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 افتتاح الدورة -أوالً 
 
 في) الھیئة( والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد لھیئة عش�رة الس�ابعة العادیة الدورة انعقدت -1

 المندوبین قائمة على االطالع ویمكن. 2019 شباط/فبرایر 22 إلى 18 من الفترة خالل إیطالیا، روما،
 1.لھیئةاإللكتروني ل موقعال على والمراقبین

 
 لدورتھا والمقرر الرئیس ونواب رئیسھا انتخبت قد الھیئة كانت الداخلیة، الالئحة بأحكام وعمالً  -2

 السابعة العادیة الدورة ورأس. 2017 عام في عشرة السادسة العادیة دورتھا خالل عشرة السابعة العادیة
 الس�����یدة من كل الرئیس نواب منص�����ب في وانتُخب). كوك جزر( William Wigmore الس�����ید عش�����رة

Tamara Villanueva )ش����یلي (والس����ید Yusral Tahir )إندونیس����یا (والس����یدة Deidre Januarie )نامیبیا (
 والسید) األمریكیة متحدةال الوالیات( Christine Dawson والسیدة) سویسرا( François Pythoud والسید
) األمریكیة المتحدة الوالیات( Christine Dawson السیدة وانتُخبت). الیمن( الجرموزي أحمد علي معین

 ).إندونیسیا( Gustaf Daud Sirait السید محلّ  Yusral Tahir السید وحلّ . للدورة مقررة
 
 الدورة مرّحبًا بالمندوبین والمراقبین. William Wigmoreوافتتح السید  -3
 
 والموارد المن��اخ الع��ام، الم��دیر ن��ائ��ب ،Maria Helena Semedo الس������ی��دة ب��دورھ��ا ب��تورحّ  -4

 األخیرة الدورة انعقاد منذ انقض����تا اللتین الس����نتین أنّ  إلى وأش����ارت. والمراقبین بالمندوبین الطبیعیة،
االجتماع  أنّ إلى و ،العالمي األعمال جدول على البیولوجي التنوع لترس������یخ حاس������متین كانتا للھیئة
ر البیولوجي التنوع اتفاقیة في األطراف مؤتمرل عش�����ر الثالث  األغذیة منظمة مع العالقة تجدیدب بش�����ّ

 وس������لّطت. والبیئة الزراعة بین التآزر أوجھ من جدیدة حقبة بدایةش������ّكل  ، ما)المنظمة( والزراعة
 إنش���اءبما في ذلك  البیولوجي، التنوع مجال في المنظمة تتخذھا التي الخطوات مختلف على الض���وء
عبر  البیولوجي التنوع تعمیمخاص����ة ب س����تراتیجیةاإلعداد الحالي الو البیولوجي التنوع تعمیم منص����ة

 البیولوجي التنوع حالة عن التقریر على الھیئة وھنأت. األسماك ومصاید والغابات الزراعة طاعاتق
 وأكدت والھیئة المنظمة تاریخ في بارزة محطة یمثل أنھ إلى مش������یرة ،العالم في والزراعة لألغذیة

 أملھا عن وأعربت. البیولوجي التنوع بش��أن العالمیة العمل خطة إلى بالنس��بة الھیئة عمل جدوى على
ئة ترّحب أن في باره على التقریر بھذا الھی ًما اعت ا وم موثوًقا تقیی یاس�������ً  أجل من البیولوجي للتنوعق

 .عالمیة عمل خطة وضعإلى  نتائج من التقریر إلیھ خلصی ماأن یؤدي  وفي والزراعة األغذیة
 
أن الھیئة  على ،یولوجيالب التنوع التفاقیة التنفیذي األمین نائب ،David Cooper السید وأثنى -5

 والحرجیة، المائیة والموارد الحیوانیة والثروة النباتاتقطاعات  إلى بالنس������بةة بارز تقاریر أعدت
 وقد. وخطط العمل ذات الص����لة والزراعة لألغذیة البیولوجي بالتنوع الخاص����ة تلك إلى باإلض����افة

 المناس��ب، التوقیت في العالم في والزراعة لألغذیة البیولوجي التنوع حالة عن التقریر ص��دور جاء
 الكامنة الدوافع من الحد خالل من البیولوجي التنوع صون في المتمثل التحدي وجود بفعل فقط لیس

ا بل خس����ارتھ، وراء  نظمال تص����میم أجل من البیولوجي بالتنوع االس����تعانة لتعزیز كفرص����ة أیض����ً
 أجل من تحفیزي دور تأدیة واص������لةإلى م الھیئة دعا وقد. تص������میمھا إعادة أو والغذائیة الزراعیة

 عقد من المتبقیتین الس��نتین في خاص��ة الخص��وص، بھذا ص��ائبة وس��یاس��اتیة فنیة توجیھات إعطاء
 آیش������ي غایات تحقیقل العملوتیرة  تس������ریع خاللھما ینبغي واللتین البیولوجي للتنوع المتحدة األمم

 .2020 عام بعد لما البیولوجي للتنوع العالمي اإلطار ووضع البیولوجي بالتنوع الخاصة
 
 لألغذیة الوراثیة الموارد بش�������أن الدولیة المعاھدة أمین ،Kent Nnadozie الس������ید دوش�������دّ  -6

 الفنیة المس�������ائل في والمعاھدة الھیئة أمانتي بین القائم التعاون أھمیة على ،)المعاھدة( والزراعة
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 التي منظمةال إدارات تنظیم إعادة بفض��ل تتنامى، أن أملھ عن وأعرب. س��واء حد على والس��یاس��اتیة
 وأن الجھازین بین التآزر أوجھ نفس�����ھا، لإلدارة تابعتین والمعاھدة الھیئة أمانتا بموجبھا أص�����بحت

في و. المستدامة التنمیة أھداف تحقیق في یساھم مما المستدامة، للزراعة األشمل السیاق في تندرج
 أمانة تعمل أن أھمیة على ش�������ددحین أش�������ار إلى ما أحرز حتى اآلن من تقدم بموجب المعاھدة، 

 العالم في النباتیة الوراثیة الموارد لص������ون العالم أنحاء مختلف في والش������ركاء البلدان مع المعاھدة
 ش����كل وعلى والتغذیة الغذاء تؤّمن التي النباتات بذور ش����كل على مس����تدام، نحو على واس����تخدامھا

 حالة عن التقریر وضع على Nnadozie السید وأثنى. سواء حد على بالبذور خاصة حیویة معلومات
 أنّ رأى و ھاًما إنجاًزا ذلك باعتبار النھائیة بص������یغتھ العالم في والزراعة لألغذیة البیولوجي التنوع
، وتعھد بتقدیم ید العون في الترویج لنش����ره اإلنجاز بھذا یرّحب س����وف للمعاھدة الرئاس����ي الجھاز

 واستخدامھ.  
 
