أحناء العامل،      خمتلف                     ملكافحة البيولوجية يف        مارساااااااااااي ا مل
             األنساااااااااب ملسااااااااااعدة    هي   ،        وغري ذلك                    اجلامعات، والصاااااااااناعات،   و                          البحوث الزراعية الدولية،       مراكز                    احلكومية الدولية، و 

    ميكن   و   94 . "  ات        الالفقاري   من                                      عدد األطراف لعوامل املكافحة البيولوجية              تبادل احلر املت      على ال                   املكافحة البيولوجية       ممارسااي 
                         تقاسم املنافع غري النقدية،        أن جتعل                                                                         صعوبة العمل مع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واملهارات اخلاصة املطلوبة  ل

  .            مهما  للغاية                       مبا يف ذلك بناء القدرات، 
 
 ملنافعآلية عاملية متعددة األطراف لتقاسم ا (6)
 

وافق األطراف يف بروتوكول ناغويا على عملية للنظر يف احلاجة إىل آلية عاملية لتقاسم املنافع متعددة األطراف قد  -75
 95تكون ذات صلة بتقاسم منافع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وللنظر يف طرائق هلا.

 
 المتثال والرصد -       خامسا  

 
بري االمتثال يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يف ذلك: امتثال البلدان هناك أنواع خمتلفة من تدا -76

بصك دويل، مثل املعاهدة أو بروتوكول ناغويا؛ امتثال املستخدمني باملوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها بصورة 
لق بالنوع الثالث من االمتثال، يتطلب الربوتوكول من كل طرف متبادلة؛ واالمتثال للتشريعات احمللية للبلد املزود. وفيما يتع

اختاذ التدابري التشريعية أو اإلدارية أو السياسية الالزمة والفعالة واملتناسبة لضمان الوصول إىل استخدام املوارد الوراثية ضمن 
                                      متبادلة، وفقا  للمتطلبات التشريعية أو                                                                          والية البلد وفقا  للموافقة املسبقة عن علم وأن حتدد الشروط املتفق عليها بصورة

                                                                                                     التنظيمية احمللية اليت يضعها الطرف اآلخر يف ما يتعل ق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. كما تتخذ األطراف يف 
هاكات الربوتوكول التدابري الالزمة ملواجهة حاالت عدم االمتثال مع تدابري االستخدام يف البلد والتعاون يف حاالت االنت

                                                   
94  the use and exchange of invertebrate biological control genetic resources Best practices for . 2018Mason, P.G., et al. 
.3-9810-017-10526/s1007.10, DOI: 151: 63. Biocontrol, relevant for food and agriculture 

 .من بروتوكول ناغويا  10/2NPوالقرار  /10NP I؛ القرار 10املادة   95

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10526-017-9810-3.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10526-017-9810-3.pdf
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االقتضاء، لرصد وتعزيز الشفافية بشأن استخدام                                                       ولدعم االمتثال، تتخذ األطراف املتعاقدة أيضا  تدابري، حسب  96املزعومة.
. وجتدر اإلشارة إىل أنه مبوجب املعاهدة، يتاح احلصول على املادة 97املوارد الوراثية، مبا يف ذلك تعيني نقطة تفتييف أو أكثر

 98إىل تتبع كل جمموعة فردية على حدة.بسرعة وبدون احلاجة 
 

                                                                                           أحيانا ، من شااااااااااااأن املنشااااااااااااأ غري املعروف للموارد الوراثية احليوانية يف اجملموعات األقدم أو بنوك اجلينات، 
                                                                                القطعان، أن يطرح صعوبات يف حتديد بلدان املنشأ خالل عمليات التحقق من امتثال املستخدم.      أو يف

 
                                                                           حتديات لقطاع األغذية والزراعة إذا مل تكن حالة احلصول على املوارد وتقاسم منافعها                        قد تشكل تدابري االمتثال  -  77

                                                                                                     للموارد الوراثية لألغذية والزراعة املساااااااااااتخدمة يف الرتبية معروفة للمساااااااااااتخدمني. وقد ترغب احلكومات يف النظر يف حلول 
                                   القطاعية باالسااااااتناد إىل أفضاااااال املمارسااااااات                                                              متميزة هلذه املشااااااكلة، مبا يف ذلك من خالل دعم تطوير وضااااااع املعايري دون

                                                      احلالية، مثل إعفاء املربني، أو إتاد حلول متعددة األطراف.

                                                   
 .ول ناغويامن بروتوك 16و 15املادتان   96
 .من بروتوكول ناغويا 17املادة   97
  .من املعاهدة (ب)12-3املادة   98
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 الملحق
 نسخة منقحة -السمات المميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
يلي  ما يها وتقاسم منافعها يفُ                                                                                   ت عرض السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت تستدعي حلوال  مميزة للحصول عل

وال تنطبق كل مسة . واهلدف من ذلك إظهار التوازن بني مجيع القطاعات الفرعية لألغذية والزراعة. ضمن سبع جمموعات
وباإلمكان .                                                                                                      بالضرورة على مجيع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، لكن غالبا  ما تكون ملختلف القطاعات الفرعية مسات خمتلفة

 .توسع أكثر يف بلورة السمات اخلاصة بكل قطاع فرعيال
 

فرغم .                                                                                                     وهذه السمات هي مسات ممي زة لكن ليست بالضرورة فريدة من نوعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
                          ة لألغذية والزراعة، إال أن                                                                                          إمكانية وجود بعض السمات املشرتكة املبي نة فيما يلي بني املوارد الوراثية األخرى واملوارد الوراثي

 .                                                                                             التمازج اخلاص هلذه السمات معا  ميي ز املوارد الوراثية لألغذية والزراعة عن سواها من املوارد الوراثية
 

ات الالفقاريمن امللقحات وتعرب  .الالفقارياتعوامل مكافحة من الالفقاريات تعترب املوارد الوراثية من  ،ولغرض هذا اجلدول
املوارد وميكن معاجلة . تعترب موارد وراثية مائيةيف األغذية الالفقاريات املائية املستخدمة يف حني أن . ة حيوانيةموارد وراثي
 .الالفقاريات املستخدمة ألغراض أخرى ذات صلة بالزراعة يف عمل يف املستقبلالوراثية من 

 

                                                   
 .Report/18/10-AnGR-CGRFA/WG              أوال  بالوثيقة -املرفق باء  99

 .Report/18/5-FGR-CGRFA/WGمن الوثيقة  22الفقرة   100
 .Report/18/9-PGR-CGRFA/WGمن الوثيقة  38الفقرة   101
 .Report/18/2-AqGR-CGRFA/WGاملرفق باء بالوثيقة   102
 .Report/18/1-MIGR-CGRFA/EGاملرفق جيم بالوثيقة   103
 .Report/18/1-MIGR-CGRFA/EGاملرفق جيم بالوثيقة   104

املوارد   -
الوراثية 
 احليوانية

99
 

الوراثية 
 احلرجية
100

 

املوارد 
ثية الورا

 النباتية
101

 

املوارد 
الوراثية 
 املائية
102

 

املوارد 
الوراثية 
من 

الكائنات 
احلية 
الدقيقة
103

 

املوارد 
الوراثية من 
الالفقاريات

 104
 

دور : ألااااااااااف
الاااااااااااااامااااااااااااااوارد 
الااااااااااوراثاااااااااايااااااااااة 
لاااااااااألغاااااااااذياااااااااة 
والاازراعااااااة فااي 
 األمن الغذائي

املوارد الوراثيااااة لألغااااذيااااة والزراعااااة جزء ال يتجزأ من  1-ألف
والغذائي، وهي تلعب دورا  أسااااااااسااااااايا  يف  نظم اإلنتاج الزراعي

حتقيق األمن الغاااذائي والتنمياااة املساااااااااااااااتااادامااة لقطااااع األغااذيااة 
 .والزراعة

+ + + + + + 

تشاااااااااااااااكل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املتصااااااااااااااالة  7-ألف
بالنباتات واحليوانات والالفقاريات والكائنات الدقيقة شااااااابكة 

 .ظم اإليكولوجية الزراعيةمرتابطة من التنوع الوراثي يف الن

+ + + + + + 
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دور  :بااااااااااااااء
اإلدارة 
 البشرية

يرتبط وجود معظم املوارد الوراثياااة لألغاااذياااة والزراعاااة  1-بااااء
ارتباطا  وثيقا  بالنشااااااط البشاااااري وميكن النظر إىل العديد منها 
على أهناااا أشاااااااااااااااكاااال من املوارد الوراثياااة املعااادلاااة من جااااناااب 

 .اإلنسان

 -(: أ) +/- + - +
-(: ب)
/+ 

- 

تعتمد احملافظة على الكثري من املوارد الوراثية لألغذية  7-باء
والزراعة وتطورها على التدخل البشااااااااري املسااااااااتمر، ويشااااااااكل 
اساااااااتخدامها املساااااااتدام يف البحوث والتطوير واإلنتاج وسااااااايلة 

 .هامة لضمان صوهنا

+ - + + - - 

التبااااادل : جيم
والترابط على 
الااامسااااااااااااااتاااوى 

 الدولي

تااارخييااا  تبااادل املوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة  جرى 1-جيم
على ماااادى فرتات زمنيااااة طويلااااة وعلى نطااااا  واساااااااااااااااع عرب 
اجملتمعااااات والبلاااادان املناااااطق، وجزء هااااام من التنوع الوراثي 

 .املستخدم يف األغذية والزراعة اليوم هو من أصول غريبة

+ - + -/+ - + 

ق باااااملوارد الوراثيااااة وااااة ترابط بني البلاااادان فيمااااا يتعل 7-جيم
لألغاذياة والزراعاة، فهي على حاد ساااااااااااااااواء تقادم بعض املوارد 

 .الوراثية لألغذية والزراعة وتتلقى البعض اآلخر منها

+ + + + + + 

التبااااادل الاااادويل للموارد الوراثيااااة لألغااااذيااااة والزراعااااة  3-جيم
ضاااااروري لساااااري عمل هذا القطاع ومن املرجح أن تزداد أمهيته 

 .يف املستقبل

+ + + + + + 

طااباايااعااااااة : دال
عااااااااماااااااالاااااااايااااااااة 

 البتكار

عادة ما تكون عملية االبتكار اخلاصة باملوارد الوراثية  1-دال
لألغذية والزراعة تدرتية الطابع ونتيجة مساااااااااااااااامهات يقدمها 
العديد من األشاااااااااااااااخاص املختلفني، مبا يف ذلك الساااااااااااااااكان 
األصاااااااااااااااليون واجملتمعااااات احملليااااة واملزارعون والباااااحثون ومربو 

 .لنباتات، يف أماكن وأوقات خمتلفةا

+ + + -/+ - - 

ال يط ور العادياد من منتجاات املوارد الوراثياة لألغذية  7-دال
والزراعة من مورد وراثي مفرد، بل بفضااال مساااامهات من عدة 
موارد وراثياااة لألغاااذياااة والزراعاااة يف مراحااال خمتلفاااة من عملياااة 

 .االبتكار

0 - + -/+ - - 

خدم بدورها معظم املنتجات املطورة ميكن أن تسااااااااااااااات 3-دال
باساااااااااااتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ملواصااااااااااالة البحث 
والتطوير، ما تعل من الصعب رسم خط واضح بني مقدمي 

 .املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومتلقيها

0 + + + + + 

يصل العديد من املنتجات الزراعية إىل السو  بشكل  4-دال
عه اساااااااااااااتخدامها كموارد بيولوجية وكموارد وراثية على ميكن م

 .حد سواء

0 + + -/+ + + 

: هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء
الاامااحااتاافااظااون 
باااااااااالاااااااااماااااااااوارد 
الااااااااااوراثاااااااااايااااااااااة 
لاااااااااألغاااااااااذياااااااااة 

حتتفظ باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتساااااااااااتخدمها  1-هاء
وهناك . جمموعة واساااعة ومتنوعة جدا  من أصاااحاب املصااالحة

ن مزودي ومساااااااااااااااتخااادمي املوارد الوراثياااة جمموعاااات متميزة م
بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية 

  .والزراعة

 (: +أ) +/- + - +
 (: +ب)

 -(: أ)
 (: +ب)
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والااااااااااااازراعاااااااااااااة 
 ومستخدموها

هناك ترابط بني أصاااااحاب املصااااالحة املختلفني الذين  7-هاء
 .يديرون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

+ + 0 + - - 

حيتفظ القطاااع اخلاااص بقاادر كبري من املوارد الوراثيااة  3-هاااء
 .لألغذية والزراعة

+ - 0 + - - 

حُيفظ قساااااااااااااام هام من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  4-هاء
 .خارج موقعها الطبيعي وميكن احلصول عليها هناك

0 - + -/+ + - 

ة حُيفظ قساااااااااااااام هام من املوارد الوراثية لألغذية والزراع 5-هاء
يف موقعهاااااا الطبيعي ويف املزرعاااااة ويف ظروف ماااااالياااااة وفنياااااة 

 .وقانونية خمتلفة

+ + + + + + 

: واو
ممااااارساااااااااااااااات 
تباااادل الموارد 
الااااااااااوراثاااااااااايااااااااااة 
لاااااااااألغاااااااااذياااااااااة 

 والزراعة

جتري عملية تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف  1-واو
ساايا  ممارسااات متعارف عليها وبني اجملموعات املوجودة من 

 .ملوارد ومستخدميهامقدمي ا

+ + + -/+ + + 

يف البحث والتطوير، حتدث عملية نقل واساااعة للمواد  7-واو
الوراثية بني خمتلف أصاااااحاب املصااااالحة على امتداد سااااالسااااالة 

 .القيمة

+ - + + - - 

المنااااافع : زاي
الناااشااااااااااائااة عن 
اساااااااااااااتاااخاااااادام 
الاااااااااااااامااااااااااااااوارد 
الااااااااااوراثاااااااااايااااااااااة 
لاااااااااألغاااااااااذياااااااااة 

 والزراعة

لناااشااااااااااااااائااة عن املوارد الوراثياة مع أن املنااافع اإلمجااليااة ا 1-زاي
لألغاذياة والزراعاة مرتفعاة للغااياة، فمن الصاااااااااااااااعاب عناد إجراء 
املباادلاة تقادير املناافع املتوقعاة من كال عيناة من عيناات املوارد 

 .الوراثية لألغذية والزراعة

 +/-(: أ) + + + 0
 (: +ب)

 -(: أ)
 (: +ب)

قد يدر   إن اسااااااااتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 7-زاي
 .أيضا  منافع غري نقدية هامة

+ + + + + + 

قد يؤدي اساااااااااااااااتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  3-زاي
إىل آثاااار خاااارجياااة تتجااااوز بكثري املقااادم الفرد واملتلقي الفرد 

 .لتلك املوارد

+ + + + + + 

ارد الوراثية النباتية والحيوانية والموارد الوراثية الحرجية وفريق الخبراء سّلطت جماعات العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالمو مالحظة: 
المعني بالكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات، عند اساتعراض السامات المميزة، الضاوء على السامات ذات الصالة بشاكل خاّ )معّلمة في 

. وأما ذات الصااااااااالة [( بقطاعاتها الفرعية-ل أعاله بعالمة ناقص ]الجدول أعاله بعالمة زائد ]+[( أو أقل )دون( صااااااااالة )معّلمة في الجدو 
عمل ذات  جماعة[. في حين أن الساااامات المميزة التي تعتبرها 0الساااامات التي تعتبر محايدة بالنساااابة إلى قطاع فرعي فهي معلمة بصاااافر ]

فرعية أخرى، فهي معلمة بعالمة زائد عات( اصاااااااالة بشااااااااكل خاّ بمجموعة فرعية من قطاعها الفرعي أو أقل )دون( صاااااااالة بمجموعة )جم
 +[./-وناقص ]
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 جيمالمرفق 
 المشروع المنقح لوثيقة تقدير الحتياجات واإلجراءات الممكنة –التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

 
 

 المقدمة -     أول  
                          ها، أمرا  ضروريا  الستدامة ُ                                                                             يُعد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، إىل جانب خدمات النظام اإليكولوجي اليت يدعم  - 1

                                                                                                         األغذية والزراعة. وهو ضااااروري لتمكني أنظمة اإلنتاج وساااابل املعيشااااة للتكيف مع الظروف االجتماعية واالقتصااااادية والبيئية 
                                                                                                               املتغرية والتطور معها، ويعترب موردا  رئيساااااااايا  يف اجلهود الرامية إىل ضاااااااامان األمن الغذائي والتغذية واحلد  يف الوقت نفسااااااااه من

                                                                                                اآلثار السلبية على البيئة أو ختفيفها، كما أنه يساهم بأشكال متعددة يف رفاه وسبل عييف العديد من األسر.
 
                                                                                          العقود األخرية، اكتساااااااااابت أمهية التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي لألمن الغذائي والتغذية،       وخالل  - 2

                                                      ية املساااااتدامة بشاااااكل عام، تدرتيا  املزيد من االعرتاف يف جداول                                                  وسااااابل العييف الريفية والسااااااحلية، ورفاه اإلنساااااان والتنم
                                                                                   ، أصااااااااااااااحباات هيئااة املوارد الوراثيااة النباااتيااة هيئااة املوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة )اهليئااة(     1665       ويف عااام                  األعمااال الاادوليااة.

                           على مر  السنني، أشرفت اهليئة                                                                               وحصلت على والية تغطي مجيع مكونات التنوع البيولوجي ذات الصلة باألغذية والزراعة. و 
                                                                                                            على التقييمااات العااامليااة للموارد الوراثيااة يف القطاااعااات النباااتيااة واحليوانيااة واحلرجيااة واملااائيااة، واعتماادت خطط عماال عااامليااة 
                                                                                                          للموارد الوراثية يف القطاعات الثالثة األوىل من هذه القطاعات )ويشاااااار إليها يف هذا النص على أهنا خطط العمل العاملية 

        املتعلقة         املقاصاااااااد           ، عددا  من     7015                                                            وتشااااااامل أهداف التنمية املساااااااتدامة، اليت اعتمدهتا األمم املتحدة يف عام   1          القطاعية(.
                      اليت وضاااااعتها اهليئة. وقد        املقاصاااااد                                                                          بصاااااون التنوع البيولوجي واساااااتخدامه املساااااتدام يف سااااايا  األغذية والزراعة، مبا يف ذلك 

                                                                 تلك اليت اضاااااااااطلع هبا املنرب احلكومي الدويل للعلوم والساااااااااياساااااااااات يف جمال التنوع                                   زادت التقييمات العاملية األخرى، مثل 
                                                                                                البيولوجي وخادماات النظاام اإليكولوجي، وعملياات اإلبالغ من جااناب البلادان عن اإلجناازات يف تنفياذ اساااااااااااااارتاتيجيااهتا 

                               قية التنوع البيولوجي، من مسااتوى                                                                               وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي لتحقيق أهداف أيتشااي للتنوع البيولوجي يف اتفا
                                                                                 الوعي بشأن التنوع البيولوجي بشكل عام ومسامهاته يف سبل العييف ورفاه اإلنسان بشكل خاص.

 
                                                   

/a/3http://www.fao.org-                                روما. )متاحة على العنوان التايل:                                   النباتية لألغذية والزراعة يف العامل.                      حالة املوارد الوراثية   .     1666                       منظمة األغذية والزراعة.     1

w7324e.pdfحاااالاااة املوارد الوراثياااة احليوانياااة لألغاااذياااة والزراعاااة يف العاااامل. روماااا. )متااااحاااة على العنوان التاااايل:     7002                       منظماااة األغاااذياااة والزراعاااة.     (؛ .                                                                                         
http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdfخطااة العماال العااامليااة للموارد الوراثيااة احليوانيااة وإعالن إنرتالكن. رومااا.     7002                       منظمااة األغااذيااة والزراعااة.     (؛ .                                                                  

                      التقرير الثاين عن حالة   .     7010                       منظمة األغذية والزراعة.     (؛http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.htm                          )متاحة على العنوان التايل: 
      منظمة     (؛http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e.pdf                               روما. )متاح على العنوان التايل:                                                   املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل. 

                                 روماااااا. )متااااااحاااااة على العنوان التاااااايل:                                                                      خطاااااة العمااااال العااااااملياااااة الثاااااانياااااة للموارد الوراثياااااة النبااااااتياااااة لألغاااااذياااااة والزراعاااااة.   .     7011                 األغاااااذياااااة والزراعاااااة. 

http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htmروما. )متاحة                                      حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل.   .     7014                       منظمة األغذية والزراعة.     (؛             
                                         لعمل العاملية لصاااااااااااااااون املوارد الوراثية احلرجية        . خطة ا    7014                       منظمة األغذية والزراعة.     (؛http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf                     على العنوان التايل:  

  .     7015                          (؛ منظمة األغذية والزراعة. http://www.fao.org/3/a-i3849e.pdf                                                                     واستخدامها وتنميتها بطريقة مستدامة. روما. )متاحة على العنوان التايل: 
   ؛ (http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf                               روما. )متاح على العنوان التايل:                                                 وارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل.                         التقرير الثاين عن حالة امل

      روما.         يف العامل.                                              حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة                                     منظمة األغذية والزراعة. ستنشر قريبا . 

http://www.fao.org/3/a-w7324e.pdf)؛
http://www.fao.org/3/a-w7324e.pdf)؛
http://www.fao.org/3/a-w7324e.pdf)؛
http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdf)؛
http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.htm)؛
http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e.pdf)؛
http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm)؛
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf)؛
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf)؛
http://www.fao.org/3/a-i3849e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf)؛
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                                                                                                  وباعتماد برنامج العمل املتعدد الساااااانوات، قررت اهليئة يف دورهتا العادية احلادية عشاااااارة الشااااااروع يف عملية قطرية   - 3
                                    ، دعت منظمة األغذية والزراعة البلدان     2013                  )التقرير(. ويف عام                       لعامل لألغذية والزراعة                         حالة التنوع البيولوجي يف ا      إلعداد 

                                                                                                          األعضااااااااء إىل تقدمي تقارير قطرية عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وطلبت اهليئة يف دورهتا العادية الساااااااادساااااااة 
  .    2018                              الصيغة النهائية للتقرير يف عام                 ، إىل املنظمة وضع     2017                                   عشرة، اليت عقدت يف يناير/كانون الثاين 

 
                                                                    ، مشاورات إقليمية غري رمسية لتبادل املعلومات بشأن صون التنوع البيولوجي     2016                     وعقدت اهليئة، خالل عام   - 4

                                                                                                 لألغذية والزراعة واساااااااااتخدامه املساااااااااتدام، وحتديد االحتياجات واإلجراءات احملتملة. واالحتياجات واإلجراءات احملتملة 
                                                                                                 صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام احملددة يف هذه الوثيقة هي نتيجة هلذه املشاورات         املمكنة ل
          اإلقليمية.

 
                                                                                             وحتااادد هاااذه الوثيقاااة االحتيااااجاااات واإلجراءات ذات األولوياااة للتنوع البيولوجي لألغاااذياااة والزراعاااة، مثااال "تنوع   - 5

                                                                        تباينها على املستوى الوراثي وعلى مستوى األنواع والنظم اإليكولوجية اليت حتافظ                                        احليوانات والنباتات والكائنات الدقيقة و 
                                                                                                      على هياااكاال النظااام اإليكولوجي ووظااائفااه وعملياااتااه يف نظم اإلنتاااج وحوهلااا، واليت توفر الغااذاء واملنتجااات الزراعيااة غري 

                                           انية والغابات واألمساك وتربية األحياء املائية.                                                       ويعترب أن "نظم اإلنتاج" تشااااااااامل قطاعات احملاصااااااااايل والثروة احليو   2          الغذائية".
  ق   لح                                                                                                      ووفقا  لتعريف منظمة األغذية والزراعة، تشااااااااااااامل الزراعة الغابات ومصاااااااااااااايد األمساك وتربية األحياء املائية. ويرد يف امل

                                                األول وصف للمفاهيم األخرى املستخدمة يف هذه الوثيقة.

 
 األساس المنطقي –      ثاني ا

                                                                                    لوجي لألغذية والزراعة، أي التنوع البيولوجي الذي يسااااااااهم بشاااااااكل أو بآخر يف الزراعة واإلنتاج ُ                 يُعد التنوع البيو   - 6
                                                                                                     الغااذائي، أمرا  ال غىن عنااه من أجاال األمن الغااذائي والتغااذيااة والتنميااة املسااااااااااااااتاادامااة وإمااداد العااديااد من خاادمااات النظااام 

                                                  وعة من املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية                                                             اإليكولوجي احليوية. وقد اختذت العديد من البلدان إجراءات لصااااااااون جمم
                                             وقد قدمت اهليئة، وال تزال تقدم، التوجيهات بشأن                                                           واملائية واستخدامها بشكل مستدام، من خالل اسرتاتيجيات خمتلفة.

           ارات هامة،                                                                                              صاون مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة املتعددة واساتخدامها بشاكل مساتدام، من خالل أدوات وقر 
                                                                                                        وإن كانت خاصااة بقطاعات حمددة. وترصااد املنظمة تنفيذ هذه الصااكوك وترفع التقارير إىل اهليئة عن حالة تنفيذها وحالة 
                                                                                                           خمتلف قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ومع ذلك، هناك حاجة إىل اإلدارة املتكاملة للمكونات املتعددة للتنوع 

                                                                                    اعة، مبا يتخطى االساااااارتاتيجيات اخلاصااااااة بقطاعات املوارد الوراثية لألغذية الزراعة، وصااااااون التنوع                        البيولوجي لألغذية والزر 
                                                                                                           البيولوجي لألغذية والزراعة واساااتخدامه بشاااكل مساااتدام، مبا يف ذلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، من خالل اتباع هنج 

                                                      اخلساااااااارة املساااااااتمرة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وحتساااااااني                                                  أكثر انتظاما . وينبغي اختاذ تدابري حمددة من أجل عكس 
                                                                                                صااااونه وضاااامان اسااااتخدامه بشااااكل مسااااتدام من خالل هنج اإلدارة الشاااااملة واملتعددة القطاعات، على املسااااتوى الوراثي، 

                                        ومستوى األنواع، ومستوى النظم اإليكولوجية.
 

