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 یمكن االطالع على ھذه الوثیقة باستخدام رمز االستجابة السریعة على ھذه الصفحة؛
إلى أدنى حد من أثرھا البیئي وتشجیع اتصاالت للتقلیل  وھذه ھي مبادرة من منظمة األغذیة والزراعة

 .أكثر مراعاة للبیئة
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 والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد ھیئة
 من جدول األعمال المؤقت 1-9البند 

 الدورة العادیة السابعة عشرة

 2019فبرایر/شباط  22-18روما، 

 الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة  لجماعة العمل التاسعةتقریر الدورة 
 لألغذیة والزراعة النباتیةبالموارد الوراثیة 

 
 مذكرة أعدتھا األمانة

 
طلبت الھیئة، في دورتھا األخیرة، من جماعات العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المنبثقة عنھا أن تعقد 

 التاس����عةاجتماعات لھا قبیل انعقاد الدورة العادیة الس����ابعة عش����رة للھیئة. وقد ُعقدت بالفعل الدورة 
لألغذیة والزراعة (جماعة  یةالنباتلجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة 

. وق��ام��ت جم��اع��ة العم��ل 2018 تموز/لیویو 27إلى  25العم��ل) في روم��ا خالل الفترة الممت��دة من 
الموارد التقدم المحرز في تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة بش���أن بدراس���ة جملة مواض���یع من بینھا 

لتنفیذ  الثانیة)، بما في ذلك التقییم النھائي(خطة العمل العالمیة  النباتیة لألغذیة والزراعةالوراثیة 
 خ�����������ط�����������ة ال�����������ع�����������م�����������ل ال�����������ع�����������ال�����������م�����������ی�����������ة ال�����������ث�����������ان�����������ی�����������ة

حالة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في وإعداد التقریر الثالث عن  2014-2012للفترة 
ا باس�����تعراض حالة واتجاھات الس�����یاس�����ات الخاص�����ة بالبذور العالم . وقامت جماعة العمل أیض�����ً

بشأن صون األصناف واألنواع األصلیة للمزارعین قح للخطوط التوجیھیة الطوعیة والمشروع المن
) 1المذكرات المفاھیمیة المنقحة بشأن إقامة شبكات عالمیة في مجالي (و واستخدامھا بشكل مستدام

) اإلدارة داخ��ل المزرع��ة للموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة 2الص������ون في المواقع الطبیعی��ة و(
في المس��ائل المش��تركة بین القطاعات على غرار الحص��ول جماعة العمل كذلك ونظرت  والزراعة.

على الموارد وتقاس���م منافعھا ومعلومات التس���لس���ل الرقمیة ومش���روع خطة العمل بش���أن الموارد 
الوراثیة من الكائنات الحیّة الدقیقة والالفقاریات ومساھمة الموارد الوراثیة في تحقیق األمن الغذائي 

ا والتكیف مع تغیر المناخ. واس�����ت مش�����روع الخطة االس�����تراتیجیة عرض�����ت مجموعة العمل أیض�����ً
عة ( المراجعة یة والزرا یة لألغذ ئة الموارد الوراث مت بتنقیحھا )2027-2018لھی . ویرد تقریر وقا

 .في ھذه الوثیقة لكي تقوم الھیئة بدراستھالتاسعة لجماعة العمل الدورة 





 

 

.  
 
 
 
 
 

CGRFA/WG-PGR-9/18/REPORT 
 
 
 
 

 الدورة التاسعة
 لجماعة العمل

 الفنیة الحكومیة الدولیة
 المعنیة بالموارد الوراثیة النباتیة

 لألغذیة والزراعة
 
 
 
 

  2018یولیو/تموز  27-25روما، إیطالیا، 
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 الوراثیة لألغذیة والزراعةھیئة الموارد 
 
 

 تقریر الدورة التاسعة

 لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة

 المعنیة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
 

 2018یولیو/تموز  27-25روما، إیطالیا، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة
 2018روما، 
  



 

 

 
 
 
 

الدورة التاسعة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة تتاح وثائق 
النباتیة لألغذیة والزراعة التابعة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة على العنوان التالي 

 على اإلنترنت:

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/9th/en/  
 

 ویمكن أیضا الحصول علیھا من:
  أمین، جماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة

 المعنیة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
 نباتاتشعبة اإلنتاج النباتي ووقایة ال

 إدارة الزراعة وحمایة المستھلك
  منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 
PRGFA@fao.org-ITWG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعبر عن أي رأى األوص���اف المس���تخدمة في ھذه الوثیقة وطریقة عرض موض���وعاتھا ال 
خاص لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة في ما یتعلق بالوض������ع القانوني ألي بلد أو 

 إقلیم أو مدینة أو منطقة، أو في ما یتعلق بسلطاتھا أو بتعیین حدودھا وتخومھا.

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/9th/en/
mailto:ITWG-PRGFA@fao.org
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 بیان المحتویات
 الفقرات

 
 1 قدمةم -أوالً 
 7-2 افتتاح الدورة وانتخاب الرئیس ونواب الرئیس والمقرر -ثانیًا
حالة تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  -ثالثًا

 30-8 والزراعة

النباتیة لألغذیة والزراعة في  إعداد التقریر الثالث بشأن حالة الموارد الوراثیة -رابعًا
 35-31 العالم

 38-36 الحصول على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا -خامًسا

"معلومات التسلسل الرقمیة" بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  -سادًسا
 44-39 والزراعة

مشروع خطة العمل للعمل في المستقبل بشأن صون الموارد الوراثیة لألغذیة  -سابعًا
 والزراعة

 49-45 الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات واستخدامھا المستداممن 
 مشروع الخطة االستراتیجیة المراجعة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة -ثامنًا

)2018 - 2027( 50-54 

 55 التقاریر الواردة من المنظمات والصكوك الدولیة -تاسعًا

 56 المالحظات الختامیة -عاشًرا
 

 
 المرفقات

المعنیة  جدول أعمال الدورة التاسعة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة -المرفق ألف
 بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 القائمة بالوثائق -المرفق باء
األعضاء في جماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة  -المرفق جیم

الذین انتخبتھم ھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة  النباتیة لألغذیة والزراعة
 والزراعة في دورتھا العادیة السادسة عشرة

عناصر الحصول على  مشروع المذكرات التفسیریة التي تصف ضمن سیاق -المرفق دال
 الممیزة للموارد النباتیة لألغذیة والزراعة الموارد وتقاسم منافعھا، السمات

 مشروع الخطة االستراتیجیة المراجعة -المرفق ھاء
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 مقدمة -أّوالً 
 
عقدت جماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  -1

إلى  25والزراعة (جماعة العمل) دورتھا التاس������عة في روما، إیطالیا، خالل الفترة الممتدة من 
 .1على الموقع اإللكتروني . وترد قائمة المندوبین والمراقبین2018یولیو/ تموز  27

 
 افتتاح الدورة وانتخاب الرئیس ونواب الرئیس والمقرر -ثانیًا

 
ید -2 ثامنة لجماعة العمل،  Axel Diederichsen افتتح الدورة الس������ (كندا)، رئیس الدورة ال

 .ورّحب بالمندوبین والمراقبین
 
، مدیر ش�����عبة اإلنتاج النباتي ووقایة النباتات في المنظمة، Hans Dreyer ورّحب الس�����ید -3

والمراقبین. وش�������دّد على التزام المنظم��ة ب��دعم البل��دان في تحقیق أھ��داف التنمی��ة ب��المن��دوبین 
المس������تدامة. وأحاط علماً بالحاجة إلى إنتاج كمیات أكبر بتكالیف أقل وأش������ار إلى الدور المھم 

 .الذي یمكن أن تؤدیھ الموارد الوراثیة النباتیة في تلبیة ھذه الحاجة
 
سید -4 ؤول االتصال الرفیع المستوى في ھیئة الموارد الوراثیة ، مسDan Leskien وشدّد ال

لألغ��ذی��ة والزراع��ة، على أن الموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة تبیّن الح��اج��ة إلى تع��ددی��ة 
األطراف نظرا إلى وجود ش���واغل مش���تركة بین جمیع البلدان، ذلك أن البلدان كافة تعتمد على 

 .موارد وراثیة تنشأ في أماكن أخرى
 
من المادة الثالثة من النظام  1إلى أنھ، عمالً بأحكام البند  Diederichsen أش������ار الس������یدو -5

، س��وف تحّل مدغش��قر محّل غانا والھند محّل أفغانس��تان والمكس��یك 2األس��اس��ي لجماعة العمل
من المادة الثالثة من النظام  4محّل جامایكا كأعض�������اء في جماعة العمل. وعمالً بأحكام البند 

عضو في جماعة كاستبدلت جماعة العمل، بالتشاور مع إقلیم آسیا، نیبال ببنغالدیش  األساسي،
 .العمل

 
(الوالیات المتحدة األمریكیة) رئیس��ة وكالً  Katlyn Schollوانتخبت جماعة العمل الس��یدة  -6

 م���������������������������������������������������ن الس��������������������������������������������������������ی���������������������������������������������������د
Shin-ichi Yamamoto  (الیابان) والس����یدPedro Antonio Moçambique  (أنغوال) والس����یدVlastimil 

Zedek  (الجمھوریة التشیكیة) والسیدNevio Aníbal Bonilla Morales  (كوستاریكا) والسیدة جویل
 Ashwani Kumar(س�����اموا) نواباً للرئیس. وانتخبت الس�����ید  Tolo Iosefaبریدي (لبنان) والس�����ید 

 (الھند) مقرراً للدورة.
 
 .المرفق ألفواعتمدت جماعة العمل جدول األعمال كما یرد في  -7
  

                                                 
 متاحة على العنوان التالي: Inf.21-PGR-CGRFA/WG/9/18الوثیقة   1

pgr/itwg/9th/en-sitemap/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic 
  2Inf./9/18-PGR-CGRFA/WGالوثیقة   2
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حالة تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  -ثالثًا
 والزراعة

 
 استعراض تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 
نظرت جماعة العمل في الوثیقة بعنوان أنش������طة منظمة األغذیة والزراعة لدعم تنفیذ  -8

وأخذت علماً بوثائق  3للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة خطة العمل العالمیة الثانیة
 .المعلومات ذات الصلة

 
 رتھا في المزرعةصون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في موقعھا الطبیعي وإدا

 
صون الموارد أخذت جماعة العمل علًما بالوثیقتین بعنوان إقامة الشبكات العالمیة بشأن  -9

وإقامة الش���بكات العالمیة بش���أن إدارة  4 لألغذیة والزراعة في موقعھا الطبیعي الوراثیة النباتیة
 .5المزرعة في الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 
وأقّرت جماعة العمل بأھمیة إدارة األص������ناف/األنواع المحلیة لدى المزارعین، ولكنھا  -10

وافقت على أنھ من المبكر إنش�������اء ش������بكة عالمیة بش�������أن إدارة الموارد الوراثیة النباتیة في 
جماعة العمل بتنقیح االقتراح الداعي إلى إقامة ش���بكة عالمیة بش���أن إدارة  وأوص���تالمزرعة. 

الموارد الوراثیة النباتیة في المزرعة من أجل اقتراح عقد ندوة دولیة عوض������اً عن ذلك، رھناً 
یة بش�������أن الموارد  لدول ھدة ا عا عاون مع الم بالت یة،  خارج المیزان بتوافر الموارد الالزمة من 

لألغذیة والزراعة (المعاھدة). وس��وف تس��عى ھذه الندوة إلى تش��اطر التجارب  الوراثیة النباتیة
وأفض��ل الممارس��ات بخص��وص األص��ناف/األنواع المحلیة لدى المزارعین، ومناقش��ة األنش��طة 

 .الشبكات الممكنة في المستقبل، بما في ذلك وضع آلیات ممكنة لتبادل المعلومات وإقامة
 

بأھمیة ص��ون األقارب البریّة للمحاص��یل والنباتات الغذائیة وأقّرت جماعة العمل أیض��ا  -11
 وأوص����تالبریّة في موقعھا الطبیعي، ولكنھا وافقت على أنھ من المبكر إنش����اء ش����بكة عالمیة. 