 الفترة أنّ  إلى وأش��ارت. والمراقبین بالمندوبین ،الھیئة أمینة ،Irene Hoffmann الس��یدة ورّحبت -7

 وعقد مجددًا للھیئة اإللكتروني الموقع إطالق مع باألحداث حافلة كانت الدورات بین الفاص���لة الس���ابقة
 والزراعة لألغذیة البیولوجي التنوع حالة إعداد من واالنتھاء العمل وحلقات االجتماعات من العدید

 لألغذیة المائیة الوراثیة الموارد حالة عن التقریر من" للتدقیق" معدّة نس������خة وإص�������دار العالم في
 وجھات بلدانمن  األنش����طة ھذه في س����اھموا الذینجمیع  إلى بالش����كر وتوجھت. العالم في والزراعة

 والنرویج ألمانیا من كل حكومةعن امتنانھا ل أیًضا Hoffmann السیدةعربت وأ .وخبراء وطنیة اتصال
. الھیئة عمل برنامج لتنفیذ والمخص��ص��ة المیزانیة عن الخارجة مس��اھماتھا على وس��ویس��را وإس��بانیا

 اإلدارة في المنظمة لمس������اھمة مؤخًرا أجري تقییًما وبأنّ  الھیئة بعمل المتزاید اإلقرار إلى وأش������ارت
 مثالي موّرد" خانة ض������من الھیئة أدرج قد الطبیعیة لتحقیق الزراعة المس������تدامة للموارد المتكاملة
 ومفادھا س����ابق تقییم إلیھا توص����ل التي الخالص����ة وأقرّ " الس����تراتیجیةوا العالمیة المعرفیة للمنتجات

 مجال في لھا مش�����ھود س�����لطة ھي والمنظمة للغایة مجدٍ  الوراثیة الموارد مجال في المنظمة عمل" أنّ 
 ".والزراعة لألغذیة الوراثیة المورد

 
 .ألف المرفق في الوارد النحو على األعمال جدول الھیئة اعتمدت وقد -8
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 دور الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في تحقیق األمن الغذائي والتغذیة -ثانیًا
 
 لألغذیة الوراثیة الموارد بدور المتعلق العمل اس������تعراض بعنوان الوثیقة في الھیئة بحثت -9

 بش������أن األعض������اء تقاریر عن المعلومات بوثیقة علًما وأخذت 2الغذائي األمن تحقیق في والزراعة
 أھداف تحقیق وفي الغذائي لألمن األربع الركائز في والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد مس������اھمة

 لألغذیة الوراثیة الموارد بمساھمة للتوعیة المنظمة بأنشطة رّحبتو 3.الصلة ذات المستدامة التنمیة
 تنفیذ مواص�����لة المنظمة من وطلبت المس�����تدامة التنمیة وأھداف الغذائي األمن تحقیق في والزراعة

 والش���عوب الص���غیرة الحیازات وأص���حاب األس���ریة الزراعةما یتعلق ب في خاص���ة ،األنش���طة ھذه
 البیانات من مزید جمع ض���رورة على وش���ددت. التقلیدیة والمعارفوالمجتمعات المحلیة  األص���لیة

 دائقالح فيبما في ذلك  األغذیة وإنتاجواألنواع غیر المس������تغلة بالقدر الكافي  البرّیة األغذیة عن
بش��أن قیاس  الجیدة الممارس��ات ونش��ر تجمیع إلى الحاجة إلىارت باإلض��افة إلى ذلك وأش��. المنزلیة

مختلف  عبرفي تحقیق أھداف التنمیة المس������تدامة  والزراعة لألغذیة الوراثیة المواردمس������اھمات 
 .قالیمشتّى األ في قطاعاتال
 

 األغذیة أجل من البیولوجي التنوع عن 69 رقم األس������اس������یة الدراس������ة على الھیئة واطلعت -10
 من مزید بعد األمانة، من وطلبت، بینھا المتبادلة العالقات اس������تكش������اف - الغذائي واألمن والزراعة

الرس����میة لألمم  باللغات كتیّب إعداد إض����افیة، معلومات إلى واس����تنادًا البلدان بلقِ  من االس����تعراض
 التنمیة وأھداف الغذائي األمن تحقیق في والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد مس������اھمة عنالمتحدة 

 .الصلة ذات المستدامة
 

 علیھا الحص������ول وقدرة بالمغذیات غنیة أغذیة توافر بین الربط إلى البلدان الھیئة ودعت -11
ن  واس����تخدامھا والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد وص����ون جھة من الغذائیة األنماط تنوع وتحس����ّ
 .الخاصة بھا والتغذیة الغذائي األمن سیاسات في االعتبارات ھذهإدراج و أخرى، جھة من المستدام

 
 األمن تحقیق في والزراع�ة لألغ�ذی�ة الوراثی�ة الموارد ب�دور التوعی�ة إلى البل�دان دع�ت كم�ا -12

 والبرامج الس����یاس����ات في البیولوجي التنّوع مفھوم لتعمیم الطوعیة التوجیھیة الخطوط وتنفیذ الغذائي
 التوعیة ألنش������طة الموارد تعبئة أھمیة وأبرزت 4.بالتغذیة المتعلّقة واإلقلیمیة الوطنیة العمل وخطط

 .الوطني المستوى على
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 الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا -ثالثًا

 
  والقانونیین الفنیین الخبراء لفریق الرابعة الدورة تقریر

 منافعھا وتقاسم الموارد على الحصولب المعني
 

 بالحص���ول المعني والقانونیین الفنیین الخبراء لفریق الرابعة الدورة تقریر في الھیئة نظرت -13
 والقانونیین الفنیین الخبراء فریق أعضاء إلى بالشكر الھیئة وتوجھت 5.منافعھا وتقاسم الموارد على

 .على التقریر وصادقت الممتاز عملھم على منافعھا وتقاسم الموارد على بالحصول المعني
 

  لمختلف المحددة والممارسات الممیزة السمات
 والزراعة لألغذیة الوراثیة للموارد الفرعیة القطاعات

 
 س���یاق ض���من تص���ف، التي التفس���یریة المالحظات مس���ودة بعنوان الوثیقة في الھیئة نظرت -14

 للموارد الفرعیة القطاعات لمختلف الممیزة السمات منافعھا، وتقاسم الموارد على الحصول عناصر
  7.الصلة ذات األخرى بالمعلومات علًما وأخذت 6والزراعة لألغذیة الوراثیة

 
 لألغ��ذی��ة الوراثی��ة ب��الموارد المعني الخبراء لفریق األول االجتم��اع بتقریرالھیئ��ة  وّرحب��ت -15

 الخبراء فریق في األعض��اء إلى بالش��كر وتوجھت 8والالفقاریات الدقیقة الحیة الكائنات من والزراعة
 .الممتاز عملھم على