                                                   
             روما. )متاحة                                                                                            اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية بشاااااااااااااااأن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل.   .     7013                       منظمة األغذية والزراعة.     2

   (./a.pdf464as-a/3http://www.fao.org                   على العنوان التايل: 

http://www.fao.org/3/a-as644a.pdf
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               لزراعة ما يلي:                يولوجي لألغذية وا                               وتشمل امليزات األساسية للتنوع الب  - 2

 
 3                                              املكونات اهلامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 
  تعترب املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من املكونات الرئيسااااااية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وهناك                                                                                                 

        تخدامها                                                                                  معرفة بشااااأن خصااااائص املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وحالة جمموعاهتا وتربيتها لصااااوهنا واساااا
                                   الت الثروة احليوانية، واألشااجار وأنواع                                  على ساابيل املثال، أصااناف احملاصاايل، وسااال   –            بشااكل مسااتدام 

                                                                                     النباتات اخلشااااااااااابية األخرى، والساااااااااااالالت واألنواع املائية، والكائنات الدقيقة والالفقاريات، أي تلك 
                مية والقطاعية.                            على الرغم من االختالفات اإلقلي   –                                املستخدمة مباشرة يف خمتلف القطاعات 

  ويعترب التنوع البيولوجي املرافق مكونا  آخر للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وهو ضااااااااااااااروري لتقدمي                                                                                           
                                                                                     العديد من خدمات النظام اإليكولوجي اليت يسااااااااااااااتند إليها إنتاج األغذية والزراعة. وتلعب مكونات 

                                      املائية واألعداء الطبيعيني ألنواع اآلفات يف                                                       التنوع البيولوجي املرافق، مثل امللقحات والرتبة والكائنات 
                                                                                           احملاصاااااااااااااايل وحوهلا، ويف الثروة احليوانية، ونظم اإلنتاج املائية واحلرجية، دورا  هاما  يف تعميم أو زيادة 
                                                                                             التنوع البيولوجي داخل هذه النظم، وبالتايل تعزز سبل العييف الريفية، وحتسن األمن الغذائي والتغذية، 

                                                 والقدرة على الصمود يف وجه التحديات مثل تغري املناخ.               وتوطد االستدامة 
  ويشااااااااااامل مكون األغذية الربية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة األغذية اليت تساااااااااااهم يف القطاعات                                                                                    

                                                                                          االقتصادية الرئيسية مثل مصايد األمساك الطبيعية وجمموعة واسعة من الفطريات والنباتات واحليوانات، 
                                                                     يات، اليت يتم حصاااااااااااادها حمليا  يف الغالب. وهي مهمة لألمن الغذائي والتغذية يف                  مبا يف ذلك الالفقار 

                                 خسااااارهتا. وإن األنواع الربية اليت يتم                                                      العديد من البلدان، ومع ذلك فهي معرضااااة بشااااكل متزايد خلطر 
                                                   ُ                                حصااااااااااادها كمصااااااااااادر لألغذية هي أنواع هامة، ولكن غالبا  ما تُغفل كمكون يف التنوع البيولوجي يف 

                                           قارب برية لألنواع املساااااااتأنساااااااة، وميكن اساااااااتئناساااااااها،                                     اإلنتاج وحوهلا. وبعض األغذية الربية هي أ    نظم 
  .                                               وتوف ر جمموعة من املوارد الوراثية للتهجني واالختيار

               التقييم والرصد

 
  ختتلف املعارف بشااأن حالة التنوع البيولوجي املرافق، وخدمات النظام اإليكولوجي واألغذية الربية بني                                                                                        

                                                                                     وآخر، وغالبا  ما تكون غري مكتملة. وهناك العديد من الالفقاريات والكائنات الدقيقة، وكذلك       إقليم 
             يتم تسااااااااااااااجيلهاااا  مل                         يف نظم اإلنتااااج وحوهلاااا، اليت          املوجودة                                    بعض األنواع النبااااتياااة واحليوانياااة األخرى 

  .                                                             ، كما أن وظائفها ضمن النظم اإليكولوجية تبقى غري مفهومة بشكل جيد     وصفها   أو
 يف أن احلالة غري املتقدمة بشاااااكل كاف لربامج رصاااااد التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، تعين       ال شاااااك                                                                                    

        عن حالة                                           وفر مسااااااوح األعداد والتدابري املقابلة مؤشاااااارا    وت           غري مكتملة.           واجتاهاهتا                           أن البيانات املتعلقة حبالتها 
                            اإلقليمية. وتعطي البيانات من                   لية أو الوطنية أو                                                      الفئات الفردية للتنوع البيولوجي املرافق على املساااااااتويات احمل

                                                   
                                                لالطالع على أوصاف املفاهيم املستخدمة يف هذه الوثيقة.   1           انظر امللحق     3
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                                                                                               هذا النوع صااااورة  خمتلطة، إمنا هناك أسااااباب عديدة تدعو إىل القلق بشااااأن تراجع املكو نات الرئيسااااية للتنو ع 
  .      املرافق          البيولوجي 
             حمفزات التغيري

 
 مها تأثرا  ساااااااالبيا  مبجموعة                                                                        غالبا  ما يتأثر التنوع البيولوجي املرافق وخدمات النظام اإليكولوجي اليت يقد                         

                    يف وجه العديد من هذه                                                           من احملفزات. ومع ذلك، ميكن أن يكون مصاااااااااااااادرا  للقدرة على الصاااااااااااااامود
                                                                                 احملفزات وكقاااعاادة لتكييف نظم اإلنتاااج مع التحااديااات احلاااليااة واملسااااااااااااااتقبليااة. وترتاوح احملفزات بني 

              غذية والزراعة                       سات اإلدارة ضمن قطاع األ                   يف التكنولوجيا وممار           التطورات    وبني                      املستوى احمللي والعاملي، 
  .                                                       واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية األوسع نطاقا                    والعوامل البيئية
                           األطر القانونية والسياساتية

 
  وضااااعت معظم البلدان أطرا  سااااياساااااتية وقانونية تسااااتهدف صااااون التنوع البيولوجي كك ل واسااااتخدامه                                                                                     

                                                               منها تدابري حلماية الطبيعة من أجل التنوع البيولوجي الرب ي، غالبا                             على حنو مسااااااااااااااتدام، ولدى العديد 
                                              والزراعة حمددة، أو أهنا قد تدمج املوارد الوراثية         لألغذية                                تكملها سااااااااااااااياسااااااااااااااات حمددة ملوارد وراثية    ما

                            اليت تتناول إدارة نظم اإلنتاج                                                                  لألغذية والزراعة مع سااياسااات التنمية القطاعية أو الريفية. والسااياسااات 
ُ                                              الغذائية والزراعية تسااااااااتند بشااااااااكل متزايد إىل هُنج النظام اإليكولوجي، واملشاااااااااهد الطبيعية واملشاااااااااهد                                          

                                                                                ومع ذلك، غالبا  ما تفتقر هذه األطر القانونية والسااااااااااااااياساااااااااااااااتية إىل تركيز حمدد على التنوع    .       البحرية
                          ية قائمة للحد  من االستغالل                                                                   البيولوجي املرافق أو األغذية الربية. ويف حني أن االتفاقات الوطنية والدول

                 تسااتهدف بشااكل صااريح                                                                        املفرط لألنواع الساامكية أو الغابات، فإن التدابري القانونية والسااياساااتية اليت 
                                                                                          األغذية الربية أو املكونات يف التنوع البيولوجي املرافق وأدوارها يف توفري خدمات النظام اإليكولوجي

                         غري مذكورة على نطا  واسع.
  احلواجز عملية وضااااااع وتنفيذ أدوات سااااااياساااااااتية فعالة تتناول صااااااون التنوع البيولوجي              ويقيد عدد من                                                                         

               ويواجه التنفيذ                                                                           لألغذية والزراعة واسااتخدامه بشااكل مسااتدام، والتنوع البيولوجي املرافق بشااكل خاص. 
                                                                                        أحيانا  العوائق بفعل عدم توفر املوارد البشااااااااااااارية واملالية، وغياب الوعي واملعرفة من جانب أصاااااااااااااحاب 

           ذات الصلة.                   التعاون بني الوكاالت                                   اإلرادة السياسية و/أو احلوكمة وغياب             الشأن وغياب 
                اإلدارة والتعاون

 
  مت ت اإلفادة على نطا  واساااااااع عن جهود إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وال سااااااايما التنوع                                                                                        

                 لنظام اإليكولوجي.                                                             البيولوجي املرافق، هبدف تعزيز عملية توفري خدمات منظمة وداعمة يف ا
  التنوع البيولوجي       لصااااااااااااون     اتية   و  ُ                                                ُ      أُفيد عن تزايد اسااااااااااااتخدام جمموعة من ممارسااااااااااااات اإلدارة اليت تُعترب م  و                 

                                            . ومع ذلك، ال يزال يتعني حتسااااااني معرفة كيفية تأثري                                        لألغذية والزراعة واسااااااتخدامه على حنو مسااااااتدام
                                                        هذه املمارسات على حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
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  اإلدارة املساااااااااااااتاادامااة للتنوع البيولوجي لألغااذيااة والزراعااة وتعزيز دوره يف تقاادمي خاادمااات النظااام        وتتطلااب                                                                                 
                             يعرب اساااااااااااااتخدام التنوع البيولوجي     . و                 وتعاونا  دوليا            القطاعات   بني   و                                اإليكولوجي تعاونا  متعدد األطراف 

                               ر التعاون على املساااااتويات الوطنية    فأط                                                             لألغذية والزراعة احلدود الدولية واحلدود التقليدية بني القطاعات.
                                                                                             واإلقليمية والدولية يف إدارة املوارد الوراثية متطورة نسبيا  يف القطاعات الفرعية لألغذية والزراعة.

 
                                                                                               يواجه صاااون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واساااتخدامه بشاااكل مساااتدام العديد من التحديات. فعلى سااابيل   - 8

                                    اليت ترتاوح من املوارد الوراثية لألغذية    -                                              وجي لألغذية والزراعة العديد من اجملاالت والقطاعات                          املثال، يغطي التنوع البيول
    اليت    -                                                                                                        والزراعااة إىل التنوع البيولوجي املرافق، مثاال امللقحااات والكااائنااات احليااة الاادقيقااة يف الرتبااة واملوائاال واألنظمااة البيئيااة 

                                                           اليت أبلغت عنها البلدان، هناك احلاجة إىل إنشاااااااااء آليات تعاون بني                                        ميكن إدارهتا بشااااااااكل منعزل. ومن بني التحديات   ال
                                                         القطاعات إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بفعالية.

 
                                                                                                    وتتناول خطة العمل القطاعية للهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وحتدد األولويات االسااااااارتاتيجية لالساااااااتخدام   - 6

                                                                                            ية وتنميتها وصااااايانتها، فضاااااال  عن األحكام املتعلقة بالتعاون والتمويل والتنفيذ. وتوجه اللجنة تنفيذ                       املساااااتدام للموارد الوراث
                                                                                                           خطط العمل القطاعية العاملية، وتدعمها وترصاااااااادها، كما تقيم على فرتات منتظمة حالة تنفيذها ومكونات املوارد الوراثية 

                          لألغذية والزراعة اخلاصة هبا.

 
                                                                        واإلجراءات  احملتملااة[ اجملمعااة يف هااذه الوثيقااة التحااديااات اليت حااددهتااا البلاادان أثناااء                 وتعكس االحتياااجااات   -  10

                                                                                                    إعداد التقرير. وينصاااااااااب الرتكيز بقوة على اإلجراءات اليت تساااااااااعى إىل زيادة حتساااااااااني املعرفة بالتنوع البيولوجي لألغذية 
                                       ى سااااااابيل املثال، التنوع البيولوجي املرافق،                                                    سااااااايما األنواع واملكونات على مساااااااتوى النظام اإليكولوجي، عل             والزراعة، وال

                                                                                                       الذي يتخلف عن اآلخرين يف هذا الصااادد، وآثار ممارساااات اإلدارة وهنجها املتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. 
ُ                                                                  كما مت التأكيد على احلاجة إىل تنفيذ هُنج وإجراءات عملية لتحسني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. و         مت إيالء                                  

                                                                                                          املزيد من االهتمام ألمهية التعاون، على مجيع املستويات، يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصونه واستخدامه 
               على حنو مستدام.

 
                                                                                                   وإدراكا  ألمهية جتنب االزدواجية، واحلاجة إىل التعاون والتنساااااااايق، توفر هذه الوثيقة إطارا  شااااااااامال  لصااااااااون التنوع   -  11
                                                                                                      وجي لألغذية والزراعة كك ل واساااتخدامه بشاااكل مساااتدام. وينبغي أن تتخذ البلدان اإلجراءات الالزمة وفقا  ألولوياهتا       البيول

                                                                                                              الوطنية والتزاماهتا الدولية، حساااااااب االقتضااااااااء. وال تغري الوثيقة خطط العمل العاملية القطاعية للهيئة، أو حتل  حملها. وبدال  
                                                                         ا  متكينيا  شااااااامال  لتنفيذها بشااااااكل متسااااااق ومتماسااااااك. وأيضااااااا ، بالنظر إىل عمل اهليئة                               من ذلك، فإهنا تكملها وختلق إطار 

                                                                                                             الشامل لعدة قطاعات بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها، فإن الوثيقة ال تشري إىل قضايا 
        نافعها.                         احلصول على املوارد وتقاسم م

 
 الوثيقةطبيعة  –ا      ثالث  
                                                                                                دف هذه الوثيقة إىل تعزيز العمل املنساااااق عرب القطاعات ذات الصااااالة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على  هت  -  17

                                                                                                  املساااااااتوى الوراثي ومساااااااتوى النظم اإليكولوجية. وهي طوعية وغري ملزمة. وال هتدف إىل اساااااااتبدال أو تكرار خطط العمل 
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                                                             اقات الدولية األخرى، بل إىل تعزيز تنفيذها املتناغم، حساااااااب املقتضاااااااى.                                                  العاملية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، أو االتف
                                  وتب حتديث هذه الوثيقة عند االقتضاء.

 
 األهداف -      رابع ا
                                                                                                   يف ماا يتعلق باالتنوع البيولوجي لألغاذياة والزراعاة، وال ساااااااااااااايماا التنوع البيولوجي املرافق، وتنظيم خادماات النظاام   -  13

                                         إلجراءات الواردة يف هذه الوثيقة إىل ما يلي:                           اإليكولوجي اليت يدعمها، هتدف ا

 
  زيادة الوعي بشااااأن أمهية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بني مجيع أصااااحاب املصاااالحة املعنيني، من                                                                                      

                                    املنتجني إىل املستهلكني وصانعي السياسات؛
 ية للهيئة، وصاااااااون                                                                       إنشااااااااء إطار متكيين للتنفيذ املتساااااااق واملتناساااااااق خلطط العمل العاملية القطاعية احلال                

                                                                                            التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية واستخدامهم بشكل مستدام، وبالتايل لصون التنوع البيولوجي 
                                                                                    لألغذية والزراعة ككل ، كأساس لألمن الغذائي واألغذية والزراعة املستدامة واحلد  من الفقر؛ 

 املساااتدام، وال سااايما التنوع البيولوجي املرافق                                                         تعزيز إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واساااتخدامه                                         
                                                                                    واألغذية الربية، داخل نظم اإلنتاج والنظم اإليكولوجية األرضااااااااااااية واملائية، كأساااااااااااااس خلدمات النظام 
                                                                                        اإليكولوجي والقدرة على الصاامود، من أجل تعزيز التنمية االقتصااادية واحلد  من اجلوع والفقر، خاصااة 

                                                   توفري خيارات للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره؛                            يف البلدان النامية، فضال  عن
  وضااااع األساااااس املفاهيمي واإلطار الالزم لوضااااع واعتماد سااااياسااااات وتشااااريعات وبرامج وطنية إلدارة                                                                                

                                                              التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصونه واستخدامه بشكل مستدام؛
  واإلقليمية والدولية، وتعزيز القدرات املؤسسية،                                                    زيادة التعاون وتبادل املعلومات على املستويات الوطنية                                            

                                                                                مباا يف ذلاك جمااالت البحاث والتعليم والتادرياب بشاااااااااااااااأن صااااااااااااااون التنوع البيولوجي لألغاذياة والزراعاة 
                       واستخدامه بشكل مستدام؛

  حتسااني مجع البيانات ووضااع مقاييس ومؤشاارات لقياس أثر ممارسااات اإلدارة وهنجها على صااون التنوع                                                                                 
                                                                   ية والزراعة واساااااااااتخدامه بشاااااااااكل مساااااااااتدام على املساااااااااتوى الوراثي ومساااااااااتوى النظام               البيولوجي لألغذ
           اإليكولوجي؛

  احلد  من االزدواجية غري املقصاااودة وغري الضااارورية لإلجراءات من أجل تشاااجيع الكفاءة والفعالية يف   و                                                                                    
   م.                                                                                 اجلهود العاملية والوطنية لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدا
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 الهيكل والتنظيم –      خامس ا
                                                                                                    تعرض هذه الوثيقة جمموعة من اإلجراءات  املمكنة[ املتكاملة واملرتابطة لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة   -  14

                                                                                               واساااااااتخدامه بشاااااااكل مساااااااتدام، مت تنظيمها يف ثالثة جماالت ذات أولوية. ويتصااااااال العديد من هذه اإلجراءات  املمكنة[ 
  .        ي أولوية     جمال ذ         بأكثر من 

 
                                               : تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصده 1            جمال األولوية 

 
                                         : إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 7            جمال األولوية 

 
                                                : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 3            جمال األولوية 

 
                                                ساااااااابقية النساااااااابية لكل جمال عمل  ممكن[ واجلداول الزمنية                                              وال ترد اإلجراءات  املمكنة[ برتتيب األولوية، ألن األ  -  15

                                                                                                               املرتبطة قد ختتلف اختالفا  كبريا  بني البلدان واملناطق. وقد تعتمد األولوية النسااااابية على مكونات التنوع البيولوجي لألغذية 
                                    و املوارد املالية، أو السااياسااات اجلارية                                                                                   والزراعة نفسااها، أو البيئة الطبيعية أو نظم اإلنتاج املعنية، أو قدرات اإلدارة احلالية، أ

                                               بالفعل إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

 
                                                                                            ولكل جمال من جماالت العمل  املمكنة[، تعرض مقدمة االحتياجات احملددة على أساس التقارير القطرية اليت مت   -  16

                                           ه. مث يتم عرض عدد من األولويات احملددة. وتتكون                                                          إعدادها كمسااااامهات يف التقرير والعمليات االسااااتشااااارية املذكورة أعال
                                                             كل أولوية من أساس منطقي وجمموعة من اإلجراءات الفردية  املمكنة[.
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 المجالت ذات األولوية لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه المستدام
 

                                             تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصده  : 1             مجال األولوية 

                                                                          حتسني توافر املعلومات املتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واحلصول عليها  1 - 1
 

                                        إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة   : 2             مجال األولوية 

                                                            تعزيز النهج املتكاملة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  1 - 2
   عة                                      حتسني صون التنوع البيولوجي لألغذية والزرا  2 - 2

 
                                               األطر المؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  : 3             مجال األولوية 

                                                      بناء القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريب  1 - 3
                                            تعزيز األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية  2 - 3
                 التعاون والتمويل  3 - 3
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        ة ورصده       والزراع                              تقييم التنوع البيولوجي لألغذية   : 1             مجال األولوية 
 

      مقدمة
                        للمفاهيم املسااااااااتخدمة يف هذه    1  ق   لح      نظر امل اُ                                                                  يُعترب حتديد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتوصاااااااايفه وتقييمه ورصااااااااده )

                                                                                                  الوثيقة( من األمور الضااااااارورية لصاااااااونه واساااااااتخدامه بشاااااااكل مساااااااتدام. وإن عمليات تقييم ورصاااااااد حالة واجتاهات التنوع 
                                                                              رته على املسااااااااااااااتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية غري متساااااااااااااااوية، وغالبا  ما تكون حمدودة                               البيولوجي لألغذية والزراعة وإدا

                                                                                                            وجزئية. كما خيتلف مدى وطابع فجوات املعرفة احلالية اختالفا  كبريا  بني خمتلف فئات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

 
        واألنواع    –                                                          واملائية لألغذية والزراعة )املوارد الوراثية لألغذية والزراعة(                                                     ويف حالة النباتات املساااااتأنساااااة واملوارد الوراثية احليوانية 

                                                                                                        اليت يتم حصااادها على نطا  واسااع من الربية )مثل األشااجار احلرجية واألنواع النباتية اخلشاابية األخرى واألنواع يف املصااايد 
                                 ملنااطق يف العاامل وعرب القطااعاات. وعلى                                                        توجاد قوائم جرد ومعلوماات، على الرغم من تفااوت درجااهتاا عرب ا   –          الطبيعياة( 

                                                                                                           املساااااااااتوى العاملي، مت تطوير أنظمة رصاااااااااد للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، على سااااااااابيل املثال، النظام العاملي للمعلومات 
                ستأنسة، والنظام                                                                                                       واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ونظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات امل

                                            العاملي للمعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية.

 
                                                                                                            وتري عموما  رصاااااد النظم اإليكولوجية الرئيساااااية ذات األمهية لألغذية والزراعة على املساااااتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية 

                            ت األعشاااااااااب البحرية، والغابات،                                                                         لألراضااااااااي الرطبة الداخلية والساااااااااحلية، والشااااااااعب املرجانية، وغابات املنغروف، وطبقا
                                             واملراعي، وإن كانت مبستويات خمتلفة من الشمولية.

 
                                                                                                    ويف املقاااابااال، مل يتم حتااادياااد وتوثيق العااادياااد من أنواع التنوع البيولوجي املرافق اليت تقااادم خااادماااات تنظيمياااة وداعماااة، 

                                  جيد نساابيا  لبعض اجملموعات التصاانيفية   ل                      ثيق اجتاهات األعداد بشااك                                           ساايما الكائنات الدقيقة والالفقاريات. ويتم تو    وال
                                                                                            )مثاال بعض الفقاااريااات( ولكن، بااالنساااااااااااااابااة للمجموعااات األخرى، تكاااد املعرفااة أن تكون غري موجودة. ويف كثري من 

                                   امليتاجينومية وغريها من تقنيات تفاعل                                                               احلاالت، يصااااعب توصاااايف وتنظيم األنواع الفردية، وميكن اسااااتخدام األساااااليب 
      معات.      د التج            اجلينوم لتحدي

 
                                                                                                    ويف العديد من احلاالت، تكون مساااامهات مكونات حمددة من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف توفري خدمات النظام 
                                                                                                    اإليكولوجي غري مفهومة بشاااكل جيد، كما هو احلال بالنسااابة آلثار احملفزات املعينة )مبا يف ذلك تغري املناخ( على أحجام 

                                              ولوجية اليت تدعم توفري خدمات النظام اإليكولوجي.       ت اإليك                            األعداد وتوزيعها، وعلى العالقا

 
                                                                                               ويف ضاااااااوء ما سااااااابق، هناك حاجة عامة لتحساااااااني توافر البيانات واملعلومات. وتشااااااامل االحتياجات األكثر حتديدا  حتساااااااني 

              األنواع والنظم                                                                                         منهجيات تساااااااااااااجيل وختزين وحتليل البيانات )مبا يف ذلك نظم املعلومات اجلغرافية( بشاااااااااااااأن التغريات يف وفرة 
                                                                                                           اإليكولوجية وتوزيعها، وحتسني القدرة على الرصد والتقييم، على سبيل املثال من خالل زيادة عدد خرباء التصنيف املاهرين.
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                                                                               تحسين توافر المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والحصول عليها  1 - 1

              األساس المنطقي
                                                                      غذية والزراعة من عدد ال حيصاااااااااااااى من األنواع، ومن بينها األصاااااااااااااناف والساااااااااااااالالت. وقد مت                          يتكون التنوع البيولوجي لأل

                                                                                                          االعرتاف باألمهية احملورية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، وتوصااايفها وتقييمها ورصااادها، واالتفا  على األحكام اخلاصاااة 
                 الوراثية املعنية.                                                         هبذه اإلجراءات، يف خطط العمل العاملية القطاعية اخلاصة باملوارد 

 
                        التنوع البيولوجي املرافق       املثال                                                                         وهناك حاجة لتحساااااااااااااني معرفة األنواع األخرى ذات األمهية لألغذية والزراعة، على سااااااااااااابيل 

                                                                                                       الذي يقدم خدمات التلقيح وتنظيم اآلفات واألمراض واألغذية الربية، وكذلك نظم إيكولوجية وموائل كاملة، باالساااااااااااتناد 
                                                                                         دة حيثما أمكن وتعزيز تلك البيانات. وبالنظر إىل النطا  الواسااااااااااااااع هلذه املكونات للتنوع البيولوجي                   إىل البيانات املوجو 

                                                                                                          لألغذية والزراعة واالختالفات يف احتياجات البلدان وقدراهتا، يتعني حتديد األنواع ذات األولوية، والنظم اإليكولوجية، أو 
           توى الوطين.                                              خدمات النظام اإليكولوجي، للتقييم والرصد على املس

 
                                                                                                         وتوجد جمموعة واسااعة من املمارسااات والنهج اإلدارية اليت تسااتفيد من خمتلف مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، 
        ُ                                                                                       وبالتايل يُعترب أهنا تساااهم يف صااونه واسااتخدامه بشااكل مسااتدام. وتشاامل هذه املمارسااات تلك املسااتخدمة على مسااتوى 

                                                                               وإدارة التلقيح، والزراعة العضوية، واإلدارة املتكاملة لآلفات(، ونظم اإلنتاج املختلطة          لموارد،        احلافظة ل                    اإلنتاج )مثل الزراعة 
                                                                                                                 )مثل احلراجة الزراعية، والنظم املتكاملة للمحاصاااااااااايل والثروة احليوانية واملائية، وممارسااااااااااات التنويع يف تربية األحياء املائية(، 

                                                      اإليكولوجي األرضااااااي واملائي )مثل هنج النظم اإليكولوجية ملصااااااايد                                            وممارسااااااات االسااااااتعادة، والنهج على مسااااااتوى النظام
                                                                                                      األمساك وتربية األحياء املائية واإلدارة املسااااااااااتدامة للغابات واإليكولوجيا الزراعية(. ومع ذلك، يصااااااااااعب يف معظم احلاالت 

                     ت عن تطبيق املمارسااااات.                                                                                تقييم مدى اسااااتخدام هذه املوارد، بساااابب تنوع املقاييس والسااااياقات املتضاااامنة وغياب املعلوما
             عترب يف الغالب                                 ُ بالنساااااااااااابة إىل هذا النوع من التنوع تُ                                               املمارسااااااااااااات اليت تركز على التنوع البيولوجي لألغذية                ومع أن  تأثريات 

           هذا الصدد.                                                                              ، فمن الواضح أن هناك حاجة إلجراء املزيد من البحوث وتطوير أساليب تقييم مناسبة يف ة     إتابي

 
              ءات ]الممكنة[     اإلجرا

                               ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ا
                                                                 القطاعية لتحسني توصيف املوارد الوراثية املعينة وتقييمها ورصدها، حسب         العاملية       العمل    ة        تنفيذ خط       تشجيع 1-1-1

  .       االقتضاء

                                                التنوع البيولوجي املرافق وخدمات النظام اإليكولوجي
                                                  اخ( على أعداد وتوزيع التنوع البيولوجي املرافق وعلى                                             حتسااااااني فهم تأثريات حمفزات معينة )مبا يف ذلك تغري املن 1-1-2

                                                         العالقات اإليكولوجية اليت تدعم توفري خدمات النظام اإليكولوجي.
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                                                                                          حتديد األنواع ذات األولوية، والنظم اإليكولوجية، وخدمات النظام اإليكولوجي، حسااااااب االقتضاااااااء، للتقييم  1-1-3
                         والرصد على املستوى الوطين.

                                                                                ساااااااااااؤوليات املتعلقة بتقييم ورصاااااااااااد التنوع البيولوجي املصااااااااااااحب وخدمات النظم اإليكولوجية ذات        حتديد امل 1-1-4
                                                                                                       الصااااااااااالة. وقد ينطوي ذلك على تفويض وكالة وطنية )على سااااااااااابيل املثال، من قطاعي الزراعة أو البيئة، أو كليهما( جلمع 

                               البيانات واالضطالع بأنشطة الرصد.

                                                                     ثل تلك اليت وضعت ألهداف التنمية املستدامة، أو اتفاقية التنوع البيولوجي،                             استخدام نظم الرصد القائمة )م 1-1-5
                                                                                                     أو اهليئة(، إىل حد معقول، والبيانات واملؤشاارات احلالية على املسااتوى الوطين، واسااتكشاااف إمكانات املؤشاارات اليت ختدم 

              أغراض متعددة.

                                               يانات وحصاارها وتقييمها ورصاادها، و/أو تطوير أدوات                                                 تعزيز األدوات واملعايري والربوتوكوالت القائمة جلمع الب 1-1-6
                                                                                        ومعايري وبروتوكوالت جديدة، مع مراعاة املبادرات الدولية ذات الصلة واألدوات واألساليب القائمة.

                                                                                          دمج نظم الرصاااااااااااااد الوطنية القائمة )مثل تلك اليت وضاااااااااااااعت ألهداف التنمية املساااااااااااااتدامة، أو اتفاقية التنوع  1-1-2
                                                                                       يئة( يف إطار شااااااااااامل للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، هبدف حتسااااااااااني تقييم ورصااااااااااد التنوع البيولوجي                 البيولوجي، أو اهل

                                                                                           لألغذية والزراعة، من خالل استخدام مجيع البيانات واملؤشرات املوجودة على املستوى الوطين، بشكل كامل.

                اإلدارة املتكاملة
                                                       يلها، وأنظمة إدارة املعارف، واألساااليب لتبادل ونشاار املعارف                                         تطوير أدوات جلمع البيانات، واملنهجيات لتحل 1-1-8

                                                                                                   ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك يف ما يتعلق بإدارهتا املتكاملة وبطريقة تشاركية.

          لتقليدية.                                                                                حتسني توافر البيانات الالزمة لرصد مدى استخدام ممارسات وهنج اإلدارة، مع مراعاة املعارف ا 1-1-6

                                                                                               تطوير وتطبيق أساااااااااااليب لتقييم أثر ممارسااااااااااات اإلدارة على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتوفري خدمات 1-1-10
                                   النظام اإليكولوجي، مبا يف ذلك الوكالء.
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                               تنوع البيولوجي لألغذية والزراعة        إدارة ال  : 2             مجال األولوية 

      مقدمة
                                                                  ذية والزراعة على توفري خمتلف خدمات النظام اإليكولوجي جمموعة من األنشاااااطة                                     تشااااامل إدارة قدرة التنوع البيولوجي لألغ

                                                                                                         على خمتلف املساااااتويات )من املساااااتوى الوراثي ومساااااتوى األنواع إىل املناظر الطبيعية أو املناظر الطبيعية البحرية(. وتشااااامل 
                                                                       هذه األنشطة صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام.

 
                                                                                                         ويف حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، يشمل "االستخدام" خمتلف املمارسات واألنشطة اليت تنطوي عليها زراعة أو 
                                                                                                         تربية األنواع املسااااااتأنسااااااة، وتنفيذ أنشااااااطة حتسااااااني وراثية رمسية أو غري رمسية، واسااااااتئناس أنواع برية إضااااااافية، وإدخال أنواع 

                                                                                 يدة، وإدارة األنواع الربية والتنوع البيولوجي املرافق هلا وموائلها يف نظم اإلنتاج وحوهلا             نظم إنتاج جد  يف                 مساااااااتأنساااااااة أو برية 
                             ائية وغريها من املنتجات الربية.                                                    لتعزيز تقدمي خدمات النظام اإليكولوجي، وحصاد املواد الغذ

 
            املوقع لكافة                  يني: )أ( اإلدارة يف                 املرافق جمالني رئيسااا                                                          ويشااامل مصاااطلح "االساااتخدام املساااتدام" املطبق على التنوع البيولوجي 

         ت النظام                                                                                                التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة للحفاظ على تنوع الكائنات احلية وتفاعالهتا لضاااااااااامان اسااااااااااتمرار توفري خدما
                                                                                                اإليكولوجي، )ب( واالساااااتئناس املساااااتهدف وانتقاء األنواع لتحساااااني تقدمي خدمات النظام اإليكولوجي. ومن املعرتف به 

                                                                                                    واسااااااااع أن إدارة التنوع، مبا يف ذلك املوائل ألنواع التنوع البيولوجي املرافق، تسااااااااهم يف بناء نظم اإلنتاج القادرة          على نطا  
                                                                                                    على الصاااااااااااامود، وساااااااااااابل العييف، وتعزيز األمن الغذائي والتغذية، وتكثيف اإلنتاج الغذائي والزراعي على حنو مسااااااااااااتدام. 