جماعة العمل بتنقیح االقتراح الداعي إلى إقامة ش������بكة عالمیة بش������أن ص������ون األقارب البریّة 
في موقعھا الطبیعي من أجل اقتراح عقد ندوة دولیة عوًضا للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریّة 

عن ذلك بالتعاون مع المعاھدة. وس������یكون الغرض من ھذه الندوة تبادل المعلومات والتجارب، 
وتحدید خیارات التعاون الممكنة ض��من جماعة عالمیة من الممارس��ین واالحتیاجات والتحدیات 

ی مل األھداف الرئیس������ ید أولویات العمل في الراھنة. وینبغي أن تش������ حد ندوة المقترحة ت ة لل
المس����تقبل، وإعداد بیان موجز عن أھمیة ص����ون األقارب البریة للمحاص����یل والنباتات الغذائیة 
البریة في موقعھا الطبیعي لض����مان األمن الغذائي في الوقت الحاض����ر والمس����تقبل. وأوص����ت 

ندوة، رھناً بتوافر الموارد الال بأن تعقد ال بل انعقاد جماعة العمل  یة، ق زمة من خارج المیزان
  .لجماعة العمل الدورة العاشرة

                                                 
  Rev.1-PGR -CGRFA/WG/9/18/2 الوثیقة  3
 Inf.6-PGR-CGRFA/WG/9/18 الوثیقة  4
 .Inf.5 Rev.1-PGR-CGRFA/WG/9/18 الوثیقة  5
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جماعة العمل بأن تطلب الھیئة إلى المنظمة دعم البلدان في وض�����ع أو تنقیح  وأوص�����ت -12
باتات الغذائیة البریة  یل والن خططھا الوطنیة الخاص�������ة بص������ون األقارب البریة للمحاص������

لصون األقارب البریة للمحاصیل  التوجیھیة الطوعیة المبادئواستخدامھا المستدام، مع مراعاة 
 6.الصادرة عن الھیئةوالنباتات الغذائیة البریة واالستخدام المستدام لھا 

 
لمش������روع الخطوط التوجیھیة الطوعیة وأخذت جماعة العمل علما بالص������یغة المنقحة  -13

. ودعت جماعة 7مستدامواألنواع األصلیة للمزارعین واستخدامھا بشكل  بشأن صون األصناف
س��بتمبر/أیلول  30العمل أعض��اء الھیئة والمراقبین فیھا إلى تقدیم تعلیقات خطیة إلى األمانة قبل 

إلى األمانة تنقیح مش��روع الخطوط التوجیھیة على ض��وء التعلیقات الواردة، لكي  وطلبت 2018
 .توافق علیھ الھیئة في دورتھا المقبلة

 
 النباتیة لألغذیة والزراعة خارج موقعھا الطبیعيصون الموارد الوراثیة 

 
  8.أخذت جماعة العمل علما بالوثیقة بعنوان تیسیر تنفیذ معاییر بنوك الجینات ورصدھا -14

 
جماعة العمل الھیئة بأن تطلب إلى المنظمة مواص����لة تقدیم الدعم إلى البلدان  وأوص����ت -15

ھا بذل مادة من أجل المحافظة على ب في الجھود التي ت لة جمع ال نات بغرض مواص������ نوك الجی
 .الوراثیة للمحاصیل وصونھا وتوصیفھا وتقییمھا

 
بأن تطلب الھیئة من المنظمة إعداد أدلة عملیة الستخدام معاییر بنوك الجینات  وأوصت -16

تیس���یر تنفیذ معاییر بنوك باالس���تناد إلى خطوات اإلجراءات المبیّنة في ملحقات الوثیقة بعنوان 
في دورتھا المقبلة. وش�����دّدت جماعة العمل  ، لكي تنظر فیھا جماعة العمل9الجینات ورص�����دھا

على الطابع الطوعي لمعاییر بنوك الجینات وأوص�����ت بأن تكون األدلة العملیة طوعیة أیض�����ا. 
 30ودعت جماعة العمل األعض��اء في الھیئة والمراقبین إلى إبداء مالحظاتھم خطیًا لألمانة قبل 

وطلبت من األمانة مراجعة الوثیقة في ض��وء ما س��یرد من تعلیقات تمھیدًا  2018أیلول س��بتمبر/
 .إلقرارھا من قبل الھیئة في دورتھا المقبلة

 
جماعة العمل بأالّ یتم رص���د تطبیق معاییر بنوك الجینات من خالل آلیة رفع  وأوص���ت -17

ثیة النباتیة لألغذیة والزراعة (خطة التقاریر الخاص��ة بخطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الورا
العمل العالمیة الثانیة). واعتبرت جماعة العمل أیضا أن وضع مؤشرات إضافیة لرصد تطبیق 

  .معاییر بنوك الجینات أمراً غیر ضروري

                                                 
. المبادئ التوجیھیة الطوعیة لص����ون األقارب البریة للمحاص����یل والنباتات الغذائیة 2017منظمة األغذیة والزراعة،   6

تاحة على الص������ عة، روما. م یة والزرا ھا. منظمة األغذ تدام ل خدام المس������ یة: البریة واالس������ت تال یة ال حة اإللكترون ف
http://www.fao.org/3/a-i7788ar.pdf. 
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  استخدام الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة بشكل مستدام
 تعزیز نظم البذور

 
العمل علما باس���تعراض حالة واتجاھات الس���یاس���ات والقوانین الخاص���ة أخذت جماعة  -18

 10.بالبذور
 

ب��أن تطل��ب الھیئ��ة من المنظم��ة أن تقوم، رھن��اً بتوافر الموارد من خ��ارج  وأوص��������ت -19
المیزانیة، بدراس���ات حالة متعّمقة عن آثار الس���یاس���ات والقوانین واللوائح المتعلقة بالبذور على 

جماعة العمل في دورتھا المقبلة.  النباتیة في المزرعة، لكي تنظر فیھا تنوع الموارد الوراثیة
من  وطلبتوشدّدت جماعة العمل على الحاجة إلى توضیح مصطلح "نظم بذور المزارعین"، 

األمانة التعاون بش������كل وثیق مع المعاھدة إلعداد دراس�������ات الحالة المتعّمقة تجنباً الزدواجیة 
 األنشطة.

 
العمل الھیئة بأن تطلب إلى المنظمة مواص����لة تقدیم الدعم إلى البلدان جماعة وأوص����ت  -20

من أجل تعزیز النظم الوطنیة للبذور بغیة توفیر بذور ومواد زراعیة عالیة الجودة، خاص�������ة 
 .للمزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة

 
موارد جماعة العمل بأن تطلب الھیئة إلى المنظمة أن تواص��ل، رھنا بتوافر ال وأوص��ت -21

من خارج المیزانیة، تقدیم الدعم إلى البلدان من أجل وض����ع س����یاس����اتھا وتش����ریعاتھا الوطنیة 
الدلیل الطوعي لصیاغة السیاسات الوطنیة بشأن البذور الخاصة بالبذور أو تنقیحھا مع مراعاة 

 11.الصادر عن الھیئة
 

 تعزیز تربیة النباتات
 

تس��تمر المنظمة في بذلھا من أجل تعزیز القدرات أخذت جماعة العمل علما بالجھود التي  -22
على تطویر أصناف محاصیل مكیّفة جیدا مع الظروف السائدة وأكثر مالءمة لألحوال الزراعیة 

 12.اإلیكولوجیة ونظم الزراعة المحلیة
 

وأوص���ت جماعة العمل الھیئة بأن تطلب إلى المنظمة أن تواص���ل، بالتعاون الوثیق مع  -23
یة، دعم البلدان لتعزیز قدراتھا في مجال تحس������ین المحاص������یل، بما في ذلك من المعاھدة الدول

خالل منتدى مبادرة الشراكة العالمیة لبناء القدرات في مجال تربیة النباتات والبرنامج المشترك 
بین المنظمة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ال س������یما لدعم تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة 

 .من المعاھدة الدولیة 6 والمادة
 

واعتبرت جماعة العمل وقف التمویل ألنش�����طة تربیة النباتات مص�����در قلق بالغ ینبغي  -24
معالجتھ. وش���دّدت على أھمیة المحاص���یل القلیلة االس���تغالل والمھملة والمحاص���یل المكیّفة مع 

دوراً ھاماً في الظروف الھامش���یة األكثر قس���اوة. وفي حین أن ھذه المحاص���یل یمكن أن تؤدي 
قالیم العالم، فإنھا ال تعالج بما یة ص������حیة ومتنوعة في جمیع أ یكفي من قبل  توفیر نظم غذائ

 .منتدیات وأنشطة البحوث الحالیة
 

 بناء المؤسسات والقدرات البشریة المستدامة
 

                                                 
 Inf.7-PGR-CGRFA/WG/9/18الوثیقة   10
 الدلیل الطوعي لصیاغة السیاسات الوطنیة بشأن البذور متاح على العنوان التالي: .2015منظمة األغذیة والزراعة.   11
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 جماعة العمل بأن تدعو الھیئة إلى توفیر أموال من خارج المیزانیة لدعم البلدان أوصت -25
في تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة، بما في ذلك من خالل وض��ع اس��تراتیجیات وطنیة خاص��ة 
بالموارد الوراثیة النباتیة وتنفیذھا بالتعاون الوثیق مع المعاھدة الدولیة واس������تراتیجیة التمویل 

 .الخاصة بھا
 

وراثیة النباتیة لألغذیة حالة تطویر النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بشأن الموارد ال
 والزراعة

 
حالة تطویر النظام العالمي للمعلومات واإلنذار نظرت جماعة العمل في الوثیقة بعنوان  -26

بالص������یغة المنقحة وأخذت علًما  13الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة المبكر بش�������أن الموارد
العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة  لمس����ودة نموذج رفع التقاریر لرص����د تنفیذ خطة العمل

 .14لألغذیة والزراعة
 

وشدّدت جماعة العمل على دور النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بشأن الموارد  -27
الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة (النظام العالمي) باعتباره نظاما مجدًیا للمعلومات بش�������أن 

نباتیة لألغذیة والزراعة. ورّحبت بالجھود المبذولة لتحس������ین الوص������ول إلى الموارد الوراثیة ال
من ھدف التنمیة المستدامة  5 بیانات النظام العالمي عن تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة والمقصد

. واعترفت بالنظام العالمي بوص��فھ عملیات الجرد األش��مل عالمیاً لمجموعات الموارد الوراثیة 2
النباتیة خارج موقعھا الطبیعي على مس��توى العینات. وأوص��ت بأن یس��تند النظام العالمي لإلعالم 

ع��المي عن الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة الت��ابع للمع��اھ��دة ال��دولی��ة إلى النظ��ام ال
التابع للحساب االستئماني.  GENESYS كذلك بأن یتعاون ھذا النظام مع نظام وأوصتللمعلومات. 

شأن الموارد الوراثیة  ودعت النظام العالمي لإلعالم والنظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر ب
 .للتكرار إلى السعي من أجل التعاون تجنّبًا GENESYS النباتیة لألغذیة والزراعة ونظام

 
جماعة العمل بأن تطلب الھیئة من المنظمة مواص������لة تحدیث بوابة النظام  وأوص������ت -28

من خالل إنش��اء وحدة خاص��ة للمالمح القطریة وكذلك العرض  العالمي وتحس��ینھا، بما في ذلك
 .بلغات أخرى البیاني لجمیع المؤشرات ونشر النظام العالمي

 
لمس����ودة نموذج رفع التقاریر لرص����د تنفیذ وأخذت جماعة العمل علماً بالص����یغة المنقحة  -29

ستعرضتھا للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة خطة العمل العالمیة الثانیة  وأوصت. 15وا
إلى دورة رفع التقاریر القادمة عن تنفیذ  بأن تص����ادق الھیئة على ھذه الص����یغة المنقحة بالنس����بة

إتاحة  وطلبتالعمل العالمیة الثانیة من خالل أداة رفع التقاریر الخاص������ة بالنظام العالمي.  خطة
قائمة ش��املة باألس��ئلة المتكررة لمس��اعدة البلدان في رفع التقاریر بش��أن تنفیذ خطة العمل العالمیة 

 .الثانیة
 

جماعة العمل بأن تدرج الھیئة في برنامج عملھا المتعدد السنوات عملیة لتنقیح  وأوصت -30
 وأوص���توتقییم إطار رص���د خطة العمل العالمیة الثانیة واس���تنادًا إلى ذلك تبس���یطھ بقدر أكبر. 

 2من ھدف التنمیة المستدامة  5بأن تدعو الھیئة المنظمة إلى مواصلة تحلیل حالة تنفیذ المقصد 
جماعة العمل بأن تواص����ل  وأوص����توتبادل النتائج مع جماعة العمل والھیئة.  بش����كل س����نوي

 .المنظمة تقدیم الدعم الفني للبلدان
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 إعداد التقریر الثالث بشأن حالة الموارد الوراثیة -رابعًا
 النباتیة لألغذیة والزراعة في العالم

 
لث -31 ثا عداد التقریر ال قة بعنوان إ عة العمل في الوثی لة الموارد  نظرت جما حا بش�������أن 

 16.في العالم الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
 

جماعة العمل بأن تدعو الھیئة البلدان إلى أن تبادر، اعتباراً من ینایر/كانون  وأوص������ت -32
، إلى رفع تقاریرھا عن طریق 2020دیس����مبر/كانون األول  31وفي موعد أقص����اه  2020الثاني 

 2014النظام العالمي عن تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة خالل الفترة الممتدة من یولیو/تموز 
. ووافقت على النھج المقترح لرفع التقاریر الذي من ش����أنھ أن 2019إلى دیس����مبر/كانون األول 

ریر قطریة قائمة بذاتھا عّما أحرز یلزم البلدان بتقدیم "معلومات س��ردیة تلخیص��یة" بدال من تقا
من تقدّم في بتنفیذ خطة  2019ودیس���مبر/كانون األول  2012خالل الفترة بین ینایر/كانون الثاني 

 .وعن الثغرات والقیود المتبقیة العمل العالمیة الثانیة
 

واستعرضت جماعة العمل القائمة المقترحة بالدراسات المواضیعیة ونقّحتھا. وفي حین  -33
من  طلبترّحبت بإعداد الدراس������ات المواض������یعیة، رھنا بتوافر الموارد من خارج المیزانیة، 

األمانة أن توض�����ح مس�����اھمة جمیع ھذه الدراس�����ات في التقریر الثالث، وغرض�����ھا ومحتواھا 
 .وھدفھا، لكي تنظر الھیئة في ذلك في دورتھا المقبلة

 
جماعة العمل بأن تنظر الدراسة المتعلقة بتغیر المناخ، على وجھ الخصوص، وأوصت  -34

 وأوص���تفي آثار تزاید أص���ناف المحاص���یل غیر المتجانس���ة وراثیا على اس���تقرار اإلنتاجیة. 
جماعة العمل كذلك بأن تس�����تكش�����ف الدراس�����ة الخاص�����ة بالتغذیة إمكانات المحاص�����یل القلیلة 

والبدانة وبأن تتناول الدراس������ة المتعلقة بتحدید األنماط االس������تغالل في معالجة س������وء التغذیة 
الوراثیة وتحدید األنماط الظاھریة، بما في ذلك التحلیل الجغرافي اإلیكولوجي، قلة المنص������ات 
التكنولوجیة بالنس����بة إلى المحاص����یل القلیلة االس����تغالل واألقارب البریة للمحاص����یل. وینبغي 

ألغراض السالمة تغطیة قلة ھذا النوع من االستنساخات للدراسة المقترحة حول االستنساخات 
جماعة العمل أیض�����ا بإدراج دراس�����تین  وأوص�����توكذلك التكرار الموجود عبر المجموعات. 