 
 ذلك في بما بھذا التقریر، باء المرفقعلى النحو الوارد في  التفس���یریة المالحظاتب بتورحّ  -16

 تعمیم المنظمة من وطلبت ،والزراعة لألغذیة الوراثیة للموارد الممیزة للس������مات المنقحة القائمة
المحلي للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا بالنسبة إلى مختلف القطاعات عناصر لتیسیر التنفیذ 

 مع )منافعھا وتقاس��م الموارد على الحص��ول(عناص��ر  الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
 للمنظمة والقطریة اإلقلیمیة والمكاتب األعض�اءجمیع  على النھائیة بص�یغتھا التفس�یریة المالحظات

 االتص������ال جھات وس������ائر والمعاھدة البیولوجي التنوع التفاقیة التابعة الوطنیة االتص������ال وجھات
 الموارد على الحص���ول عناص���ر دراس���ة على األعض���اء الھیئة وش���ّجعت. األخرى المعنیة الوطنیة
 .االقتضاء حسب واستخدامھا التفسیریة، المالحظات ذلك في بما منافعھا، وتقاسم

 
 لمختلف منافعھا وتقاس��م الموارد على بالحص��ول المتص��لة التدابیر أھمیة مجددًا الھیئة وأّكدت -17

بة إلى والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد من الفرعیة القطاعات  من 15و 2 الھدفین تحقیق بالنس������
 وبروتوكول والمعاھدة عملھا بین التكامل إلى أشارت تقدّم، ما إلى وإضافة. المستدامة التنمیة أھداف
 استخدامھا عن الناشئة للمنافع والمنصف العادل والتقاسم الجینیة الموارد على الحصول بشأن ناغویا
 الوراثیة الموارد على بالحص�����ول یتعلق ما في )ناغویا بروتوكول( البیولوجي التنوع باتفاقیة الملحق

 .منافعھا تقاسم
 

                                                 
 .CGRFA-1.3/19/17 الوثیقة  5
 .CGRFA-2.3/19/17 الوثیقة  6
 منظمة. 4Inf./2.3/19/17-CGRFAو 3Inf./2.3/19/17-CGRFAو 2Inf./2.3/19/17-CGRFAو 1Inf./2.3/19/17-CGRFA الوثائق  7

 وتقاسم والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد على الحصول بشأن الدولیة العمل حلقة مجریات. 2018 والزراعة، األغذیة
 .http://www.fao.org/3/CA0099EN/ca0099en.pdf: التالي العنوان على متاح( روما منافعھا.

 .2Inf./2.3/19/17-CGRFA الوثیقة  8



CGRFA-17/19/Report 5 

 

 تش���ریعیة تدابیر التخاذ منھا، بطلب البلدان، مس���اعدة في قدًما المض���ي المنظمة من وطلبت -18
 منافعھا، وتقاس����م والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد على للحص����ول س����یاس����اتیة أو/و إداریة أو/و

. الغ�ذائي األمن إلى ب�النس������ب�ة تؤدی�ھ ال�ذي الخ�اص وال�دور الموارد تل�ك أھمی�ة إلى ب�النظر وذل�ك
 بما منافعھا وتقاسم الموارد على بالحصول الخاصة التدابیر البلدان تطبّق بأن كذلك الھیئة وأوصت

 لألغ�ذی�ة الوراثی�ة للموارد الفرعی�ة القط�اع�ات مختلف في الق�ائم�ة والھی�اك�ل األطر مع یتم�اش������ى
 في والس���مكیة الحرجیة والموارد الحیوانیة والثروة الزراعة وزارات إش���راك جانب إلى والزراعة

 .وتنفیذھا التدابیر تلك تحدید
 

 في عملھال اس��تعراضنص على إجراء ی الس��نوات المتعدد ھاعمل برنامج بأنّ  الھیئة وذّكرت -19
 أمین من وطلبت عش��رة الثامنة العادیة دورتھا خالل منافعھا وتقاس��م الموارد على الحص��ول مجال
 للھیئة، التابعة الدولیة الحكومیة الفنیة العمل مجموعات قبل من االستعراض بغرض یعدّ، أن الھیئة

 :یلي ما
 

اس�����تعراض لعمل الھیئة س�����ابقًا في مجال الحص�����ول على الموارد الوراثیة لألغذیة  )1(
 والزراعة وتقاسم منافعھا؛

دراس��ة اس��تقص��ائیة حدیثة عن المقاربات التش��ریعیة واإلداریة والس��یاس��اتیة، بما في  )2(
ذلك أفضل الممارسات، الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا في مختلف 

الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة والمعارف التقلیدیة المرتبطة  القطاعات
بھذا النوع من الموارد والمتاحة لدى الش��عوب األص��لیة والمجتمعات المحلیة، وذلك 

من تنفیذھا، إض����افة إلى خلص����ة بغرض تحدید المقاربات النمطیة والدروس المس����ت
 التحدیات والحلول الممكنة؛

مة ع )3( عا یة أخرى تعني لمحة  قات وص������كوك دول فا ھا ات ھدت ن التطورات التي ش������
 الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا؛

واقتراح خیارات لعمل الھیئة في المس��تقبل في مجال الحص��ول على الموارد وتقاس��م  )4(
 عة.منافعھا في مختلف القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزرا

 
بالنس��بة إلى المنجزات إس��ھامتھم الھیئة من أمینھا دعوة األعض��اء والمراقبین إلى تقدیم  وطلبت -20

 .19المشار إلیھا في الفقرة 
 

 وتقاس��م الموارد على بالحص��ول المعني والقانونیین الفنیین الخبراءالھیئة من فریق  وطلبت -21
، الذي أنشئ في دورتھا الرابعة عشرة العادیة، المساھمة في إعداد الوثیقة على النحو المبیّن منافعھا

واالنعقاد، بعد اس��تعراض الوثیقة من قبل مجموعات العمل الفنیة الحكومیة الدولیة  )2(19في الفقرة 
. والقانونیة بش��أنھاالتابعة للھیئة، فقط لغرض اس��تعراض الوثیقة المراجعة وتقدیم المس��اھمات الفنیة 

الھیئة من فریق الخبراء العمل بص����ورة إلكترونیة وعقد اجتماع واحد لھ لمدة ثالثة أیام في  وطلبت
 . حال توافر الموارد المالیة لذلك

 
 التسلسل الرقمیة" بشأن الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة "معلومات -رابعًا

 
 الوراثیة الموارد بش������أن" الرقمیة التس������لس������ل معلومات" بعنوان الوثیقةنظرت الھیئة في  -22

تھ والزراعة لألغذیة بة وأھمی غذائي إلى األمن بالنس������ مً  وأخذت 9"ال باقتراحات األعض�������اء  اعل
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9Fوالمراقبین