                                                     لتنوع البيولوجي املرافق، إال يف بعض االستثناءات القليلة.                                        يركز االنتقاء والتحسني الوراثي على أنواع ا   وال

 
                                                                                                  ويعترب أن للعديد من املمارساااااات وهنج اإلدارة املطبقة على مساااااتوى املزرعة أو األشاااااجار أو أي وحدة أخرى من وحدات 

                      إتاّب على صاااون التنوع                                                                                          اإلنتاج، أو على مساااتوى النظام اإليكولوجي أو املناظر الطبيعية أو املناظر الطبيعية البحرية، تأثري
                                                       ويف الوقت نفسااااه، ترتبط الدوافع الرئيسااااية للتغيري على مسااااتوى                                                   البيولوجي لألغذية والزراعة واسااااتخدامه بشااااكل مسااااتدام.

                                                                                                        نظام اإلنتاج اليت تؤثر ساااااااااااااالبا  على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي املرافقة مبمارسااااااااااااااات 
                                                                                         ذلك التغيريات يف اساااتخدام األراضاااي واملياه وإدارهتا، والتلوث، واإلفراط يف اساااتخدام املدخالت اخلارجية،               اإلدارة، مبا يف

                                                                               تطوير املمارسااااااااااات والنهج اليت تركز على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، واعتمادها    إن                           واالسااااااااااتغالل املفرط للموارد. و 
                                                        اجااه العااديااد من التحااديااات. ففي حني أن مكون من مكونااات التنوع   و  ي   ،                                     وتنفيااذهااا، واحلااد من الساااااااااااااالبيااة منهااا وجتنبهااا

                                                                             من اجليناااات واألنواع الفردياااة للنبااااتاااات واحليواناااات والكاااائناااات احلياااة الااادقيقاااة إىل النظم    –                          البيولوجي لألغاااذياااة والزراعاااة 
                      من املناظر الطبيعية أو                                                                يكتسااااي أمهية خاصااااة، فإنه ال يتواجد يف عزلة، وبالتايل تب إدارته كجزء   –                   اإليكولوجية بأكملها 

                            أصاااااااااااحاب املصااااااااااالحة املتعددين الذين         اجلمع بني                                                               املناظر الطبيعية البحرية األوساااااااااااع نطاقا . ويتطلب ذلك، يف مجلة أمور، 
  .  هم                                                             يعملون داخل املناظر الطبيعية أو املناظر الطبيعية البحرية وإشراك

 
                      غذية والزراعة ما يلي:         يولوجي لأل                                            وميكن أن تشمل األولويات األخرى إلدارة التنوع الب
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                                                                                                 تعزيز األنشاااااطة الرامية إىل تعزيز وصاااااون املعارف التقليدية اليت تسااااااهم يف اإلدارة املساااااتدامة للتنوع البيولوجي   ( 1 )
                                                                                          لألغذية والزراعة. وقد ضاااااااااااع الكثري من املعارف دون أن يتم توثيقها على اإلطال ، وال تزال هذه اخلسااااااااااارة 

                 ارسات التقليدية؛                           مستمرة مع تضاؤل استخدام املم

                                                                                           احلفاظ على مناطق من املوائل الطبيعية أو شاااااااااااااابه الطبيعية داخل نظم اإلنتاج وحوهلا، مبا يف ذلك تلك اليت   ( 7 )
                                                                               تدار بشكل مكثف، وعند الضرورة جتديد املوائل املتضررة أو املتجزئة أو إعادة توصيلها؛ 

                                                    ية أو ممارسات غري مستدامة يف الزراعة، والغابات، ومصايد                                                معاجلة التهديدات احملددة مثل األنواع الغريبة الغاز   ( 3 )
                              األمساك أو تربية األحياء املائية؛

                                                                                    نطا  تطوير واعتماد وتنفيذ هنج النظام اإليكولوجي أو هنج املناظر الطبيعية/املناظر الطبيعية         وتوسااااااااااايع      تعزيز   و   ( 4 )
                       ولوجي وحتسني سبل املعيشة.                                                        البحرية يف إدارة نظم اإلنتاج، لضمان توفري خدمات النظام اإليك

 
                                                                                                          ويف سااااااايا  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، يشااااااامل احلفظ يف املوقع الطبيعي تدابري تعزز احلفاظ على التنوع البيولوجي 
                                                                                                          واسااتمرار تطوره يف نظم إنتاج احملاصاايل واحليوانات والغابات والنظم املائية واملختلطة، وحوهلا. ويشاامل احلفظ خارج املوقع 

                                                                                                       لطبيعي احلفاااظ على مكونااات التنوع البيولوجي لألغااذيااة والزراعااة خااارج موائلهااا الطبيعيااة يف نظم اإلنتاااج وحوهلااا. وقااد  ا
                                                                                                            ينطوي ذلك على صون الكائنات الدقيقة يف مواقع مثل احلدائق النباتية، أو خارج املوقع، أو األكواريوم، أو بنوك اجلينات 

      احملافظ                                                                           احليوانات النادرة، أو خمازن البذور، أو اللقاح، أو األنسااااااجة النباتية، أو املواد                                    احلقلية، أو حدائق احليوان، أو مزارع
                                                                عليها بالتجميد، مثل السائل املنوي احليواين أو األجنة يف بنوك اجلينات.

 
                وبوجه عام، أحرز                                                                                                وقد اتفقت اهليئة على أولويات صاااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف خطط العمل القطاعية العاملية.

                                                                                                      احلفظ خارج املوقع الطبيعي تقدما  يف العقد املاضااااااااااااااي يف مجيع قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، يف حني يواجه 
                                                                           احلفظ يف املوقع ويف املزرعة حتديات أكرب، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالدوافع االقتصادية.

 
                                                                      ة التمويل ونقص املوظفني املدربني وذلك االفتقار إىل املوارد التقنية من القيود                                      وبالنظر إىل ما ورد أعاله، يعترب عدم كفاي

                                                      ُ                                              املشرتكة على املوارد. وعندما يتعلق األمر باملوارد البشرية، ُتالحظ نقاط الضعف بشكل خاص يف التصنيف واملنهجيات. 
      ويزيد                          سااااليب واسااارتاتيجيات الصاااون.                                                                 ويعيق عدم وجود هنج متعدد التخصاااصاااات يف البحوث اجلهود الرامية إىل حتساااني أ

                                                                                                        االفتقار إىل املوارد من صاااااعوبة ساااااد الفجوات املعرفية من النوع املوصاااااوف أعاله، ويقيد تنفيذ الربنامج اللوائح اليت هتدف 
                                                                                                           إىل محاية التنوع البيولوجي، أو مينع تنفيذها بشاااااااكل فعال. وينبغي تعزيز أنشاااااااطة التعليم والتدريب وزيادة مساااااااتوى الوعي 

                             جني ووصوال  إىل صانعي السياسات.                                               ند أصحاب املصلحة على مجيع املستويات، بدءا  من املنت ع

 
             وال يتم تعميم                                                                                                أما الفئة األخرى من القيود فتشمل نقاط الضعف يف األطر القانونية والسياساتية واملؤسسية و/أو تنفيذها. 

                                             وجي املرافق املرتبط هبا بشكل كاف يف السياسات اليت                                                          توفري تنظيم ودعم خدمات النظام اإليكولوجي وصون التنوع البيول
                                                                                                  تسااااتهدف خمتلف قطاعات األغذية والزراعة وتلك اليت تعاجل قطاعات االقتصاااااد األخرى. وهناك أيضااااا  تركيز حمدود على 

            بشاااكل صاااحيح يف                                                                                                    التنوع البيولوجي املرافق يف أطر الساااياساااات العامة املتعلقة بالتنوع البيولوجي. وغالبا  ما ال يتم تنفيذها
                                        البلدان اليت وضعت سياسات وقوانني ذات صلة.



14 iageAppendix C,  CGRFA-17/19/Report 

 

                                               معرتفا  به على نطا  واسع. وبشكل عام، هناك نقص يف                               يق بني أصحاب املصلحة قيدا  آخر                           ويعترب انعدام التعاون والتنس
             بني الوزارات،                                                                                          التنساااايق بني القطاعات، مبا يف ذلك على مسااااتوى السااااياسااااات. وهناك قيود مرتبطة بنقص الروابط الكافية 

                                               ، وبني صانعي السياسات واملنتجني أو اجملتمعات احمللية.                           وبني الباحثني وصانعي السياسات
 
                                                             تعزيز النهج المتكاملة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  1 - 2

              األساس المنطقي
                          ت التنوع البيولوجي لألغذية                                              املمارساااااااااااات والنهج اإلدارية اليت تساااااااااااتخدم خمتلف مكونا                        ميكن حتديد جمموعة واساااااااااااعة من 

                                                                                                          والزراعة ومن مث تساااااااااااهم يف صااااااااااونه وتعزيز اسااااااااااتخدامه، داخل وخارج نظم اإلنتاج. وغالبا  ما تتم إدارة التنوع البيولوجي 
                 صاااونه أو اساااتخدامه                                                                             املرافق، على وجه اخلصاااوص، بشاااكل غري مباشااار بدال  من خالل اإلجراءات احملددة اليت تساااتهدف

             بشكل مستدام.

 

                                                                                                                  وح نطا  هنج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من املناظر الطبيعية أو املناظر الطبيعية البحرية إىل نظام اإلنتاج أو     ويرتا
ُ                                                             قطعااة األرض الفرديااة. وقااد اعتماادت العااديااد من البلاادان هُنج املناااظر الطبيعيااة واملناااظر الطبيعيااة البحريااة والتخطيط املتكاااماال                                                  

ا يف العديد من البلدان تطبيق اإلدارة املسااتدامة للغابات وهنم                          ياه، على األقل إىل حد ما.                  السااتخدام األراضااي وامل                                                                  وتري أيضاا 
           وعلى مسااتوى                                                                                                      النظام اإليكولوجي إزاء مصااايد األمساك وتربية األحياء املائية والزراعة اإليكولوجية وممارسااات اسااتعادة املوارد. 

                                            ُ                      ملتعلقة بتنويع أنظمة اإلنتاج، وممارساااااااااااااات اإلدارة وهُنج اإلنتاج، صاااااااااااااون التنوع                                      نظام اإلنتاج، قد تعزز املمارساااااااااااااات احملددة ا
                                                                    ُ                                      البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام. وينبغي تطبيق هذه الُنهج واملمارسات على نطا  أوسع. ومع ذلك، 

                     تنفيذها أمرا  صعبا .                                                                       فإن نقص البحوث واملعرفة والقدرات واملوارد واألطر التمكينية تعل اعتمادها و 

 
                                                                                                        وإن العديد من املمارسااااااااااات والنهج اإلدارية اليت تسااااااااااتخدم مكونات خمتلفة من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة معقدة 
                                                                                                     نساااااااااااااابيااا  وتتطلااب فهمااا  جياادا  لرتكيبااة األنواع يف النظااام اإليكولوجي، ووظااائف هااذه األنواع داخاال النظااام اإليكولوجي، 

                                   ُ                                                  ما بينها. وميكن ملثل هذه املمارساااااات والُنهج أن تكون كثيفة املعرفة، وخاصاااااة بالسااااايا ، وأن توفر    يف                   والعالقات التغذوية
                                                                                               فوائد على املدى الطويل وليس على املدى القصااااااري. وهناك حاجة إىل دعم فين وسااااااياسااااااي، فضااااااال  عن تطوير القدرات، 

                                ت وتشجيع التنفيذ على نطا  أوسع.                      للتغلب على هذه التحديا
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               اءات ]الممكنة[     اإلجر 

                                املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
                                               املوارد الوراثية املعنية واستخدامها بشكل مستدام.                                                  تعزيز تنفيذ خطط العمل القطاعية العاملية لتحسني صون 7-1-1

                اإلدارة املتكاملة
ُ                                                      الرتويج ملمارساااااات وهُنج اإلنتاج الغذائي والزراعي املساااااتدامة اليت تساااااتخدم التنوع  2-1-2                           البيولوجي لألغذية والزراعة                 

                                                                                 وتصونه وتستعيده ويف نفس الوقت حتسن سبل املعيشة وتدعم األداء االقتصادي والصحة البيئية.
                                                                                                مراعاة عوامل التغيري اليت تؤثر ساااااااااااااالبا  على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي  2-1-3

ُ      املرافقة له عند وضع أو تنفيذ هُنج متك                                               املة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.                             
                                                          ُ                            تشاااااجيع البحوث، مبا يف ذلك البحوث التشااااااركية، بشاااااأن املمارساااااات والُنهج اإلدارية اليت تساااااتخدم خمتلف  2-1-4

                                          مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. 
                                       على املعارف التقليدية( اليت تسهم يف زيادة                                                       حتديد أفضل املمارسات اإلدارية )مبا يف ذلك املمارسات القائمة  2-1-5

                                                                                                     صاااون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واساااتخدامه بشاااكل مساااتدام، ووضاااع خطوط توجيهية وأدوات لتساااهيل تنفيذها، 
             حسب االقتضاء.

 
             ذية والزراعة                              تحسين صون التنوع البيولوجي لألغ  2 - 2

              األساس المنطقي
                                                                            غذية والزراعة، وإن كان ذلك مع وجود اختالفات إقليمية يف تغطيتها وفعاليتها، وقد                                 هناك نظم لصاااااااااااون املوارد الوراثية لأل

                                                                                                         وافقت اهليئة على أولويات صااوهنا يف خطط العمل القطاعية العاملية. وهناك العديد من التحديات اليت تواجه صااون التنوع 
                                       اليب واالسااااااارتاتيجيات لكل من الصاااااااون يف املوقع                                                              البيولوجي املرافق، مبا يف ذلك االفتقار إىل املعلومات الكافية عن األسااااااا

                                                                                                  وخارجه. ويف ما يتعلق بالصااااااون خارج املوقع على وجه اخلصااااااوص، ال تزال هناك عوائق بيولوجية وفنية حتول دون صااااااون 
                                                                                                         بعض األنواع على املدى الطويل، مثل األنواع اليت ال ميكن تربيتها. ومن العقبات العملية األخرى صااعوبة اسااتهداف أنواع
ُ             التنوع البيولوجي املرافق من أجل برامج الصون. ويف العديد من احلاالت، قد يكون حتديد أولويات طر  وهُنج الصون اليت                                                                                            

                                                                     تستهدف النظم اإليكولوجية أكثر كفاءة من تلك اليت تستهدف األنواع الفردية.

 

                                    تعلقة باملعارف واملوارد والساااااااااياساااااااااات اليت                                                               وتشااااااااامل أولويات العمل يف اجملاالت األخرى ذات األولوية معاجلة املعوقات امل
                                                                                                       تواجه وضاااااع برامج صاااااون فعالة للتنوع البيولوجي املرافق. ويف ما يتعلق بأنشاااااطة واسااااارتاتيجيات الصاااااون حبد ذاهتا، ينبغي 
  يف                                                                                                       إعطاء األولوية لتوسااايع نطا  اساااتخدام الصاااون يف املوقع الطبيعي من خالل ممارساااات اإلدارة املراعية للتنوع البيولوجي 

                                                                                                             قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك ممارسات اإلدارة التقليدية املرتبطة باجملتمعات 
                                                                                                       احمللية أو األصااااااااالية، عند االقتضااااااااااء. ومن املهم يف هذا السااااااااايا  حتساااااااااني بنية املناظر الطبيعية لتوفري املوائل ألنواع التنوع 

                                                                                  وينبغي تعزيز الرتابط بني اجملتمعاااات احمللياااة ويف داخلهاااا، وكاااذلاااك نقااال املعاااارف واملهاااارات اليت متكن                    البيولوجي املرافق.
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                                                                                                           مواصلة صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتنميته واستخدامه بشكل مستدام، ووظائف النظام اإليكولوجي املرتبطة 
               به، بني األجيال.

 
                   اإلجراءات ]الممكنة[

                   ية لألغذية والزراعة             املوارد الوراث
                                                                                          تعزيز تنفيذ خطط العمل القطاعية العاملية لتحسااااااااااااااني صااااااااااااااون املوارد الوراثية املعنية يف املوقع ويف املزرعة  2-2-1

             وخارج املوقع.

                لنظام اإليكولوجي                                التنوع البيولوجي املرافق وخدمات ا
                                 يكولوجية للصاااون على املساااتوى الوطين،                                                           حتديد األنواع ذات األولوية، والنظم اإليكولوجية وخدمات النظم اإل 2-2-2

                                           ووضع غايات أو أهداف ذات صلة هبذه األولويات. 
                                                                                              تعزيز برامج الصون، وال سيما الصون يف املوقع أو يف املزرعة، األمر الذي قد يكون أكثر فعالية للعديد من  2-2-3

ُ                         امل األمثل بني هُنج الصااااااااااون يف املوقع وخارجه،                                                                 أنواع التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، والسااااااااااعي إىل حتقيق التك              
             عند االقتضاء.

                                                                                       تعزيز الصاااااااون من خالل اجلمع بني ممارساااااااات اإلدارة التقليدية والتكنولوجيات املبتكرة، حساااااااب االقتضااااااااء،  2-2-4
                                                                 وحتسني استخدمها لتوصيف البيانات ومجعها وختزينها وتوثيقها أو إدارهتا. 

                                                                       التحتية الفعالة، مبا يف ذلك على املساااااااااتوى احمللي، من أجل صاااااااااون الكائنات الدقيقة                       إنشااااااااااء أو تعزيز البنية  2-2-5
                                                                                             والالفقاريات وأنوع التنوع البيولوجي املرافق األخرى، وحتسني التوثيق واستعراض اجملموعات داخل البلدان.

                        جي املرافق وخدمات النظام                                                                      إنشاء وتعزيز شبكات تربط بني املستخدمني واجملتمعات اليت تصون التنوع البيولو  2-2-6
                                                                                                 اإليكولوجي يف املزارع واملواقع الطبيعية، ومعاهد البحوث، والعلماء، وأصااااااااااااااحاب املصاااااااااااااالحة اآلخرين، مبا يف ذلك على 

                        املستويني الوطين واإلقليمي.

                اإلدارة املتكاملة
                          لألغذية والزراعة واسااتخدامه                                                                        الرتويج لنظم إنتاج متعددة األغراض يتم إدارهتا من أجل صااون التنوع البيولوجي  2-2-7

                                            بشكل مستدام، مثل الغابات املتعددة االستعماالت.
                         لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة(    6 و   5                                                              تطوير أو توسااااااايع مناطق معينة، مثل املناطق احملمية )مبا يف ذلك الفئات  2-2-8

                                   وخدمات النظام اإليكولوجي ذات الصااالة،           يف موقعها                                                               وغريها من التدابري الفعالة لصاااون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
                                                                                                          وكذلك نظم الرتاث العاملي ذات األمهية العاملية واجملاالت املعرتف هبا للمنتجات املرتبطة باملنشأ )مثل املؤشرات اجلغرافية(. 
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                                                األطر المؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة    : 3             مجال األولوية 
 

      مقدمة
                                                                          ألغذية، يف البلدان النامية على وجه اخلصااااااااوص، إىل إحداث تغيري هيكلي سااااااااريع يف قطاعات                       يؤدي الطلب على إنتاج ا

                                                                                                       الزراعة، يرتبط يف كثري من األحيان بتغري اساااااتخدام األراضاااااي وتدهور املوائل وجتزئتها. وتعترب الساااااياساااااات واألطر اإلدارية 
                                              ظ على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وتوفري                    ، ضااااارورية لضااااامان احلفا      واملادي                        مبا يف ذلك التخطيط املكاين         الساااااليمة، 

                                                             خدمات النظام اإليكولوجي، واإلنتاج املستدام، ورفاه اإلنسان وصحته.

 

وباإلضااافة إىل تطوير القدرة على التخطيط الوطين، تب زيادة الوعي الشااعيب بأمهية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من 
دارة املستدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ويف العديد من احلاالت حىت اآلن، ركزت أجل تعزيز االستثمارات يف اإل

تنميااة قطاااع الزراعااة على تشااااااااااااااجيع حزم التكثيف اليت تعتمااد على املاادخالت اخلااارجيااة، باادال  من حتسااااااااااااااني إدارة التنوع 
 دمي خدمات النظام البيئي ودعمها.البيولوجي املرافق لتعزيز تق

 
                                                                       ، فإن أحد القيود الرئيسااااية أمام تطوير واعتماد وتنفيذ سااااياسااااات لصااااون التنوع  1                            ت اإلشااااارة إليه يف جمال األولوية       وكما مت

                                                                                                         البيولوجي لألغذية والزراعة واساااتخدامه بشاااكل مساااتدام هو االفتقار الكبري للبيانات املتعلقة خبصاااائص النظم اإليكولوجية 
                  لألغااذيااة والزراعااة يف                                                 كولوجي، وعلى وجااه التحااديااد أدوار التنوع البيولوجي                                      والفهم احملاادود لوظااائف وخاادمااات النظااام اإلي

            هذا السيا .

 
                                                                             ، تشمل القيود األخرى نقاط ضعف يف األطر القانونية والسياساتية واملؤسسية. إن تنظيم  7                        وكما لوحظ يف جمال األولوية 

                                    دعم توفريها، ال يتم تعميمه بشااااااكل كاف يف                                                                 ودعم خدمات النظام اإليكولوجي، وصااااااون التنوع البيولوجي املرافق الذي ي
                                                                                                             الساااياساااات القطاعية، يف قطاع األغذية والزراعة وخارجه. وعادة ما تويل أطر الساااياساااات العامة املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

      لب غري                                                                                                     اهتماما  حمدودا  بالتنوع البيولوجي املرافق. وحيثما توجد سااااياسااااات وقوانني ذات صاااالة، فإن تنفيذها يكون يف الغا
                                                                                             كاف. ويؤدي غياب التشااااااور بني صاااااانعي الساااااياساااااات على املساااااتويات الوطنية أو اإلقليمية وأصاااااحاب املصااااالحة على 

                              املستويات السياسية والتشغيلية.                          املستوى احمللي إىل انفصال بني

 
                      ا يتم هتمييف املنتجني على                                                                                       ويعتمد املنتجون يف مجيع القطاعات الزراعية على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وغالبا  م

                                             واساااااتبعادهم عن عمليات صااااانع القرار اليت تؤثر على    –               مبن فيهم النسااااااء    –                                 نطا  صاااااغري واملنتجني من الساااااكان احملليني 
                                                                                                         نظم اإلنتاج اخلاصاااااااااااة هبم، على الرغم من أمهيتهم بالنسااااااااااابة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتلعب العديد من 

                                                                                         واملنظماات اجملتمعياة دورا  هااماا  يف تقادمي الادعم العملي لإلدارة املسااااااااااااااتاداماة للتنوع البيولوجي لألغاذية                منظماات املنتجني
                                                                                                       والزراعة ويف الدعوة إىل ساااياساااات واسااارتاتيجيات تساااويقية تدعم أدوار صاااغار املنتجني بصااافتهم حراساااا  للتنوع البيولوجي 

                 لألغذية والزراعة.

 
                                                                       على املوارد اجملتمعية يف معيشتهم. وتب أن هتدف السياسات االجتماعية واالقتصادية                              ويعتمد العديد من صغار املنتجني 

                                                                                                        إىل ضاامان املساااواة للسااكان الريفيني، حبيث يتم متكينهم من بناء قدراهتم اإلنتاجية على حنو مسااتدام، لزيادة توفري الساالع 
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                                   االتسااااااااع. ويشااااااامل ذلك تنظيم ودعم خدمات                                                             واخلدمات من ناحية الكمية واجلودة يف االقتصاااااااادات الوطنية اآلخذة يف
                              د هلا سو  يف العديد من البلدان.                                                                     النظام اإليكولوجي للمياه النظيفة واهلواء النقي والرتبة الصحية، اليت ال يوج

 
وميكن ألدوات التقييم االقتصاااااااااااااااادي أن تسااااااااااااااااعااد يف جعاال الفوائااد والتكاااليف املخفيااة للتنوع البيولوجي وفقاادان التنوع 

ي أكثر وضوحا ، وزيادة الوعي باحلاجة إىل صونه، ودفع سياسات للصون أكثر فعالية، مبا يف ذلك خطط احلوافز. البيولوج
غري أنه غالبا  ما يشااااااااكل قياس خدمات النظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي من الناحية الكمية حتديا  بساااااااابب صااااااااعوبة 

املعنيااة، واالختالفااات اجلغرافيااة والثقااافيااة يف كيفيااة النظر إىل التنوع وتكلفااة مجع البيااانااات، وتعقيااد العمليااات اإليكولوجيااة 
البيولوجي والفوائد اليت يوفرها. ويربز عدد من التقارير القطرية أمهية دراساااااااات التقييم، ولكنها تشاااااااري إىل إنه ال يزال هناك 

 فجوات رئيسية يف املعرفة.

 
  املنتجات ذات الساااااااامات اليت تعزز الصااااااااحة واليت تتوافق مع املعايري ومن املتوقع أن يزداد، يف العديد من البلدان، سااااااااو 

البيئية أو االجتماعية. ويوفر مثل طلب املستهلكني املتزايد هذا الفرص للمنتجني للجمع بني توليد الدخل واإلنتاج املراعي 
مارساااااااااااااات إنتاج مراعية للتنوع للتنوع البيولوجي. وقد تسااااااااااااااهم حصاااااااااااااة متزايدة من املنتجات عالية القيمة، اليت ترتبط مب

البيولوجي، يف استخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل مستدام. وميكن للهوية الثقافية، اليت يتم التعبري عنها يف 
ة، كثري من األحيان من حيث األفضليات الغذائية، أن توفر األساس للوعي املتزايد بقيمة التنوع البيولوجي لألغذية والزراع

 مبا يف ذلك لصغار املنتجني واجملتمعات اهلامشية يف الوقت احلايل.

 
وميكن أن تتخذ حوافز صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام جمموعة من األشكال وأن تنبع 

تدابري التحفيز غائبة يف كثري من من الربامج العامة، أو اسااااااااااااااتثمارات القطاع اخلاص، أو مبادرات اجملتمع املدين. وال تزال 
األحيان، وحيث توجد بالفعل هناك نقص يف تنفيذها يعيق النجاح يف كثري من األحيان. وقد يعزز اجلمع بني جمموعة من 

 تدابري التحفيز يف جمموعة متكاملة صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام.

 
                                                                              ، تشمل القيود عدم التعاون والتنسيق بني أصحاب املصلحة. وإن التنسيق داخل القطاعات  7     لوية                     وكما لوحظ يف جمال األو 

                                                                                                  الزراعية وخارجها، مبا يف ذلك على مساااتوى الساااياساااات، ضاااعيف بوجه عام. وتشااامل الثغرات يف هذا الصااادد، عدم وجود 
                                لسااياسااات وأصااحاب املصاالحة على مسااتوى                                                                  روابط كافية بني الوزارات، وبني الباحثني وصااانعي السااياسااات، وبني صااانعي ا

                                                                                                        اإلنتاج ومساااااااتوى اجملتمعات احمللية. وتعرب اإلدارة املتكاملة، وصاااااااون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واساااااااتخدامه بشاااااااكل 
                                                                                                 مستدام، احلدود التنظيمية واإلدارية التقليدية بني القطاعات، على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

 
                                                                                      يشهد تغيريات سريعة وخصخصة متنامية، سيحتاج التخطيط الوطين إىل ضمان اإلمداد طويل األجل للسلع         ويف وقت

                                                                                                          العامة، مبا يف ذلك صااون التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي، مثل اهلواء النظيف وإمدادات املياه اآلمنة، والصااحة 
                                             ة بني أهداف السااااياسااااات الوطنية املختلفة. وتب دمج                                                    البشاااارية. وإن هذا التخطيط الوطين ساااايؤدي حتما  إىل مقايضاااا

                                                                                          ساااااياساااااات القطاع قصااااارية األجل وطويلة األجل مع إطار التخطيط األوساااااع املشااااارتك بني القطاعات، لتحقيق أهداف 
                  التنمية املستدامة.
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                                                      بناء القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريب  1 - 3

 
              األساس المنطقي
                                                         ُ                                    ى نطا  واسع أن البحوث والتعليم والتدريب على مجيع املستويات تُعترب الوسائل الرئيسية لتعزيز اإلدارة               من املعرتف به عل

                  من مسااااامهاهتا احليوية              ، على الرغم 7 و   1        األولوية                                                               املسااااتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وكما هو موضااااح يف جمايل 
                                                                 ملعرفة بالعديد من مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وخدمات                                          يف قطاعي األغذية والزراعة، فإنه ينبغي حتسااااااااني ا

                                جيه عملية صنع القرار بشكل أفضل.                                                               النظام اإليكولوجي وتأثريات الدوافع واملمارسات والنهج اإلدارية، لتو 

 
                             العديد من البلدان النامية،                                                                                      وميثل النقص يف القدرات البشرية واملوارد املالية عقبة رئيسية أمام تطوير املؤسسات الضرورية يف

                                                                                                  وختطيط وتنفيذ هنج اساااااااارتاتيجي إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصااااااااونه واسااااااااتخدامه بشااااااااكل مسااااااااتدام. وهلذا 
                                                                                                 السااابب، ومن أجل حتقيق هذه األهداف، ساااتحتاج العديد من البلدان إىل إيالء اهتمام خاص بإنشااااء وبناء املؤساااساااات 

                                                                                        نفيذ السااااياسااااات املالئمة واألطر التنظيمية الفعالة، وبناء قاعدة قوية ومتنوعة من املهارات، مبا يف                      ذات الصاااالة، واعتماد وت
 4                                    ذلك يف جمال التصنيف ومن خالل علم اجلميع.