) األنش���طة الحالیة الخاص���ة بتربیة النباتات ومرحلة ما قبل 1مواض���یعیتین إض���افیتین بش���أن: (
) 2قارب البریة للمحاصیل في كل األقالیم؛ (التربیة بالنسبة إلى جمیع المحاصیل بما في ذلك األ

وآثار العوامل االجتماعیة واالقتص���ادیة، من قبیل الھجرة والنـ��������زاعات، على ص���ون الموارد 
 .الوراثیة النباتیة واستخدامھا المستدام

 
جماعة العمل بأن تدعو الھیئة الجھات المانحة إلى تقدیم الموارد الالزمة من  وأوص����ت -35

یة إلعداد التقریر الثالث، بما في ذلك مش����اركة البلدان النامیة واألقل نموا في ھذه خارج المیزان
  .العملیة
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الحصول على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وتقاسم  -خامًسا
 منافعھا

 
نظرت جماعة العمل في الوثیقة بعنوان مش����روع المالحظات التفس����یریة التي تص����ف  -36

الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، السمات الممیزة للموارد الوراثیة عناصر ضمن سیاق 
 18.وأخذت علًما بوثائق المعلومات ذات الصلة 17 النباتیة لألغذیة والزراعة

 
ورّحبت جماعة العمل بحلقة العمل الدولیة عن الحص��ول على الموارد الوراثیة لألغذیة  -37

والزراعة وتقاسم منافعھا التي عقدتھا أمانات الھیئة والمعاھدة الدولیة واتفاقیة التنوع البیولوجي 
ثاني  كانون ال نایر/ لة. 2018في ی ھا المقب ئة في دورت قة العمل للھی تاحة مجریات حل بت إ . وطل

وشدّدت جماعة العمل على ضرورة االستمرار في تعزیز التعاون بین الھیئة والمعاھدة الدولیة 
من أجل تشجیع االتساق وتجنب التكرار في وضع وتنفیذ برامج عمل كل من الجھازین، وعلى 

 .وجھ الخصوص في ما یتعلق بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا
 

ومراجعة مش��روع المالحظات التفس��یریة على النحو وقامت جماعة العمل باس��تعراض  -38
الوارد في المرفق دال لكي یواص�����ل فریق الخبراء الفنیین والقانونیین المعني بالحص�����ول على 

 .الموارد وتقاسم منافعھا والھیئة النظر فیھ في دوراتھما المقبلة
 

"معلومات التسلسل الرقمیة" بشأن الموارد الوراثیة النباتیة  -سادًسا
 لألغذیة والزراعة

 
استعراض مسودة الدراسة االستكشافیة لتقصي نظرت جماعة العمل في الوثیقة بعنوان  -39

 .19الحقائق بشأن "معلومات التسلسل الرقمیة" بشأن الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
 

بمس����ودة الدراس����ة االس����تكش����افیة لتقص����ي الحقائق بش����أن وأخذت جماعة العمل علماً  -40
شأن الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة سل الرقمیة" ب سل التي عرضت علیھا  20 "معلومات الت

الستعراضھا وتقدیم إسھامات بشأنھا، بناًء على طلب الھیئة. وأشارت إلى أن الدراسة تبیّن ما 
سبة سل الرقمیة من جدوى وأھمیة وإمكانیات كبیرة بالن سل إلى صون  تنطوي علیھ معلومات الت

  .ارد الوراثیة النباتیة واستخدامھا بشكل مستدام، وبالتالي تعزیز األمن الغذائي والتغذیةالمو
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وأش��ارت جماعة العمل إلى أنھ ال یوجد تعریف متفق علیھ عالمیا بالنس��بة إلى مص��طلح  -41
سل الرقمیة" وإلى أن ھذا المصطلح یقتضي المزید من التوضیح، مع مراعاة  "معلومات التسل

الحاص��لة في منتدیات أخرى، بما في ذلك الجھاز الرئاس��ي للمعاھدة الدولیة ومؤتمر التطورات 
 .األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي

 
جماعة العمل بمواص�����لة بلورة الدراس�����ة وتنقیحھا بھدف إدراج المزید من وأوص�����ت  -42

النباتیة، بما في  األمثلة عن اس���تخدام "معلومات التس���لس���ل الرقمیة" في مجال الموارد الوراثیة
ذلك ألغراض التتبع والتبادل والتربیة، بما یش������مل تقنیات التربیة الجدیدة. وینبغي للدراس�������ة 
االستكشافیة أن تبرز التطبیقات األكثر شیوعاً واألجدى لمعلومات التسلسل الرقمیة في مجالي 

 .تربیة النباتات واستخدام الموارد الوراثیة النباتیة بشكل مستدام
 

وش���دّدت جماعة العمل على أھمیة الوص���ول المفتوح إلى معلومات التس���لس���ل الرقمیة  -43
بالنسبة إلى جمیع أصحاب المصلحة من أجل صون الموارد الوراثیة النباتیة واستخدمھا بشكل 
مستدام. لكنھا أشارت إلى أن نقص القدرات البشریة والموارد المالیة قد یحدّ من إمكانیة استفادة 

 .ان والباحثین من الحصول على معلومات التسلسل الرقمیة واستخدامھابعض البلد
 

جماعة العمل بأن تنظر الھیئة أیض���ا، في س���یاق عملھا في المس���تقبل بش���أن  وأوص���ت -44
معلومات التس��لس��ل الرقمیة، في تتبع ھذه المعلومات وانعكاس��اتھا على الحص��ول على الموارد 

والتقاس���م العادل والمنص���ف للمنافع الناش���ئة عن اس���تخدامھا الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة 
 .بالتنسیق مع المعاھدة الدولیة تجنب�ا للتكرار

 
مشروع خطة العمل للعمل في المستقبل بشأن صون الموارد  -سابعًا

الوراثیة لألغذیة والزراعة من الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات 
 واستخدامھا المستدام

 
شأن  -45 صون الموارد نظرت جماعة العمل في مشروع خطة العمل للعمل في المستقبل ب

 21.من الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات واس������تخدامھا المس������تدام الوراثیة لألغذیة والزراعة
ورّحب��ت بمش������روع خط��ة العم��ل وأھ��دافھ��ا، وأك��دّت مج��ددا على أھمی��ة الموارد الوراثی��ة من 

 .اإلیكولوجي النظام الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات بالنسبة إلى األغذیة والزراعة وخدمات
 

وأش�����ارت جماعة العمل إلى أن الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات مھمة بالنس�����بة إلى  -46
من الموارد الوراثیة وإلى أن العمل بش������أن ھذه الكائنات ینبغي أال یتم  عات فرعیة مختلفةقطا

بھ جماعات العمل القطاعیة.  لذي تقوم  یل مختلف  وطلبتبمعزل عن العمل ا نة تحل من األما
الخیارات المتاحة لتنظیم العمل المقبل بخص������وص الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات، بما في 

 ارھا المالیة، ورفع تقریر بھذا الشأن إلى الھیئة. وینبغي للخیارات أن تشمل تنظیم العملذلك آث
(ب) ووض�����ع جدول أعمال دائم بالنس�����بة إلى جماعات العمل  ؛من خالل (أ) إقامة الش�����راكات

  .(ج) وإنشاء إما جماعة عمل قطاعیة أو جھاز فرعي آخر ؛القطاعیة التابعة للھیئة
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جماعة العمل بأن تقوم الھیئة في كل دورة من دوراتھا بمعالجة مجموعتین  وأوص������ت -47
بدالً من مجموعة واحدة، وتنقیح  قاریات  قة والالف لدقی نات الحیة ا كائ وظیفیتین مختلفتین من ال

  :قائمة المجموعات الوظیفیة في مشروع خطة العمل على النحو الوارد أدناه
 

 آلفات واألمراضلالمكافحة البیولوجیة  الدورة الثامنة عشرة للھیئة
 الملقحات، بما یشمل نحل العسل

 تجھیز األغذیة وعملیات التخمیر الصناعي الزراعي الدورة التاسعة عشرة للھیئة
یات الص�������الح�ة لألكل،  لك الفطر الك�ائن�ات الحی�ة، بم�ا في ذ

 المستخدمة كمكونات غذائیة لألغذیة/األعالف
الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات في التربة المس����تخدمة في  الدورة العشرون للھیئة

 اإلنتاج الغذائي والزراعي
الكائنات الحیة الدقیقة ذات األھمیة بالنس��بة إلى عملیة الھض��م 

 لدى الحیوان
 

جماعة العمل بأن یدرج في خطة العمل المزید من مجاالت العمل، وھي  وأوص�������ت -48
الدقیقة في ظروف اإلجھاد األحیائي والالأحیائي، واستخدام الكائنات تحدیدًا دور الكائنات الحیة 

 .الحیة الدقیقة لتحسین كفاءة استخدام المغذیات الدقیقة
 

جماعة العمل بأن تعالج الھیئة مسألتي علم التصنیف والحصول على الموارد وأوصت  -49
إلى كل مجموعة وظیفیة. كما اقترحت أن تنظر الھیئة في إمكانیة إجراء  وتقاسم منافعھا بالنسبة

تقییم ع��المي بقی��ادة البل��دان للموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة من الك��ائن��ات الحی��ة ال��دقیق��ة 
حالة التنوع البیولوجي والالفقاریات وض������مان تفادي االزدواجیة مع التقییم الجاري بش�������أن 

 .الملألغذیة والزراعة في الع
 

  مشروع الخطة االستراتیجیة المراجعة لھیئة الموارد -ثامنًا
 )2027 – 2018( الوراثیة لألغذیة والزراعة

 
نظرت جماعة العمل في الوثیقة بعنوان مش����روع الخطة االس����تراتیجیة المراجعة لھیئة  -50

 1وقامت باس������تعراض وتنقیح الملحقین  22).2027 - 2018الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة (
 .بالمرفق األول بالوثیقة على النحو الوارد في المرفق ھاء 2و
 

جماعة العمل باإلش��ارة في الجزء الثالث من خطة العمل إلى المعاھدة الدولیة  وأوص��ت -51
وبالتش��دید على ض��رورة تنس��یق العمل بش��أن الموارد الوراثیة النباتیة مع المعاھدة الدولیة تجنباً 

  .الزدواجیة األنشطة
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لس������نوات واتفقت جماعة العمل مع االقتراح الداعي إلى تحدیث برنامج العمل المتعدد ا -52
بالمرفق ھاء) بش����كل منتظم واس����تعراض  2بالمرفق ھاء) وتخطیط الدورة (الملحق  1(الملحق 

 .الخطة االستراتیجیة خالل الدورة بعد األخرى
 

وتوّجھت جماعة العمل بالش��كر إلى حكومتي س��ویس��را والنرویج على ما قدّمتاه من دعم  -53
ببرنامج العمل المتعدد السنوات وشّجعت الجھات لحساب األمانة المتعدد الجھات المانحة الخاص 

 .المانحة األخرى على أن تحذو حذوھا
 

واتفقت جماعة العمل مع االقتراح القاض�����ي بالنظر في المس�����تقبل في التقاریر المتعلقة  -54
بتنفیذ خطط العمل القطاعیة كجزء من األجزاء القطاعیة لبرنامج العمل المتعدد الس������نوات. 