 بش���أن الحقائق لتقص���ي االس���تكش���افیة الدراس���ة بعنوان 68 رقم األس���اس���یةالدراس���ة و 10
 .والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد بشأن" الرقمیة التسلسل معلومات"
 

 التس����لس����ل معلومات" مس����ألة اس����تعراض مواص����لة إلى حاجة ھناك أن على الھیئة ووافقت -23
 المقبلة، دورتھا في تتناول، أن على واتفقت. والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد بش�������أن" الرقمیة
 والزراعة، لألغذیة الوراثیة الموارد بش��أن" الرقمیة التس��لس��ل معلومات" تتیحھا التي االبتكار فرص

 الوراثیة الموارد صون على وانعكاساتھا واستخدامھا إلیھا الوصول على بالقدرة المرتبطة والتحدیات
 العمل جماعات من وطلبت. عنھا الناش����ئة المنافع وتقاس����م المس����تدام واس����تخدامھا والزراعة لألغذیة

 خاص�����ة أمثلة من قائم ھو بما یتعلق ما في المس�����ائل ھذه في النظر لھا التابعة الدولیة الحكومیة الفنیة
 الغذائي واألمن وتنمیتھا المستدام واستخدامھا الوراثیة الموارد بصون صلة ذات الفرعیة بالقطاعات

 .والحیوانات المحاصیل وأمراض آفات مكافحة إلى الرامیة والجھود األغذیة وسالمة والتغذیة
 

 التنوع اتفاقیة إطار تحت الجاریة العملیات مع التنس����یق أھمیة إلى أیض����ا الھیئة وأش����ارت -24
 لألغذیة النباتیة الوراثیة الموارد بش���أن الدولیة والمعاھدة بھا الملحق ناغویا وبروتوكول البیولوجي
 .والزراعة

 
م محلیة تدابیر اعتمد األعضاء بعض أن إلى كذلك الھیئة وأشارت -25  معلومات إلى الوصول تنّظِ

 على بالحص���ول الخاص���ة أطرھا من كجزء واس���تخدامھا الوراثیة الموارد بش���أن الرقمیة التس���لس���ل
 .منافعھا وتقاسم الموارد

 
ئة ودعت -26 لدان الھی حاب الب حة وأص������ ناء خدمات توفیر إلى المعنیین المص������ل قدرات لب  ال

 في وتقاس�����مھا، وتحلیلھا وإعدادھا "الرقمیة التس�����لس�����ل معلومات" على الحص�����ول لدعم والتمویل
 والتطویر، والبحث المس������تدام، واس������تخدامھا والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد ص������ون مجاالت
 .النامیة البلدان في السیما
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  التخفیف في والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد دور -خامًسا
 معھ والتكیف المناخ تغیر وطأة من

 
 التخفیف في والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد دور تقییم بعنوان الوثیقة في الھیئة نظرت -27
 التوجیھیة الخطوط تنفیذ بشأن البلدان باقتراحات علًما وأخذت 11معھ والتكیف المناخ تغیر وطأة من

 12.الوطني المستوى على المناخ تغیر مع التكیف تخطیط في الوراثي التنوع إدراج لدعم الطوعیة
 

 لدور البلدان بقیادة عالمي تقییم إعداد بشأن األخیرة دورتھا خالل مناقشاتھا الھیئة رتذكّ استو -28
 قد وكانت. آثاره من والتخفیف المناخ تغیر مع التكیّف أجل من والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد
 13.السنوات المتعدد عملھا برنامج ضمن المناخ تغیر مجال في ھاعمل جادمإ على آنذاك وافقت

 
 لألغذیة الوراثیة الموارد دور عن اس�����تقص�����ائیة دراس�����ة إعداد المنظمة من الھیئة وطلبت -29

بما یش����مل الفجوات في مجال المعارف،  ،آثاره من والتخفیف المناخ تغیر مع التكیف في والزراعة
 الحكومیة لھیئةالص�����ادرة عن ا والبحریة البریة النظم بش�����أن المقبلة الخاص�����ة التقاریر مع مراعاة

 أمثلة ذلك في بما المتاحة،ذات الص����لة  مواردالو تقاریرال من وغیرھا المناخ، بتغیر المعنیة الدولیة
تابعة العمل جماعات من الھیئة وطلبت. مختلفة فرعیة وقطاعات مناطق من  اس������تعراض لھا ال

 والزراعة، لألغذیة الوراثیة الموارد لدور عالمي تقییم إجراء یتوّجب أنّھ لھا اتض���ح وإذا الدراس���ة،
 .التقییم ھذا إلجراء للھیئة توجیھات إعطاء

 
 تقوده عالمي تقییم إلعداد، بما في ذلك عمل خطة مس������ودة إعداد األمانة منالھیئة  طلبتو -30

 .المقبلة تھاادور خالل اباستعراضھالفنیة الحكومیة الدولیة التابعة لھا  العمل مجموعات تقوم ،البلدان
 

مندرًجا ض���من اس���تراتیجیة  المناخ تغیر بش���أن عملھا یكون أن ض���رورة إلى الھیئة وأش���ارت -31
اتفاقیة أن یعرض على  وإلى األخرى، الدولیة المنظمات المنظمة الخاص����ة بتغیر المناخ ومكّمال لعمل

 .األخرى المعنیة المنظماتوالصكوك و األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ
 

 لألغذیة والزراعةموارد الوراثیة التغذیة وال -سادًسا
 

 والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد بشأن العمل استعراض بعنوان الوثیقةفي  الھیئة نظرت -32
غذیة یة الموارد مجال في بالعمل ورّحبت 14والت غذیة، والزراعة لألغذیة الوراث ما والت  ذلك في ب

 وخطط والبرامج الس�یاس�ات في البیولوجي التنوع مفھوم لتعمیم الطوعیة التوجیھیة الخطوط تطبیق
 والتغذیة األغذیة أجل من البیولوجي التنوع ومش������روع 15بالتغذیة المتعلقة واإلقلیمیة الوطنیة العمل

 في المیدان. العمل مواصلة أھمیة على وشددت
 

األص������لیة والمنس������یة، بما في ذلك  واألغذیة التقلیدیة المعارف أھمیة إلى الھیئة وأش������ارت -33
 صیاغة عملیة في المحلیة المجتمعاتو األصلیة لشعوبا إشراك أھمیة وإلىالمبادرات ذات الصلة، 

 .بالتغذیة الخاصة العمل وخطط والبرامج السیاسات
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 التنوع مفھوم لتعمیم الطوعی��ة التوجیھی��ة ب��الخطوط التوعی��ة إلى البل��دان الھیئ��ة ودع��ت -34
سات في البیولوجي سیا  تطبیقھا وإلى ،بالتغذیة المتعلقة واإلقلیمیة الوطنیة العمل وخطط والبرامج ال