 
                                                                                                 ومن الضاااااروري االضاااااطالع بأنشاااااطة التعليم والتدريب من أجل بناء القدرات املساااااتدامة يف مجيع اجملاالت ذات األولوية. 

                                                                                      ُ     البحوث على الصااااااااااااااعيدين الوطين والدويل يف مجيع جوانب إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ويُعترب              وينبغي تعزيز 
                                                                                                        دعم البحوث الزراعية، على ساااااااااااااابيل املثال نظم البحوث الزراعية الوطنية وشاااااااااااااابكات البحوث املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

                                       املرافق، أمرا  بالغ األمهية يف هذا السيا .

 
            ت ]الممكنة[       اإلجراءا

                                املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
                                                                                                          تعزيز تنفيذ خطط العمل القطاعية العاملية للتوعية بأدوار وقيم املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وبناء القدرات  3-1-1

                                                                                           لتعزيز البحوث والتعليم والتدريب من أجل صون هذه املوارد واستخدامها بشكل مستدام، حسب االقتضاء.

                                              تنوع البيولوجي املرافق وخدمات النظام اإليكولوجي  ال
                                                                                            رفع مسااااتوى الوعي على املسااااتوى الوطين بشااااأن أمهية التنوع البيولوجي املرافق وخدمات النظام اإليكولوجي،  3-1-2

                                                                                               واحلاجة إىل اسااااااتخدامها وصااااااوهنا بشااااااكل مسااااااتدام، بني املزارعني، ومراقيب الثروة احليوانية، وصاااااايادي األمساك، وسااااااكان 
                                                                                                 الغابات، واجلمهور األوسااع، واجلهات املاحنة، وصااانعي السااياسااات، والقطاع اخلاص، واملسااتهلكني، واألطفال، والشااباب 

              ووسائل اإلعالم.
 

                                                   
 .                                                                                    يشري علم اجلميع هنا إىل جمموعة من البيانات املتعلقة بالتنوع البيولوجي من قبل اجلمهور العام    4
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                                                                                               دعم احلمالت اإلقليميااة والاادوليااة لزيااادة الوعي بااأمهيااة التنوع البيولوجي املرافق وخاادمااات النظااام اإليكولوجي  3-1-3
                                                                      وهنا واساااااتخدامها بشاااااكل مساااااتدام، هبدف تعزيز الدعم املقدم من احلكومات واملؤساااااساااااات                        اليت يوفرها، واحلاجة إىل صااااا

                                 وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة. 
                                                                                             حتساااااني القدرة على إجراء البحوث املتعلقة بالتنوع البيولوجي املرافق وخدمات النظام اإليكولوجي، وتشاااااجيع  3-1-4

                                                     مبتكرة لبناء القدرات، مثل اسااااااااااااتخدام تكنولوجيا املعلومات                                            تشااااااااااااكيل أفرقة حبث متعددة التخصااااااااااااصااااااااااااات. تعزيز طر 
          واالتصاالت.

                                                                                            تعزيز التعاااااون والتااااآزر يف جمااااال البحوث املتعلقااااة بااااالتنوع البيولوجي املرافق وخاااادمااااات النظااااام اإليكولوجي  3-1-5
                    جني وصانعي السياسات.                                                                              واملكونات األخرى للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وحتسني نقل خمرجات البحوث إىل املنت

               النهج املتكاملة
                                                                                          تعزيز تعليم التصاااااااااااااانيف، وعلم الرتبة، واإليكولوجيا، وبيولوجيا النظم، وغريها من املواضاااااااااااااايع املشاااااااااااااارتكة بني  3-1-6

                                                                                                     القطاااعااات ذات الصاااااااااااااالااة بااالتنوع البيولوجي لألغااذيااة والزراعااة، يف اجلااامعااات واملاادارس والتعليم املهين وغري الرمسي الااذي 
                                          خمتلف أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك العلم للجميع.       يستهدف 

                                                                                          دمج قضاااااااااااااااااياااا التنوع البيولوجي لألغاااذياااة والزراعاااة يف التعليم والتااادرياااب من أجااال تعزيز املهاااارات متعاااددة  3-1-7
                     التخصصات بني املمارسني.

                    نية، وسكان الغابات،                                                                             تعزيز فرص التدريب والتعليم املستمر للمزارعني، وصيادي األمساك، وحراس الثروة احليوا 3-1-8
                                                                                                     مبا يف ذلك عن طريق املدارس امليدانية للمزارعني، أو برامج اإلرشاااااااااااااااد جملموعات املنتجني، أو املنظمات اجملتمعية، لتعزيز 

                                                                                               االستخدام واإلدارة املستدامني للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي اليت يدعمها.
                                                                            اسااااااااات املتعلقة بالبحوث لضاااااااامان دعم أنشااااااااطة البحوث طويلة األجل، وزيادة توافر املوارد               تعزيز أطر السااااااااي 3-1-9

                                   البشرية واملادية واملالية هلذا الغرض.
                                                                                             حتفيز التعليم والبحوث يف جمال التنوع البيولوجي، من خالل وساااااااائل خمتلفة )مثل االعرتاف املتزايد به، مبا يف  3-1-10

                                             فري البىن التحتية مثل املختربات والدعم اللوجسيت(.                           ذلك من خالل األجر الكايف، وتو 
 
                                            تعزيز األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية  2 - 3

              األساس المنطقي
األطر القانونية والسياساتية املناسبة ضرورية لإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، ولكنها غالبا  ما تكون تعترب 

التنفيذ. ويعد حتساااااني هذه األطر حتديا ، ال سااااايما يف ضاااااوء أصاااااحاب املصااااالحة املتعددين واملصاااااحل  غري نامية أو ضاااااعيفة
املشااارتكة واحلاجة إىل أحكام تصااااحب القضاااايا الناشااائة يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وكثريا  ما يتم التغاضااي 

لبيولوجي لألغذية والزراعة بآثار غري مباشاارة أو غري مقصااودة على عن القوانني والسااياسااات اليت تتجاوز جمال إدارة التنوع ا
التنوع البيولوجي لألغاااذياااة والزراعاااة. ويف ماااا يتعلق باااالتنوع البيولوجي املرافق وخااادماااات النظاااام اإليكولوجي على وجاااه 

احملدود هلذه املكونات  اخلصااااوص، فإن االفتقار إىل التنساااايق الكايف بني قطاعات صااااون األغذية والزراعة والطبيعة، والفهم
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من التنوع البيولوجي وأمهيتها بالنسابة لألغذية والزراعة بني صاانعي الساياساات، يشاكالن قيودا  رئيساية أمام تطوير القوانني 
 والسياسات املناسبة.

 
          ئج دراسات                                                                                         بأمهية تقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي على نطا  واسع. ومع ذلك، فإن دمج نتا   فُ    يُعرت 

                                                                                                           التقييم يف نظم احملاساااااااااابة الوطنية أو يف التدابري األوسااااااااااع للرعاية االجتماعية حمدود. وميكن لبيانات التقييم أن تلعب دورا  
                                                                                                            أكثر بروزا ، يف مجلة أمور منها وضع اسرتاتيجيات للصون وبرامج للبحوث. وعموما ، ال تزال جهود التقييم اخلاصة بالتنوع 

                                                                                          والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي حباجة إىل سد  الثغرات املعرفية الرئيسية، مبا يف ذلك، على سبيل                   البيولوجي لألغذية
                                                                                      املثال، يف ما يتعلق باملوارد الوراثية امليكروبية، وامللقحات الربية، والنباتات الطبية الربية.

 
                                                  مج التحفيز الفردية بدال من النهج القائمة على تدابري                                                                ويف ما يتعلق باستخدام برامج التحفيز، كثريا  ما تستخدم البلدان برا

                                                                                                         حتفيز متعددة. ويف حني أن الربامج العامة الفردية أو اساااااتثمارات القطاع اخلاص أو مبادرات اجملتمع املدين قد تقدم حوافز 
                   ث حتسااااني نتائج التنوع                                                                                 ذات صاااالة بأهدافها اخلاصااااة، ميكن جملموعة من التدابري املنسااااقة أن ختلق تأثريا  أكرب بكثري من حي

                                                                                                          البيولوجي لألغذية والزراعة. وتشااااااامل التحديات اليت تواجه إنشااااااااء برامج متعددة احلوافز احلاجة إىل بيئة متكينية مناسااااااابة 
                                                                                                     لدعم املسااااااااتوى الرفيع للتنساااااااايق املطلوب بني املؤسااااااااسااااااااات وعرب النطاقات )الدولية والوطنية ودون الوطنية(، واحلاجة إىل 

                                                                                   طاع اخلاص وتشااااااجيع االسااااااتثمار املسااااااؤول، واحلاجة إىل حوار شااااااامل للقطاعات، أي بني اإلنتاج البيئي              االخنراط مع الق
                                                                                                       والغذائي والزراعي والقطاعات األخرى يف النظام الغذائي. وعموما ، هناك حاجة أيضاااا  إىل حتساااني توثيق خمططات احلوافز 

             والتخطيط هلا.

 
            ت ]الممكنة[       اإلجراءا

             ذية والزراعة                   املوارد الوراثية لألغ
                                                                                                    تعزيز تنفيذ خطط العمل القطاعية العاملية من أجل تعزيز املؤسسات واألطر السياساتية اخلاصة باملوارد الوراثية  3-2-1

                              لألغذية والزراعة، حسب االقتضاء.

               النهج املتكاملة
              غذية والزراعة                                                                             وضااااع سااااياسااااات وبرامج متماسااااكة مشاااارتكة بني القطاعات من أجل إدارة التنوع البيولوجي لأل 3-2-2

                                                                                                  وصاااااونه واساااااتخدامه بشاااااكل مساااااتدام على املساااااتويني الوطين واإلقليمي، ومعاجلة خمتلف قطاعات املوارد الوراثية لألغذية 
                                                                                                           والزراعة، وخدمات النظام اإليكولوجي، والتنوع البيولوجي املرافق، واألغذية الربية، وإنشاااااااااااااااء نظم أو آليات توفر الدعم 

    ات.                      املتكامل واملتعدد القطاع
                                                                                             تكييف أو وضاااع تشاااريعات أو ساااياساااات جديدة ملواجهة دوافع التغيري اليت تؤثر سااالبا  على التنوع البيولوجي  3-2-3

                                                    لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي املرافقة له.
               مة بشااأن التنوع                                                                                     تعميم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف السااياسااات والربامج واالساارتاتيجيات الوطنية القائ 3-2-4

                                                                                                           البيولوجي )مثل االساااااااارتاتيجيات وخطط العمل الوطنية املعنية بالتنوع البيولوجي( ويف تلك اليت هلا تأثري حمتمل على التنوع 
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                                                                                                     البيولوجي لألغذية والزراعة، على سبيل املثال من خالل إنشاء قطاعات متعددة )مشرتكة بني الوزارات( وجمموعات عمل 
                                         ة )مع مراعاة اجلهود احلالية، حسب االقتضاء(.                  متعددة أصحاب املصلح

                                                                                                تشااجيع املنظمات الدولية ذات الصاالة على النظر يف أمهية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام  3-2-5
                                                                        اإليكولوجي اليت يدعهما عند مراجعة االتفاقات العاملية بشأن التنوع البيولوجي.

                                                                               شااريعية واإلدارية والسااياساااتية احلالية بشااأن إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة                        جرد ومراجعة التدابري الت 3-2-6
                                                                       وصاااااونه واساااااتخدامه بشاااااكل مساااااتدام، وتنفيذها ومدى تأثريها )الساااااليب أو اإلتاّب( على    -                     والوصاااااول إليه وتبادله    -

                                 ت، تعزيز أو وضاااااع مثل هذه التدابري،                                                                      االساااااتخدام املساااااتدام للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وحيث يتم حتديد فجوا
             حسب االقتضاء.

                                                                                            تطوير وتوحيد منهجيات وأدوات تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي. 3-2-7
                                                                                           إجراء عمليات تقييم، مبا يف ذلك تقييمات تشاااااااااااركية، لقيم اسااااااااااتخدام أو عدم اسااااااااااتخدام التنوع البيولوجي  3-2-8

                                                                                                     الزراعة، وال سيما خدمات النظام اإليكولوجي، والتنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، واالستناد قدر اإلمكان          لألغذية و 
                               إىل املعلومات والتقييمات احلالية.

                                                                                          توثيق خطط احلوافز والتخطيط هلا من أجل حتسااااااااااااااني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف القطاعات  3-2-9
                                                                      ذائية والزراعية، ولدى أصحاب املصلحة العامني وغري احلكوميني ويف القطاع اخلاص.            البيئية والغ

                                                                                       تعزيز ووضاااااع الساااااياساااااات واالسااااارتاتيجيات واألطر الوطنية اليت تقدم الدعم، مبا يف ذلك من خالل احلوافز،  3-2-10
                              م صاااون التنوع البيولوجي لألغذية                                                                       للمنتجني وغريهم من اجلهات الفاعلة يف سااالسااالة القيمة يف تطبيق املمارساااات اليت تدع

                                                                                                  والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي واستخدامها بشكل مستدام، وال سيما أصحاب املصلحة يف نظم اإلنتاج األصلية 
توفري قروض صااغرية إىل النساااء يف املناطق الريفية،                                                             واحمللية. وقد تشاامل احلوافز والدعم يف هذا الساايا  خدمات اإلرشاااد، و 

لى حنو مالئم إىل املوارد الطبيعية وإىل الساااااو ، وحل  القضاااااايا املتصااااالة حبيازة األراضاااااي، واإلقرار باملمارساااااات والوصاااااول ع
 والقيم الثقافية، وإضافة القيمة إىل منتجاهتا املتخصصة.

                                                                                       تعزيز السياسات واألطر املؤسسية لدمج نتائج دراسات التقييم يف خطط احلوافز واسرتاتيجيات الصون. 3-2-11
                                                                                      حتساااااني التنسااااايق يف إدارة خمططات احلوافز بني قطاعات البيئة واألغذية والزراعة وبني أصاااااحاب املصااااالحة يف  3-2-12

                                       القطاع العام والقطاعني غري احلكومي واخلاص.
                                                                                          تعزيز التعاون بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف ساااالساااالة القيمة، وحيثما أمكن، تعزيز سااااالساااال القيمة القصاااارية  3-2-13

                                                                                  التحتية املتنوعة للبيع بالتجزئة من أجل تعزيز الروابط بني املزارعني واألسوا  واملستهلكني.      والبىن 
                                                                                  زيادة الوعي لدى املسااااااااتهلك، مبا يف ذلك عن طريق دعم التسااااااااويق الذي يشااااااااجع املسااااااااتهلكني على اختاذ  3-2-14

                             خيارات شراء مسؤولة ومستدامة.
                                                           لمنتجات من نظم اإلنتاج اليت تؤيد صون التنوع البيولوجي لألغذية                                   مواصلة تطوير األسوا  وسالسل القيمة ل 3-2-15

                                                                                                        والزراعة واستخدامه بشكل مستدام )على سبيل املثال من خالل التوسيم، وإصدار الشهادات، وإمكانية التتبع، وتسمية 
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                      ألغذية احمللية/التقليدية                                                                                     املنشااأ، والتحديد اجلغرايف، ووضااع العالمات التجارية، وفن الطهو والسااياحة(، وتشااجيع اسااتخدام ا
                      لتحسني التغذية والصحة.

 
                 التعاون والتمويل  3 - 3

              األساس المنطقي
تغطي إدارة التنوع البيولوجي لألغااذيااة والزراعااة احلاادود التقليااديااة بني قطاااعااات األغااذيااة والزراعااة وتلااك بني األغااذيااة والزراعااة 

البيولوجي واسااااااااتخدامه بشااااااااكل مسااااااااتدام إجراءات على نطا  واحلفاظ على الطبيعة. وغالبا  ما يتطلب تعزيز صااااااااون التنوع 
جغرايف واسع )على سبيل املثال، عرب مستجمعات املياه أو على طول مسارات اهلجرة( وإشراك جمموعة من خمتلف أصحاب 

ديات العاملية مثل املصاااااالحة. وغالبا  ما تتخطى النطاقات املوزعة ألنواع التنوع البيولوجي املرافق احلدود الوطنية. وتتطلب التح
تغري املناخ وهتديدات األمراض الناشااااااااائة اساااااااااتجابات عاملية. وبالتايل، فإن التعاون مع أصاااااااااحاب املصااااااااالحة املتعددين وبني 

 القطاعات وعلى املستوى الدويل يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصده وإدارته، هو أمر حيوي.

 
                                                                             بلدان ويف ما بينها من أجل تطوير الشبكات الوطنية واإلقليمية. وتعترب الشبكات مهمة                              وهناك حاجة إىل التعاون داخل ال

                                                                                                يف ربط أصاااااااحاب املصااااااالحة ويف دعم البحث والتطوير املؤساااااااساااااااي وبناء القدرات. وتعتمد بعض البلدان اليت يوجد فيها 
                       املسااااااااتهلكني. وميكن أن تصاااااااابح                                                           على دعم املنظمات غري احلكومية النشااااااااطة، مبا يف ذلك قطاع البيئة و              شاااااااابكات متطورة 

     ُ                                                  اليت أُنشاائت من أجل إعداد التقارير القطرية عن حالة التنوع    –                                                      جهات التنساايق الوطنية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
                                                                        عوامل رئيسااااااااااااية للتغيري، ميكن من خالهلا بناء وصااااااااااااون شاااااااااااابكات إلدارة التنوع البيولوجي    –                          البيولوجي لألغذية والزراعة 

        لزراعة.         لألغذية وا
 

وتسااااااااااااتهدف العديد من املبادرات التعاونية اإلقليمية والدولية صااااااااااااون املوارد الوراثية احملصااااااااااااولية واحليوانية واحلرجية واملائية 
واستخدامها بشكل مستدام. ويف حني يسهم عدد من املنظمات والشراكات اإلقليمية الفرعية واإلقليمية والدولية يف إدارة 

البيولوجي املرافق، مبا يف ذلك من خالل املشااااااااااااريع اليت تساااااااااااتهدف امللقحات أو عوامل املكافحة مكونات حمددة للتنوع 
البيولوجية أو اجملموعات خارج املوقع الطبيعي، فإن جهودا  أقل بكثري من هذه تسااااااتهدف إدارة التنوع البيولوجي املرافق أو 

 دوره يف توفري خدمات النظام اإليكولوجي لألغذية والزراعة.
 

وإىل جانب االفتقار إىل اإلرادة السياسية و/أو احلوكمة، والقدرات، والوعي واملعرفة والتعاون، فإن االفتقار إىل املوارد املالية 
يشاااكل أحد القيود الرئيساااية أمام التنفيذ الفعال جلميع اإلجراءات املدرجة يف مجيع جماالت األولوية الثالثة من جل صاااون 

 ذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام.التنوع البيولوجي لألغ
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             ات ]الممكنة[      اإلجراء

        التعاون
                                                                                        جرد ووصف املؤسسات ذات الصلة ووالياهتا لتمكني تطوير آليات التنسيق إلنشاء، على سبيل املثال، جلنة  3-3-1

                     بحث عن التآزر وتنسااايق                                                                                        توجيهية وطنية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة لتعزيز التعاون بني املؤساااساااات ذات الصااالة، وال
                     تنفيذ أنشطة كل منها.

                                                                                   حتساااني التعاون املتعدد أصاااحاب املصااالحة بني املنتجني والباحثني واملساااتهلكني وصاااانعي الساااياساااات، داخل  3-3-2
                                                                                                 قطاعات الزراعة وبني قطاع الزراعة والقطاعات األخرى، من أجل تقليص الفجوة بني السياسات والواقع الفعلي.

                                                                                    ات جديدة، وتعزيز الشااابكات القائمة، اليت تربط بني العلماء والباحثني على املساااتويات الوطنية          إنشااااء شااابك 3-3-3
                                          واإلقليمية والعاملية، لتحسني تبادل املعلومات.

                                                                                              مواصاااااااااااااالاااة تطوير وتعزيز التعااااون الااادويل لتعميم التنوع البيولوجي لألغاااذياااة والزراعاااة يف القطااااعاااات الزراعياااة  3-3-4
         وخارجها.

                                                                                      إيالء اهتمام خاص بالزراعة املساتدامة ألصاحاب احليازات الصاغرية، ودور املرأة كمحافظة على املعرفة       ضامان 3-3-5
                                                                               للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، عرب اجملاالت واإلجراءات ذات األولوية، حسب االقتضاء.

        التمويل
                         اساااتثمارية متكاملة، ألغراض                                                              اساااتكشااااف الفرص، وحيثما أمكن، إنشااااء آليات جلمع األموال ووضاااع خطط 3-3-6

     بشاااأن    –                                                             والتقييم والرصاااد والصاااون واالساااتخدام املساااتدامني يف داخل وخارج املوقع    –                              البحث والتدريب وتطوير القدرات 
                                          التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي.

                      لتعاون بني املشااااريع على                                                                        حتديد فرص لالساااتخدام الفعال للموارد، على سااابيل املثال من خالل تعزيز التآزر وا 3-3-7
                        املستويني الوطين واإلقليمي.

                                              ية للهيئة وتنفيذ برنامج عملها املتعدد السنوات.                                               دعم اسرتاتيجيات التمويل خلطط العمل القطاعية العامل 3-3-8
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 1 قلحالم

 املفاهيم املستخدمة يف هذه الوثيقة :1الجدول 

                                من اتفاااقيااة التنوع البيولوجي على    7    ادة ُ                          يُعرف التنوع البيولوجي يف املاا                 التنوع البيولوجي
                                                         التباين بني الكائنات احلية من مجيع املصادر مبا فيها، ضمن أمور      أنه "

بااااااااات                                                          أخرى، النظم اإليكولوجيااااااااة الربيااااااااة والبحريااااااااة واملااااااااائيااااااااة واملرك 
                             وهذا يشااااااااااااااامل التنوع داخل األنواع   :                              اإليكولوجية اليت تعد جزءا  منها

 5  ".   جية                            وبينها وتنو ع النظم اإليكولو 

                                                                       التنوع البيولوجي لألغاذياة والزراعاة هو فئاة فرعياة من التنوع البيولوجي، وهو                                  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
                                              حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل                   يتضاااااااااااااامن ألغراض تقرير 

                                                                       "تنوع احليوانات والنباتات والكائنات الدقيقة وتباينها على املساااااتوى الوراثي 
                                                         على مسااااااااااااااتوى األنواع والنظم اإليكولوجيااااة اليت تاااادعم هياااااكاااال النظااااام   و 

                                                                اإليكولوجي ووظائفه وعملياته داخل نظم اإلنتاج وحوهلا، وتوفر املنتجات 
                                                                     الزراعية الغذائية وغري الغذائية". ويعترب أن نظم اإلنتاج هنا تشاامل احملاصاايل 

           اء املائية.                                                  والثروة احليوانية والغابات ومصايد األمساك وتربية األحي

                                                               يشاااااااااااااااماال التنوع البيولوجي لألغااذيااة والزراعااة املوارد الوراثيااة النباااتيااة                                         مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
                                                                    واحليوانياة واملاائياة لألغاذياة والزراعاة، واملوارد الوراثياة احلرجياة، واملوارد 

    وجي                                                              الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، والتنوع البيول
  .                      املرافق واألغذية والربي ة

       املاااااااااااااااااااااااااااااااوارد  
         الاااااااااوراثاااااااااياااااااااة 
       لاااااااألغاااااااذياااااااة 

         والزراعة

                         املوارد الوراثيااة النباااتيااة 
                لألغذية والزراعة

                                                                     يشاااااااري مصاااااااطلح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل املواد الوراثية 
      وتشاامل   6                                                       من أصاال نبايت اليت هلا قيمة فعلية أو حمتملة لألغذية والزراعة.

                                                         املواد األنواع اليت يسااتخدمها املزارعون/السااالالت األصاالية اليت يتم     هذه 
                                                         االحتفاظ هبا يف املزارع، واألصااااااااااااااناف احملساااااااااااااانة، ومواد الرتبية يف برامج 
                                                        حتسني احملاصيل، وعينات بنوك اجلينات )أي اجملموعات خارج املوقع(، 

                                                       واألقارب الربية للمحاصيل، والنباتات الربية احملصودة لألغذية.

                         املوارد الوراثية احليوانية 
                لألغذية والزراعة

                                                                    املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة هي املوارد الوراثية ذات أصااااااااااااااال 
        ومتاشااايا    7                                                   حيواين اليت تساااتخدم أو حيتمل اساااتخدامها لألغذية والزراعة.

                                                   
  .                          ة اتفاقية التنوع البيولوجي    أمان                                         اتفاقية التنوع البيولوجي. مونرتيال، كندا.   .     1667                          اتفاقية التنوع البيولوجي.     5
                               روماااا. )متااااح على العنوان التاااايل:                                                                         التقرير الثااااين عن حاااالاااة املوارد الوراثياااة النبااااتياااة لألغاااذياااة والزراعاااة يف العاااامل.   .     7010                       منظماااة األغاااذياااة والزراعاااة.     6

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e.pdf) . 
/a/3http://www.fao.org-                               روما. )متاح على العنوان التايل:                                                     ة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل.    حال  .     7002                       منظمة األغذية والزراعة.     7

a.pdf1260aالن إنرتالكن. روماااا. )متااااح على العنوان التااايل:                                               خطاااة العمااال العااااملياااة للموارد الوراثياااة احليوانياااة وإع   .    7002                       منظماااة األغاااذياااة والزراعاااة.     (؛                                           
http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.html.)   

http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdf)؛
http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdf)؛
http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdf)؛
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ُ                    ُيساااااااااتخدم املصاااااااااطلح يف هذه   8                                نطا  التقييمات العاملية الساااااااااابقة،    ع م
                                                  شاااااااااااااااارة إىل املوارد الوراثية لألنواع املساااااااااااااااتأنساااااااااااااااة من الطيور           الوثيقة لإل

                                       والثدييات املستخدمة يف األغذية والزراعة.

                       املوارد الوراثية احلرجية 
                لألغذية والزراعة

                       املواد املوروثاااة احملتفظ هبااا                                           املوارد الوراثياااة احلرجياااة لألغاااذياااة والزراعاااة هي 
                        رى ذات القيمة االقتصادية                                       داخل األشجار وأنواع النباتات اخلشبية األخ

                                                                  أو البيئية أو العلمية أو االجتماعية الفعلية أو احملتملة ويف ما بني تلك 
  9 .                األشجار والنباتات

                       املوارد الوراثياااة املاااائياااة 
                لألغذية والزراعة

                                                                          املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة هي املوارد الوراثية لألنواع احليوانية 
                                                 ئية املستخدمة أو اليت حيتمل استخدامها يف مصايد األمساك              والنباتية املا

                                                                    وتربيااة األحياااء املااائيااة، والتنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجيااة املرافقااة هلااا 
                                                              اليت تدعمها. ويشاااااااامل نطا  التقييم العاملي املضااااااااطلع به للتقرير املقبل 

            اء املائية يف                                                        حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتربية األحي   عن 
 10                                                        األنواع املائية املستزرعة وأقارهبا الربية ضمن الوالية الوطنية.        العامل،

                املااااااااوارد الااااااااوراثااااااااياااااااااة 
                   لألغااذيااة والزراعااة من 
              الاااكاااااااائاااناااااااات احلاااياااااااة 
                     الدقيقة والالفقاريات 

تُعااااد املوارد الوراثيااااة لألغااااذيااااة والزراعااااة من الكااااائنااااات احليااااة الاااادقيقااااة 
يف التنوع البيولوجي املرافق. وتشاااااااااااااامل والالفقاريات عنصاااااااااااااارا  رئيساااااااااااااايا  

اجملموعات املهمة امللقحات، وال ساااااااايما حنل العساااااااال، والكائنات احلية 
الدقيقة املهمة بالنساااابة إىل عملية اهلضاااام لدى اجملرتات، وجتهيز األغذية 
والعمليات الزراعية الصاااااااااناعية، وعوامل املكافحة البيولوجية، والكائنات 

  11يات يف الرتبة.احلية الدقيقة والالفقار 

                                                                التنوع البيولوجي املرافق هو فئااااة فرعيااااة من التنوع البيولوجي لألغااااذيااااة                         التنوع البيولوجي املرافق
                                                     والزراعة تتكون بشاااااااااااكل كبري من األنواع غري املساااااااااااتأنساااااااااااة. وتشااااااااااامل 
                                                      االساااااااتثناءات حنل العسااااااال املساااااااتأنس، وبعض أنواع امللقحات وخمتلف 

                                عداء الطبيعيون املساااااااااااااااتخدمون ملكافحة                             عوامل املكافحة البيولوجية )األ
                            سااااااااااااااار. وعندما يتعلق األمر خبدمات                                َ أنواع اآلفات( اليت مت تربيتها يف األَ 

                                            نظر أدنااااااه(، فاااااإن التنوع البيولوجي املرافق مهم  ا                  النظاااااام اإليكولوجي )
                                                          بشاااااااااااااااكل خاص لتزويد اخلدمات الداعمة والتنظيمية. وقد تكون أنواع 

                                   مصااادر مباشاارة للغذاء واملنتجات األخرى                               التنوع البيولوجي املرافق أيضااا  

                                                   
                                روماااااااا. )متااااااااح على العنوان التاااااااايل:                                                        حاااااااالاااااااة املوارد الوراثياااااااة احليوانياااااااة لألغاااااااذياااااااة والزراعاااااااة يف العاااااااامل.   .     7002                       منظماااااااة األغاااااااذياااااااة والزراعاااااااة.     8

a.pdf1260a-a/3http://www.fao.org/التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل.   .     7015                       منظمة األغذية والزراعة.     (؛                                                                        
   (.http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf                               روما. )متاح على العنوان التايل: 

/a/3http://www.fao.org-                               روما. )متاح على العنوان التايل:                                                      حالة املوارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة يف العامل.   .     7014    عة.                    منظمة األغذية والزرا    9

i3825e.pdf.)   
      روما.                                                     حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل.                                      منظمة األغذية والزراعة. سينشر قريبا .     10
  ./1Report Rev./17/16CGRFA        الوثيقة     من    26       الفقرة     11

http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdf)؛


CGRFA-17/19/Report i a g e  72Appendix C,  

 

                                                            )توفر خاادمااات النظااام اإليكولوجي( أو تكون ذات أمهيااة ثقااافيااة )توفر 
                                خدمات النظام اإليكولوجي الثقايف(.