ظمة تطبیق المؤش����رات الحالیة ومواص����لة اس����تعراض المؤش����رات وبلورتھا، من المن وطلبت
 .حسب االقتضاء

 
 التقاریر الواردة من المنظمات والصكوك الدولیة -تاسعًا

 
نظرت جم��اع��ة العم��ل في الوثیق��ة بعنوان التق��اریر الواردة من المنظم��ات والص������كوك  -55

من الجماعة االس�����تش�����اریة للبحوث  على جماعة العمل تقاریر واردة ، والتي عرض�����ت23الدولیة
، واالتحاد 26، واالتحاد الدولي للبذور25، والص��ندوق العالمي لتنوع المحاص��یل24الزراعیة الدولیة

وأخذت جماعة العمل علماً  28، وأمانة المعاھدة الدولیة.27الدولي لحمایة األص���ناف النباتیة الجدیدة
بأن تواص��ل الھیئة دعوة المنظمات  وص��توأبالتقاریر الواردة من المنظمات والص��كوك الدولیة 

والص��كوك الدولیة وكذلك منظمات المزارعین الدولیة إلى رفع تقاریر عن عملھا إلى الھیئة وإلى 
 .جماعات العمل التابعة لھا

 
 المالحظات الختامیة –عاشًرا

 
توجھت الرئیسة بالشكر إلى المندوبین ونواب الرئیس والمقرر، باإلضافة إلى المراقبین  -56

على مس�������اھماتھم الھامة وأثنت على جماعة العمل لمثابرتھا في العمل من أجل االنتھاء من 
، أمینة الھیئة، بالش����كر إلى Hoffmannدراس����ة جدول األعمال الحافل بالبنود. وتوجھت الس����یدة 

توجیھاتھا المرنة والس���دیدة. وش���كرت كذلك جماعة العمل على ما أص���درتھ من  الرئیس���ة على
توصیات بشأن المسائل القطاعیة والقطاعیة المشتركة والتي ستعید الھیئة النظر فیھا إلى جانب 

، أمین جماعة العمل، Diulgheroffتلك الواردة من جماعات العمل األخرى. وتوجھ بدوره الس��ید 
على مس��اھماتھم والنتائج التي س��تس��اعد البلدان األعض��اء في المنظمة في  بالش��كر للمش��اركین

س��عیھا إلى تحقیق أھداف التنمیة المس��تدامة. وأش��ار إلى المجموعة الواس��عة من المواض��یع التي 
جرى تناولھا وأثنى على التزام البلدان األعض�������اء بص������ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة 

 .لى نحو مستدام وھي أمر أساسي لتحسین األمن الغذائي والتغذیةوالزراعة واستخدامھا ع
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 المرفق ألف

 
 جدول أعمال الدورة التاسعة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة

 المعنیة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
 

 
 
  انتخاب الرئیس ونائب (نواب) الرئیس والمقرر -1
 
  اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -2
 
 حالة تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة -3
 

العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة استعراض تنفیذ خطة العمل  3-1
 والزراعة

 
حالة تطویر النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بشأن الموارد الوراثیة  3-2

 النباتیة لألغذیة والزراعة
 
 إعداد التقریر الثالث بشأن حالة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في العالم -4
 
 الحصول على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا -5
 
 معلومات التسلسل الرقمیة" بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة" -6
 
مشروع خطة العمل للعمل في المستقبل بشأن صون الموارد الوراثیة لألغذیة  -7

 الالفقاریات واستخدامھا المستداموالزراعة من الكائنات الحیة الدقیقة و
 
 والزراعةمش������روع الخطة االس������تراتیجیة المراجعة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة  -8

(2027-2018) 
 
 التقاریر الواردة من المنظمات والصكوك الدولیة -9
 

 ما یستجد من أعمال -10
 

 اعتماد التقریر -11
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 المرفق باء

 
 القائمة بالوثائق

 
 
 

 وثائق العمل
 

CGRFA/WG-PGR-9/18/1 Rev.1  جدول األعمال المؤقت 
 

CGRFA/WG-PGR-9/18/1 Add.1 Rev.2  المؤقتانجدول األعمال التفصیلي والجدول الزمني 
 

CGRFA/WG-PGR-9/18/2 Rev.1  أنشطة منظمة األغذیة والزراعة لدعم تنفیذ خطة العمل
الع��المی��ة الث��انی��ة للموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة 

 والزراعة
 

CGRFA/WG-PGR-9/18/3  حالة تطویر النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر
 ة والزراعةبشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذی

 
CGRFA/WG-PGR-9/18/4  إعداد التقریر الثالث بشأن حالة الموارد الوراثیة النباتیة

 لألغذیة والزراعة في العالم
 

CGRFA/WG-PGR-9/18/5  مشروع المالحظات التفسیریة التي تصف ضمن سیاق
عناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا السمات 

 باتیة لألغذیة والزراعةالممیزة للموارد الوراثیة الن
 

CGRFA/WG-PGR-9/18/6 Rev.1  استعراض مسودة الدراسة االستكشافیة لتقصي الحقائق
بش����أن "معلومات التس����لس����ل الرقمیة" بش����أن الموارد 

 الوراثیة لألغذیة والزراعة
 

CGRFA/WG-PGR-9/18/7  مش��روع خطة العمل بش��أن االس��تخدام المس��تدام للموارد
یة لألغذیة وا قة الوراث لدقی نات الحیة ا لزراعة من الكائ

 والالفقاریات وصونھا
 

CGRFA/WG-PGR-9/18/8  مش����روع الخطة االس����تراتیجیة المراجعة لھیئة الموارد
 )2027-2018الوراثیة لألغذیة والزراعة (

 
CGRFA/WG-PGR-9/18/9 التقاریر الواردة من المنظمات والصكوك الدولیة 
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 الوثائق المعروضة لإلحاطة
 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.1 Rev.1 مذكرة إعالمیة للمشاركین 
 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.2  النظام األس���اس���ي لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة
المعنی��ة ب��الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة 
واألعض���اء واألعض���اء المناوبون الذین انتخبتھم الھیئة 

 العادیةفي دورتھا السادسة عشرة 
 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.3 تیسیر تنفیذ المعاییر الخاصة ببنوك الجینات ورصدھا 
 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.4  مش�������روع الخطوط التوجیھی���ة الطوعی���ة لص�������ون
األصناف/األنواع األصلیة لدى المزارعین واستخدامھا 

 المستدام على المستوى الوطني
 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.5 Rev.1 الش�����بكات العالمیة إلدارة الموارد الوراثیة النباتیة  إقامة
 لألغذیة والزراعة داخل المزرعة

 
CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.6  إقامة الش��بكات العالمیة لص��ون الموارد الوراثیة النباتیة

 لألغذیة والزراعة في موقعھا
 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.7 ر اس��تعراض حالة واتجاھات الس��یاس��ات الخاص��ة بالبذو
 والقوانین الخاصة بالبذور
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 الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في العالم
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"معلومات التس����لس����ل الرقمیة" بش����أن الموارد الوراثیة 
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CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.18 تقریر االتحاد الدولي لحمایة األصناف النباتیة الجدیدة 
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________________________________________________________________________ 
 

 المرفق جیم
 

األعضاء في جماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة النباتیة 
 لألغذیة والزراعة

السادسة  الذین انتخبتھم ھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في دورتھا العادیة
  عشرة

 
   

 البلد التشكیل (عدد البلدان في كل إقلیم)
 أفریقیا

(5) 
 
 
 

 العضو المناوب األول
 العضو المناوب الثاني

 الجزائر
 أنغوال

  جمھوریة أفریقیا الوسطى
 غانا

 أوغندا
 مدغشقر

 النیجر
  آسیا
(5) 

 
 
 

 العضو المناوب األول
 العضو المناوب الثاني

 أفغانستان
 بوتان
 الیابان
 مالیزیا

 نیبال
 الھند

 جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة
 أوروبا

(5) 
 
 
 

 العضو المناوب األول
 العضو المناوب الثاني

  تشیكیا
 فنلندا

 إیطالیا
 ھولندا

 النرویج
 السوید
 فرنسا

 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي
(5) 

 
 
 

 العضو المناوب األول
 العضو المناوب الثاني

 البرازیل
 شیلي

 كوستا ریكا
 إكوادور
 جامایكا

 المكسیك
 األرجنتین

 الشرق األدنى
)3( 
 
 

 العضو المناوب األول
 العضو المناوب الثاني

 جمھوریة مصر العربیة
 جمھوریة إیران اإلسالمیة

 لبنان
 المملكة العربیة السعودیة

 األردن
 السودان

 أمریكا الشمالیة
)2( 

 كندا
 األمریكیةالوالیات المتحدة 

 جنوب غرب المحیط الھادئ
)2( 

 العضو المناوب األول
 العضو المناوب الثاني

 جزر كوك
 ساموا

 بابوا غینیا الجدیدة
 فیجي
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________________________________________________________________________ 
 المرفق دال

 
 التي تصف ضمن سیاق مشروع المذكرات التفسیریة

 عناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، السمات
 الممیزة للموارد النباتیة لألغذیة والزراعة

 
 

 
) تقدیم المعلومات األس���اس���یة ذات 1التالي إلى: (یھدف مش���روع المذكرات التفس���یریة  -1

ضالعین في وضع تدابیر الحصول على  سات ال سیا صانعي ال صلة بقطاع الثروة النباتیة إلى  ال
وتوض�����یح بعض القض�����ایا التي أثیرت في  (2)الموارد وتقاس�����م منافعھا، أو تكییفھا أو تنفیذھا، 

منافعھا ألنھا ذات ص���لة بالموارد  س���یاق العناص���ر الخاص���ة بالحص���ول على الموارد وتقاس���م
 .الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 
 معلومات أساسیة عن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 
قد یجد صانعو السیاسات في مجال الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أنھ من المفید  -2

وارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة تلقي بعض المعلومات األس����اس����یة بش����أن اس����تخدام الم
  :ولذلك ینبغي أن توضح المذكرات التفسیریة ما یلي 29وتبادلھا. 

 
جرى اس������تخ�دام الموارد الوراثی�ة النب�اتی�ة لألغ�ذی�ة والزراع�ة وتب�ادلھ�ا من�ذ ب�دای�ات 

بل  عة، أي ق قد دأب المزارعون وجماعات المزارعین على  10الزرا نة. ف آالف س������
زراعة البذور ومواد اإلكثار الخض�����ریة وانتقائھا وتبادلھا، كما أدى مزیج من االنتقاء 
لة  بد جات المت یا ھا مع االحت یة وتكییف بات تدجین األنواع الن الطبیعي والمص������طنع إلى 

س���تعمار إلى نش���ر العدید من للزراعة ولالس���تھالك. وقد أفض���ت الھجرة والتجارة واال
األنواع خارج مناطق نش�����أتھا، األمر الذي حفز المزید من الض�����غوط االنتقائیة. ومنذ 
منتصف القرن التاسع عشر، قام الموردون المتخصصون بالبذور، وتالھم أخصائیو 
تربیة النبات والتكنولوجیا الحیویة، بوض������ع وس������ائل متقدمة من أجل اختیار الموارد 

یة  ظاھري والنمط الوراثي الوراث عة على مس������توى النمط ال یة والزرا یة لألغذ بات الن
والمستوى الجزیئي، إمعاناً في تشكیل المحاصیل والمساھمة في نظم زراعیة متقدمة، 

 .وإنتاج وتورید المنتجات الزراعیة واألنواع المستنبتة ذات السمات الممیزة
 

ھا الطبیعي وفي  عة في موقع یة والزرا یة لألغذ بات یة الن ویتم ص������ون الموارد الوراث
المزارع وفي خ��ارج موقعھ��ا الطبیعي على ح��د س������واء. وتض������م حقول المزارعین 
بة كبیرة من التنوع الوراثي  تات، نس������ با یة الن كاثر ألخص�������ائیي ترب ومجموعات الت

محاص��یل الیوم ض��من مناطق محمیة للمحاص��یل. ویُحتفظ بالعدید من األقارب البریة لل
أو ض����من نظم إیكولوجیة زراعیة. وباإلض����افة إلى ذلك، فإن نس����بةً كبیرة من التنوع 
الموجود أصالً في الموقع الطبیعي قد جمعت وخّزنت في مرافق خارج الموقع. وبدأت 
عملیة تكوین تلك المجموعات (بنوك الجینات) من قبل مربي النباتات والبحوث ذات 

ة، تخّوفاً من خس��ارة التنوع الوراثي، في نھایة القرن التاس��ع عش��ر، وتحتفظ بھا الص��ل
عامة بنوك الجینات على المس������توى الوطني، ومراكز البحوث الدولیة، مع خض������وع 
شاریة للبحوث الزراعیة  بعض المجموعات األكثر أھمیة إلدارة مراكز الجماعة االست

قدّر أن حوالي  كل عام، ی یة. وبش������ لدول یة م 7ا بات یة الن نة من الموارد الوراث الیین عی
لألغ���ذی���ة والزراع���ة مخزن���ة خ���ارج مواقعھ���ا الطبیعی���ة، ویمكن االعتب���ار أن تل���ك 
المجموعات تؤدي دوراً ھاماً في س����یر عمل القطاع. وبغض النظر عن بنوك الجینات 

                                                 
 .45وثیقة المعلومات األساسیة رقم انظر أیضاً   29
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اعة خارج التابعة للقطاع العام، یتم االحتفاظ بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزر
الموقع كذلك في مجموعات التكاثر التابعة لطائفة متنوعة من الكیانات بما فیھا األفراد 
والجامعات والش����ركات خاص����ة. ولكن حجم تلك المجموعات الخاص����ة مجھول بوجھ 

 .عام، كما أنھ لیس من الجائز للمواد الوراثیة المخّزنة أن تتاح للعموم
 

د الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة لغایات اإلكثار وإن القطاع الذي یس�����تعین بالموار
یل التي تتم تربیتھا  بأنواع المحاص������ قاً  باطاً وثی ما تنظیمھ فیرتبط ارت یة أ غا متنوع لل
وبالمنطقة الجغرافیة وبنوع مجموعة المس���تخدمین المس���تھدفة. أما الش���ركات الكبرى 

س����بة إلى بعض المحاص����یل الخاص����ة فتزداد ھیمنتھا على س����وق البذور التجاریة بالن
الرئیس��یة وعالیة القیمة، مثل الذرة والخض��روات الرئیس��یة. وتس��تمر ش��ركات التربیة 
المتوس����طة والص����غیرة في العمل ض����من األس����واق الص����غیرة للبذور، في ما یخص 
المحاص����یل األقل جاذبیة تجاریاً مثل بعض المحاص����یل األس����اس����یة ذاتیة التلقیح. وما 

لعام على المس����تویین الوطني والدولي تؤدي دوراً رئیس����یاً زالت مؤس����س����ات القطاع ا
وھاماً في تربیة وتنمیة تنوع المحاص������یل التي ال تحظى بخدمة كافیة من قبل القطاع 
الخاص، وكذلك المحاص������یل التي تزرع في بیئات ھامش������یة، أو من قبل مزارعین 