 األنواع مس������توى على البیولوجي ب��التنوع متعلق��ة اعتب��ارات وإدراج الق��درات تنمی��ة ذل��ك في بم��ا
یة الخطوط في الفرعیة یة التوجیھ یة الوطن غذائ مة ال قائ یة على ال  التنوع ذات النظم وتعزیز األغذ

 .لألغذیة التغذویة القیمة تحسین أجل من البیولوجي
 

، الضریبیة السیاسات ذلك في بما المناسبة، السیاساتیة األطر وضع إلى البلدان الھیئة ودعت -35
 لتحس���ین الدعم توفیر إلىو ،حس���ب االقتض���اءالدولیة، االتفاقات ة وغیرھا من یلتجاراالتفاقات لا طبقً 

 .، حسب االقتضاءاألسواق في البیولوجي التنوع وذات المغذیة باألغذیة الخاصة المنافذ
 

 المتعلقة الس�����یاس�����ات رس�����م مجال في التجارب تبادل إلىوالمراقبین  البلدان الھیئة ودعت -36
یذھا، والتغذیة البیولوجي بالتنوع  التغذیة وبرامج المتنوعة العامة المش������تریات ذلك في بما وتنف

ا ودعت. مقاربات من ذلك وغیر المدرس���یة  الممارس���ات أفض���ل تبادل إلى والمراقبین البلدان أیض���ً
ھا رفامعو ،التغذیة وبرامج س��یاس��ات ض��من البیولوجي التنوع تعمیم مجال في المس��تفادة والدروس

 في الھیئة فیھا تنظر لكي الفض������لى الممارس������ات تلك تجمیع المنظمة من وطلبتیة التقلیدیة، ائالغذ
 .القادمة ادورتھ

 
 العلمیة األدلّة قاعدة تحس���ین على العمل مواص���لة المنظمة من وطلبت البلدان الھیئة ودعت -37

 في بما وبالتغذیة، األنواع، دون للمس���توى الوراثي التنوع ذلك في بما البیولوجي، بالتنوع الخاص���ة
 لنظم الدولیة والش�����بكة المنظمة بین المش�����تركة األغذیة تركیبة بیانات قاعدة تحدیث خالل من ذلك

 جدیدة مؤش������راتعداد إ إمكانیة في البحث المنظمة من كذلك وطلبت. باألغذیة الخاص������ة البیانات
 في أفض��������ل نحو على البیولوجي التنوع وتعمیم التغ��ذی��ة مج��ال في البیولوجي التنوعدور  لتقییم

 .التغذوي التثقیف
 

مع لجنة األمن ھیئة الالذي تقوم بھ عمل عن الاألمانة تبادل المعلومات من  الھیئةطلبت و -38
من ألمن الغذائي والتغذیة تحقیق الالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة مجال الغذائي العالمي في 

 شأن النظم الغذائیة والتغذیة.ب ةالتوجیھیة الطوعیبخصوص الخطوط ھا لعمأجل االسترشاد بھا في 
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 البیولوجي لألغذیة والزراعة التنوع -سابعًا
 

 حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالم
 

إعداد تقریر حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في الوثیقة بعنوان في الھیئة  نظرت -39
باعتباره معلمة  17بتقریر المنظمة عن حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعةورّحبت  16.العالم

في المناقشات الدائرة  قیمةھامة بالنسبة إلى الھیئة وعقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي ومساھمة 
. وأشارت إلى أن من شأن التقریر المساھمة 2020حول إطار التنوع البیولوجي العالمي لما بعد عام 

والحراجة ومصاید ات حیوانالتربیة في رفع مستوى الوعي بالدور الھام لزراعة المحاصیل و
األسماك في صون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واستخدامھ، والمساعدة على توطید أواصر 
التعاون وتعزیز االتصاالت بین المنتدیات والصكوك الدولیة ذات الصلة. وأشارت كذلك إلى أن 

جملة أمور منھا، تقییم الفجوات عملیة إعداد التقاریر القطریة أتاحت فرصة جیدة للبلدان للقیام ب
 واالحتیاجات في ما یتعلق بصون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واستخدامھ بشكل مستدام.

 
 األمانة القیام بما یلي: منالھیئة  وطلبت -40

 
نشر التقریر على نطاق واسع ونقل رسائلھ الرئیسیة إلى أصحاب المصلحة المعنیین،  •

 رھنًا بتوافر الموارد المالیة الالزمة؛، طریق عقد حلقات دراسیة إقلیمیةن بما في ذلك ع
اتفاقیة التنوع البیولوجي والمنظمات لكل من التنفیذیة  ةوإحالة التقریر إلى األمان •

 نشره؛ والصكوك الدولیة األخرى بھدف
ر لتقریر خالل االجتماعات الدولیة ذات الصلة لضمان االسترشاد بالتقریاوعرض  •

وإسھامھ في خطة التنوع البیولوجي العالمیة، وال سیما في تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة 
الخاص باتفاقیة التنوع  2020ذات الصلة ووضع إطار التنوع البیولوجي لما بعد عام 

 البیولوجي؛
 وإبراز النتائج الرئیسیة للتقریر في سیاسات المنظمة وبرامجھا وأنشطتھا. •

 
لتسھیل المنظمة عرض التقریر على مؤتمر المنظمة في دورتھ القادمة  منلھیئة ا وطلبت -41

على نطاق واسع. وناشدت الحكومات والجھات المانحة توفیر ما یلزم من موارد مالیة  عملیة توزیعھ
 .مم المتحدةلترجمة ونشر التقریر ونسختھ الموجزة بلغات األ

 
على المستوى  التي یتضمنھا رسائل الرئیسیةالریر وكما دعت الھیئة البلدان إلى نشر التق -42

في السیاسات والبرامج واألنشطة إبرازھا الوطني من أجل االرتقاء بمستوى الوعي بھذا الموضوع و
المستقبلیة، حسب االقتضاء وبما یتماشى مع احتیاجاتھا وقدراتھا. ودعت الجھات المانحة إلى تقدیم 

األعضاء في تنفیذ إجراءات متابعة التقریر، بما في ذلك من أجل موارد من خارج المیزانیة لدعم 
 مبادرات جمع البیانات وتنمیة القدرات على الصعید الوطني.
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 تقریر االجتماع األول لمجموعة جھات التنسیق الوطنیة المعنیة 
 لألغذیة والزراعة بالتنوع البیولوجي

 
ة جھات التنسیق الوطنیة المعنیة بالتنوع تقریر االجتماع األول لمجموعفي الھیئة نظرت  -43

مجموعة المشارك لرئیس ال(كندا)،  Axel Diederichsenوتولى السید  18.البیولوجي لألغذیة والزراعة
جھات التنسیق الوطنیة، عرض التقریر. وتوّجھت الھیئة بالشكر إلى أعضاء جماعة العمل على ما 

 التقریر.على  وصادقتأنجزوه من عمل ممتاز، 
 

  حالة التنوع البیولوجياالحتیاجات واإلجراءات الممكنة رًدا على 
 لألغذیة والزراعة في العالم

 
االحتیاجات واإلجراءات  -بعنوان التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة الوثیقة الھیئة  نظرت -44

، جنبًا في العالمحالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة ووافقت الھیئة على أن تقریر  .19الممكنة
إلى جنب مع المستجدات الحاصلة في منتدیات أخرى والتي تشیر أیضا إلى تراجع التنوع البیولوجي 
ذي الصلة باألغذیة والزراعة، یدعو إلى متابعة واضحة وفي الوقت المناسب عبر مختلف القطاعات. 