                                                          ورمبا يكون هذا املفهوم أكثر شااااااااااااايوعا  يف قطاع احملاصااااااااااااايل، حيث يتميز 
      ولوجي                                                          التنوع البيولوجي للمحاصاااايل املسااااتأنسااااة احملصااااودة عن "التنوع البي

                                     وهو نطاااا  األنواع األخرى املوجودة يف نظاااام    –                 املرافق للمحااااصاااااااااااااايااال" 
                                                                اإلنتاج وحوله، اليت تدعم هياكل النظام اإليكولوجي ووظائفه وعملياته. 

                                                    األمثلة امللقحات، ومفرتسااااااات آفات احملاصاااااايل، والغطاء النبايت    ل    وتشاااااام
        الدقيقة                                                      املوجود يف الشاااااجريات وهواميف احلقول، والالفقاريات والكائنات 

     ُ                                                       اليت تُنشاااااا  الرتبة وحتافظ على خصااااااوبتها. وباإلضااااااافة إىل األنواع املفيدة 
                                                               مثل امللقحات، يشاااااامل التنوع البيولوجي املرافق املرتبط باحملصااااااول األنواع 
                                                    املختلفة اليت متنع إنتاج احملاصاااااااااااااايل عن طريق التصاااااااااااااارف كاألعشااااااااااااااااب 

    ات.    واآلف
                  ميكن متييز احليوانااات                                     نظااام اإلنتاااج احليواين، على سااااااااااااااابياال املثااال،    ويف 

                                                                 املساااااتأنساااااة عن التنوع البيولوجي املرافق مثل نباتات املراعي، والكائنات 
                                                             احليااة الاادقيقااة وجمتمعااات الالفقاااريااات املرتبطااة هبااذه النباااتااات والرتبااة، 

                          اجلهاز اهلضاااااااااااااامي للحيوانات. ويف                                  والكائنات احلية الدقيقة املوجودة يف 
                              بالعديد من النباتات واحليوانات           ط األشااااجار ا                        النظام البيئي للغابات، حت

                                                               والكائنات الدقيقة اليت تساااهم بطر  خمتلفة يف عمل النظام البيئي. ويف 
                                                           املصااااااااايد الطبيعية، تعتمد األنواع احملصااااااااودة على جمموعة من احليوانات 
                                                           والنباتات والكائنات احلية الدقيقة كمصاااااااااااااااادر لألغذية واخلدمات مثل 

                                وهي تستفيد من األكسجني الذي توفره                              تنقية املياه ومعاجلة املخلفات.
                                                           النباااتااات املااائيااة واحلمااايااة اليت توفرهااا املوائاال مثاال غااابااات األعشاااااااااااااااااب 
                                                          البحريااة والشاااااااااااااااعااب املرجااانيااة. وتعتمااد بعض األنواع على أنواع أخرى 
                                                              كمضاايفة هلا. كما تتفاعل األنواع املائية املسااتزرعة يف نظم واسااعة أو يف 

                                 اع مع هذه املكونات املختلفة للتنوع                             مصااااااايد أمساك قائمة على االسااااااتزر 
                                                               البيولوجي املرافق. وباملثل، فإن األنواع اليت يتم اساااااااااااااااتزراعها يف أحواض 
                                                               تربية األحياء املائية تسااااااااااااتفيد من جمموعة اخلدمات اليت توفرها النباتات 
                                                    واحليوانااااااات اليت حتيط هبااااااا، وخاااااااصااااااااااااااااااااة يف مااااااا يتعلق بتنقيااااااة املياااااااه 

         املغذيات.       وتدوير
                                                     ة التنوع البيولوجي املرافق جمموعة واسااااااعة بكثافات خمتلفة.            وتشاااااامل إدار 

                                                              تتم إدارة العاادياد من مكوناات التنوع البيولوجي املرافق، باأي طريقاة    وال
                                                          مدروساااااااااااة، لتعزيز دورها يف تقدمي خدمات النظام اإليكولوجي لألغذية 
                                                              والزراعة )أو أهنا ختضع فقط لتدابري واسعة تستهدف النظم اإليكولوجية 

                                                    . ويف حاالت أخرى، تدار املوائل يف نظم اإلنتاج وحوهلا بشكل      ككل (
                                                               متعمااااد من أجاااال تعزيز وجود أنواع التنوع البيولوجي املرافق، وبااااالتااااايل 
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                                                          زيادة إمدادات خدمات النظام اإليكولوجي اليت توفرها )على سااااااااااااااابيل 
                                                         املثال، إدارة الشجريات وهواميف احلقول لدعم امللقحات(. ويف حاالت 

                                                 إدخاااااال أنواع التنوع البيولوجي املرافق عن عماااااد يف نظم           أخرى، يتم 
                                                       اإلنتاااج )مثاال إدخااال عواماال املكااافحااة البيولوجيااة ملعاااجلااة مشاااااااااااااااكالت 

                                                        اآلفات أو الكائنات الدقيقة يف الرتبة لدعم تغذية النباتات(.

                                                        األغااذيااة الربيااة هي منتجااات غااذائيااة مت احلصااااااااااااااول عليهااا من أنواع غري               األغذية الربي ة
                                                  . وقد يتم حصاااااادها )جتميعها أو اصاااااطيادها( من داخل نظم        مساااااتأنساااااة

                                                                      اإلنتاج الغذائي والزراعي أو من النظم البيئية الطبيعية أو شاااااااااااااابه الطبيعية. 
                                                            وتتاااداخااال األنواع اليت تزود األغاااذياااة الربياااة بااادرجاااات متفااااوتاااة مع فئاااات 

    يأيت                                                                    األنواع "القطاعية" للموارد الوراثية املذكورة أعاله. ويف القطاع املائي،
                                                           معظم اإلنتاج من األغذية الربية، وتساااااااااااتخدم العديد من منشاااااااااااآت تربية 
                                                                   األحياااء املااائيااة خمزونااا  بريااا  ألمساااك التفري  أو تربيااة الريقااات. ورمبااا تكون 

        الربية.                                                           املصايد الطبيعية أكرب مثال منفرد على االستخدام البشري لألغذية

                                       البيولوجي لألغاااااذياااااة والزراعاااااة خااااادماااااات النظاااااام                     توفر مكوناااااات التنوع                       خدمات النظام اإليكولوجي
                                                وخدمات النظام اإليكولوجي هي "الفوائد اليت يساااتمدها   12          اإليكولوجي.

                                                        البشاااااااااااااار من النظم اإليكولوجيااااااة". وقااااااد حاااااادد تقييم األلفيااااااة للنظااااااام 
      خدمات    :                                                  اإليكولوجي أربع فئات من خدمات النظام اإليكولوجي، وهي

                       دعم، واخلاااادمااااات الثقااااافياااة.                                   التزويااااد، وخاااادمااااات التنظيم، وخاااادمااااات الاااا
                                                         "خاادمااات التزويااد" هي "املنتجااات اليت يتم احلصااااااااااااااول عليهااا من النظم 
                                                                  اإليكولوجية"، أي املواد الغذائية واملواد اخلام مبختلف أنواعها. و"خدمات 
                                                                التنظيم" هي "الفوائد اليت يتم احلصاااااااااول عليها من تنظيم عمليات النظام 

                                ، ونوعية املياه واهلواء، واألمراض،                                  البيئي". وتشاااااااااااااامل األمثلة تنظيم املناخ
                                                             والكوارث الطبيعية. و"اخلدمات الثقافية" هي "فوائد غري مادية حيصاااااااااااااال 
                                                             عليهاااا النااااس من النظم اإليكولوجياااة من خالل اإلثراء الروحي، وتنمياااة 
                                                             املعرفااة، والتفكري، والرتفيااه، واخلربات اجلماااليااة". و"خاادمااات الاادعم" هي 

                               خدمات النظام اإليكولوجي األخرى".                         خدمات "ضاااااااااااااارورية إلنتاج مجيع 
                                                          وتشاااااااااااااامل األمثلة التمثيل الضااااااااااااااوئي وتدوير املغذيات. والساااااااااااااامة املميزة 

                                                        خلدمات الدعم هي أن هلا تأثري أقل مباشرة على رفاهية اإلنسان.

 

                                                   
12    being: synthesis. Washington DC, Island Press-MA. 2005. Ecosystems and human well.  
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 دالالمرفق 
 استراتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية 

 لمستدام وتنميتهاواستخدامها ا
 

 بيان المحتويات
 الفقرات

  1 ...........................................................................................      الغرض  -     أوال  
  3 - 7 ..........                                                                                       جماالت األولوية خلطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها  - ا      ثاني  
  6 - 4 ......................................................................                        أهداف اسرتاتيجية التمويل  - ا      ثالث  
  6 - 2 .......................................................                                           املوارد املالية ذات الصلة باسرتاتيجية التمويل  - ا      رابع  

   16 -  10 ............................................................                                  اعتبارات لتنفيذ اسرتاتيجية التمويل  - ا      خامس  
   18 -  12 ....................................................................................                الرصد واالستعراض  - ا      سادس  
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 الغرض -     أول  
 
                                                                                                يكمن الغرض من اساااااارتاتيجية التمويل هذه يف حشااااااد املوارد املالية وتوطيد أواصاااااار التعاون الدويل لدعم البلدان   - 1

                                                              اجلهود اليت تبذهلا هبدف تنفيذ خطة العمل العاملية بشأن صون املوارد                                                   النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف
                                                                                                                الوراثية احلرجية واسااااتخدامها املسااااتدام وتنميتها )خطة العمل العاملية( اليت اعتمدها مؤمتر املنظمة يف دورته الثامنة والثالثني 

             وخطة التنمية       7030 -    7012           ابات للفرتة                                         للمسااااااااااااااامهة يف خطة األمم املتحدة االساااااااااااااارتاتيجية للغ      7013               يف يونيو/حزيران 
                                                    وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة املعنية بالغابات.      7030              املستدامة لعام 

 
 مجالت األولوية لخطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية  -ا      ثاني  

 واستخدامها المستدام وتنميتها
 
                                                                  أولوية اساارتاتيجية على املسااتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، جمم عة يف     72                               حتدد خطة العمل العاملية ما جمموعه   - 7

                                  اجملاالت ذات األولوية األربعة التالية:
 

                                                              حتسني توافر املعلومات بشأن املوارد الوراثية احلرجية والوصول إليها؛  •
  ؛ (                   يف املوقع وخارج املوقع )                           صون املوارد الوراثية احلرجية   و   •
  ؛  هتا      وإدار     ها       وتطوير                        لموارد الوراثية احلرجية  ل     تدام             االستخدام املس  و   •
                                 السياسات واملؤسسات وبناء القدرات.  و   •

 
                                                                                                   وتساال م بأن أمهية كل أولوية اساارتاتيجية قد ختتلف كثريا باختالف البلدان واألقاليم. وتدعو األولوية االساارتاتيجية   - 3

                                                   الضرورية، مبا يف ذلك التمويل للصون ولالستخدام املستدام                                   تعزيز اجلهود الرامية إىل حشد املوارد                  إىل العمل من أجل "    72
                                                                            ". وتساااااااااااااال م خطة العمل العاملية كذلك بأن حشااااااااااااااد املوارد لتنفيذها يتطلب إيالء االهتمام                              وتنمية املوارد الوراثية احلرجية

                   ارية داخل البلدان،                                                                                   الواجب وبذل اجلهود الالزمة على مجيع املسااااااااااااتويات، مبا يف ذلك التنساااااااااااايق مع املبادرات املتعددة اجل
                  إقليمي ا وعاملي ا.

 
 أهداف استراتيجية التمويل -ا      ثالث  

 
                                                 تتمثل األهداف املنشودة السرتاتيجية التمويل يف ما يلي:  - 4
 

                                                                                           حشااااااااااااااد املوارد املالية من آليات التمويل املتعددة األطراف املوجودة لتنفيذ خطة العمل العاملية عن طريق   •
                                                                     بصااااااااااااااون املوارد الوراثية احلرجية واسااااااااااااااتخدامها وتنميتها يف إجراءات قطرية كبرية                        تعميم اإلجراءات املتعلقة 

       ُ                                                                                وشااااااااااااملة ُتصااااااااااام م لتعزيز تنفيذ اإلدارة املساااااااااااتدامة للغابات، مبا يف ذلك صاااااااااااون التنوع البيولوجي احلرجي 
                                                                              واستخدامه، واختاذ تدابري التكيف والتخفيف من وطأة تغري املناخ القائمة على الغابات؛
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                                                                                   ة التماس املوارد املالية من مجيع املصاااادر املمكنة وحشااادها لإلجراءات االسااارتاتيجية واحملددة بشاااأن       ومواصااال  •
                                                                 املوارد الوراثية احلرجية على املستويات القطرية واإلقليمية والدولية؛ 

  ل                                                                                        والتعاون مع مبادرات التمويل احلرجي اجلارية ذات الصااااااالة، وباخلصاااااااوص الشااااااابكة العاملية لتيساااااااري التموي  •
                                                                                         احلرجي اليت أنشاااااأها منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، من أجل إتاحة املعلومات عن مصاااااادر التمويل 

                                     القائمة والناشئة وتيسري الوصول إليها.
 
                                                                                                      وينبغي لتعميم اإلجراءات املتعلقة باملوارد الوراثية احلرجية واختاذ اإلجراءات االسرتاتيجية ذات الصلة اليت يتم من   - 5

                                                                                                  حشااااد املوارد املالية حتت إطار اساااارتاتيجية التمويل أن يعاجل جماالت األولوية خلطة العمل العاملية، وأن يتماشااااى مع        أجلها
ا لالساااتجابة لالحتياجات                                                                                                   االتفاقات الدولية ذات الصااالة. وعالوة على ذلك، ينبغي أن تصااام م هذه اإلجراءات خصااايصااا 

                      خلاصااااااااااة بالغابات والتنوع                                         تكون متوائمة متام ا مع السااااااااااياسااااااااااات القائمة ا                                           والظروف احملددة ملختلف البلدان واألقاليم، وأن
                                                       وتغري املناخ واألمن الغذائي، وغريها من السياسات ذات الصلة.   ي        البيولوج

 
                                                                                                 وباإلضاااااافة إىل توفري املعلومات عن مصاااااادر التمويل املتاحة، ينبغي للتعاون مع مبادرات التمويل احلرجي اجلارية   - 6

                                                                                               اج املوارد الوراثية احلرجية يف اسااارتاتيجيات التمويل احلرجي الوطنية والتوعية بالدور األسااااساااي هلذه املوارد                أيضاااا تشاااجيع إدر 
                           يف اإلدارة املستدامة للغابات.

 
 الموارد المالية ذات الصلة باستراتيجية التمويل -ا      رابع  

 
                  املالية، مبا يف ذلك:                                                          تشمل اسرتاتيجية التمويل مجيع املصادر املعروفة واحملتملة للموارد   - 2
 

                                                                                             املوارد املالية املخصااااااصااااااة على املسااااااتوى الوطين لصااااااون املوارد الوراثية احلرجية واسااااااتخدامها وتنميتها، وفق ا   •
                                     للقدرات الوطنية والوضع املايل لكل بلد؛

      األخضاااار           والصااااندو   1       العاملية                                                                      وآليات التمويل املتعددة األطراف الرئيسااااية اخلاصااااة بالغابات، أي مرفق البيئة   •
                                                                                          ، اليت توفر التمويل لإلجراءات القطرية الكربى والشاااااااااااملة الرامية إىل تعزيز تنفيذ اإلدارة املسااااااااااتدامة 2      للمناخ

                                                                                     للغابات، مبا يف ذلك اسااااااااتصااااااااالح الغابات، وتدابري التكيف القائمة على الغابات، واألنشااااااااطة اإلضااااااااافية 
   3               لبلدان النامية؛                                                  خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف ا

                                                                                        والاادعم املتعاادد األطراف وكااذلااك الثنااائي واإلقليمي املقاادم إىل البلاادان والشاااااااااااااابكااات اإلقليميااة واملنظمااات   •
                                        الدولية من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية؛

                                                   
1  /http://www.thegef.org. 
2  ate.fundhttps://www.greenclim. 
البلدان خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا املستدامة وزيادة خمزونات كربون الغابات يف   3

 النامية.

http://www.thegef.org/
https://www.greenclimate.fund/
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                                                                                  واملوارد املالية املتاحة من جانب املؤسااااااااااااااسااااااااااااااات والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية وغري ذلك من   •
                          لتنفيذ خطة العمل العاملية؛        املصادر

                                                                                            واألموال من خااارج امليزانيااة املتاااحااة للمنظمااة لتقاادمي الاادعم الفين واملااايل لتنفيااذ خطااة العماال العااامليااة على   •
                                                                                                   املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية و/أو لتنفيذ مشاريع أوسع نطاقا بشأن اإلدارة املستدامة للغابات، مبا 

                         باملوارد الوراثية احلرجية؛                     يف ذلك املكونات اخلاصة
                                                             وموارد الربنامج العادي للمنظمة، مبا يشمل برنامج التعاون التقين.  •

 
                              خرى، ويف كثري من األحيان داخلها.  أ                            ت بني بلدان وكيانات أو آليات  ت         املالية مشاااااااااااا                         وإن التحك م يف هذه املوارد   - 8

                                               املية والصااااااندو  األخضاااااار للمناخ أن تتخذ، باإلضااااااافة إىل                                                       وميكن للبلدان املؤهلة للحصااااااول على متويل من مرفق البيئة الع
               هلا من قبل آلييت                                                                                           التحك م يف املوارد املالية اخلاصاااااة هبا، القرار بشاااااأن أولوياهتا يف ما يتعلق باساااااتخدام األموال املخصاااااصاااااة

                حتدد، من خالل أطر                                                                                      التمويل املتعدد األطراف. وبالنساااااااااااااابة إىل برنامج التعاون التقين للمنظمة، ميكن للبلدان أيضااااااااااااااا أن 
                                                                 الربجمة القطرية، أولوياهتا بالنسبة إىل عمل املنظمة على املستوى القطري.

 
                                                                                     وتتخذ البلدان املتقدمة واجلهات املاحنة األخرى قرارات خبصااااااااااااااوص ختصاااااااااااااايص املساااااااااااااااعدة اإلمنائية الدولية أو   - 6

                                            لوية خلطة العمل العاملية أو قد ال تربزها. واألمر                                                             االستثمارات باالستناد إىل معايري وغايات خاصة هبا قد تربز جماالت األو 
                                                                                               ذاته ينطبق على معايري التمويل أو األولويات اليت تسااااااااااااتخدمها املؤسااااااااااااسااااااااااااات والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية 

  يف         املشااااركة           الكيانات                                                                                 واجلهات األخرى. وهذا الوضاااع تعل من الضاااروري زيادة التنسااايق داخل البلدان وكذلك يف ما بني 
                                                                                                           التمويل املتعدد األطراف واإلقليمي والثنائي، والسااعي إىل حتقيق التآزر مع العمل يف الوقت نفسااه على حشااد املوارد املالية 
                                                                                                     من مصاااااااادر خمتلفة لتنفيذ خطة العمل العاملية. وفضاااااااال عن ذلك، من األمهية مبكان أيضاااااااا مواصااااااالة التوعية بأمهية املوارد 

                 الوراثية احلرجية.
 

 تبارات لتنفيذ استراتيجية التمويلاع -ا      خامس  
 
                                                                                                 يكون معظم املوارد املالية ذات الصلة لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية خارج نطا  سيطرة املنظمة. ولذلك ميكن   -  10

                                                                                                         للمنظمة أن تؤدي، بالتعاون مع شااااااااااااركائها ورهنا بتوافر املوارد، دورا تيساااااااااااارييا فقط يف حشااااااااااااد املوارد املالية هلذا الغرض، 
                                                                                                 تفادة من شااااااراكاهتا القائمة مع مرفق البيئة العاملية والصااااااندو  األخضاااااار للمناخ، وكذلك من مسااااااامهاهتا اجلارية يف     باالساااااا
                                                                                                           الدويل املتعلق بالغابات. ومبوازاة ذلك، سااتدرس املنظمة الساابل الكفيلة بزيادة املوارد البشاارية واملالية املتاحة لعملها         الرتتيب

                                                     ية نظرا إىل أن هذه املوارد حمدودة للغاية يف الوقت احلاضر.                          يف جمال املوارد الوراثية احلرج
 
                                                                                                         ووة أدلة متزايدة على أن آليات التمويل املتعددة األطراف واجلهات املاحنة األخرى تقر  بأمهية إدارة املوارد الوراثية   -  11

                           اليت تدعم اإلدارة املسااااااااااتدامة                                                                           احلرجية، وعلى أهنا على اسااااااااااتعداد لدعم هذا العمل كجزء من املشاااااااااااريع أو الربامج األكرب
                                                                                                  للغابات، مبا يف ذلك اساااااتصاااااالح الغابات، وتدابري التكيف القائمة على الغابات واألنشاااااطة اإلضاااااافية خلفض االنبعاثات 
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                                                          بيد أن التجربة اليت اكتسااااااااااااابتها املنظمة من دعم البلدان يف إعداد   4                                ات وتدهورها يف البلدان النامية.                     النامجة عن إزالة الغاب
                                                                                                   حات مشاااريع للحصااول على متويل مرفق البيئة العاملية والصااندو  األخضاار للمناخ تشااري إىل أن الوكاالت الوطنية اليت     مقرت 

                                                                                                         تقود عمليات إعداد املقرتحات اخلاصااااااة مبرفق البيئة العاملية والصااااااندو  األخضاااااار للمناخ غالبا ما ال تدرك مبا فيه الكفاية 
            مع الوكاالت      كبيري             تتعاون بشااااااكل    ال                                          جمال املوارد الوراثية احلرجية، وإىل أهنا قد                                  احلاجة إىل العمل على الصااااااعيد الوطين يف

                                                                                                             الوطنية واجلهات األخرى صاحبة املصلحة اليت تعىن باملوارد الوراثية احلرجية. ويف ما يتعلق بربنامج التعاون التقين للمنظمة، 
                                                    أن البلدان تسااااااااااند للموارد الوراثية احلرجية يف أطر الربجمة       7016  م                                                      تبني  نتائج تقييم عمل املنظمة يف جمال املوارد الوراثية لعا

                                                               القطرية أولوية أدىن مقارنة باملوارد الوراثية احليوانية والنباتية.
 
                                                                                              وملعاجلة هذه املشاااااااكل، يتعني على الوكاالت الوطنية واجلهات األخرى صاااااااحبة املصاااااالحة املعنية باملوارد الوراثية   -  17

                                                                                      ءات اسااارتاتيجية وحمددة خاصاااة باملوارد الوراثية احلرجية، وترتيبها حبساااب األولوية، حىت يتساااىن عرضاااها                 احلرجية حتديد إجرا
           ، والتفاعل                              العاملية والصااااندو  األخضاااار للمناخ                                                                 على الوكاالت الوطنية اليت تعمل بوصاااافها جهات تنساااايق تابعة ملرفق البيئة 

                                                     اتب القطرية املعنية للمنظمة علما باإلجراءات االسااااااارتاتيجية                                                   مع جهات ماحنة أخرى. وينبغي أيضاااااااا إحاطة الوزارات واملك
                                                                                                            احملددة اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية لكي تؤخذ بعني االعتبار يف أطر الربجمة القطرية. ويف حال سبق لبلد من البلدان أن 

  .      املنفذة               شطة االسرتاتيجية       إىل األن                   يشار يف هذه الوثيقة                                                  وضع اسرتاتيجية وطنية بشأن املوارد الوراثية احلرجية، 
 
                                                                                                      وتشااارف هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، باالساااتناد إىل التوصااايات الصاااادرة عن مجاعة العمل الفنية   -  13

                                                                                                              احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية )مجاعة العمل(، على تنفيذ اساااااااارتاتيجية التمويل. ويف هذا الصاااااااادد، ينبغي 
                                أخذ عدد من االعتبارات يف احلسبان. 

 
                                                                                           ، إن خطاة العمال العااملياة طوعياة وغري ملزمة بطبيعتهاا، وينبغي تنفياذها متاشااااااااااااااياا مع التشااااااااااااااريعاات الوطنياة      أوال    -  14

     ية ال                                                                               ا، إن مصادر املوارد املالية اليت سيلتمس منها التمويل الالزم لتنفيذ خطة العمل العامل      ثاني    و                            واالتفاقات الدولية القائمة. 
                                                                              ا، ينبغي ألعضاااء اهليئة واجلهات الفاعلة األخرى اختاذ إجراءات مجاعية لتنفيذ اساارتاتيجية       ثالث    و                          ختضااع مباشاارة لرقابة اهليئة. 

         التمويل.
 
                                                                                               وتشاااجع اهليئة أعضااااءها على حتديد إجراءات اسااارتاتيجية خاصاااة باملوارد الوراثية احلرجية وضااارورية لتعزيز صاااون   -  15

                                                                                            لد واساااااتخدامها املساااااتدام وتنميتها، وعلى إحاطة الوكاالت الوطنية املعنية، اليت تأخذ بزمام قيادة حشاااااد                 هذه املوارد يف الب
                                                                                                       املوارد مع خمتلف اجلهات املاحنة وإعداد املشاااااااااااااااريع القطرية الكربى لتنفيذ اإلدارة املسااااااااااااااتدامة للغابات، علما باإلجراءات 

                                                       تكيف القائمة على الغابات واألنشااااااطة اإلضااااااافية خلفض االنبعاثات                                          احملددة، مبا يف ذلك اسااااااتصااااااالح الغابات، وتدابري ال
                                                                                                          النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية. وبناء على اإلجراءات االساااااارتاتيجية احملددة، يشااااااجع أعضاااااااء اهليئة 

                       لك األطر الزمنية املقرتحة    يف ذ      ، مبا     احملددة                                                مذكرات مفاهيمية موجزة تعرض اإلجراءات االسااااااارتاتيجية                عندئذ على صاااااااياغة 
                                                                                                           لألنشااااطة الضاااارورية واملوارد املالية الالزمة لتنفيذها. وينبغي دعم عملية حتديد اإلجراءات االساااارتاتيجية املقرتحة باملعلومات 

         الوراثية                                                                                                            ذات الصااااالة، مثل التقارير املرحلية القطرية عن تنفيذ خطة العمل العاملية و/أو التقارير القطرية اخلاصاااااة حبالة املوارد 
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                                                                                                        احلرجية يف العامل. كما تشاااااااجع اهليئة أعضااااااااءها على إحاطة الوزارات واملكاتب القطرية املعنية للمنظمة علما باإلجراءات 
                                                                                               االسرتاتيجية احملددة بشأن املوارد الوراثية احلرجية لكي تؤخذ بعني االعتبار عند صياغة أطر الربجمة القطرية.