توى بحوث یفتقرون إلى الموارد ویص�����عب على القطاع التجاري بلوغھم. وعلى مس�����
التربیة، بما في ذلك البحوث األساسیة فضالً عن مرحلة ما قبل التكاثر، تعتبر شركات 
یة  ناً مع ترب یا مدمجة أح عاً، والتي تكون  یة الكبیرة والص������غیرة م یا الحیو التكنولوج
النباتات وإنتاج البذور، والجامعات من الجھات الفاعلة الرئیس������یة. أما المس������تخدمون 

د الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة فیش����ملون مجموعات المزارعین اآلخرون للموار
ومنظمات المجتمع المدني؛ التي تدعمھا. فھم قد یس�������اھمون في إعادة إدخال الموارد 
الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة من بنوك الجینات إلى النظم الزراعیة الذي یقترن 

األنشطة التشاركیة النتقاء األنواع التي یضطلع بھا أحیاناً بالتربیة التشاركیة للنبات أو 
 .المدّربین كل من المزارعین والمربین

 
ستخدام أنواع مختلفة من الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في تربیة  ویمكن ا
النباتات وتطویر المس������تنبتات. وعادة ما یقوم تطویر األنواع المس������تنبتة الجدیدة على 

مواد الوراثیة المتقدمة بما أن االرتقاء بمواد أقل تقدماً إلى مس���تویات األداء اس���تخدام ال
نفس����ھا یتطلب تكلفةً ووقتاً. ولكن یجوز اس����تخدام األنواع المس����تنبتة القدیمة واألنواع 
یان بخص�������ائص محددة في  یل، من أجل اإلت یة واألقارب البریة للمحاص������ األص������ل

التنوع الوراثي الموجود في الس������الالت مجموعات اإلكثار. ویجوز كذلك اس������تخدام 
األصلیة واألنواع المستنبتة التقلیدیة من أجل أنشطة توسیع القاعدة، ومن أجل تطویر 

 .األنواع المتكیفة مع الظروف البیئیة الصعبة ونظم اإلنتاج قلیلة المدخالت
 

والزراعة على مر التاریخ، جرى تبادل المحاص���یل والموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة 
على نطاق واس���ع عبر أنحاء العالم، وقد س���اھم العدید من الناس في العدید من األماكن 
المختلفة بطریقة أو بأخرى في التنوع الوراثي للمحاص������یل الیوم. ونتیجة لذلك، یعتمد 
جزء ھام من اإلنتاج الحالي للمحاص����یل على اس����تخدام الموارد الوراثیة المس����تقدمة. 

 .ھا إلى درجة معینة على التنوع الوراثي الذي نشأ في أمكنة أخرىوتتكل البلدان كل
 

وإن التدفق الدولي الحالي للموارد الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة یتم بأشكال 
كثیرة مختلفة، بما في ذلك مثالً من خالل تبادل عینات المادة الوراثیة من المجموعات 

قل المواد المحفوظة خارج الموقع، وبیع  یة، أو ن بات ثار الن جاریة ومواد اإلك بذور الت ال
الوراثیة قید التطویر ض���من ش���ركة أو كجزء من المش���اتل الدولیة للتربیة. وتبلغ حركة 
التبادل الدولي لعینات بنوك الجینات عش���رات اآلالف من عملیات النقل س���نویاً، وتؤدي 

نامیة والمتقدمة على حد دوراً ھاماً في ص������ونھا وفي البحوث والتنمیة لدى ال بلدان ال
س����واء. وفي الوقت نفس����ھ، تجدر اإلش����ارة إلى أن غالبیة المواد الوراثیة التي تس����تخدم 
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بص��ورة مباش��رة في التربیة وفي تطویر األنواع، تأتي من مجموعات اإلكثار الموجودة 
 .وحسب في إقلیم واحد فیما أن المواد الجدیدة "الدخیلة" تستخدم بین الفترة واألخرى

 
وترتبط طرائق تبادل الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة بالمحص������ول المعیّن 
وبنوع الجھ��ات الش������ریك��ة في عملی��ة التب��ادل. وبص������ورة ع��ام��ة، تتج��ھ األمور نحو 
ممارسات أكثر رسمیة للتبادل تتم بشكل رئیسي من خالل اتفاقات نقل المادة الوراثیة. 

لوراثیة من بنوك الجینات على س��بیل المثال یخض��ع أكثر فأكثر فإن نقل عینات المادة ا
یة  لدول یة. وقد وافقت األطراف المتعاقدة في المعاھدة ا فاقات نقل المادة الوراث إلى ات
ستخدام عقد  شأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة (المعاھدة الدولیة) على ا ب

قل المواد،  فاق الموحد لن طاق تغطیة موحد ھو االت عة في ن قل مواد واق یة ن كل عمل ل
 .النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم المنافع بموجب المعاھدة

 
ویشمل ھذا النظام المتعدد األطراف "جمیع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة 

نوعاً من المحاص������یل واألعالف) والتي  64المدرجة في الملحق األول من المعاھدة (
)، وبناء 2-11تخض���ع إلدارة وإش���راف األطراف المتعاقدة وفي المجتمع ككل" (المادة 

على الش��روط نفس��ھا، تتاح الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة التي تحتفظ بھا 
لزراعیة الدولیة مراكز البحوث الزراعیة الدولیة التابعة للجماعة االستشاریة للبحوث ا

. وتتیح بنوك عدة للجینات طوعاً إمكانیة الحص����ول على مجموعاتھا 15 بموجب المادة
بناء على الش��روط نفس��ھا، بغض النظر عما إذا كانت العینات مش��مولة بالنظام المتعدد 

یكون التب��ادل في م��ا بین المربین التج��اریین مج��انی��اً (في ح��ال ق��د األطراف أم ال. و
واع التجاریة المس����تنبتة إلخض����اعھا إلى المزید من التربیة) أو خاض����عاً اس����تخدام األن

بادل بین المزارعین یكون محدوداً  ما أن الت قل المواد التجاریة. وفی قات ن فا ألحكام ات
 .بحكم المسافة والعوامل االجتماعیة، إال أنھ مجاني عامة

 
 المشھد القانوني

 
منافعھا إلى أن بروتوكول ناغویا "یترك  تش��یر عناص��ر الحص��ول على الموارد وتقاس��م -3

[…] مجاالً واس��عاً لالتفاقات الدولیة األخرى في مجال الحص��ول على الموارد وتقاس��م المنافع 
شأن ھذا المجال، شریطة دعمھا ألھداف اتفاقیة التنوع  بما في ذلك اتفاقات أخرى متخصصة ب

لك ینبغي أن توض������ح المذكرات ولذ 30البیولوجي وھذا البروتوكول وعدم تعارض������ھا معھا." 
  :التفسیریة ما یلي

 
أن المعاھدة "صك دولي متخصص للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا" بحسب ما 

من بروتوكول ن�اغوی�ا. وق�د أنش�������أت المع�اھ�دة نظ�ام�اً متع�دد  4-4تنص علی�ھ الم�ادة 
األطراف للحص���ول على الموارد الوراثیة وتقاس���م منافعھا من أجل تیس���یر الحص���ول 

نوعاً من المحاص�����یل واألعالف لغایات البحوث  64على الموارد الوراثیة التي تخص 
في  64عالف الـ���������� والتربیة والتدریب لألغذیة والزراعة. وترد تلك المحاص����یل واأل

الملحق األول من المعاھدة، وھي قد اختیرت بناء على معاییر األمن الغذائي والترابط. 
أم��ا ك��اف��ة الموارد الوراثی��ة الم��درج��ة في النظ��ام المتع��دد األطراف والتي تم تب��ادلھ��ا 
 باس��تخدام االتفاق الموحد لنقل المواد، للغایات التي ترعاھا المعاھدة، بما فیھا تلك التي

، فال تقع ض����من نطاق تطبیق 15تحتفظ بھا المؤس����س����ات المنص����وص عنھا في المادة 
بروتوكول ناغویا. وفضالً عن ذلك فإن األطراف المتعاقدة في المعاھدة یمكن أن تقرر 
مدرجة في  عة لألنواع غیر ال یة والزرا یة لألغذ بات یة الن نات الموارد الوراث بادل عی ت

ش������روط االتفاق الموحد لنقل المواد. وقد أرس�������ت الملحق األول، بناء على أحكام و
المعاھدة حس��اباً لتقاس��م المنافع باعتباره آلیتھا المعتمدة لتقاس��م المنافع النقدیة. وتعترف 

                                                 
 على الموارد وتقاسم منافعھا. بالحصولمن العناصر الخاصة  9الفقرة    30
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یة لألغذیة  بات یة الن ر على الموارد الوراث بأن الحص������ول المیس������ّ قدة  عا األطراف المت
 .عة رئیسیة للنظام المذكوروالزراعة في النظام المتعدد األطراف یشكل بحد ذاتھ منف

 
تحدید الجھات الحكومیة المعنیة وأص����حاب المص����لحة غیر الحكومیین الذین یحتفظون 

 بموارد وراثیة لألغذیة والزراعة أو یوفرونھا أو یستخدمونھا، والتشاور معھم
 
توص�ي العناص�ر الخاص�ة بالحص�ول على الموارد وتقاس�م منافعھا بأن یتم التش�اور مع  -4

الحكومیة وأص���حاب المص���لحة غیر الحكومیین الذي یحتفظون بموارد وراثیة لألغذیة  الجھات
  :وینبغي أن توضح المذكرات التفسیریة ما یلي 31والزراعة أو یوفرونھا أو یستخدمونھا.

 
في أحیان كثیرة قد تكون الس������لطات الزراعیة ھي المس������ؤولة عن المعاھدة، فیما تقع 

عاتق الس������لطات البیئیة. ولذلك من الممكن أن تقع  مس������ؤولیة بروتوكول ناغویا على
بعض الموارد الوراثیة النباتیة المعینة لألغذیة والزراعة (واس������تخداماتھا) في نطاق 
اختص����اص س����لطة واحدة، فیما تقع موارد وراثیة نباتیة أخرى لألغذیة والزراعة في 

الھیئات  نطاق اختص�����اص س�����لطة مختلفة. وھكذا تعتبر المش�����اورات المباش�����رة بین
الحكومیة المعنیة وبین أصحاب المصلحة غیر الحكومیین مھمة جداً وینبغي أن تسعى 

 .كذلك إلى توضیح إسناد المسؤولیات بین السلطات المختصة المختلفة
 

إدماج تنفیذ تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا في السیاسات واالستراتیجیات 
 التنمیة الزراعیة المستدامةاألوسع نطاقًا لألمن الغذائي و

 
توص��ي العناص��ر المعنیة بالحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا بالنظر في الحص��ول  -5

على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاس���م منافعھا في الس���یاق األوس���ع للتنمیة الزراعیة 
ولذلك، ینبغي أن تشیر المذكرات التفسیریة صراحةً إلى السیاسات  32المستدامة واألمن الغذائي.

والتش������ریعات في مجالي األمن الغذائي واإلنتاج النباتي، التي یمكن إما أن تدمج األحكام ذات 
الص��لة بالحص��ول على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وتقاس��م منافعھا أو أن تش��یر 

 :إلیھا
 

سیاً في توفیر الغذاء والعلف واأللیاف. وتؤدي تؤدي الموارد ا لوراثیة النباتیة دوراً رئی
الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة أدواراً متعددة في المس����اعدة على ض����مان 
األمن الغذائي، مثالً من خالل إنتاج أغذیة أكثر كمیة وأفض�����ل جودة للمس�����تھلكین في 

یة وأكثر تغذیة؛ وتعزیز تولید الدخل والتنمیة الریف والمدینة؛ وتوفیر أغذیة ص������ح
 .الریفیة

 
وفي العدید من البلدان یجري وضع، أو قد سبق وضع، تدابیر للحصول على الموارد 
الوراثیة وتقاس���م منافعھا كتش���ریعات أو س���یاس���ة مس���تقلة. ولكن من المھم وض���ع تلك 

ا معھا، على ھیئة التدابیر بالتناغم من الس������یاس������ات األخرى المتص������لة بھا، وإدماجھ
اس������تراتیجیات للتنمیة الزراعیة أو للحد من الفقر. ومن المھم كذلك إش������راك قطاعات 
تربیة النباتات وإنتاجھا من البدایة في وض������ع وتنفیذ تلك التدابیر، لض������مان أن یكون 

على فھم تام بقطاع النباتات وبعملیات تبادل الموارد الوراثیة النباتیة  صانعو السیاسات
ذیة والزراعة، والتداعیات المحتملة لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا لألغ

على إنتاج النباتات. وقد قامت بعض البلدان بإدراج تدابیر الحص������ول على الموارد 
وتقاسم منافعھا في قوانین حقوق الملكیة الفكریة، عبر إدراج شروط تقضي باإلفصاح 

 .حمایة أنواع نباتیة معینة أو براءات لھاعن منشأ المواد لدى تقدیم طلب ل
 

                                                 
 منافعھا(ثانیاً) من العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم  15الفقرة   31
 منافعھاعلى الموارد وتقاسم  بالحصول(ثالثاً) من العناصر الخاصة  15الفقرة   32
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  إدماج تنفیذ تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا في المشھد المؤسسي
 
توص����ي العناص����ر الخاص����ة بالحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا بتحدید التدابیر  -6

 33المؤسسیة القائمة التي یمكن استخدامھا لتناول مسألة الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا. 
 :وینبغي أن توضح المذكرات التفسیریة ما یلي

 
وارد وتقاس����م منافعھا غالباً ما تقع المس����ؤولیة عن اإلطار الوطني للحص����ول على الم

على عاتق س��لطة مختص��ة واحدة. والحقیقة، أن التقاریر المرحلیة الوطنیة بش��أن تنفیذ 
بروتوكول ناغویا تبین أن العدید من البلدان قد اختار تعیین س������لطة مختص������ة واحدة 
للحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا، بدالً من اعتماد نھج قائم على قطاع أو على 

محدد إزاء ھذه المس��ألة. ولكن قد یجوز لس��لطات متعددة ض��من بلد واحد  قطاع فرعي
سم منافعھا، ولذا فإن الوصول  سم المسؤولیة عن مسألة الوصول إلى الموارد وتقا تقا
إلى الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا قد یقع ضمن اختصاص 

فیما أن ھذا التقاس��م للص��الحیات في مجال س��لطة متخص��ص��ة تتعاطى إنتاج النباتات. و
الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا مفید، فھو سیكون رھن المشھد المؤسسي العام 

 .وغیر ذلك من الظروف الخاصة بالبلد المعین
 

إبالغ مزودي الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ومس������تخدمیھا المحتملین وتوعیتھم 
 الموارد وتقاسم منافعھابشأن تدابیر الحصول على 

 
تش����دد العناص����ر الخاص����ة بالحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا على أھمیة إبالغ  -7

مزودي الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ومس������تخدمیھا المحتملین وتوعیتھم بش������أن تدابیر 
وینبغي أن توض���ح المذكرات التفس���یریة ما  34الحص���ول على الموارد الوراثیة وتقاس���م منافعھا.