 على النحو اآلتي:تكون أنشطة المتابعة ووافقت الھیئة على أن 
 

 على المستویات القطریة واإلقلیمیة والعالمیة؛ اكن تنفیذھیم •
كّمل العملیات والمبادرات األخرى في المنظمة، من قبیل خطط العمل العالمیة تو •

الصادرة عن الھیئة واستراتیجیة المنظمة بشأن التنوع البیولوجي، وفي منتدیات أخرى، 
 ویتفادى االزدواجیة معھا ویتماشى معھا؛

 طابع طوعي.تسم بتو •
 

المتابعة توضیح المصطلحات المستخدمة ومراعاة ألنشطة وعالوة على ذلك، ینبغي  -45
خصائص مختلف النظم اإلیكولوجیة ونظم اإلنتاج، والنظر في االحتیاجات الخاصة للبلدان النامیة، 

، 2020واإلسھام في تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة وإطار التنوع البیولوجي العالمي لما بعد عام 
 ن أصحاب المصلحة.وإبراز مجاالت الشراكة مع العدید م

 
بعنوان التنوع البیولوجي لألغذیة ستند إلى الوثیقة یالمتابعة س شكلوأشارت الھیئة إلى أن  -46

 ،بھذا التقریر جیمالمرفق المنقح الوارد في  مشروع االحتیاجات واإلجراءات الممكنة - والزراعة
والمراقبون فیھا واقترحت ستفید من مساھمات أخرى یقدمھا أعضاء الھیئة توإلى أنھ یمكن أن 

 تخصیص عملیة ما بین الدورات التالیة الستعراض الوثیقة وتنقیحھا.
 

أن یلتمس من أعضاء الھیئة والمراقبین فیھا نصوص اقتراحات  من أمینھاالھیئة  طلبتو -47
مشروع  - التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعةوتعلیقات ملموسة خطیة بشأن الوثیقة بعنوان 

وسیقوم . بھذا التقریر جیمالمرفق المنقح على نحو ما ھو وارد في  تیاجات واإلجراءات الممكنةاالح
بإتاحة البیانات المقدمة لألعضاء والمراقبین في الھیئة وبتجمیع التعلیقات الواردة الھیئة أمین 

أن یعقد، رھنًا بتوافر الموارد الالزمة من خارج  أمینھا منالھیئة  طلبتنسخة منقحة للوثیقة. و في
المیزانیة، اجتماعا مفتوح العضویة لمجموعة جھات التنسیق الوطنیة المعنیة بالتنوع البیولوجي 

االقتضاء، لكي تنظر فیھا الھیئة في  لألغذیة والزراعة بھدف استعراض الوثیقة وتنقیحھا، حسب
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ا كخطة عمل عالمیة من قِبل مؤتمر المنظمة في دورتھ الثانیة دورتھا الثامنة عشرة، من أجل اعتمادھ
 واألربعین. وینبغي لألمانة إتاحة الوثائق ذات الصلة قبل انعقاد كل اجتماع بعشرة أسابیع على األقل. 

 
وناشدت الھیئة الجھات المانحة توفیر الموارد المالیة الالزمة لدعم مشاركة البلدان النامیة  -48

 االقتضاء. الترجمة الفوریة، حسبوخدمات 
 

وأشارت الھیئة إلى أنھا بادرت، بعد تقاریر الحالة في العالم الصادرة عنھا، إلى إعداد عدة  -49
 خطط عمل عالمیة، تتولى الھیئة رصد تنفیذھا.

 
 الموارد الوراثیة المائیة -اثامنً 

 
 تقریر الدورة الثانیة لمجموعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المخصصة 

 المعنیة بالموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة
 

 
 الدولیة الحكومیة الفنیة العمل لمجموعة الثانیة الدورة تقریر بعنوان الوثیقة الھیئة نظرت -50

یة المخص������ص�������ة یة بالموارد المعن یة الوراث ید التقریر وعرض. 20والزراعة لألغذیة المائ  الس������
Belemane Semoli )یا جنوب ئة وتوجھت. العمل مجموعة رئیس نائب ،)أفریق  إلى بالش������كر الھی

 .التقریر على وصادقت الممتاز عملھم على العمل مجموعة في األعضاء
 

 دولیة حكومیة فنیة عمل مجموعة باعتبارھا المخصصة العمل مجموعة إنشاء الھیئة وقررت -51
 الفرعیة واألجھزة األس�����ماك مص�����اید لجنة معالقیّم  تعاونھامواص�����لة  أھمیة على وش�����ددت. عادیة

 .المختصة
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 حالة الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة في العالم
 

ئة في  -52 لة عداد التقریر عنإ بعنوان الوثیقةنظرت الھی یة الموارد حا یة الوراث  لألغذیة المائ
 الوراثیة الموارد حالة من التدقیق من لمزید المعروضة بالنسخة علًما وأخذت 21العالم في والزراعة

 .22العالم في والزراعة لألغذیة المائیة
 

ًما یش������ّكل باعتباره التقریر إلعداد المحرز التقدم على الھیئة وأثنت -53  على وأثنت بارًزا معل
 .المائیة الوراثیة للموارد األول العالمي التقییم إصدار سبیل في المنجز العمل

 
ئة وطلبت -54 یة النس������خة بإعداد المنظمة تقوم أن الھی ھائ  الموجزة ونس������ختھ التقریر من الن

 .2019 سنة خالل واسع نطاق على ونشرھما وإصدارھما
 

 حالة الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة في العالم الخیارات المتاحة لمتابعة
 

ئة في  -55 لة لمتابعة الخیارات بعنوان الوثیقةنظرت الھی یة الموارد حا یة الوراث  لألغذیة المائ
 وطلبت. التقریر إعداد بعد نفس������ھ الزخم على المحافظة إلى بالحاجة توأقرّ  23العالم في والزراعة

 24المقترحة االستراتیجیة المتابعة أولویات وقائمة اإلجمالیة والبنیة األھداف استعراض المنظمة من
عدادو یة عمل خطة مس������ودة إ یة للموارد عالم یة الوراث مائ یة ال عة لألغذ ھا تنظر لكي والزرا  فی