 
                                                                          واصااااااااااااالة الرتويج لتعميم املوارد الوراثية احلرجية عند دعم البلدان املؤهلة يف إعداد                         وتشاااااااااااااجع اهليئة املنظمة على م  -  16

                             آليات التمويل املتعددة األطراف   أو                      الصاااااااااااااندو  األخضااااااااااااار للمناخ    أو                                          مقرتحات املشااااااااااااااريع اخلاصاااااااااااااة مبرفق البيئة العاملية 

                                     يزانية بالنساابة إىل عملها يف جمال املوارد                                                                      أو اإلقليمية األخرى. كما تشااجع املنظمة على مواصاالة التماس أموال من خارج امل
                                                                                                           الوراثية احلرجية وتوطيد تعاوهنا مع الشااااااابكة العاملية لتيساااااااري التمويل احلرجي لتوفري معلومات عن مصاااااااادر التمويل القائمة 

     على       ملنظمة                                                                                                 والناشاااااااااااااائة املتاحة للبلدان النامية لتعزيز إدارة مواردها الوراثية احلرجية. وعالوة على ذلك، تشااااااااااااااجع اهليئة ا
                                                                                              االستمرار يف تعزيز شراكاهتا مع الوكاالت الدولية واإلقليمية والوطنية لتيسري تنفيذ خطة العمل العاملية.

 
 الرصد والستعراض -ا      رابع  

 
                                                                                             ترصااااااد اهليئة عملية تنفيذ اساااااارتاتيجية التمويل باالسااااااتناد إىل خمتلف مصااااااادر املعلومات املتاحة. وهذه املصااااااادر   -  12

                                                                                                       املنظمة املرحلية املقدمة إىل اهليئة، وتقارير التقييم العاملية بشااااأن تنفيذ خطة العمل العاملية والتقارير الصااااادرة             تشاااامل تقارير 
                                                                                                      عن مرفق البيئة العاملية والصااندو  األخضاار للمناخ حول متويلهما لإلجراءات ذات الصاالة بالغابات، فضااال عن املعلومات 

                                                                     تمويل احلرجي عن احلالة واالجتاهات اخلاصااااة بالتمويل احلرجي يف العامل. كما تدعو                                   اليت جتم عها الشاااابكة العاملية لتيسااااري ال
                                                                                                         اهليئة أعضاءها إىل إبالغ األمانة باإلجراءات القطرية اليت حتظى بدعم خمتلف آليات التمويل املتعددة األطراف واإلقليمية، 

                                                      وكذلك اجلهات املاحنة الثنائية، لتنفيذ خطة العمل العاملية.
 
               . وسااااتسااااتعرض بعد     7075                                                                          ومن املزمع أن تسااااتعرض اهليئة خطة العمل العاملية يف دورهتا العادية العشاااارين يف عام   -  18

                                         ذلك أيضا اسرتاتيجية التمويل، حسب االقتضاء.
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 هاءالمرفق 
 خطة العمل بشأن الستخدام المستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات 

 اريات وصونهاالحية الدقيقة والالفق

 
                                                                                                تعد الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات اجملموعات األكثر عددا  وتنوعا  من الكائنات على وجه األرض. وهي   - 1

                                       ، يقر  برنامج عمل اهليئة املتعدد السااااااااانوات     7002                                                               تؤدي أدوارا  مهمة يف كافة مراحل سااااااااالسااااااااالة القيمة الغذائية. ومنذ عام 
                                                                                الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف توفري خدمات النظام اإليكولوجي واساااتدامة األغذية                           باملساااامهة املهمة اليت تقدمها

         الغذائي.      واألمن

 

                                                                                         وبتوجيه من اهليئة، جرت تقييمات مسااااااااااااااتهدفة ملختلف الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وملسااااااااااااااامهاهتا يف   - 7
 1                األغذية والزراعة.

 

 خطة العمل أهداف -     أول  

 

                                                                                              املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات جزءا  من عدد من املبادرات والربامج واألنشااااااااطة      تشااااااااكل   - 3
                                                                                                                   الدولية اجلارية املت صاااااالة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتقد م منظمة األغذية والزراعة، عن طريق الشااااااراكة العاملية من 

                                                                            التلقيح من أجل الزراعة املستدامة، التوجيهات واملشورة الفنية إىل البلدان وتيس ر                                     أجل الرتبة والعمل العاملي بشأن خدمات
ر املنظمة تنفيذ املبادرات الدولية بشااأن امللقحات         والتنوع   2                                                                                                         عمليات اختاذ القرارات املتعل قة بقضااايا الرتبة والتلقيح. كما تيساا 

                                                         التنوع البيولوجي. عالوة على ذلك، تعمل املنظمة منذ وقت طويل                                  املنبثقة عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية   3               البيولوجي للرتبة
                                                             يف جمال املكافحة البيولوجية من خالل برناجمها املتكامل إلدارة اآلفات.

 

                                                                         ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي باملبادرة اليت أخذهتا اهليئة لوضااااااع خطة      عشاااااار        الرابع      جتماع        رح ب اال  و   - 4
                                                                                        احلية الدقيقة والالفقاريات، مبا يف ذلك تلك املهمة بالنسااااااابة إىل التنوع البيولوجي للرتبة واساااااااتمرار                    عمل بشاااااااأن الكائنات

                    كما أهنا دعت املنظمة،   4                                                                                   توفري وظائف النظم اإليكولوجية وخدماهتا عن طريق الرتبة واليت تعد ضااارورية للزراعة املساااتدامة.
                                                                 إىل النظر يف إعااداد تقرير عن حااالااة املعااارف املتعل قااة بااالتنوع البيولوجي                                               بااالتعاااون مع منظمااات أخرى ورهنااا  بتوافر املوارد، 

    7070                                                             للرتبة يغطي الوضع الراهن والتحديات واإلمكانات املتاحة حبلول عام
  5.  

 

                                                                                        وتسااااااااااهم منظمات أخرى مثل املنرب احلكومي الدويل للعلوم والساااااااااياساااااااااات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات   - 5
                                                                                ، إساااااهاما  كبريا  يف تعزيز األساااااس املعرفية لتحساااااني وضاااااع الساااااياساااااات من أجل االساااااتخدام املساااااتدام                 النظم اإليكولوجية

                                                                                                            للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وخدمات النظام اإليكولوجي اليت توف رها، وصااااوهنا. وقد نتج عن تقرير التقييم بشااااأن 
                                                   

1  invertebrates/ar-nda-http://www.fao.org/cgrfa/topics/microorganisms/ 
 السادس.يف اجتماعه عن مؤمتر األطراف  الصادر 6/5قرر من امل الثاين رفقامل  2
 .يف اجتماعه الثامنعن مؤمتر األطراف  الصادر 8/73قرر امل  3
 .CBD/COP/DEC/14/30من الوثيقة  77الفقرة   4
 .CBD/COP/DEC/14/30من الوثيقة  73الفقرة   5
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                                                  ومي الدويل جمموعة واسااااااااعة من منتجات املتابعة واإلجراءات                   الصااااااااادر عن املنرب احلك  6                               امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذية 
                                                                                                        واملبادرات يف جمال السااااياسااااات، مبا فيها الئحة تطول باسااااتمرار باالساااارتاتيجيات وخطط العمل الوطنية املتعل قة بالتلقيح، 

                    للمنرب احلكومي الدويل.                                                               وتعد منظمة األغذية والزراعة شريكا  من الشركاء التعاونيني األربعة  7                        ترتكز على نتائج التقييم.

 

                                                                                   ، عززت اهليئة بصاااااااااااااورة مطردة عملها يف جمال الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات. ويتم تناول     7002        منذ عام   و   - 6
                         يف املائة من اإلنتاج العاملي     15 و    73                                                                  الكبرية اليت تشااااكل مكونا  مهما  من تربية األحياء املائية ومصااااايد األمساك )   ت         الالفقاريا
                                وسيتم إدماجها يف إجراءات املتابعة                                                      حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل                           وايل( بالتفصيل يف التقرير عن        على الت

                  يتناول التقرير عن   و                                                                                           ذات األولوية. وتغطي هذه العملية أيضااااااااااااااا  بعض الكائنات احلية الدقيقة املائية مثل الطحالب اجملهرية. 
                                                          عد  بتوجيه من اهليئة، اسااااااااااتخدام وصااااااااااون الكائنات احلية الدقيقة يف  ُ أُ      الذي                          لألغذية والزراعة يف العامل                      حالة التنوع البيولوجي 

            خدمات النظم        لتقدمي        مؤاتية    أهنا                                                                       ُ      الرتبة، وامللقحات، وعوامل املكافحة البيولوجية، فضااااااااااااال  عن ممارسااااااااااااات اإلدارة اليت يُعتقد 
                            الفقاريات، من مجلة أمور أخرى.                                            اإليكولوجية من جانب الكائنات احلية الدقيقة وال

 

                      هتدف خطة العمل هذه إىل:  و   - 2
 

                                                                                         توحيد أنشااااااطة اهليئة وعملياهتا ذات الصاااااالة باالسااااااتخدام املسااااااتدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات   ( 1 )
                                                        وصوهنا، والتخطيط بشكل مت سق لألنشطة املستقبلية يف هذا اجملال؛

                                                                فهم حول أمهية الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات بالنساابة إىل وظائف                              إذكاء الوعي وتعزيز املعارف وال  و   ( 7 )
                                                                              النظام اإليكولوجي، وقدرة نظم إنتاج األغذية على الصمود، واألمن الغذائي، والتغذية؛

                                                                                    تعزيز األخذ بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف الساااااياساااااات وعمليات وضاااااع الساااااياساااااات احمللية   و   ( 3 )
                                                                                قليمية والدولية من أجل االساااااااااتخدام املساااااااااتدام للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصاااااااااونه،             والوطنية واإل

                       وإدارهتا على حنو مستدام؛

                                                                                      تعزيز التعاون بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمات واملبادرات الدولية األخرى ذات الصاااااااااااااالة حلشاااااااااااااد   و   ( 4 )
                                        الدقيقة والالفقاريات وصااااااااوهنا على حنو مسااااااااتدام                                              اخلربات املهمة بالنساااااااابة إىل اسااااااااتخدام الكائنات احلية 

                               وحتديد اجملاالت ذات االهتمام املشرتك.

 

 التركيز على المجموعات الوظيفية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات -       ثانيا  

 

           توفري خدمات                                                                                       على الرغم من االعرتاف الواسااع بالدور املهم الذي تؤديه الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف   - 8
                                                                                                                 النظام اإليكولوجي وبأمهيتها بالنساااااااابة إىل األغذية والزراعة، فإن املعلومات املتعل قة بتنوعها ووظيفتها وتوزيعها غري متكافئة 
                                                                                                    وحمدودة جدا  وجمزأة يف الكثري من احلاالت. كماا أن أمهياة الكاائناات احلياة الدقيقاة والالفقااريات بالنسااااااااااااااباة إىل األغذية 

                                                                                    نعكس بشااكل واف  يف األموال املخصااصااة للبحوث ذات الصاالة وال يف السااياسااات وعمليات أخذ القرارات،             والزراعة ال ت
  .                                             حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل                               على النحو الذي أكده التقرير عن 

 

                                                   
6    Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem -The assessment report of the Intergovernmental Science. IPBES. 2016

Fonseca and H.T. Ngo, eds. Secretariat -. S.G. Potts, V.L. Imperatrizfood production Services on pollinators, pollination and
of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany 

 pollination-www.ipbes.net/deliverables/3a  :                                       للمزيد من املعلومات ميكن االطالع على املوقع    7

https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
http://www.ipbes.net/deliverables/3a-pollination
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                 لحوظ مع األنواع يف                                                                               يتعارض التنوع التصاااااانيفي والوظيفي ألنواع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات بشااااااكل م  و   - 6
                                                                                                       قطاعات النباتات واحليوانات والغابات ومصااااااايد األمساك. وتشاااااامل هذه األخرية عددا  قليال  نساااااابيا  من األنواع اليت يكون 
                                                                                                     تصااااااانيفها مفهوما  جيدا . ونتيجة لذلك ميكن إدارة األنواع والساااااااالالت واألصاااااااناف "القطاعية" بطريقة خمتلفة، وميكن أن 

                                                                                      لصون مثال  قائمة على نوع واحد. ويواجه هذا النهج القائم على كل نوع على حدة صعوبات عملية                  تكون اسرتاتيجيات ا
                                                                                                             كبرية يف حالة الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات نظرا  إىل العدد الكبري من األنواع، والطائفة التصاااااااااااااانيفية واإليكولوجية 

                                          رد البشرية واملالية اليت يتطلبها هذا النهج.                                                املتنوعة جدا  من هذه الكائنات احلية، وبالتايل، املوا

 

                                                                                                   قد تكون اسرتاتيجيات اإلدارة ذات الصلة بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املعتمدة على إطار شامل يرك ز   و   -  10
  ت                                                                                                  على وظائف وخدمات النظام اإليكولوجي اليت تساااااااااااهم فيها هذه الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وعلى ممارسااااااااااا

                                                                                                      اإلدارة اليت تعزز صااااااااوهنا واسااااااااتخدامها املسااااااااتدام، أكثر فعالية وكفاءة من االساااااااارتاتيجيات اليت تركز على الكائنات احلية 
                                                                                    نفسها، ال سيما بالنسبة إىل الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات اليت تدار ضمن نظم اإلنتاج.

 

                                                 قيقاة والالفقاارياات بااعتباارهاا جمموعاات وظيفياة كاالتاايل:                                               باالتاايل، تتنااول خطاة العمال هاذه الكاائناات احلياة الاد  و   -  11
                      الدقيقة والالفقاريات يف           الكائنات          احليوية؛ و           واملنبهات                         عوامل املكافحة البيولوجية   و           حنل العساااااااااااااال؛          مبا يف ذلك           امللقحات،

                   احليااة الاادقيقااة املهمااة           الكااائنااات    ؛ و                                                                  الرتكيز على العالج البيولوجي والكااائنااات احليااة اليت تقوم بتاادوير املغااذيااات     ، مع      الرتبااة
                                                          والفطريات الصااااااااااااااحلة لألكل والالفقاريات املساااااااااااااتخدمة كمكونات غذائية                                  بالنسااااااااااااابة إىل عملية اهلضااااااااااااام لدى اجملرتات؛ 

 8                                                                                        لألغذية/األعالف؛ والكائنات احلية الدقيقة املستخدمة يف جتهيز األغذية والعمليات الزراعية الصناعية.

 

               وعوامل املكافحة   9                                         رية على املساااااااااااااتوى العاملي يف ما يتعل ق بامللقحات                            على ضاااااااااااااوء األنشاااااااااااااطة والتطورات األخ  و   -  17
                                     ، تتناول خطة العمل هذه اجملموعات أوال .          البيولوجية

 

                                                                           وباإلضافة إىل ذلك، تتناول خطة العمل جمموعتني وظيفيتني يف كل دورة من دورات اهليئة.  -  13

  

                                                   
  .CGRFA16/17/Report           من الوثيقة     26       الفقرة     8
.Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem -The assessment report of the Intergovernmental Science IPBES (2016)     مثال      9

Fonseca, and H.T. Ngo, (eds.). Secretariat -. S.G. Potts, V. L. ImperatrizServices on pollinators, pollination and food production
of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 

https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
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                                                     وظيفية التالية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات:                                            وستتناول اهليئة، يف دوراهتا القادمة، اجملموعات ال  -  14

 

               الااااااادورة الااثاااااااامااناااااااة 
            عشرة للهيئة

   )أ(        حنل العسل         مبا يف ذلك          امللقحات، 
 

       احليوية          واملنبهات                          عوامل املكافحة البيولوجية

               الااادورة التااااسااااااااااااااعاااة 
            عشرة للهيئة

       العالج     على        الرتكيز      ، مع                                    الكااائنااات الاادقيقااة والالفقاااريااات يف الرتبااة
   )ب(                       اليت تقوم بتدوير املغذيات      احلية           والكائنات       ولوجي    البي

 

                                                      الكائنات احلية الدقيقة املهمة بالنساااااااااااااابة إىل عملية اهلضاااااااااااااام لدى 
   )ج(     اجملرتات

 

               الاادورة العشاااااااااااااارون 
       للهيئة

         كمكونات            املسااااااااااااااتخدمة             والالفقاريات      لألكل        الصاااااااااااااااحلة          الفطريات
   )د(     األعالف /      لألغذية        غذائية

 

           والعمليات        األغذية      جتهيز   يف          املسااااااااااااااتخدمة         الدقيقة      احلية          الكائنات
   )ه(        الصناعية          الزراعية

 

 مالحظات:
 
 إنتاج يف أدواره من      بدال   عملية التلقيح يف ما يتعلق بنحل العسل، سيتناول هذا العمل األدوار اليت يؤديها يف )أ(

 .احليوانية الوراثية يتم معاجلته حتت إطار املوارد األخري فهذا. والشمع العسل
 .العمل هذا نطا  يف النابوت الداخلي، ذلك يف مبا اج املتكافلني،ينبغي إدر  )ب(
 .61 ة الدراسات األساسية رقموثيق إىل العمل هذا يستند أن ينبغي )ج(
             نظر ا إىل أنه  الدراسة، هذه يف الطحالب، مثل إلنتاج األغذية، املستخدمة احلية املائية تدرج الكائنات لن )د(

 والزراعة. املائية لألغذية الوراثية اردإطار املو  حتت يتم تناوهلا
  .  65 و   6 4                        يت الدراسات األساسية رقم    وثيق    إىل       العمل     هذا       يستند    أن       ينبغي     )ه(

 
 األنشطة الرئيسية -    لث اثا

 

                    على احلاجة املاسة إىل:                                               حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل                أك د التقرير عن   -  15
 

 وامللقحات؛   ت          والالفقاريا                                           ا بالنسبة إىل الكائنات احلية الدقيقة يف الرتبة                          وضع خطوط أساس وطنية ال سيم          

 حتسني املعارف بشأن خدمات ووظائف أنواع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف نظم اإلنتاج وحوهلا؛                                                                                         

  هنا وعلى                                                                                    تقييم أثر ممارساااااات اإلدارة على االساااااتخدام املساااااتدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصاااااو        
  ؛                                                                                  خدمات النظم اإليكولوجية اليت توف رها، وحتديد املمارسات األكثر مالءمة والتأكد من فعاليتها

  إدراج وتعزيز صاااااون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واساااااتخدامها املساااااتدام يف الساااااياساااااات وعمليات                                                                                         
                             يف نظم احملاسبة واإلبالغ الوطنية؛                                                             التخطيط القائمة على املستويني احمللي والوطين وإدماج هذه العمليات

  وإضاافاء الطابع الرمسي عليها وحتسااني تبادل وتقاساام املعارف وأفضاال املمارسااات املتعل قة           الشااراكات      تقوية   و                                                                           
  ؛                             الالفقاريات واستخدامها املستدام                             بصون الكائنات احلية الدقيقة و 

  يكتساااااي أمهية           ، وهو ما           والالفقاريات                            قطاع الكائنات احلية الدقيقة           بالنسااااابة إىل                العمل التصااااانيفي       واصااااالة  م  و           
                                                    رصد اآلفات واألمراض، مبا يف ذلك األنواع الغريبة الغازية.                 حيوية بالنسبة إىل 
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                                                                               ستتناول اهليئة، يف إطار خطة العمل هذه، كل جمموعة من اجملموعات الوظيفية باالستناد إىل:  - 6 1
 

  واحلصاااااول             واساااااتخدامها   ت          والالفقاريا       لدقيقة                     بصاااااون الكائنات احلية ا                             موجز عن احلالة واالجتاهات اخلاصاااااة       
                                                                 ، باالستناد إىل عمل اهليئة السابق واألدبيات املوجودة ودراسة استقصائية                                 عليها وتقاسم املنافع الناشئة عنها

                                                                                مفتوحة ميكن أن جتمع أفضل املمارسات املتعل قة بصوهنا واستخدامها املستدام، حسب االقتضاء؛

  الدولية واملؤسااااااااسااااااااات األخرى املهمة بالنساااااااابة إىل اجملموعة الوظيفية، وحتديد                           خريطة باملنظمات اإلقليمية و                                                               
                                  للمجاالت االسرتاتيجية للتعاون احملتمل؛

 .حتليل للثغرات واالحتياجات وإلمكانية قيام اهليئة واألعضاء فيها مبعاجلتها                                                                  

 

 الشراكات -       رابعا  

 
                                           ية باالساااااااااتخدام املساااااااااتدام للكائنات احلية الدقيقة                                                  سااااااااايتم تنفيذ خطة العمل هذه بالشاااااااااراكة مع املنظمات املعن  -  12

                                                                                                    والالفقاريات وصااوهنا. وينبغي إشااراك شااركاء اهليئة وأصااحاب املصاالحة يف تنفيذ أنشااطة حمددة من خطة العمل حيثما كان 
             ذلك مناسبا .

 

 الستعراض -       خامسا  

 
                              اثية من الكائنات احلية الدقيقة                                                          اهليئة خطة العمل هذه يف إطار اساااااااتعراض عملها حول املوارد الور    ض       ساااااااتساااااااتعر   -  18

                                        ، وسااااايتم رصااااادها بشاااااكل وثيق جنب ا إىل جنب مع                              يف برنامج العمل املتعدد السااااانوات                            والالفقاريات، حساااااب ما هو مقرر 
                        تفادي ا الزدواجية اجلهود.                                               حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل             أنشطة متابعة 
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 واوالمرفق 

 (2027-2019ئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )الخطة الستراتيجية لهي
 

 
 بيان المحتويات

 الفقرات
                                        الرؤية واملهمة واألهداف واملبادئ التشغيلية

  4 - 1 ...................................................  (    7072 -    7016                         املنطقي للخطة االسرتاتيجية )      األساس   -     أوال  
  8 - 5 ......................................................................                         التنفيذ والرصد واالستعراض  - ا      ثاني  
   10 - 6 ...................................................................................         الشراكات  - ا      ثالث  

  (    7072 -    7016                                          ل املتعدد السنوات: املخرجات واملعامل البارزة )           برنامج العم   –   1      امللحق  
                                                                                التخطيط للدورتني الثامنة عشرة والتاسعة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة   -   7      امللحق  
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 الرؤية
 

                 تنمية املساااااااتدامة،                                                                                          تثمني التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصاااااااونه وتشاااااااجيع اساااااااتخدامه دعما  لألمن الغذائي العاملي ولل
                             من أجل أجيال احلاضر واملستقبل.

 
 المهمة

 
تساااااااااعى هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( جاهدة، اعرتافا  منها بأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة متثل شااااااااااغال  

غذية والزراعة اليت يكون منشااااأها يف أماكن مشاااارتكا  جلميع البلدان، حيث إن البلدان مجيعها تعتمد على املوارد الوراثية لأل
أخرى، إىل وقف فقدان املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وإىل كفالة األمن الغذائي العاملي والتنمية املستدامة بتشجيع صون 

 ن استخدامها.تلك املوارد واستخدامها املستدام، مبا يف ذلك تبادهلا، والتقاسم العادل واملنصف للمنافع اليت تتحقق م
 

 األهداف
 

إن أهداف اهليئة، متاشيا  مع مهمتها، مشرتكة بني القطاعات وتدعم أهداف التنمية املستدامة. وتستند األهداف املشرتكة 
بني القطاااعااات على التقييمااات العااامليااة اليت أعاادت مبوجااب توجيهاااهتااا، وجماااالت األولويااات االساااااااااااااارتاتيجيااة، واألهااداف 

هداف اليت وضاااااااااااعتها خطط العمل العاملية للهيئة اخلاصاااااااااااة باملوارد الوراثية النباتية، واحليوانية واحلرجية، الطويلة األجل واأل
 وغريها من أنشطة اهليئة املنفذة استجابة للتقييمات العاملية.

 
          م، وبصااااورة                                                             اسااااتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتنميتهما بشااااكل مسااااتدا       تعزيز                      : الساااتخدام المساااتدام: 1       الهدف

                                   تحقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية                      من أجل زيادة اإلنتاج ل                                                   أعم كل التنوع البيولوجي ذي الصاااااااااااااالة باألغذية والزراعة، 
 1 .        املستدامة

 
 2احلفاظ على تنوع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ : الصون:2الهدف 

 

                                                   
من أهداف التنمية املستدامة: ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي  2من اهلدف  4املقصد  1يدعم اهلدف   1

                                                                                                     وتساعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكي ف مع تغري املناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس  إىل زيادة اإلنتاجية واحملاصيل،
: تنظيم 14من اهلدف  4؛ واملقصد 2030                                                    ِّ                                       املتطرفة وحاالت اجلفاف والفيضانات وغريها من الكوارث، وحتس ن تدرتيا نوعية األراضي والرتبة، حبلول عام 

فعال، وإهناء الصيد املفرط والصيد غري القانوين وغري املبلغ عنه وغري املنظم وممارسات الصيد املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على  الصيد على حنو
لة قصى غالعلم، من أجل إعادة األرصدة السمكية إىل ما كانت عليه يف أقرب وقت ممكن، لتصل على األقل إىل املستويات اليت ميكن أن تتيح إنتاج أ

: تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة جلميع أنواع الغابات، ووقف 15من اهلدف  2؛ واملقصد 2020مستدامة وفقا ملا حتدده خصائصها البيولوجية، حبلول عام 
 .2020ي، حبلول عام إزالة الغابات، وترميم الغابات املتدهورة وحتقيق زيادة كبرية يف نسبة زرع الغابات وإعادة زرع الغابات على الصعيد العامل

يتصل هبا من  من أهداف التنمية املستدامة: احلفاظ على التنوع اجليين للبذور والنباتات املزروعة واحليوانات األليفة وما 2من اهلدف  5املقصد  2يدعم اهلدف   2
مة على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، وضمان الوصول إليها األنواع الربية، مبا يف ذلك من خالل بنوك البذور والنباتات املتنو عة اليت تُدار إدارة سلي

 .2020ول عام وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية وما يت صل هبا من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو املتفق عليه دوليا، حبل
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صول املناسب على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والتقاسم تعزيز احل : الحصول على الموارد وتقاسم منافعها:3الهدف 
 3العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛

 

 4املعنيني يف صنع القرار. تيسري مشاركة أصحاب املصلحة : المشاركة:4الهدف 
 

 التشغيلية المبادئ
 

                                        لة بالسياسات والمسائل القطاعية والمسائل                                                  تضطلع الهيئة بدور تنسيقي وتتعامل مع المسائل المتص  : 1       المبدأ 
                                                                                             المشتركة بين القطاعات في األمور المتصلة بصون الموارد الوراثية الوثيقة الصلة باألغذية والزراعة.

 
  توج ه اهليئة وترصاااااااااد ساااااااااياساااااااااات املنظمة وبراجمها وأنشاااااااااطتها املتعلقة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، يف إطار                                                                                                  

               تيجية للمنظمة.            األهداف االسرتا
  تُبقي اهليئة قيد االساااتعراض املساااتمر املساااائل ذات الصااالة املتناولة يف منتديات أخرى، ومن بينها التطورات على                                                                                               ُ 

                                                                                                  صاااعيد الساااياساااات، يف ما يتعلق بصاااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واساااتخدامها املساااتدام والتقاسااام العادل 
     مها.                                  واملنصف للمنافع اليت تتحقق من استخدا

 
                                                                                          ترصد الهيئة حالة التنوع البيولوجي في العالم، بما في ذلك الموارد الوراثية لألغذية والزراعة.  : 2       المبدأ 

 
  ،تشاااااااارف اهليئة على اإلعداد الدوري للتقييمات العاملية بشااااااااأن املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة                                                                                                       

                                                            عن املوارد الوراثية ذات الصلة دعما  هلذا الدور، حبسب االقتضاء.                                        وإقامة نظام أو نظم معلومات عاملية شاملة 
 

                                                                                   تسااااعى الهيئة جاهدة إلى التوصاااال إلى توافق دولي في اآلراء بشااااأن سااااياسااااات وبرامج عمل لكفالة   : 3       المبدأ 
  ،                                              ، بما في ذلك الموارد الوراثية لألغذية والزراعة                     واسااتخدامه بشااكل مسااتدام                  التنوع البيولوجي     صااون

                                                     التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.        فضال عن
 

 توفر اهليئة منتدى حكوميا  دوليا  للتفاوض على سياسات دولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة                                                                                              
  تشاااارف اهليئة على تنفيذ وحتديث خطط العمل العاملية وغريها من الصااااكوك اليت تتناول صااااون التنوع البيولوجي                                                                                             

                                                                                        امه بشاااكل مساااتدام، مبا يف ذلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، فضاااال عن التقاسااام العادل واملنصاااف       واساااتخد
                              للمنافع الناشئة عن استخدامها.

 .تستجيب اهليئة للتطورات يف املنتديات األخرى، حيثما كان ذلك مالئما                                                             
 

                                                   
من أهداف التنمية املستدامة: تعزيز التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن  15ف من اهلد 6واملقصد  2من اهلدف  5املقصد  3يدعم اهلدف   3

 ، وتعزيز سبل الوصول إىل تلك املوارد، على النحو املتفق عليه دوليا .الوراثيةاستخدام املوارد 
على حنو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع  من أهداف التنمية املستدامة: ضمان اختاذ القرارات 16من اهلدف  7املقصد  4يدعم اهلدف   4

 .وتشاركي ومتثيلي على مجيع املستويات
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                                 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة                                                       تسااااااااهم الهيئة في تعزيز الساااااااياساااااااات الوطنية واإلقليمية بشاااااااأن   : 4       المبدأ 
                                   وتشجع التعاون في مجال بناء القدرات

 
  تدعم اهليئة وضاااااااااااع أو تعزيز الساااااااااااياساااااااااااات والربامج الوطنية واإلقليمية املتعلقة باملوارد الوراثية والتنوع البيولوجي                                                                                                      

                    ليات تنساااااايقية لتشااااااجيع                                                                      ُ     لألغذية والزراعة، الساااااايما بتيسااااااري تنفيذ خطط عمل عاملية للموارد الوراثية، وتُنشاااااا  آ
                                                                     التعاون الوطين واإلقليمي عرب القطاعات ذات الصلة ويف ما بني اجلهات الفاعلة.