 :یلي
 

ینبغي لت��دابیر التوعی��ة على المس������توى الوطني أن تس������تھ��دف المربین والمزارعین، 
والش���عوب األص���لیة والمجتمعات المحلیة والعلماء وخبراء التص���نیف والقطاع الخاص 

یة ذات الص�����لة وحدائق النباتات وبنوك الجینات. أما الفعالیات من قبیل المؤتمرات العلم
قدیم  بذور، فتوفر فرص�������اً ممتازة لت تات ومعارض ال با واجتماعات جمعیات مربي الن
المعلومات عن الحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا إلى أص��حاب المص��لحة المعنیین 

 .ومضاعفي المعلومات
 

الحص������ول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاس������م منافعھا: اإلطار القانوني 
 الدولي

 
تشیر العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا إلى ثالثة صكوك دولیة  -8

أخرى تش���كل جزًءا من اإلطار العالمي للحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا: اتفاقیة التنوع 
البیولوجي، وبروتوكول ناغویا والمعاھدة. وقد توفّر المذكرات التفس������یریة معلومات عن حالة 

ویمكن أن توضح المذكرات التفسیریة  35الصكوك المتخصصة" في إطار بروتوكول ناغویا."
 :ما یلي

 
إن المعاھدة، على الرغم من اعتبارھا في أحیان كثیرة مرجعاً في ما یخص الحص���ول 
على الموارد الوراثیة وتقاس������م منافعھا بش������كل عام، فھي تؤدي دوراً ھاماً على وجھ 

وارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة. فالمعاھدة تلحظ الخص����وص بالنس����بة إلى الم

                                                 
 منافعھا وتقاسممن العناصر الخاصة بالحصول على الموارد  30الفقرة   33
 (سادساً) من عناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا 3الفقرة   34
 منافعھا، الفصل الرابع وتقاسمعناصر الحصول على الموارد   35
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اتفاقاً دولیاً ش�امالً بالتماش�ي مع اتفاقیة التنوع البیولوجي، یوحد ش�روط الحص�ول على 
من  9الموارد وطرائق تقاس������م منافعھا. كما أنھا تعترف بحقوق المزارعین في المادة 

المعاھدة. وتعتبر المعاھدة أیضاً أن تقاسم المعلومات ھو بمثابة تقاسم لمنافع غیر نقدیة 
عد فیجب أن تفكر بجدیة في أن تنض������م إلى األطراف  بذلك ب لدان التي لم تقم  ما الب أ

 .المتعاقدة للمعاھدة
 

س����م األس����اس المنطقي لتدابیر الحص����ول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقا
 منافعھا

 
وفقًا لعناص�����ر الحص�����ول على الموارد وتقاس�����م منافعھا، "فإن تدابیر الحص�����ول على  -9

الموارد وتقاس����م منافعھا قد یكون لھا دور أس����اس����ي في تعزیز تحقیق األمن الغذائي وتحس����ین 
التغذیة (...) ولذلك، ینبغي أن تھدف تدابیر الحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا إلى تحقیق 

من الغذائي وص���ون الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، بھدف تیس���یر وتش���جیع االس���تخدام األ
وینبغي  36المس��تمر للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتبادلھا وتقاس��م منافعھا، بش��كل نش��ط".

 :أن توضح المذكرات التفسیریة ما یلي
 

یة ل بات یة الن لة للموارد الوراث یات ال غنى عن اإلتاحة المتواص������ غا ألغذیة والزراعة ل
البحوث والتنمیة من أجل تحس����ین المحاص����یل. وتوفر الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة 
والزراعة إمكانیة إتاحة خص�������ائص قادرة على المس�������اعدة في التص�������دي للتحدیات 
المس���تقبلیة، مثل ض���رورة تكییف المحاص���یل مع الظروف المناخیة المتغیرة أو تفش���ي 

فإن الوص����ول المس����تمر إلى الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة األمراض. ولذا 
مھم من أجل تلبیة الطلب المتنامي على الغذاء لس��كان یتزایدون عدداً لدى رفع التحدیات 
الناجمة عن التغیرات المناخیة المتوقعة. ویتض��من ذلك الحص��ول على محاص��یل مھملة 

 .ى أھمیتھا التغذویةوغیر مستخدمة بالقدر الكافي نظراً إل
 

تدابیر  لة في  یة، والثغرات المحتم لدول قات ا تدف لك ال ما في ذ یة، ب مادة الوراث قات ال تدف
 الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا

 
توص���ي العناص���ر الخاص���ة بالحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا بأن یتم النظر في  -10

الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، وتكییفھا  أھمیة تدفقات المادة الوراثیة عند وضع تدابیر
 :وینبغي أن توضح المذكرات التفسیریة ما یلي 37وتنفیذھا.

 
الیوم، تعتم��د الزراع��ة في الواقع ل��دى البل��دان كلھ��ا اعتم��اداً قوی��اً على توری��د الموارد 

سافا الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة من مناطق أخرى في العالم. المحاصیل مثل الك
والذرة والفول الس��وداني والفاص��ولیاء التي نش��أت في أمریكا الالتینیة قد أص��بحت من 
المحاص�����یل الغذائیة األس�����اس�����یة في العدید من البلدان في أفریقیا جنوب الص�����حراء 
یة؛  نام لدان ال یل بین الب بادل ألنواع المحاص������ ماد المت تدل على االعت الكبرى، وھي 

وات، مثل طماطم مثالً. ومع أن العدید من البلدان واألمر نفس�����ھ ینطبق على الخض�����ر
عة في بنوك  یة والزرا یة لألغذ بات یة الن بة كبیرة من تنوع الموارد الوراث یتمتع بنس������
الجینات وفي حقول المزارعین لدیھ، فھو على المدى البعید قد یحتاج إلى الحص������ول 

مستنبتة المزروعة على تنوع إضافي من مراكز تنوعّ أصناف المحاصیل أو األنواع ال
 .في أماكن أخرى. وبالتالي فثّمة حاجة متواصلة إلى تبادل الموارد الوراثیة النباتیة

 

                                                 
  .منافعھا، الفصل الخامس وتقاسمعناصر الحصول على الموارد   36
 ھـ من عناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا-(أوالً) 15الفقرة   37
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فئات اس���تخدام الموارد الوراثیة المش���مولة في تدابیر الحص���ول على الموارد وتقاس���م 
 منافعھا

 
بیر تش��دد العناص��ر الخاص��ة بالحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا على أن تكون تدا -11

الحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا واض������حة في ما یتعلق بالموارد الوراثیة لألغذیة 
 38والزراعة التي تغطیھا أحكام الحص������ول على الموارد ذات الص������لة، وبتلك التي ال تغطیھا.

وینطبق ھذا االعتبار كذلك على النطاق الزمني والموض����وعي لتدابیر الحص����ول على الموارد 
 :. وینبغي أن توضح المذكرات التفسیریة ما یليوتقاسم منافعھا

 
یمكن للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة المتاحة لالس������تخدام المباش������ر أي 
لالس����تھالك أو التكاثر أن تس����تخدم غالباً أیض����اً للبحوث والتنمیة، بما في ذلك التربیة. 

الحص������ول علیھا في البدایة وھناك تخّوف من أن ینتھي أمر الموارد الوراثیة التي تم 
لالس����تخدام المباش����ر، في اس����تخدامھا لغایات البحوث والتنمیة. ولذا تس����توجب بعض 
القوانین الموافَقة المس�����بقة عن علم والش�����روط المتفق علیھا، للحص�����ول على الموارد 

 .الوراثیة لغایات البحوث والتطویر واالستخدام المباشر
 

یة لألغذیة والزراعة من أجل  غیر أّن تنظیم الحص������ول على الموارد بات یة الن الوراث
االستخدام المباشر قد یمارس أثراً ملحوظاً على تجارة البذور وحتى األغذیة، وبالتالي 

 وتقاس���معلى الموارد الوراثیة  على األمن الغذائي. وفي حال أحجمت تدابیر الحص���ول
غذیة والزراعة لغایات منافعھا عن تنظیم الحص������ول على الموارد الوراثیة النباتیة لأل

االس��تھالك المباش��ر، فقد تس��توجب في كل حال الش��روط المتفق علیھا وتقاس��م المنافع 
حین تتغیر النیة، بحیث یتم فجأة اس�����تخدام البذور أو األغذیة التي كانت مخص�����ص�����ة 

 .لالستخدام المباشر، لغایات البحوث والتنمیة
 

شأ/البلدان التي الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة  المقدمة من جانب بلدان المن
 حازت علیھا بموجب اتفاقیة التنوع البیولوجي

 
یخض�����ع الحص�����ول على الموارد الوراثیة من أجل "[…] بموجب بروتوكول ناغویا،  -12

اس��تخدامھا إلى الموافقة المس��بقة المس��تنیرة للطرف الذي یقدم تلك الموارد، أي بلد المنش��أ لتلك 
وتش��یر عناص��ر […]." و الطرف الذي حاز على الموارد الوراثیة بموجب االتفاقیة الموارد، أ

شأ على وجھ الیقین"  سم منافعھا إلى الصعوبات "في تحدید بلد المن الحصول على الموارد وتقا
للموارد الوراثیة النباتیة، بما أن العدید من تلك الموارد قد خض��ع للتبادل على نطاق واس��ع عبر 

وینبغي للمذكرات التفس�����یریة أن  39ان ومجتمعات، وكثیراً عبر فترات زمنیة طویلة. أقالیم وبلد
  :تقترح ما یلي

 
إن "بلد المنش������أ" للمواد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة لیس بالض������رورة "مركز 
المنشأ" الخاص بھا. ویمكن لتدابیر الحصول على الموارد الوراثیة وتقاسم منافعھا أن 

توجیھات بش��أن الظروف التي یمكن اعتبار المحاص��یل المدجنة فیھا على أنھا قد توفر 
اكتسبت "خصائصھا الممیزة" ضمن منطقة االختصاص التي تسري الحصول على 

 .الموارد وتقاسم منافعھا فیھا، أو خارجھا
 

وبوسع تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أیضاً أن تقدم توجیھات بشأن ما 
مادة إذ یة التنوع البیولوجي، ال فاق نت "الخص�������ائص الممیزة" (ات ھا 2ا كا ) ھي نفس������

تجعل األنواع المستأنسة أو المزروعة "ممیزة بوضوح عن أي نوع  التيالخصائص 

                                                 
 منافعھا وتقاسمالموارد  علىمن العناصر الخاصة بالحصول  36الفقرة   38
 من العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا 35الفقرة   39
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آخر"، أو إلى أي مدى یمكن اعتبارھا كذلك، بحس��ب ما تنص علیھ المادة الس��ابعة من 
 .1991قانون االتحاد الدولي لحمایة األصناف النباتیة الجدیدة لعام 

  
 تطویر الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة خالل الزراعة

 
امھا" بحس������ب تعریف من ش������أن الحص������ول على الموارد الوراثیة من أجل "اس������تخد -13

بروتوكول ناغویا، أن یفض���ي عادة إلى تطبیق تدابیر الحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا. 
ویحدد بروتوكول ناغویا "اس���تخدام" الموارد الوراثیة على أنھ "إجراء البحث والتطویر بش���أن 

لك من خ ما في ذ یة، ب یائي البیولوجیة للموارد الجین خدام التكوین الجیني و/أو الكیم الل اس������ت
وتش���یر عناص���ر الحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا إلى أنھ قد  40التكنولوجیة األحیائیة".