 .المقبلة دوراتھما في والھیئة العمل مجموعة
 

األقالیم وبالتعاون  معووافقت الھیئة على ض���رورة إعداد خطة العمل العالمیة بعد التش���اور  -56
. وأش��یر إلى ض��رورة أن تكون خطة العمل المختص��ة مع لجنة مص��اید األس��ماك وأجھزتھا الفرعیة

 .العالمیة طوعیة وتعاونیة وأن یجري تنفیذھا بما یتماشى مع احتیاجات األعضاء وأولویاتھم
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 النباتیة الوراثیة الموارد -اتاسعً 
 

 الدولیة الحكومیة الفنیة العمل لجماعة التاسعة الدورة تقریر
 والزراعة لألغذیة النباتیة الوراثیة بالموارد المعنیة

 
ئة في  -57 یة نظرت الھی یة المعن لدول یة الحكومیة ا عة لجماعة العمل الفن تاس������ لدورة ال تقریر ا

(الوالیات المتحدة  Katlyn Schollوتولت الس������یدة  25بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة.
مریكیة)، رئیس����ة جماعة العمل، عرض التقریر. وتوّجھت الھیئة بالش����كر إلى أعض����اء جماعة األ

 التقریر.على  وصادقتالعمل على ما أنجزوه من عمل ممتاز، 
 

 تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
 

منظمة األغذیة والزراعة لدعم تنفیذ خطة العمل أنش������طة الوثیقة بعنوان نظرت الھیئة في  -58
 .27بوثائق أخرى ذات صلة علًما، وأخذت 26العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 
لة تقدیم الدعم إلى البلدان من أجل تعزیز نظم البذور  منالھیئة  وطلبت -59 المنظمة مواص������

الوطنیة بغیة توفیر بذور ومواد زراعیة عالیة الجودة، خاص�������ة للمزارعین أص������حاب الحیازات 
تقدیم الدعم إلى البلدان من أجل وض�ع ومراجعة س�یاس�اتھا مواص�لة المنظمة  من وطلبتالص�غیرة. 

الدلیل الطوعي بش��أن وض��ع الس��یاس��ات الوطنیة بالبذور مع مراعاة وتش��ریعاتھا الوطنیة الخاص��ة 
المنظمة وضع منھجیات لتحسین االتساق بین  من طلبتكما  28الصادر عن الھیئة.الخاصة بالبذور 

 أمن البذور وإنشاء نظم بذور مستدامة.النعدام ستجابة عملیات اال
 

یق مع المعاھدة، دعم البلدان لتعزیز المنظمة أن تواص�������ل، بالتعاون الوث منالھیئة  وطلبت -60
قدراتھا في مجال تحسین المحاصیل، بما في ذلك من خالل مبادرة الشراكة العالمیة لبناء القدرات في 
مجال تربیة النباتات والبرنامج المش���ترك بین المنظمة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ال س���یما في ما 

خطة العمل العالمیة (یة للموارد الوراثیة النباتیّة لألغذیة والزراعة خطة العمل العالمیتعلق بدعم تنفیذ 
 من المعاھدة. 6والمادة  )الثانیة

 
ودع��ت الھیئ��ة إلى توفیر موارد من خ��ارج المیزانی��ة ل��دعم البل��دان في تنفی��ذ خط��ة العم��ل  -61

 . العالمیة الثانیة
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 الندوات الدولیة
 

صة  -62 ستعرضت الھیئة اقتراحات خا شأنا صون األقارب البریة ) 1: (بعقد ندوتین دولیتین ب
الس��الالت األص��لیة /وإدارة األنواع) 2( 29للمحاص��یل والنباتات الغذائیة البریة في موقعھا الطبیعي؛

المنظمة أن تبادر، رھنا بتوافر الموارد من خارج  من وطلبت 30.للمزارعین على مستوى المزرعة
نة المعاھدة وأن تتیح  ما عاون مع أ بالت ندوتین  یة، إلى عقد ھاتین ال لجماعة في وقت مبكر المیزان

 .العمل والھیئة والجھاز الرئاسي للمعاھدة النتائج التي یُخلص إلیھا
 

ل الص��ون في الموقع الطبیعي الھیئة إض��افة مواض��یع دور أص��حاب المص��لحة في مجا وطلبت -63
والتكامل بین الص������ون في الموقع الطبیعي وخارجھ والفرص المتاحة للتعاون الدولي وتحدید أولویات 

كما  31.العمل في المس��تقبل، إلى المواض��یع الرئیس��یة المقترحة للندوة بش��أن الص��ون في الموقع الطبیعي
إضافة مسألة التكامل بین اإلدارة على مستوى المزرعة والصون خارج الموقع الطبیعي وكذلك  طلبت

التدابیر التي تدعم المبادرات على مس����توى المزرعة، بما في ذلك بنوك البذور على مس����توى المجتمع 
ینبغي المحلي، إلى المواض����یع الرئیس����یة المقترحة للندوة بش����أن اإلدارة على مس����توى المزرعة والتي 

إدارة األنواع/الس����الالت األص����لیة للمزارعین على مس����توى الندوة الدولیة بش����أن "تغییر عنوانھا إلى 
 ."ھاوتطویرالمزرعة 

 
 مشروع الخطوط التوجیھیة الطوعیة بشأن صون األنواع/السالالت األصلیة للمزارعین

 واستخدامھا بشكل مستدام
 

الس������الالت األص������لیة /أن ص������ون األنواع مش������روع الخطوط التوجیھیة بش������الھیئة  أقرت -64
وش��ّجعت البلدان . من المنظمة نش��رھا وتعمیمھا طلبتو 32،للمزارعین واس��تخدامھا بش��كل مس��تدام

السالالت األصلیة للمزارعین /على استخدامھا في تخطیط وتنفیذ الجھود الرامیة إلى صون األنواع
 .واستخدامھا بشكل مستدام

 
 موارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةلل تنفیذ معاییر بنوك الجینات

 
المنظمة مواص������لة تقدیم الدعم إلى بنوك الجینات الوطنیة في ما تبذلھ من  منالھیئة  طلبت -65

جھود بھدف جمع المواد الوراثیة للمحاص��یل وص��ونھا وتجددھا وإكثارھا وتوص��یفھا وتقییمھا. كما 
بت نات  طل خدام معاییر بنوك الجی یة الس������ت لة عمل عداد أد یة من المنظمة إ بات یة الن للموارد الوراث

لكي تنظر فیھا جماعة العمل والھیئة  34باالس�����تناد إلى خطوات العمل المقترح، 33لألغذیة والزراعة
 في دوراتھما القادمة.
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 ة النباتیة لألغذیة والزراعةالنظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بشأن الموارد الوراثی
 

 35الھیئة نموذج تقدیم التقاریر المنقح المقترح لرصد تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة، أقرت -66
المنظمة اس������تكمال إعادة ھیكلة  منالھیئة  وطلبتلكي یس������تخدم خالل دورة رفع التقاریر القادمة. 