  حتد د اهليئة وتُيسااار توافر موارد مالية وبشااارية وعلمية وفنية وتكنولوجية ألعضااااء اهليئة لكي يكونوا قادرين على                                                                                       ُ             
                                        ة للهيئة ولتنفيذ الساااااياساااااات والتوصااااايات اليت                                                املساااااامهة النشاااااطة يف حتقيق خمرجات ومعامل اخلطة االسااااارتاتيجي

             تضعها اهليئة.
  تدعم اهليئة أعضاءها يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وأنشطة إلثارة الوعي العام وتيسري التثقيف من أجل حتسني                                                                                             

                                                                                       فهم أمهية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة عمال على توسااااااايع نطا  مشااااااااركة أصاااااااحاب املصااااااالحة يف صاااااااون 
                                 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.         واستخدام 

 
                                                                           تواصل الهيئة وتعزز التعاون والشراكات بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  : 5    بدأ  م  ال
 

 .تيسر اهليئة وتشرف على التعاون بني املنظمة واألجهزة احلكومية الدولية وغري احلكومية األخرى ذات الصلة                                                                                            
 جمال املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية واملائية والكائنات احلية                               وجتمع اهليئة، إضااااااااااااااافة إىل أنشااااااااااااااطتها يف                                                                        

                                                                                                      الدقيقة والالفقاريات، ما بني الشاااااااركاء الدوليني الذين يتناولون قضاااااااية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وذلك 
                                        لتيسري تبادل اخلربات وإقامة شراكات جديدة. 

 الدولية األخرى ذات الصاااالة إىل كفالة أن تراعي املفاوضااااات يف املنتديات                              ويسااااعى تعاون اهليئة مع األجهزة                                                              
                                                                                     األخرى االحتياجات اخلاصاااااااااااااااة للقطاع الزراعي، مع مراعاة مجيع مكونات التنوع البيولوجي ذي الصاااااااااااااالة 

                  باألغذية والزراعة.
 ملنتجني، مبا يشامل                                                                          وساتعزز اهليئة مشااركة مجيع أصاحاب املصالحة، من قبيل منظمات اجملتمع املدين ومنظمات ا               

                                                                                            املنظمات اليت متثل املرأة وصغار املنتجني، ومؤسسات وصناعات الرتبية، ومنظمات القطاعني العام واخلاص اليت 
                                            تعمل يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.
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 (2027-2018األساس المنطقي للخطة الستراتيجية ) –   ل    ّ أو  
 
                                                                              والزراعة من أهم املوارد على األرض. فاحملاصيل، والثروة احليوانية، والكائنات املائية،                             إن التنوع البيولوجي لألغذية  - 1

                        هي اليت تشكل شبكة التنوع    –                           آالف األنواع وتنوعها الوراثي    -                                                   وأشجار الغابات، والكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات 
                                            لتنوع البيولوجي لألغااذيااة والزراعااة يف حتقيق األمن                                                          البيولوجي الااذي تعتمااد عليااه إماادادات األغااذيااة يف العااامل. ويسااااااااااااااهم ا

                                                                                                   الغذائي والتغذوي ويف اساااااااتدامة سااااااابل املعيشاااااااة، وهو الذي يدعم من خالل تقدمي خدمات النظم اإليكولوجية التنظيمية 
           منو السكان،                                                                                                       والداعمة، القدرة الطبيعية على التكيف مع الديناميات البيئية واالجتماعية االقتصادية املتغرية باستمرار، مثل

                                                     واألفضليات الغذائية، واالحتياجات التغذوية، وتغري املناخ.
 
                                                                                                     وتسااعى اهليئة، وعيا  منها بأمهية كل عنصاار من عناصاار التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بالنساابة لألمن الغذائي   - 2

                                  ا بصااااااااورة  مسااااااااتدامة، والتقاساااااااام العادل                                                                          العاملي والتغذية، إىل التكفل بصااااااااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسااااااااتخدامه
  .                                                                 واملنصف للفوائد النامجة عن استخدامها، سواء لألجيال احلاضرة أو القادمة

 
                                    . وتشاااااامل اخلطة االساااااارتاتيجية هليئة املوارد 5      2007                                                  وتعمل اهليئة مبوجب برنامج عمل متعدد الساااااانوات منذ عام   - 3

                                                                امج العمل املتعدد السنوات وحتتوي على رؤية اهليئة ومهمتها وأهدافها.    برن      2023   -      2014                               الوراثية لألغذية والزراعة للفرتة 
                         إىل تقارير التقييم العاملي       2027 -    2018                                                                        وتسااااااااااتند أهداف اخلطة االساااااااااارتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للفرتة 

                                          قاصد الطويلة األجل خلطط العمل العاملية وغريها                                                              حلالة املوارد يف العامل واجملاالت االسرتاتيجية ذات األولوية واألهداف وامل
                                                                                                 من االسااااتجابات السااااياساااااتية هلذه التقييمات، إضااااافة إىل ما هو معمول به من مؤشاااارات وإجراءات رصااااد لتقييم خطط 

                                               العمل العاملية وتنفيذ الصكوك األخرى املتفق عليها.
 
                                        العمل املتعدد السااااانوات وللخطط االسااااارتاتيجية،                                                    وتلغي هذه اخلطة االسااااارتاتيجية مجيع النسااااا  الساااااابقة لربنامج   - 4

                                                                            املخرجات واملعامل البارزة الرئيسااية لربنامج العمل املتعدد الساانوات للدورات العادية    1      امللحق                        وحتل حمل ها. وهي تتضاامن يف 
                                     خططا أكثر تفصيال لدوريت اهليئة املقبلتني.   2      امللحق                          اخلمسة القادمة للهيئة، ويف 

 
 لرصد والستعراضالتنفيذ وا –      ثاني ا

 
                                                                                       تسااااااااارتشاااااااااد اهليئة يف تنفيذ واليتها هبذه اخلطة االسااااااااارتاتيجية. وهذه اخلطة االسااااااااارتاتيجية عبارة عن جمموعة من   - 5

                                                                                                       املخرجات واملراحل املتجد دة، وبالتايل فهي مرنة وتبقيها اهليئة قيد االسااااتعراض املسااااتمر. وساااايمك ن اسااااتعراض هذه اخلطة 
                                                                                   دورة ثانية من تقدير التقدم احملرز يف عملها حنو حتقيق أهدافها، ملعاجلة وجتميع املساااائل اجلديدة                       االسااارتاتيجية اهليئة يف كل 

                                                                                                               والناشااااااااااااائة يف جمال التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وملراعاة التطورات والعمليات اجلديدة يف 
                                                                   عمل املتعدد السااانوات جنبا  إىل جنب مع النتائج واملعامل البارزة الرئيساااية                                         املنتديات األخرى ذات الصااالة. وخيضاااع برنامج ال
                                     وختطيط الدورات إىل االستعراض يف كل دورة.
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                                                                                             ولتنفيذ هذه اخلطة االساااااااااااااارتاتيجية، تواصاااااااااااااال اهليئة االعتماد على الدعم الذي تتلقاه من األجهزة التابعة هلا،   - 6
                                                                 الدولية اليت تقد م املشاااورة إىل اهليئة بشاااأن قضاااايا يف اجملاالت اليت تقع ضااامن                                 ذلك جمموعات العمل الفنية احلكومية   يف   مبا

                                                                                                   اختصااااص كل منها. وهي تقدم املشاااورة وتصااادر توصااايات إىل اهليئة بشاااأن هذه املساااائل، وتنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ 
                 اخلطة االسرتاتيجية.

 
                                                   تمرار يف إعداد وعرض تقييماهتا العاملية عن حالة التنوع                                              وتتوقع اهليئة، من خالل هذه اخلطة االساااارتاتيجية، االساااا  - 7

                                                                                                        البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل، مبا يف ذلك عن حالة املوارد الوراثية احليوانية والنباتية واحلرجية واملائية.
 
          ي يقدم عن                                                                         جناح تنفيذ هذه اخلطة االسااااااااارتاتيجية وبرنامج عملها املتعدد السااااااااانوات على الدعم الذ         وسااااااااايتوقف  - 8

                                                                                                           طريق برنامج العمل وامليزانية للمنظمة وعلى تعبئة موارد من خارج امليزانية، فضاااااااااااال  عن الشاااااااااااراكات مع املنظمات الدولية 
                            األخرى ومسامهاهتا يف هذا الشأن.

 
 الشراكات –ا      ثالث  

 
                    السااااانوات، بذل جهودها                                                                              ساااااتواصااااال اهليئة، ساااااعيا  وراء حتقيق أهدافها وغاياهتا ودعم تنفيذ برنامج العمل املتعدد   - 9

                                                                                                إلقامة شااااااراكات قوية باإلضااااااافة إىل التآزر مع الوكاالت املتخصااااااصااااااة واتفاقيات األمم املتحدة ذات الصاااااالة، فضااااااال  عن 
   ة                                                                               مبا يف ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي واملعاهدة الدولية بشااااااااااااااأن املوارد الوراثية النباتي   ،                             املنظمات احلكومية الدولية األخرى

                                                   كما سااااااااااااااتزيد اهليئة من تعاوهنا مع مراكز البحوث الزراعية    .                ازدواجية العمل     فادي               حتقيق التآزر وت      بغية     اعة،              لألغذية والزر 
                                                                                                          الادولياة، واملنظماات العلمياة الوطنياة واإلقليمياة، واملنظماات غري احلكومياة الادولياة واإلقليمياة، واجملتمع الادويل، ومنظماات 

                                                              اع اخلاص. وساااوف يتم تيساااري عملية تبادل املعلومات وتنمية القدرات من                                        املنتجني، ووكاالت التمويل ذات الصااالة، والقط
                                                                   خالل الشبكات اإلقليمية والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.

 
                                                                                                      وتيسااااااريا  لتنفيذ هذه اخلطة االساااااارتاتيجية وتعزيز التعاون يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، أقامت اهليئة   -  10
                                                                                                   ية تشاااور، دعت مبوجبها املنظمات الدولية إىل تقدمي معلومات عن سااياساااهتا وبراجمها وأنشااطتها املتعلقة باملوضااوعات    عمل

                                                  اليت هلا أولويتها يف كل دورة من دورات اهليئة العادية.
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 الدورة
 ة والعشرونالحادي

2027 

 الدورة
 العشرون

2025 

 الدورة
 التاسعة عشرة

2023 

 الدورة
 الثامنة عشرة

2021 

 الدورة
السابعة عشرة 

2019 

 

 المسائل القطاعية
          خطة العمل         اساااااااتعراض 

                         العااااملياااة للموارد الوراثياااة 
         احليوانية

                    التقرير الثاالاث حلاالة     عرض 
                         املااوارد الااوراثاايااااااااة احلاايااوانايااااااااة 

      العامل                   لألغذية والزراعة يف

          خطة العمل               اسااااااتعراض تنفيذ  
                         الااعاااااااااملاايااااااااة لاالاامااوارد الااوراثاايااااااااة 

         احليوانية

الموارد الوراثية  
 الحيوانية

خطة استعراض تنفيذ 
للموارد  العمل العاملية

الوراثية املائية لألغذية 
 والزراعة يف العامل

                        النظر يف مشروع خطة العمل   
                        للموارد الوراثيااة املااائياة          العااامليااة

             راعة يف العامل            لألغذية والز 

                    عرض الصااايغة النهائية 
            حااااااااالااااااااة املوارد        لتقرير 

                       الوراثية املائية لألغذية 
                 والزراعة يف العامل

الموارد الوراثية 
 المائية

          خطااااة العماااال         اساااااااااااااااتعراض  
                             العاملية لصون املوارد الوراثية 
                  احلرجيااااااة واساااااااااااااااتخاااااادامهاااااا 

                 املستدام وتنميتها

                   التقرير الثاين حلالة     عرض 
       رجية يف                   املوارد الوراثية احل

      العامل

    خطة               اساااااتعراض تنفيذ  
                   العمل العاملية لصااااااااااون 
                       املوارد الوراثيااة احلرجيااة 
                   واساااتخدامها املساااتدام 

         وتنميتها

الموارد الوراثية 
 الحرجية

                    اساااااااااااااااتعراض العماااااال املعين 
                   املاااااااوارد الاااااااوراثااااااايااااااااة مااااااان  باااااااا

                      الكااااائنااااات احليااااة الاااادقيقااااة 
            والالفقاريات

                    اسااااااااااااااااتااعااراض الااعااماااااااال املاعاين 
         الكااائناات                     املوارد الوراثيااة من باا

                         احلية الدقيقة والالفقاريات

الموارد الوراثية  
الكائنات من 

الحية الدقيقة 
 والالفقاريات

    خطة               اساااااااااااتعراض تنفيذ 
                        العماال العااامليااة )الثااانياة( 
                          للموارد الوراثياااة النبااااتياااة 

                لألغذية والزراعة

               التقرير الثااااااااالااااااااث     عرض  
                     حلااااااااالااااااااة املوارد الوراثيااااااااة 
                         النبااتياة لألغاذياة والزراعاة 

   امل     يف الع
 

             اسااااااااااااااااتااعااراض حااااااااالااااااااة  
              ساااااااااااااااياساااااااااااااااات البذور 

         واجتاهاهتا

الموارد الوراثية 
 النباتية

 المسائل المشتركة بين القطاعات
            حااااااالااااااة التنوع        متااااااابعااااااة 

                   الااباايااولااوجااي يف الااعااااااااامل
                  لألغذية والزراعة

              التقرير الثاااااااااين     عرض   و 
                      حلاااالاااة التنوع البيولوجي 
                  لألغااااااذيااااااة والزراعااااااة يف 

      العامل

   جي                     حالة التنوع البيولو        متابعة  
                        لألغذية والزراعة يف العامل

            حاااااالاااااة التنوع        متاااااابعاااااة  
                 البيولوجي لألغااااااااذيااااااااة 

                 والزراعة يف العامل

حالة التنوع 
البيولوجي 

 لألغذية والزراعة
 في العالم

                   استعراض العمل بشأن  
                 احلصاااااااااااااااول على املوارد 

               وتقاسم منافعها

                   اساااااااااااااااتعراض العمل بشااااااااااااااااأن  
                        احلصااول على املوارد وتقاساام 

          منافعها
 

             ذكرات تفسريية        بلورة م
               خاصااااااااااااااااة بالقطاعات 
                         الفرعية للموارد الوراثية 
                لاااألغااااااااذيااااااااة والااازراعااااااااة 
             لتكملااااااااة عناااااااااصاااااااااااااااار 

الحصول على 
الموارد وتقاسم 

 منافعها

                                                   
 .كما راجعته اهليئة يف دورهتا السابعة عشرة على ضوء التعليقات الواردة من جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة هلا   6
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                 احلصااااااااااااول على املوارد 
               وتقاسم منافعها

        العماال يف         اساااااااااااااااتعراض  
              التكنولوجيااااااات    جماااااال 

           صون املوارد  ل           البيولوجية 
                الاااااوراثااااايااااااااة لاااااألغااااااااذيااااااااة 
                    والزراعة واسااااااااااااتخدامها 

         ل مستدام   بشك

            العماال يف جمااال         اساااااااااااااااتعراض  
           البيولوجيااااااااة               التكنولوجيااااااااات

                           صااون املوارد الوراثية لألغذية  ل
                         والزراعة واسااتخدامها بشااكل 

       مستدام

التكنولوجيات  
 البيولوجية

                النظر يف اساااااااااااااااتخااااااادام 
                    "املعلومات التسااااالسااااالية 
                    الرقميااة بشاااااااااااااااااأن املوارد 
                الااااااوراثاااااايااااااااة لااااااألغااااااااذيااااااااة 
                  والاااااااازراعااااااااة" وآثااااااااارهااااااااا 
  ن               احملتملااااااة على صاااااااااااااااو 

                       املوارد الوراثياااة لألغاااذياااة 
                    والزراعة واسااااااااااااااتخدامها 
            بشاااااااااااااااكااااال مساااااااااااااااتااااادام 
              واحلصاااااااااااااااااااول عاااالاااايااااهااااااااا  

               وتقاسم منافعها

                الاااااناااااظااااار يف اسااااااااااااااااااااتاااااخاااااااادام  
                    "املعلوماااات التسااااااااااااااالسااااااااااااااالياااة 
                             الرقمية بشااااااااااأن املوارد الوراثية 
                         لألغااااذيااااة والزراعااااة" وآثااااارهااااا 
                      احملتملاااة على صاااااااااااااااون املوارد 
                         الوراثيااااااة لألغااااااذيااااااة والزراعااااااة 
  م                      واستخدامها بشكل مستدا

                    واحلصاااااااااااااول عليها وتقاساااااااااااام 
        منافعها

                النظر يف اساااااااااااااااتخااادام  
                    "املعلومات التساالساالية 
                    الرقمية بشااااااااااااااأن املوارد 
                الااااوراثاااايااااااااة لااااألغااااااااذيااااااااة 
                  والااااازراعااااااااة" وآثااااااااارهااااااااا 
               احملتملاااة على صاااااااااااااااون 
                       املوارد الوراثية لألغذية 
                    والزراعة واسااااااااتخدامها 
            بشاااااااااااااااكااال مساااااااااااااااتااادام 
              واحلصاااااااااااااااااول عااالاااياااهااااااااا  

               وتقاسم منافعها

"المعلومات 
التسلسلية 

ية بشأن الرقم
الموارد الوراثية 

لألغذية 
 والزراعة"

                   استعراض العمل بشأن  
                  تااااغااااري املااااناااااااااخ واملااااوارد 
                الاااااوراثااااايااااااااة لاااااألغااااااااذيااااااااة 

         والزراعة

                          اسااتعراض تقييم عاملي بقيادة 
                       البلااااااادان آلثاااااااار تغري املنااااااااخ 
                        وتااااااادابري التكي ف والتخفيف 

                         املتعلقة باملوارد الوراثية

                       اسااااتعراض العمل بشااااأن تغري 
                الوراثية لألغذية                املناخ واملوارد

         والزراعة

 تغير المناخ 

                   اسااتعراض العمل بشااأن 
                       املوارد الوراثياااة لألغاااذياااة 
                  والاااازراعااااااااة والااااتااااغااااااااذيااااااااة 

       والصحة

                          استعراض العمل بشأن املوارد  
                         الوراثيااااااة لألغااااااذيااااااة والزراعااااااة 

                والتغذية والصحة

                           مذكرة مفاهيمية بشأن التنوع 
                          البيولوجي لألغااااذيااااة والزراعاااة 

            وصحة اإلنسان

     لاعاماااااااال          اسااااااااااااااااتاعاراض ا
                     بشااااااااااااااأن املوارد الوراثية 
                لاااألغااااااااذيااااااااة والااازراعااااااااة 

         والتغذية

 التغذية والصحة

                     تقرير مرحلي/ استعراض 
                اخلطة االسرتاتيجية

                  رفع التقاااااارير بشااااااااااااااااااااأن 
              أهااااااااداف الاااااااتااااااانااااااامااااااايااااااااة 

         املستدامة

                     تقرير مرحلي/ اسااااااااااااااااتعراض  
                اخلطة االسرتاتيجية

                        رفع التقارير بشاااااااااااااأن أهداف 
                 التنمية املستدامة

     نظيم     عن ت             وثيقاااااااة خياااااااارات 
                العمل يف املستقبل

             تاااااااقاااااااريااااااار مااااااارحااااااالاااااااي/ 
             اساااااااااااااااااتااعااراض اخلااطااااااااة 

           االسرتاتيجية
                  رفع التقاااارير بشاااااااااااااااااأن 
              أهااااااااداف الاااااتااااانااااامااااايااااااااة 

         املستدامة

 اإلدارة

  

                                                   
                                                                                                         استعرضته اهليئة يف دورهتا السابعة عشرة يف ضوء التعليقات الواردة من مجاعات العمل احلكومية الدولية التابعة هلا.                مالحظة: حسبما

    وهو موضاااااع املزيد من النقاش. ووة                                                                   الصاااااادرة عن االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي    16 /  13                           هذا املصاااااطلح مأخوذ من املقرر                              
                لساالية الوراثية"                                                                                                                    ر بتعدد املصااطلحات املسااتخدمة يف هذا اجملال )مبا فيها، على ساابيل املثال ال احلصاار، "البيانات التساالساالية الوراثية" و"املعلومات التساا    إقرا

                                                                                                           و"املعلومااااااااات الوراثيااااااااة" و"املوارد الوراثيااااااااة غري املاااااااااديااااااااة" و"احملاااااااااكاااااااااة باااااااااحلاااااااااساااااااااااااااوب" ومااااااااا إىل ذلااااااااك( ومن الضاااااااااااااااروري مواصااااااااااااااالااااااااة النظر يف
  .                                                             هذا املوضوع لتحديد املصطلح أو املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها
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 : التخطيط للدورتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة2الملحق 
 

 (2021 - 2020د الوراثية لألغذية والزراعة )األنشطة التحضيرية للدورة الثامنة عشرة لهيئة الموار 
 

 المسائل القطاعية
  إعداد مشروع خمطط وجدول زمين وميزانية، ووضع عملية جلمع البيانات الوطنية لدعم                                                                         

                                                                        التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل      إعداد 
 عامة عاملية عن التقد م احملرز يف تنفيذ خطة                                      إعداد تقرير مرحلي توليفي لتقدمي نظرة                                       

              العمل العاملية
  إعاااااااداد التقرير املرحلي للمنظماااااااة بشااااااااااااااااااااأن تنفياااااااذ خطاااااااة العمااااااال العااااااااملياااااااة                                                           

                   واسرتاتيجية التمويل
 إعداد التقرير املرحلي للمنظمات الدولية                                      
 إعداد تقرير موجز عن حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهتا                                                           

   يااااااة               الاااااامااااااوارد الااااااوراثاااااا
           الحيوانية 

 

  للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف                                         النظر يف مشاااااااااااااروع خطة العمل العاملية الثانية                                          
      العامل

                          الموارد الوراثية المائية 

 إعداد تقرير املنظمة املرحلي بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية                                                                               
  والتقرير الثاين حلالة                  ير التنفيذ الثاين                                      إعداد معلومات مساااااااااااااتكملة بشاااااااااااااأن إعداد تقر                    

                               )مبا يف ذلك مجع البيانات الوطنية(                                املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

                          الموارد الوراثية الحرجية 

 استعراض العمل املتعلق بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات                                                        
 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع                                                         

                     كائنات الحية الدقيقة   ال
             والالفقاريات 

  إعداد تقرير املنظمة املرحلي بشااااااااااأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية                                                                                
                         النباتية لألغذية والزراعة

 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع                                                           
 حالة املوارد الوراثية                   التقرير الثالث عن                                   إعداد معلومات مسااااااااااااااتكملة بشااااااااااااااأن إعداد                     

                                 النباتية لألغذية والزراعة يف العامل

                           الموارد الوراثية النباتية 

 المسائل المشتركة بين القطاعات
  حااالااة التنوع البيولوجي لألغااذيااة والزراعااة يف                                   إعااداد تقرير مرحلي عن تنفيااذ متااابعااة                                        

      العامل
                      حاااالاااة التنوع البيولوجي 
                   لألغااااذيااااة والزراعااااة في 

        العالم 
 اسااااتعراض للصااااكوك القائمة اخلاصااااة باحلصااااول على املوارد وتقاساااام منافعها        إعداد                                                              

                                                                   وأثرها على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وحتديد العمل يف املستقبل 
 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع                                                         

                   الحصاااااااول على الموارد 
                         الوراثية وتقاسم منافعها 
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  التكنولوجيات البيولوجية وتأثريها املمكن على صااااون املوارد الوراثية               اسااااتعراض تطو ر                                                              
                                          لألغذية والزراعة واستخدامها بطريقة مستدامة

             الااااااتااااااكاااااانااااااولااااااوجاااااايااااااات 
           البيولوجية

 المعلومات التساالساالية                                                          متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع"                     
                     الرقمية بشااااااااااأن الموارد 
                الاااااوراثااااايااااااة لاااااألغااااااذيااااااة 

     اعة"      والزر 
  حالة إعداد التقييم العاملي لدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكي ف مع تغري                                                                                

                        املناخ والتخفيف من وطأته
 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع                                                         

             تغير المناخ 

 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع                                                         
 اهيمية بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصحة البشر        مذكرة مف                                                        

               التغذية والصحة

  إعداد تقرير مرحلي/اسااتعراض للخطة االساارتاتيجية واسااتعراض برنامج العمل املتعدد                                                                        
        السنوات

  تنظيم العمل يف املستقبل   عن                    إعداد وثيقة خيارات                      
 رفع التقارير بشأن أهداف التنمية املستدامة                                         

        اإلدارة 

 وة الصااااااكوك واملنظمات الدولية إىل رفع تقارير عن عملها يف جمال دعم أنشااااااطة   دع                                                                  
                      اهليئة، وجتميع إسهاماهتا

           مسائل أخرى
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 (2023-2022األنشطة التحضيرية للدورة التاسعة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )
 

 المسائل القطاعية
  لألغذية والزراعة يف                           املوارد الوراثية احليوانية                       التقرير الثالث عن حالة               النهوض بإعداد                  

                          ورفع تقرير عن التقدم احملرز      العامل 
 إعداد وثيقة بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية وإمكانية حتديثها                                                                                   
 إعداد تقرير املنظمة املرحلي بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية                                                                                 
 اد تقرير موجز عن حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهتا   إعد                                                        

                           الموارد الوراثية الحيوانية

  الموارد الوراثية المائية                                                للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل                   خطة العمل العاملية             إعداد متابعة                         
  للموارد الوراثية احلرجية                                                       إعداد تقرير املنظمة املرحلي بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية                        
  حلالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل                                       عرض تقرير التنفيذ الثاين والتقرير الثاين                                      

                          الموارد الوراثية الحرجية 

 استعراض العمل املتعلق بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات                                                        
 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع                                                         

                    ائنات الحية الدقيقة    الك
            والالفقاريات

 لألغذية والزراعة يف العامل                                                       إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية                        
 داد تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية  إع                                                                               
  حسب االقتضاء     باتية                                              خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية الن            إعداد مشروع ،              

                           الموارد الوراثية النباتية 

 المسائل المشتركة بين القطاعات
  حاااالاااة التنوع البيولوجي لألغاااذياااة والزراعاااة                                  إعاااداد تقرير مرحلي عن تنفياااذ متاااابعاااة                                      

        يف العامل
                      حااااالااااة التنوع البيولوجي 
                   لألغااااذيااااة والزراعااااة في 

       العالم
 الحصاااااااااول على الموارد               أن هذا املوضوع                                           متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بش                   

                         الوراثية وتقاسم منافعها 
 الااااااتااااااكاااااانااااااولااااااوجاااااايااااااات                                                          متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع             

           البيولوجية
  النظر يف اساااااااتخدام "املعلومات التسااااااالسااااااالية الرقمية بشاااااااأن املوارد الوراثية لألغذية                                                                        

                                          ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واساااااااااتخدامها                                   والزراعة" وآثارها احملتملة على صاااااااااون ا
                                        بشكل مستدام واحلصول عليها وتقاسم منافعها

                     "المعلومات التسااااالسااااالية 
                     الرقمياااة بشااااااااااااأن الموارد 
                          الوراثية لألغذية والزراعة"

  اساااتعراض التقييم العاملي املوجه من البلدان لدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعية يف                                                                                
                        املناخ والتخفيف من وطأته               التكي ف مع تغري 

 إعداد متابعة التقييم                     

            تغير المناخ

  التغذية والصحة                                                                        استعراض العمل على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وعلى التغذية والصحة                
 إعداد تقرير مرحلي/استعراض للخطة االسرتاتيجية وبرنامج العمل املتعدد السنوات                                                                        
  عن اهليئة بشااااااأن املقاصااااااد واملؤشاااااارات، ورفع                                 متابعة التوصاااااايات السااااااابقة الصااااااادرة                                    

                                     التقارير بشأن أهداف التنمية املستدامة

        اإلدارة 

  دعوة الصاااااكوك واملنظمات الدولية إىل رفع تقارير عن عملها يف جمال دعم أنشاااااطة                                                                    
                    اهليئة، وجتميع مدخالهتا

           مسائل أخرى
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 زايالمرفق 
 ة الحكومية الدولية األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعات العمل الفني

 المنتخبون خالل الدورة العادية السابعة عشرة للهيئة
 

 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية 
 المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة

 
 البلد )عدد البلدان في كل إقليم( التشكيل

 أفريقيا
(5) 

 اجلزائر
 ورية أفريقيا الوسطىمجه

 كوت ديفوار
 كينيا

 زمبابوي
 ناميبيا العضو املناوب األول:
 تونس العضو املناوب الثاين:

 آسيا 
(5) 

 الصني
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 الفلبني
 مجهورية كوريا