عة  یة والزرا یة لألغذ حد الموارد الوراث كان أ ما إذا  ید  حد نة ت حاالت معی باً في  یكون ص������ع
مس���تخدماً بحس���ب تعریف بروتوكول ناغویا، نظراً إلى وجود أنش���طة قد تلبي غایات متنوعة، 

  :وینبغي أن توضح المذكرات التفسیریة ما یلي 41ما فیھا البحوث والتنمیة، في الوقت عینھ.ب
 

یجب أن یكون ھناك تحدید واضح لألنشطة المتصلة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة 
بات  یة الن لك التي ال تعتبر كذلك. وتعتبر ترب ماً" ولت والزراعة التي تعتبر "اس������تخدا

التربیة أو -بش���كل عام "اس���تخداماً"، ولكن لیس واض���حاً ما إذا كانت أنش���طة الزراعة
أو بناء على خطوطھا النقیة، أو تكوین وانتقاء  بالجملةلبذور األنش���طة من قبیل انتقاء ا

 ً  ".الھجائن العفویة أو الطفرات، تعتبر "استخداما
 

ومن ناحیة أخرى فإن التجارة بالموارد الوراثیة النباتیة الستخدامھا المباشر كبذور أو 
 القوانینى أغذیة/أعالف، لیس��ت مؤھلة عادة لتعتبر "اس��تخداماً" وھي بالتالي تعتمد عل
 .المرعیة، وال تؤدي إلى تطبیق تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا

 
وقد یرغب صانعو السیاسات أیًضا في تناول مسألة "إعادة استخدام" الموارد الوراثیة 
النباتیة التي تم تولیدھا سابقًا من خالل "االستخدام"، في ظل الموافقة المسبقة عن علم 

ق علیھا. وفي حال تطلبت "إعادة االستخدام" الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتف
والشروط المتفق علیھا، كما في االستخدام األول للموارد الوراثیة النباتیة، فھذا قد یولّد 
في المستقبل "ھرمیات اإلذن" ویعقّد "االستخدام" المستقبلي للموارد الوراثیة النباتیة. 

ا عن اس������تخدامھا، وقد یختار مربو النباتا ت تالفي الموارد الوراثیة النباتیة، عوض�������ً
وحفظھا وتحس���ینھا، األمر الذي قد یفض���ي إلى وض���ع یتناقض بش���كل س���افر مع خطة 
العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة ألغذیة والزراعة التي تش������جع المربین 

توس���یع التنوع الوراثي في على الس���عي إلى اس���تراتیجیات لتوس���یع القاعدة ترمي إلى 
برامج تربی��ة النب��ات وفي منتج��ات تل��ك البرامج. وق��د اقترح فریق الخبراء المعني 

سم منافعھا أن تنظر  في حلول متمیزة  الحكوماتبالحصول على الموارد الوراثیة وتقا
لھذه المس���ألة، بما في ذلك من خالل دعم وض���ع المعاییر القطاعیة الفرعیة باالس���تناد 

ضل الممارسات الحالیة، من قبیل إعفاءات المربین على صعید تشریعات حمایة إلى أف
 .42تنوع النباتات، أو إیجاد حلول متعددة األطراف

  
 البحوث والتنمیة لألغذیة والزراعة

 
(ج) من 8تش��یر العناص��ر الخاص��ة بالحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا إلى المادة  -14

ة الموارد الوراثی���ة لألغ���ذی���ة  بروتوكول ن���اغوی���ا، التي ت���دعو األطراف إلى النظر في أھمی���ّ
والزراعة ودورھا الخاص لتحقیق األمن الغذائي في وض����ع التش����ریعات والمتطلبات التنظیمیة 

                                                 
 من بروتوكول ناغویا. 2المادة   40
 من العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا 48-46الفقرات   41
 Report 5-ABS-CGRFA/TTLE/3/16من الوثیقة  20الفقرة   42
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المتعلقة بالحص������ول على الموارد الوراثیة وتقاس������م منافعھا. وینبغي أن توض������ح المذكرات 
 :ما یليالتفسیریة 

 
بھ�دف اإلقرار ب�ال�دور الخ�اص ال�ذي تؤدی�ھ الموارد الوراثی�ة لألغ�ذی�ة والزراع�ة في 
مل مع الحص������ول على  قد تنظر الحكومات في إمك�انی�ة التع�ا تحقیق األمن الغ�ذائي، 
الموارد الوراثیة واس����تخدامھا بش����كل مختلف في حال كان الھدف منھا المس����اھمة في 

یة البحوث والتنمی�ة الغ�ذائی�ة والز راعی�ة. وفي مج�ال الموارد الوراثی�ة النب�اتی�ة لألغ�ذ
والزراعة، تلحظ المعاھدة نظاماً ش�����امالً للحص�����ول على الموارد وتقاس�����م منافعھا قد 

ص���انعو الس���یاس���ات في اختیاره. والحقیقة أن عدداً متزایداً من البلدان قد اختار  یرغب
ة النباتیة لألغذیة والزراعة. المعاھدة باعتبارھا نظاماً خاص�������اً ألھم الموارد الوراثی

وبالنس��بة إلى الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة التي ال یش��ملھا النظام المتعدد 
األطراف للحص������ول على الموارد وتقاس������م المنافع التابع لالتفاقیة، یجوز لص������انعي 

حد لنقل السیاسات أن یقدموا تبسیطات مثل تطبیق الشروط واألحكام على االتفاق المو
 .المواد، أو حتى التنازل عن الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق علیھا

 
 البحوث والتنمیة التجاریة/غیر التجاریة

 
تمیّز تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أحیانًا بین االستخدام التجاري وغیر  -15

 :التفسیریة ما یلي . وینبغي أن توضح المذكرات43التجاري للموارد الوراثیة
 

ترمي أنش��طة عدیدة في قطاع تربیة النبات في نھایة المطاف إلى تطویر منتج، فیجوز 
بالتالي اعتبارھا "تجاریة". ولذا قد ال یس����تفید قطاع تربیة النباتات جدًاً من التمییز بین 

الحص��ول التجاریة، والتبس��یطات التي تتیحھا تدابیر  األنش��طة التجاریة واألنش��طة غیر
على الموارد وتقاسم منافعھا لألنشطة غیر التجاریة. ولكن قد ینظر صانعو السیاسات 
تدابیرھم للحص������ول على  جاریة من تطبیق  تات غیر الت با یة الن في إعفاء بحوث ترب
الموارد وتقاس��م منافعھا، األمر الذي س��یتطلب تعریفاً واض��حاً لألنش��طة المش��مولة بھذا 

 .اإلعفاء، أو تحدیدھا
 

 توحید الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق علیھا
 

تشجع العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا الحكومات على النظر  -16
في الخیارات المختلفة إلجراءات الترخیص، بما في ذلك خیار توحید اإلجراءات والش������روط 

ارد وتقاسم منافعھا إلى االتفاق الموحد واألحكام. وتشیر العناصر الخاصة بالحصول على المو
لنقل المواد التابع للمعاھدة صراحةً على أنھ "سابقة تعمل بشكل كامل" لتوحید الموافقة المسبقة 

 :وینبغي أن توضح المذكرات التفسیریة ما یلي 44عن علم والشروط المتفق علیھا.
 

اھزاً ومكیّفاً بالنس���بة إلى الموافقة یقدم االتفاق الموحد لنقل المواد التابع لالتفاقیة حالً ج
المسبقة عن علم والشروط المتفق علیھا. وبالنسبة إلى الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة 
صة  والزراعة التي ال یتم تبادلھا باس�تخدام االتفاق، یجب أال تعتبر التدابیر الثنائیة الخا

بدیل الوحید الممكن. ویعت فاق الموحد لنقل بكل حالة فردیة على أنھا ال بر تطبیق االت
المواد على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة غیر الواردة في الملحق األول 
أحد البدائل المطروحة. ویمكن لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أن تسمح 

رائق لتقاسم بإبرام اتفاقات إطاریة تغطي مجموعة كاملة أو نوعاً من العینات وتلحظ ط
 .المنافع المتأتیة عن استخدام كل تلك العینات

 
                                                 

 على الموارد وتقاسم منافعھا بالحصولمن العناصر الخاصة  50الفقرة   43
 من العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا 57الفقرة    44
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 الحصول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
 

تشیر العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا إلى التزام األطراف في  -17
ن المحلي، حسب االقتضاء، بھدف ضمان الحصول بروتوكول ناغویا باتخاذ التدابیر وفقًا للقانو

على المعارف التقلیدیة المتصلة بالموارد الوراثیة، مع الحصول على الموافقة المسبقة عن علم 
أو موافقة المجتمعات األص������لیة والمحلیة التي تمتلك مثل ھذه المعارف التقلیدیة ومش������اركتھا، 

 :وینبغي أن توضح المذكرات التفسیریة ما یلي 45ووضع الشروط المتفق علیھا.
 

تتعدد اإلجراءات إلش���راك الس���كان األص���لیین والمجتمعات المحلیة في منح المعارف 
التقلیدیة بش����أن الموارد الوراثیة النباتیة، كما یتّم وض����عھا في بلدان عدیدة. وینبغي أن 

ي تتعلق بمعارفھم یش����ترك الس����كان األص����لیون والمجتمعات المحلیة في القرارات الت
التقلی��دی�ة المرتبط��ة ب�الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة، كم��ا یج��ب للت��دابیر التنظیمی��ة المحلی�ة 
الخاص��ة بالحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا أن تحترم البروتوكوالت البیولوجیة 
الثقافیة المحلیة والترتیبات المؤس���س���یة المحددة التي تض���عھا ھذه المجتمعات المحلیة. 

حاالت  وفي یة المرتبطة  التيال ید یة المعارف التقل عدة مجتمعات محل ھا  قاس������م فی تت
ا واح��دًا فقط منح  ب��الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة، في حین أن مجتمع��ً
الموافقة المسبقة عن علم، یمكن البحث في إقامة آلیة لتقاسم المنافع تعني جمیع السكان 

یة ذات الص����لة، بالتماش����ي مع القوانین الوطنیة بحس����ب األص����لیین والمجتمعات المحل
 .المقتضى

 
 التقاسم العادل والمنصف لمنافع الموارد الوراثیة النباتیة القائمة مسبقًا

 
تش�یر العناص�ر الخاص�ة بالحص�ول على الموارد وتقاس�م منافعھا إلى أنھ تّم جمع العدید  -18

فترة طویلة من تطبیق التدابیر الوطنیة للحص������ول من الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة قبل 
على الموارد وتقاس������م منافعھا. لذا، یجب أن تكون ھذه التدابیر واض������حة فیما إذا كانت تتطلب 
تقاس�����م المنافع الناش�����ئة عن اس�����تخدامات جدیدة أو االس�����تخدام المس�����تمر للموارد الوراثیة، أو 

ل علیھا قبل وض������ع تدابیر الحص������ول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بھا والتي تم الحص������و
 :. وینبغي أن توضح المذكرات التفسیریة ما یلي46الموارد وتقاسم منافعھا

 
یة لألغذیة والزراعة على نطاق  بات یة الن بادل الموارد الوراث تاریخ، جرى ت على مر ال

 المختلفةواس�����ع عبر أنحاء العالم، وقد س�����اھم العدید من الجھات في العدید من األماكن 
بطریقة أو بأخرى في التنوع الوراثي للمحاص������یل الیوم. ونتیجة لذلك، یعتمد جزء ھام 
من اإلنتاج الحالي للمحاص������یل على اس������تخدام التنوع الوراثي من أمكنة أخرى، وتتكل 

 .البلدان كلھا إلى درجة معینة على التنوع الوراثي الذي نشأ في أمكنة أخرى
 

 تفاقات التعاونتقاسم المنافع من خالل ا
 

تش���دّد العناص���ر الخاص���ة بالحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا على أھمیة تقاس���م  -19
المنافع النقدیة وغیر النقدیة، وتش��یر إلى أن األحكام والش��روط المتص��لة بتقاس��م المنافع غالبًا ما 

صود، تعتمد على خصوصیات وخصائص القطاع الفرعي، واألنواع، واالستخدام المحدد المق
سم منافعھا إلى أنھ غالبًا 47وما إلى ذلك شیر العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقا . وت

ما یتم تبادل الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في إطار التعاون في العمل والش���راكات. ولذا، 
مكیّفة مع قد تسمح تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا بوضع ترتیبات لتقاسم المنافع 

                                                 
 وتقاسم منافعھا المواردمن العناصر الخاصة بالحصول على  63الفقرة   45
 وتقاسم منافعھا الموارد علىمن العناصر الخاصة بالحصول  66الفقرة   46
 منافعھامن العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم  73الفقرة   47
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وینبغي أن توض����ح   48الممارس�����ات المعتمدة في القطاع الفرعي في مجال التعاون والش�����راكة.
 :المذكرات التفسیریة ما یلي

 
بوس��ع تدابیر الحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا تش��جیع أص��حاب المص��لحة على 

ً تناول مسائل الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا حیثما كان ذلك ممكناً  ، بما ومالئما
في ذلك من خالل اس���تخدام االتفاق الموحد لنقل المواد أو االتفاقات األخرى للحص���ول 
على الموارد وتقاس���م منافعھا، في س���یاق اتفاقیات الش���راكة العلمیة. وقد تؤدي اتفاقات 
سم  صدار التراخیص الفردیة للحصول على الموارد وتقا شراكة إلى االستغناء عن إ ال

حالة على حدة، وتش����جع في الوقت نفس����ھ األنش����طة المش����تركة في مجال منافعھا لكل 
 .البحوث التي تتخطى مجرد تبادل الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

  

                                                 
 منافعھامن العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم  74الفقرة   48
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____________________________________________________________________________________________________________ 

 المرفق ھاء
 مشروع الخطة االستراتیجیة المراجعة

 الملحق األول
 )2027 – 2018( برنامج العمل المتعدد السنوات: المخرجات والمعالم البارزة

 

 
 
 الدورة 

 السابعة عشرة
2019 

 الدورة
 الثامنة عشرة

2021 

 الدورة
 التاسعة عشرة

2023 

 الدورة
 العشرون

2025 

 الدورة
الحادیة 

 والعشرون
2027 

 المسائل القطاعیة
الموارد 
الوراثیة 
 الحیوانیة

تنفیذ استعراض  
خطة العمل 

العالمیة للموارد 
 الوراثیة الحیوانیة

التقریر عرض  
الثالث لحالة 

الموارد الوراثیة 
الحیوانیة لألغذیة 

 والزراعة في العالم

استعراض 
الخطة العالمیة 

للموارد الوراثیة 
 الحیوانیة

الموارد 
الوراثیة 
 المائیة

عرض الصیغة 
لتقریر حالة النھائیة 

 الموارد الوراثیة
المائیة لألغذیة 

 والزراعة في العالم

حالة متابعة 
الموارد الوراثیة 
المائیة لألغذیة 

 والزراعة في العالم

حالة الموارد متابعة  
الوراثیة المائیة 

لألغذیة والزراعة 
 في العالم

 

الموارد 
الوراثیة 
 الحرجیة

 استعراض تنفیذ
خطة العمل العالمیة 

لصون الموارد 
الوراثیة الحرجیة 

واستخدامھا 
 المستدام وتنمیتھا

التقریر عرض  
الثاني لحالة 

الموارد الوراثیة 
 الحرجیة في العالم

استعراض خطة 
العمل العالمیة 

لصون الموارد 
الوراثیة الحرجیة 

واستخدامھا 
 المستدام وتنمیتھا

 

الكائنات 
الحیة الدقیقة 
 والالفقاریات

استعراض العمل  
الكائنات في مجال 

الحیة الدقیقة 
 والالفقاریات

استعراض العمل  
الكائنات في مجال 

الحیة الدقیقة 
 والالفقاریات

 

الموارد 
الوراثیة 
 النباتیة

استعراض حالة 
سیاسات البذور 

 واتجاھاتھا

استعراض شامل 
لنظام اإلبالغ 

الحالي لخطة العمل 
الثانیة العالمیة 
 وتقییمھ

التقریر عرض 
الثالث لحالة 

الموارد الوراثیة 
اتیة لألغذیة النب

والزراعة في 
 العالم

 
استعراض خطة 

العمل العالمیة 
الثانیة ونظام 

الخاص اإلبالغ 
 بھا

تنفیذ استعراض  
خطة العمل 

 )الثانیة(العالمیة 
للموارد الوراثیة 
النباتیة لألغذیة 

 والزراعة

 المشتركة بین القطاعاتالمسائل 
حالة التنوع 
البیولوجي 

لألغذیة 
 والزراعة

 في العالم

حالة التنوع متابعة 
البیولوجي لألغذیة 
 والزراعة في العالم

حالة متابعة  
التنوع البیولوجي 
لألغذیة والزراعة 

 في العالم

التقریر عرض  
الثاني لحالة 

التنوع 
البیولوجي 

لألغذیة 
والزراعة في 

 العالم
الحصول 

على الموارد 
وتقاسم 
 منافعھا

مذكرات  إعداد
تفسیریة خاصة 

بالقطاعات الفرعیة 
للموارد الوراثیة 

لألغذیة والزراعة 
لتكملة عناصر 
الحصول على 

الموارد وتقاسم 
 منافعھا 

استعراض العمل 
بشأن الحصول 

على الموارد 
 وتقاسم منافعھا

استعراض العمل  
بشأن الحصول 

على الموارد 
  اسم منافعھاوتق
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التكنولوجي
ات 

 البیولوجیة

استعراض تطویر  
 التكنولوجیات

البیولوجیة 
وتأثیراتھا 

تداعیاتھا  أو
المحتملة على 
صون الموارد 

الوراثیة لألغذیة 
والزراعة 

واستخدامھا 
 مستدام بشكل

استعراض تطویر  
 التكنولوجیات

البیولوجیة 
وتأثیراتھا أو 

تداعیاتھا المحتملة 
صون الموارد  على

الوراثیة لألغذیة 
والزراعة 

واستخدامھا بشكل 
 مستدام

 

"معلومات 
التسلسل 
الرقمیة" 

بشأن 
الموارد 
الوراثیة 
لألغذیة 
 والزراعة

النظر في استخدام 
"معلومات التسلسل 

الرقمیة بشأن 
الموارد الوراثیة 

 "لألغذیة والزراعة
وآثارھا المحتملة 

على صون الموارد 
الوراثیة لألغذیة 

والزراعة 
واستخدامھا بشكل 
مستدام والحصول 

علیھا وتقاسم 
 منافعھا

النظر في استخدام  
"معلومات 

التسلسل الرقمیة 
بشأن الموارد 

الوراثیة لألغذیة 
 "والزراعة

وآثارھا المحتملة 
على صون 

الموارد الوراثیة 
لألغذیة والزراعة 

ستخدامھا بشكل وا
مستدام والحصول 

علیھا  وتقاسم 
 منافعھا

  

استعراض العمل   تغیر المناخ
بشأن تغیر المناخ 
والموارد الوراثیة 
 لألغذیة والزراعة

استعراض تقییم 
عالمي بقیادة 

البلدان آلثار تغیر 
المناخ وتدابیر 

التكیّف والتخفیف 
المتعلقة بالموارد 

 الوراثیة

استعراض العمل 
تغیر المناخ  بشأن

والموارد الوراثیة 
 لألغذیة والزراعة

 

التغذیة 
 والصحة

استعراض العمل 
بشأن الموارد 

الوراثیة لألغذیة 
 والزراعة والتغذیة

مذكرة مفاھیمیة 
بشأن التنوع 

البیولوجي لألغذیة 
والزراعة وصحة 

 اإلنسان

استعراض العمل 
بشأن الموارد 

الوراثیة لألغذیة 
والزراعة 
 والصحةوالتغذیة 

استعراض العمل  
بشأن الموارد 

الوراثیة لألغذیة 
والزراعة 
والتغذیة 
 والصحة

تقریر مرحلي/  اإلدارة
استعراض الخطة 

 االستراتیجیة
 

اإلبالغ عن أھداف 
 التنمیة المستدامة

تقریر مرحلي/  
استعراض الخطة 

 االستراتیجیة
 

اإلبالغ عن 
أھداف التنمیة 

 المستدامة

تقریر مرحلي/  
استعراض 

الخطة 
 االستراتیجیة

 
اإلبالغ عن 

أھداف التنمیة 
 المستدامة
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 الملحق الثاني
والتاسعة عشرة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة التخطیط للدورتین الثامنة عشرة 

 والزراعة
 – 2020( األنشطة التحضیریة للدورة الثامنة عشرة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة

2021(  
 المسائل القطاعیة

الموارد الوراثیة 
 الحیوانیة

إعداد مش�����روع مخطط وجدول زمني ومیزانیة، ووض�����ع عملیة لجمع البیانات الوطنیة  •
لثلدعم  ثا عداد التقریر ال یة لألغذیة والزراعة في عن  إ یة الحیوان لة الموارد الوراث حا
 العالم

عامة عالمیة عن التقدّم المحرز في تنفیذ خطة  إلعطاء لمحةإعداد تقریر مرحلي تولیفي  •
 العمل العالمیة

 واستراتیجیة التمویل إعداد التقریر المرحلي للمنظمة بشأن تنفیذ خطة العمل العالمیة •
 إعداد التقریر المرحلي للمنظمات الدولیة •
 إعداد تقریر موجز عن حالة الموارد الوراثیة الحیوانیة واتجاھاتھا •

الموارد الوراثیة 
 المائیة

 ذیة والزراعة في العالملحالة الموارد الوراثیة المائیة لألغإعداد متابعة  •
حالة الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة في تقریر " من موجزة"إعداد نس������خة  •

 العالم
حالة الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة في نشر التقاریر القطریة المقدمة إلعداد  •

 العالم
الموارد الوراثیة 

 الحرجیة
 بشأن تنفیذ خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحرجیةللمنظمة إعداد تقریر مرحلي  •
حالة عن إعداد معلومات مس������تكملة بش�������أن إعداد تقریر التنفیذ الثاني والتقریر الثاني  •

 (بما في ذلك جمع البیانات الوطنیة) في العالم الموارد الوراثیة الحرجیة
الكائنات الحیة 

الدقیقة 
 والالفقاریات

 المتعلق بالكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریاتاستعراض العمل  •
 آلفات واألمراضلدراسة مواضیعیة عن المكافحة البیولوجیة  •
  دراسة مواضیعیة عن الملقحات، بما في ذلك نحل العسل •
 متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوع •

الموارد الوراثیة 
 النباتیة

بش�������أن تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة للمنظمة إعداد تقریر مرحلي  •
 النباتیة لألغذیة والزراعة

حالة الموارد الوراثیة النباتیة إعداد معلومات مس����تكملة بش����أن إعداد التقریر الثالث عن  •
 العالم في لألغذیة والزراعة

 المسائل المشتركة بین القطاعات

حالة التنوع 
لألغذیة البیولوجي 

والزراعة في 
  العالم

 في العالم حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعةإعداد تقریر مرحلي عن تنفیذ متابعة  •

الحصول على 
الموارد الوراثیة 

  وتقاسم منافعھا

إعداد اس����تعراض للص����كوك القائمة الخاص����ة بالحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا  •
  لألغذیة والزراعة، وتحدید العمل في المستقبلوأثرھا على الموارد الوراثیة 

 متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوع •
التكنولوجیات 

 البیولوجیة
اس��تعراض تطویر التكنولوجیات البیولوجیة وتأثیراتھا أو تداعیاتھا المحتملة على ص��ون  •

 بطریقة مستدامةالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة واستخدامھا 

معلومات "
 "سلسل الرقمیةالت

الموارد بشأن 
الوراثیة لألغذیة 

 والزراعة

 متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوع •

حالة إعداد التقییم العالمي لدور الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعیة في التكیّف مع تغیر  •  تغیر المناخ
 وطأتھ منالمناخ والتخفیف 

 متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوع •
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األمن الغذائي 
 والتغذیة والصحة

 متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوع •
 اإلنسانمذكرة مفاھیمیة بشأن التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة وصحة  •

 للخطة االستراتیجیة واستعراض برنامج العمل المتعدد السنواتإعداد تقریر مرحلي  •  اإلدارة

دعوة الص������كوك والمنظمات الدولیة إلى رفع تقاریر عن عملھا في مجال دعم أنش������طة  •  مسائل أخرى
 الھیئة، وتجمیع إسھاماتھا

 
-2022األنشطة التحضیریة للدورة التاسعة عشرة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة (

2023( 
 المسائل القطاعیة

الموارد الوراثیة 
 الحیوانیة

التقریر الثالث عن حالة الموارد الوراثیة الحیوانیة لألغذیة والزراعة في النھوض بإعداد  •
 مرحلي بھذا الشأنورفع تقریر  العالم

وإمكانیة إعداد وثیقة بشأن تنفیذ خطة العمل العالمیة (الثانیة) للموارد الوراثیة الحیوانیة  •
 تحدیثھا

 الوراثیة الحیوانیة عن تنفیذ خطة العمل العالمیة للمواردللمنظمة إعداد تقریر مرحلي  •
 إعداد تقریر موجز عن حالة الموارد الوراثیة الحیوانیة واتجاھاتھا •

الموارد الوراثیة 
 المائیة

الوراثیة المائیة حالة الموارد استعراض لتنفیذ إجراء المتابعة استجابة لتقریر إعداد  •
 لألغذیة والزراعة في العالم

 متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوع •
الموارد الوراثیة 

  الحرجیة
والتقریر الثاني عن  حالة الموارد الوراثیة الحرجیة في العالمعن  التقریر الثانيعرض  •

 تنفیذ خطة العمل العالمیة 
 بشأن تنفیذ خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحرجیةللمنظمة إعداد تقریر مرحلي  •

الكائنات الحیة 
الدقیقة 

 والالفقاریات

 استعراض العمل المتعلق بالكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات •
 متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوع •

الموارد الوراثیة 
  النباتیة

 التقریر الثالث عن حالة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في العالم عرض  •
 إعداد تقریر مرحلي عن تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة الحرجیة •
 مسودة خطة العمل العالمیة الثالثة للموارد الوراثیة النباتیة، حسب المقتضىإعداد  •

 القطاعاتالمسائل المشتركة بین 
حالة التنوع 
البیولوجي 

لألغذیة والزراعة 
 في العالم

 في العالم حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعةإعداد تقریر مرحلي عن تنفیذ متابعة  •

الحصول على 
الموارد الوراثیة 

  وتقاسم منافعھا

 متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوع •

معلومات "
 التسلسل الرقمیة

الموارد بشأن 
الوراثیة لألغذیة 

 "والزراعة

 "النظر في استخدام "معلومات التسلسل الرقمیة بشأن الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة •
وآثارھا المحتملة على ص�����ون الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة واس�����تخدامھا بش�����كل 

 مستدام والحصول علیھا وتقاسم منافعھا

التكنولوجیات 
 البیولوجیة

 متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوع •

اس��تعراض تقییم عالمي بقیادة البلدان آلثار تغیر المناخ وتدابیر التكیّف والتخفیف المتعلقة  • تغیر المناخ
 بالموارد الوراثیة

 قییممتابعة التإعداد عملیة  •
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األمن الغذائي 
والتغذیة 
  والصحة

 استعراض العمل بشأن الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة والتغذیة والصحة •

 لخطة االستراتیجیة وبرنامج العمل المتعدد السنواتلتقریر مرحلي/ استعراض إعداد  •  اإلدارة
 الغایات والمؤشرات  متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن •

دعوة الصكوك والمنظمات الدولیة إلى رفع تقاریر عن عملھا في مجال دعم أنشطة  • مسائل أخرى
 إسھاماتھاالھیئة وتجمیع 
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