 تايلند
 بوتان العضو املناوب األول:
 ماليزيا العضو املناوب الثاين:

 أوروبا
(5) 

 فرنسا
 انياأمل

 هولندا
 النرويج
 بولندا

 السويد العضو املناوب األول:
 سويسرا العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
(5) 

 األرجنتني
 الربازيل
 كوبا
 بنما

 أوروغواي
 كوستاريكا  العضو املناوب األول:
 جامايكا العضو املناوب الثاين:

 الشرق األدنى
(4) 

 اإلسالميةمجهورية إيران 
 العرا 
 لبنان

 اإلمارات العربية املتحدة
 األردنالعضو املناوب األول: 
 قطرالعضو املناوب الثاين: 

 أمريكا الشمالية
(2) 

 الواليات املتحدة األمريكية 
 كندا

 جنوب غرب المحيط الهادئ
(2) 

 فيجي
 تونغا

 فانواتو العضو املناوب األول:
 اسامو  العضو املناوب الثاين:
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 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية 
 المخصصة المعنية بالموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة

 
 التشكيل

 )عدد البلدان في كل إقليم(
 البلد

 أفريقيا
(5) 

 بوركينا فاسو
 تشاد
 املغرب

 جنوب أفريقيا
 أوغندا

 أنغوال العضو املناوب األول:
 موريتانياالعضو املناوب الثاين: 

 آسيا
(5) 

 اهلند
 إندونيسيا
 اليابان
 ماليزيا
 الفلبني

 تايلند العضو املناوب األول:
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةالعضو املناوب الثاين: 

 أوروبا
(5) 

 البوسنة واهلرسك
 تشيكيا
 فرنسا
 أملانيا
 النرويج

 -- العضو املناوب األول:
 -- وب الثاين:العضو املنا

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
(5) 

 األرجنتني
 الربازيل
 شيلي
 بنما
 بريو

 جامايكا العضو املناوب األول:
 باراغواي العضو املناوب الثاين:

 الشرق األدنى
(4) 

 مجهورية مصر العربية
 سلطنة عمان

 اململكة العربية السعودية
 اجلمهورية العربية السورية

 الكويت ناوب األول:العضو امل
 العرا  العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 جنوب غرب المحيط الهادئ
(2) 

 باالو
 جزر سليمان

 تونغا العضو املناوب األول:
 جزر مارشال العضو املناوب الثاين:
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 ية الحكومية الدولية األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفن
 المعنية بالموارد الوراثية الحرجية

 
 التشكيل

 )عدد البلدان في كل إقليم(
 البلد

 أفريقيا
(5) 

 أنغوال
 الكامريون

 إثيوبيا
 توغو
 تونس

 إسواتيين األول:العضو املناوب 
 غانا العضو املناوب الثاين:

 آسيا 
(5) 

 الصني
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ة كوريامجهوري
 ماليزيا
 تايلند

 اهلند العضو املناوب األول:
 إندونيسيا العضو املناوب الثاين:

 أوروبا
(5) 

 فنلندا
 إيطاليا
 بولندا

 االحتاد الروسي
 السويد

 فرنسا العضو املناوب األول:
 النرويج العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
(5) 

 األرجنتني
 الربازيل
 تاريكاكوس
 كوبا
 غيانا

 بريو العضو املناوب األول:
 بنما العضو املناوب الثاين:

 الشرق األدنى
(4) 

 األردن
 لبنان

 السودان
 اليمن

 مجهورية إيران اإلسالمية العضو املناوب األول:
 اجلمهورية العربية السورية العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الشمالية
(2) 

  الواليات املتحدة األمريكية
 كندا

 جنوب غرب المحيط الهادئ
(2) 

 بابوا غينيا اجلديدة
 فانواتو

 فيجي العضو املناوب األول:
 جزر سليمان العضو املناوب الثاين:
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 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية 
 المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 التشكيل

 دد البلدان في كل إقليم()ع
 البلد

 أفريقيا
(5) 

 اجلزائر
 الكامريون

 إريرتيا
 السنغال
 زامبيا

 مالوي العضو املناوب األول:
 املغرب العضو املناوب الثاين:

 آسيا 
(5) 

 بنغالدييف
 اهلند

 إندونيسيا
 اليابان
 تايلند

 ماليزيا العضو املناوب األول:
 بوتان العضو املناوب الثاين:

 أوروبا
(5) 

 فرنسا
 جورجيا
 هولندا

 االحتاد الروسي
 سويسرا

 البوسنة واهلرسك العضو املناوب األول:
 السويد العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
(5) 

 الربازيل
 شيلي

 إكوادور
 جامايكا

 بريو
 كوستاريكا  العضو املناوب األول:
 كوبا  العضو املناوب الثاين:

 رق األدنىالش
(4) 

 مجهورية مصر العربية
 الكويت
 السودان
 اليمن

 اململكة العربية السعودية العضو املناوب األول:
 اإلمارات العربية املتحدة العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 جنوب غرب المحيط الهادئ
(2) 

 جزر كوك
 ساموا

 تونغا األول: العضو املناوب
 فيجي العضو املناوب الثاين:
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 حاءالمرفق 
 قائمة بالوثائق

 
 وثائق العمل والوثائق المعرودة لإلحاطة

 CGRFA-17/19/1       المؤقت        األعمال      جدول

 CGRFA-17/19/1 Add.1         المؤقتان        الزمني         والجدول          التفصيلي        األعمال      جدول
Rev.1 

 naRdA-12/16/1/nrf.1         والزراعة        لألغذية          الوراثية             هليئة املوارد        األساسي        النظام

 naRdA-12/16/1/nrf.7         والزراعة    ية    لألغذ    ية             املوارد الوراث     يئة هل    ية             الالئحة الداخل

eecmarataor of colCeterce  ara aotarg raght   aalattea ay the                                                               
saroCear braor ara at  78 oelaer State                                         

naRdA-12/16/1/nrf.3 

 naRdA-12/16/1/nrf.4         بالوثائق       قائمة

     األمن        تحقيق    في          والزراعااة        لألغاذياة          الوراثيااة         الموارد      بادور         المتعلق       العماال         اسااااااااااتعراض
        الغذائي

CGRFA-17/19/2 

Saala  aor  ay oelaer  or the cortraaataor of geretac re oarce                                                                  
for fooa ara agracamtare to the foar Cammar  of fooa  ecaraty ara                                                                   to    

the achaeaelert of remeaart Sa taaraame eeaemoClert aoam                                                            

naRdA-12/16/7/nrf.1 

    على          بااالحصاااااااااااول        المعني             والقااانونيين         الفنيين         الخبراء       لفريق         الرابعااة        الاادورة       تقرير
        منافعها        وتقاسم         الموارد

CGRFA-17/19/3.1 

     على        الحصااول       عناصاار      سااياق     داامن      تصااف،      التي           التفساايرية          المالحظات       مسااودة
         للموارد         الفرعية          القطاعات        لمختلف         المميزة        الساااامات          منافعها،                الموارد وتقاساااام
         والزراعة                 الوراثية لألغذية

CGRFA-17/19/3.2 

nrCat  ay o           elaer  ara oa eraer  or acce   ara aerefat                                          -  hararg         
for geretac re oarce  for fooa ara agracamtare                                               

naRdA-12/16/3.7/nrf.1 

ReCort of the dar t oeetarg of the s Cert aroaC or oacro                                                        - 
orgara l ar           a nraertearate aeretac Re oarce  for dooa ara                                               

Agracamtare            

naRdA-12/16/3.7/nrf.7 

tatCat  of the nrterrataoram mora hoC or Acce   ara ierefat                                                           - 
 hararg for aeretac Re oarce  for dooa ara Agrac                                                amtare       

naRdA-12/16/3.7/nrf.3 

Acce   ara aerefat                  -  hararg for geretac re oarce  for fooa ara                                            
agracamtarev Saraey faraarg                              

naRdA-12/16/3.7/nrf.4 

http://www.fao.org/3/my136en/my136en.pdf
http://www.fao.org/3/my595en/my595en.pdf
http://www.fao.org/3/my434en/my434en.pdf
http://www.fao.org/3/my578en/my578en.pdf
http://www.fao.org/3/my610en/my610en.pdf
http://www.fao.org/3/mz069en/mz069en.pdf
http://www.fao.org/3/my594en/my594en.pdf
http://www.fao.org/3/my586en/my586en.pdf
http://www.fao.org/3/my559en/my559en.pdf
http://www.fao.org/3/my587en/my587en.pdf
http://www.fao.org/3/my608en/my608en.pdf
http://www.fao.org/3/my609en/my609en.pdf
http://www.fao.org/3/my612en/my612en.pdf
http://www.fao.org/3/my970en/my970en.pdf
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         وأهميتها           والزراعة        لألغذية          الوراثية         الموارد               الرقمية" بشااااأن         التساااالساااال          "معلومات
        الغذائي      األمن             بالنسبة إلى

CGRFA-17/19/4  

Saala  aor  ay oelaer  ara oa eraer  or                                         “ aagatam  e           aerce        
arforlataor               or geretac re oarce  for fooa ara agracamtare                                              

naRdA-12/16/4/nrf.1 

       المنااخ       تغير      وطاأة    من         التخفيف    في          والزراعاة        لألغاذياة          الوراثياة         الموارد     دور       تقييم
    معه         والتكيف

CGRFA-17/19/5 

Saala  aor  ay coartrae  or the alCmelertataor of the aomartary                                                                 
gaaaemare  to  aCCort the artegrataor of geretac aaaer aty arto                                                                 

rataoram cmalate charge aaaCtataor Cmarrarg                                            

naRdA-12/16/5/nrf.1 

 CGRFA-17/19/6         والتغذية          والزراعة        لألغذية          الوراثية         الموارد      بشأن       العمل         استعراض

 CGRFA-17/19/7.1       العالم    في          والزراعة        لألغذية           البيولوجي        التنوع      حالة       تقرير       إعداد

         باااالتنوع         المعنياااة         الوطنياااة              جهاااات التنسااااااااااايق         لمجموعاااة      األول         الجتمااااع       تقرير
         والزراعة                  البيولوجي لألغذية

CGRFA-17/19/7.2 

 CGRFA/17/19/7.3        الممكنة           واإلجراءات           الحتياجات   -          والزراعة        لألغذية           البيولوجي        التنوع

Saala  aor  ay coartrae  or the araft reea  ara Co  aame actaor                                                                   
for the cor eraa                taor ara  a taaraame a e of aaoaaaer aty for fooa                                                   

ara agracamtare                 

naRdA-12/16/2.3/nrf.1 

        المعنية          المخصااصااة         الدولية          الحكومية        الفنية       العمل         لمجموعة         الثانية        الدورة       تقرير
                  ة لألغذية والزراعة      المائي          الوراثية          بالموارد

CGRFA-17/19/8.1 

         باملوارد    ية           املخصااااااااصااااااااة املعن    ية     الدول    ية     احلكوم    ية                              النظام األساااااااااسااااااااي جلماعة العمل الفن
      لدورة  ا                                              والزراعة واألعضاااااااااااااااء واألعضاااااااااااااااء املناوبون املنتخبون يف    ية    لألغذ    ية    املائ    ية      الوراث
      لهيئة      عشرة ل         السادسة    ية     العاد

naRdA-12/16/8.1/nrf.1 

 naRdA-12/16/8.7 Rea.1      العامل   يف          والزراعة        لألغذية        املائية          الوراثية        املوارد      حالة    عن         التقرير       إعداد

The State of the morma                      ’   A aatac aeretac Re oarce  for dooa ara                                          
Agracamtare             –   iroofarg aer aor                 

naRdA-12/16/8.7/nrf.1 

 naRdA-12/16/8.7/nrf.7  ك    األمسا    يد         للجنة مصا   ني                     الدورة الثالثة والثالث    ير    تقر 

ReCort of the aarth Se  aor of the Saa                                      - collattee or             A aacamtare            naRdA-12/16/8.7/nrf.3 

http://www.fao.org/3/my588en/my588en.pdf
http://www.fao.org/3/my613en/my613en.pdf
http://www.fao.org/3/my589en/my589en.pdf
http://www.fao.org/3/my790en/my790en.pdf
http://www.fao.org/3/my590en/my590en.pdf
http://www.fao.org/3/my591en/my591en.pdf
http://www.fao.org/3/my561en/my561en.pdf
http://www.fao.org/3/my592en/my592en.pdf
http://www.fao.org/3/my614en/my614en.pdf
http://www.fao.org/3/my562en/my562en.pdf
http://www.fao.org/3/my574en/my574en.pdf
http://www.fao.org/3/my593en/my593en.pdf
http://www.fao.org/3/my615en/my615en.pdf
http://www.fao.org/3/my616en/my616en.pdf
http://www.fao.org/3/my617ml/my617ml.pdf
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ReCort of           the Secora Se  aor of the nollattee or da herae                                                   
Aaaa ory moraarg aroaC or A aatac aeretac Re oarce  ara                                                         

Techromogae              

naRdA-12/16/8.7/nrf.4 

 CGRFA-17/19/8.3       العالم    في          والزراعة       ألغذية ل         المائية          الوراثية         الموارد      حالة         لمتابعة          الخيارات

         بالموارد          المعنية         الدولية          الحكومية        الفنية       العمل        لجماعة         التاساااااااااااعة        الدورة       تقرير
         والزراعة        لألغذية          النباتية          الوراثية

CGRFA-17/19/9.1 

   ية       النبات    ية              باملوارد الوراث    ية    املعن    ية     الدول    ية     احلكوم    ية                              النظام األسااااااااساااااااي جلماعة العمل الفن
        الساااادساااة    ية                                                          والزراعة واألعضااااء واألعضااااء املناوبون املنتخبون يف الدورة العاد    ية    لألغذ
       للهيئة     عشرة 

naRdA-12/16/6.1/nrf.1 

        للموارد          الثانية          العالمية       العمل     خطة       تنفيذ      لدعم          والزراعة        األغذية       منظمة       أنشاااااااااطة
         والزراعة        لألغذية          النباتية          الوراثية

CGRFA-17/19/9.2 

eraft aomartary gaaaemare  for the cor eraataor ara  a taaraame a e                                                                     
of farler           ’   aaraetae /mararace                     

naRdA-12/16/6.7/nrf.1 

Stata  of aeaemoClert of the morma nrforlataor ara sarmy                                                          
marrarg S         y tel or Cmart geretac re oarce  for fooa ara                                               

agracamtare            

naRdA-12/16/6.7/nrf.7 

iroCo am for ar arterrataoram  ylCo aal or or                                             - farl laragelert                 
of farler           ’   aaraetae /mararace  ara retioraarg                                    lechara l            

naRdA-12/16/6.7/nrf.3 

iroCo am for ar arterrataoram  ylCo aal or ar  ata cor eraataor of                                                                    
croC iama remataae  ara iama fooa Cmart                                          

naRdA-12/16/6.7/nrf.4 

dacamatatarg the alCmelertataor ara loratorarg of the aereaara                                                                
Staraara           

naRdA-12/16/6.7/nrf.5 

eraft reaa ea ReCortarg dorlat for ooratorarg the                                                   
nlCmelertataor of the Secora amoaam imar of Actaor for imart                                                              

aeretac Re oarce  for dooa ara Agracamtare                                           

naRdA-12/16/6.7/nrf.6  

 CGRFA-17/19/9.3           واتجاهاتها         بالبذور        الخاصة           والقوانين          السياسات      حالة

Reaaei of the  tata  ara trera  of  eea Comacae  ara  eea mai                                                                naRdA-12/16/6.3/nrf.1 

    في          والزراعة        لألغذية          النباتية          الوراثية         الموارد   ة   حال      بشاااااااااااأن        الثالث         التقرير       إعداد
       العالم

CGRFA-17/19/9.4 

ireCarataor of coartry reCort  for                                   The    Thara ReCort or the State                           
of the mormaf  imart aeretac Re oarce  for dooa ara                                                     Agracamtare            

naRdA-12/16/6.4/nrf.1 

http://www.fao.org/3/my618en/my618en.pdf
http://www.fao.org/3/my596en/my596en.pdf
http://www.fao.org/3/my563en/my563en.pdf
http://www.fao.org/3/my597en/my597en.pdf
http://www.fao.org/3/my598en/my598en.pdf
http://www.fao.org/3/my783en/my783en.pdf
http://www.fao.org/3/my784en/my784en.pdf
http://www.fao.org/3/my785en/my785en.pdf
http://www.fao.org/3/my786en/my786en.pdf
http://www.fao.org/3/my787en/my787en.pdf
http://www.fao.org/3/my818en/my818en.pdf
http://www.fao.org/3/my599en/my599en.pdf
http://www.fao.org/3/my782en/my782en.pdf
http://www.fao.org/3/my600en/my600en.pdf
http://www.fao.org/3/my788en/my788en.pdf
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         بالموارد          المعنية         الدولية          الحكومية        الفنية       العمل         لمجموعة         الخامسااااة        الدورة       تقرير
        الحرجية          الوراثية

CGRFA-17/19/10.1 

    ية    احلرج   ية               باملوارد الوراث    ية    املعن    ية     الدول    ية     احلكوم    ية                     سااااااساااااي جلماعة العمل الفن أل        النظام ا
     هيئة  لل              السادسة عشرة    ية                                     عضاء املناوبون املنتخبون يف الدورة العاد        عضاء واأل   واأل

naRdA-12/16/10.1/nrf.1 

           واسااااااااتخدامها         الحرجية          الوراثية         الموارد      لصااااااااون          العالمية       العمل     خطة       تنفيذ      حالة

         وتنميتها          المستدام
CGRFA-17/19/10.2 

dar t reCort or the nlCmelertataor of the amoaam imar of Acta                                                             or for        
the nor eraataoro Sa taaraame b e ara eeaemoClert of dore t                                                             

aeretac Re oarce                   

naRdA-12/16/10.7/nrf.1 

amoaam fraleiora or fore t  ara laar fore t                                           - rematea fararcarg                   
lechara l            

naRdA-12/16/10.7/nrf.7 

Reaa ea araft aomartary gaaaemare  for CreCararg a rataoram                                                             
 trategy for fore t geretac re oarce                                       

naRdA-12/16/10.7/nrf.3 

bCaatea araft faraarg  trategy for the alCmelertataor of the                                                              
amoaam imar of Actaor for the nor eraataoro Sa taaraame b e ara                                                                 

eeaemoClert of dore t aeretac Re oarce                                         

naRdA-12/16/10.7/nrf.4 

 CGRFA-17/19/10.3       العالم    في         الحرجية          الوراثية         الموارد      حالة    عن        الثاني         التقرير       إعداد

eraft gaaaemare  for the CreCarataor of coartry reCort  for                                                            The     
Secora ReCort or the State                            of the morma            ’   dore t aeretac                  

Re oarce           

naRdA-12/16/10.3/nrf.1 

         بالموارد          المعنية         الدولية          الحكومية        الفنية       العمل        لجماعة         العاشااااااااااارة        الدورة       تقرير
         والزراعة        لألغذية           الحيوانية          الوراثية

CGRFA-17/19/11.1 

        يوانية  احل   ية               باملوارد الوراث    ية    املعن    ية     الدول    ية     احلكوم    ية                     ساااااسااااي جلماعة العمل الفن  األ       النظام 
   ة    سااااادساااا     ية ال                                املناوبون املنتخبون يف الدورة العاد       األعضاااااء   و         األعضاااااء           والزراعة و     ية    أللغذ

     هيئة       عشرة لل

naRdA-12/16/11.1/nrf.1 

 CGRFA-17/19/11.2          الحيوانية          الوراثية         للموارد          العالمية       العمل     خطة       تنفيذ         استعراض

Reaaei of lethoa  for a                       aertafacataor ara aamaataor of eco y tel                                          
 eraace  Croaaaea ay maae toca areea                                       

naRdA-12/16/11.7/nrf.1 

daraarg Strategy for the nlCmelertataor of the amoaam imar of                                                               
Actaor for Aralam aereta                        c Re oarce v achaeaelert  ara                               

chammerge            

naRdA-12/16/11.7/nrf.7 

http://www.fao.org/3/my564en/my564en.pdf
http://www.fao.org/3/my575en/my575en.pdf
http://www.fao.org/3/my601en/my601en.pdf
http://www.fao.org/3/my877en/my877en.pdf
http://www.fao.org/3/my892en/my892en.pdf
http://www.fao.org/3/my892en/my892en.pdf
http://www.fao.org/3/my892en/my892en.pdf
http://www.fao.org/3/my602en/my602en.pdf
http://www.fao.org/3/my880en/my880en.pdf
http://www.fao.org/3/my565en/my565en.pdf
http://www.fao.org/3/my619en/my619en.pdf
http://www.fao.org/3/my603en/my603en.pdf
http://www.fao.org/3/my881en/my881en.pdf
http://www.fao.org/3/my882en/my882en.pdf
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ReCort or the  tata  of aeaemoClert of the eole tac Aralam                                                            
eaaer aty nrforlataor Sy tel                             

naRdA-12/16/11.7/nrf.3 
Rea.1 

Stata  ara trera  of aralam geretac re oarce                                                –   7018     naRdA-12/16/11.7/nrf.4 

Reaa ea araft dAt gaaaemare  or aeaemoCarg  a taara                                                   ame aamae           
chaar  for  lamm                -  came maae toca Croaacer                           

naRdA-12/16/11.7/nrf.5 

Stata  of CreCarataor of gaaaemare  or re amt                                               - aa ea arcertaae                 
 y tel   aCCortarg the cortaraea Croaa aor of eco                                                  y tel  eraace                 

naRdA-12/16/11.7/nrf.6 

          الساااااااتخدام      بشاااااااأن       العمل     خطة       مشاااااااروع      بشاااااااأن           التشااااااااورية         العملية    عن       تقرير
         الاادقيقااة       الحيااة          الكااائنااات    من          والزراعااة        لألغااذيااة          الوراثيااة                  المساااااااااااتاادام للموارد

   ها    وصون             والالفقاريات

CGRFA-17/19/12.1 

          والزراعة        لألغذية          الوراثية         للموارد          المستدام          الستخدام      بشأن       العمل     خطة       مشروع
       وصونها             والالفقاريات         الدقيقة       الحية          الكائنات    من

CGRFA-17/19/12.2 

Saala  aor  ay oelaer  ara oa eraer  or the araft iora Cmar for                                                                 
fatare iora or  a taaraame a e ara cor eraataor of lacro                                                        - 

orgara l ara araertearate geretac re oarce                                             

naRdA-12/16/17.7/nrf.1 
Rea.1 

irogre   reCort or the alCmelertataor of the nrterrataoram                                                            
nrataataae for the nor eraataor ara Sa taaraame b e of iommarator                                                                    

naRdA-12/16/17.7/nrf.7 

irogre   reCort or the alCmelertataor of the nrterrataoram                                                            
nrataataae for the nor eraataor ara Sa taaraame b e of Soam                                                             

iaoaaaer aty             

naRdA-12/16/17.7/nrf.3 

                                 المراجعة لهيئة الموارد الوراثية             الستراتيجية       الخطة   ع     مشرو           واستعراض         المرحلي         التقرير
                المتعدد السنوات       العمل        برنامج     ذلك    في     بما    (،    8182 -    8102          والزراعة )        لألغذية

CGRFA-17/19/13 

 CGRFA-17/19/14        الدولية           والمنظمات        الصكوك    مع         التعاون

Saala  aor  ay arterrataoram ar tralert  ara orgaranataor                                                            naRdA-12/16/14/nrf.1 

ReCort frol the Secretaraat of the nora                                       ertaor or iaomogacam                      
eaaer aty          

naRdA-12/16/14/nrf.7 

ReCort frol the amoaam nroC eaaer aty Tra t                                            naRdA-12/16/14/nrf.3 

ReC   ort frol nanAR                 naRdA-12/16/14/nrf.4 

ReCort frol nrterrataoram Treaty or imart aeretac Re oarce  for                                                                 
dooa ara Agracamtare                     

naRdA-12/16/14/nrf.5 

nommaaorataor iath the nrterrataoram Treaty or imart aeretac                                                              
Re oarce  for dooa ara Agracamtare                                   

naRdA-12/16/14/nrf.6 

  

http://www.fao.org/3/my864en/my864en.pdf
http://www.fao.org/3/my867en/my867en.pdf
http://www.fao.org/3/my968en/my968en.pdf
http://www.fao.org/3/my969en/my969en.pdf
http://www.fao.org/3/my604en/my604en.pdf
http://www.fao.org/3/my605en/my605en.pdf
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 وثائق أخرى
 

 يةللموارد الوراث يةالقطاعات الفرعإىل خمتلف بالنسبة  هاوارد وتقاسم منافععلى امل لي للحصولاحمل يذ التنفيسريعناصر لت
 والزراعةلألغذية 

iroceeaarg  of the nrterrataoram mora hoC or Acce   ara ierefat-Shararg for aeretac 
Re oarce  for dooa ara Agracamtare 

 هلا املستدام واالستخدام الربية يةالغذائ والنباتات للمحاصيل الربية األقارب لصون يةالطوعجيهية املبادئ التو 

 
 دراسات أساسيةوثائق 

 
iacagroara Staay iaCer ao. 

68 

Exploratory Fact-Finding Scoping Study on “Digital 
Sequence Information” on Genetic Resources for Food and 
Agriculture 

iacagroara Staay iaCer ao. 
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Biodiversity for food and agriculture and food security - An 
exploration of inter-relationships 
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 طاءالمرفق 
 أعضاء هيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي أمريكا الالتينية أوروبا األدنى الشرق آسيا أفريقيا
 اجلزائر
 أنغوال
 بنن

 بوتسوانا
 بوركينا فاسو
 بوروندي
 الكامريون

 كابو فريدي
فريقيا أمجهورية 

 الوسطى
 تشاد

 جزر القمر
 الكونغو

 كوت ديفوار
مجهورية الكونغو 

 الدميقراطية
 غينيا االستوائية

 إريرتيا
 إسواتيين

 يوبياإث
 غابون
 غانا
 غينيا
 بيساو-غينيا
 كينيا
 ليسوتو
 ياليرب 

 مدغشقر
 مالوي
 مايل

 موريتانيا
 موريشيوس

 املغرب
 موزامبيق
 ناميبيا
 النيجر
 نيجرييا
 رواندا

سان تومي 
 وبرينسييب
 السنغال
 سيشيل
 سرياليون

 جنوب أفريقيا
 توغو
 تونس
 أوغندا

مجهورية تنزانيا 
 املتحدة
 زامبيا

 زمبابوي

 يفبنغالدي
 بوتان

 كمبوديا
 الصني

مجهورية كوريا 
الشعبية 

 الدميقراطية 
 اهلند

 إندونيسيا
 اليابان

 كازاخستان
مجهورية الو 

الدميقراطية 
 الشعبية
 ماليزيا
 ملديف
 منغوليا
 ميامنار
 نيبال

 باكستان
 الفلبني

 مجهورية كوريا
 سري النكا

 تايلند
 فييت نام

 
 

 فغانستانأ
 مصرمجهورية 
 العربية

يران مجهورية إ
 اإلسالمية
 العرا 
 األردن
 الكويت

 قريغيزستان
 لبنان
 ليبيا
 عمان
 قطر

اململكة العربية 
 السعودية
 السودان

اجلمهورية العربية 
 السورية

 طاجيكستان
اإلمارات العربية 

 املتحدة
 اليمن

 ألبانيا
 أرمينيا
 النمسا

 أذربيجان
 بيالروس
 بلجيكا
البوسنة 
 واهلرسك
 بلغاريا
 كرواتيا
 قربص
 ياتشيك
 الدامنرك
 إستونيا

 االحتاد األوروّب
 فنلندا
 فرنسا

 جورجيا
 أملانيا
 اليونان
 هنغاريا
 آيسلندا
 آيرلندا
 إسرائيل
 إيطاليا
 التفيا
 ليتوانيا

 لكسمربغ
 مالطة

مجهورية 
 مولدوفا

 اجلبل األسود
 هولندا

مقدونيا 
 الشمالية
 النرويج
 بولندا
 الربتغال
 رومانيا

 االحتاد الروسي
 سان مارينو

 بياصر 
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 إسبانيا
 السويد
 سويسرا
 تركيا

 أوكرانيا
اململكة املتحدة 

لربيطانيا 
العظمى 

يرلندا آو 
 الشمالية

 نتيغوا وباربوداأ
 األرجنتني

 جزر البهاما
 بربادوس

 بليز
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات

 الربازيل
 شيلي

 كولومبيا
 كوستاريكا

 كوبا
 دومينيكا

 نيكيةاجلمهورية الدومي
 إكوادور

 السلفادور
 غرينادا

 غواتيماال
 غيانا
 هاييت

 هندوراس
 جامايكا
 املكسيك
 نيكاراغوا

 بنما
 باراغواي

 بريو
 سان كيتس ونفيس

 سانت لوسيا
 سان فنسنت وغرينادين

 سورينام
 ترينيداد وتوباغو

 أوروغواي
 مجهورية فنزويال البوليفارية

 
 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 
 
 

 جنوب غرب المحيط الهادئ
 أسرتاليا

 جزر كوك
 فيجي

 جزر مارشال
 نيوزيلندا
 باالو

 بابوا غينيا اجلديدة
 ساموا

 جزر سليمان
 تونغا
 فانواتو

 