وإبراز بش��أن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر 
النموذج المنقح لتقدیم التقاریر في أداة تقدیم التقاریر اإللكترونیة وإتاحة قائمة ش�����املة من األس�����ئلة 
المتكررة بھدف تسھیل استخدامھ. ودعت المنظمة إلى االستمرار، باالستناد إلى التقاریر القطریة، 

من مقاص����د أھداف التنمیة المس����تدامة وتبادل النتائج مع جماعة  5-2نفیذ المقص����د في بلورة حالة ت
أیض��ا من المنظمة مواص��لة تطویر بوابة النظام العالمي للمعلومات واإلنذار  وطلبتالعمل والھیئة. 

 المبكر وتعزیز التعاون مع النظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
ألدوار بیّن ای رتقریإعداد إلى ذلك، طلبت  ض�������افةإلوبا لتفادي ازدواجیة الجھود. Genesysونظام 

تبس������یط من أجل لقادمة تھا ادورالعمل في  جماعةیعرض على  اتین،البیانات ھقاعدتي المحددة ل
 معاھدة.ھیئة والإلى الالقطریة التقاریر عملیة رفع 

 
 واتجاھاتھاحالة السیاسات الخاصة بالبذور 

 
، 36حالة الس���یاس���ات والقوانین الخاص���ة بالبذور واتجاھاتھاالوثیقة بعنوان نظرت الھیئة في  -67

المنظمة أن تجري، بالتعاون مع المعاھدة  من وطلبتالذي اضطلع بھ.  37وأخذت علًما باالستعراض
متعّمقة لكي تنظر  وبالتش����اور مع االتحاد الدولي لحمایة األص����ناف النباتیة الجدیدة، دراس����ات حالة

فیھا جماعة العمل في دورتھا المقبلة. وینبغي لدراس������ات الحالة ھذه أن تتناول آثار الس������یاس������ات 
) تنوع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة على 1والقوانین والنظم الخاص������ة بالبذور على (

وراثیة نباتیة لألغذیة ) وحص���ول أص���حاب الحیازات الص���غیرة على موارد 2مس���توى المزرعة، (
والزراعة كافیة ومتنوعة ومكیّفة محلیًا وبأسعار معقولة، بما في ذلك األصناف/السالالت األصلیة 

الھیئ��ة من  وطلب��ت) واألمن الغ��ذائي والتغ��ذی��ة تح��ت إط��ار مختلف نظم الب��ذور. 3للمزارعین، (
یر الرس�����میة"؛ المنظمة توض�����یح مص�����طلح "نظم بذور المزارعین"؛ ومص�����طلح "نظم البذور غ

، مع مراعاة التقاریر المقدمة ؛ ومصطلح "نظم البذور المتكاملة""نظم البذور الرسمیة" ومصطلح
 من األعضاء والمراقبین.

 
 التقریر الثالث عن حالة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في العالمإعداد 

 
لثالث بش������أن حالة الموارد الوراثیة النباتیة إعداد التقریر االوثیقة بعنوان نظرت الھیئة في  -68

 39بوثائق المعلومات ذات الصلة. علًماوأخذت  38،لألغذیة والزراعة في العالم
 

التقریر الثالث عن حالة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة وأقرت الھیئة النھج المقترح إلعداد  -69
من جھات االتص������ال الوطنیة رفع تقاریرھا عن طریق النظام العالمي  وطلبت. والزراعة في العالم

بش�����أن  2020للمعلومات واإلنذار المبكر خالل الفترة من ینایر/كانون الثاني ودیس�����مبر/كانون األول 
إلى دیس����مبر/كانون األول  2014 تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة بالنس����بة إلى الفترة من یولیو/تموز

معلومات موجزة عن التقدم المحرز  تقدیمإلى جھات االتص�����ال  دعتض�����افة إلى ذلك، . وباإل2019
) والفجوات والعقبات المتبقیة. ویمكن 2019ودیس������مبر/كانون األول  2012(بین ینایر/كانون الثاني 
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أن تقدم في إطار ھذه المعلومات الموجزة وص������فًا مقتض������بًا حول بنك الوطنیة لجھات االتص������ال 
إدارة الموارد (بنوك) الجین��ات الوطنی��ة ومعلوم��ات عن الجھود الرامی��ة إلى تحقیق التك��ام��ل بین 

على مس��توى المزرعة وفي الموقع الطبیعي من جھة، والص��ون  الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
جھة أخرى. وینبغي أن یكون بمقدور البلدان، التي أتاحت معلومات من خارج الموقع الطبیعي من 

خالل النظام تقدیم التقاریر اإللكتروني التابع للمعاھدة، اإلش�������ارة إلى ھذه البیانات في المعلومات 
 .التقاریررفع الزدواجیة في ل اتجنبً  ،الموجزة المقدمة

 
ات أس��اس��یة مواض��یعیة، بما في ذلك بش��أن المنظمة اقتراح دراس��ات معلوم منالھیئة  وطلبت -70

المعلومات  اس�����تكمال، من أجل من بنوك الجینات وإلیھا تبادل المواد الوراثیة على الص�����عید العالمي
من المنظمة أن تحدد غرض جمیع دراس��ات المعلومات  طلبتالمس��تخدمة إلعداد التقریر الثالث. كما 

متھا في التقریر الثالث، لكي تنظر فیھا جماعة األس����اس����یة المواض����یعیة المقترحة ومحتواھا ومس����اھ
 العمل.

 
ودعت الھیئة الجھات المانحة إلى توفیر ما یلزم من موارد من خارج المیزانیة لدعم إعداد  -71

التقاریر القطریة من دراس��ات المعلومات األس��اس��یة المواض��یعیة والتقریر الثالث، بما یش��مل إعداد 
 نموا.جانب البلدان النامیة واألقل 

 
 الحرجیة الوراثیة الموارد -عاشًرا

 
 الحكومیة الفنیة العمل لجماعة الخامسة الدورة تقریر

 الحرجیة الوراثیة بالموارد المعنیة الدولیة
 

ئة في  -72 قةنظرت الھی لدورة تقریر بعنوان الوثی یة العمل لجماعة الخامس�������ة ا  الحكومیة الفن
 ،)بولندا( Czeslaw Koziol الس������ید التقریر وعرض 40.الحرجیة الوراثیة بالموارد المعنیة الدولیة

 من أنجزوه ما على العمل جماعة أعض����اء إلى بالش����كر الھیئة وتوجھت. العمل جماعة رئیس نائب
  .التقریر على وصادقت ممتاز، عمل
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 الحرجیة الوراثیة الموارد لصون العالمیة العمل خطة تنفیذ
 وتنمیتھا المستدام واستخدامھا

 
 الوراثیة الموارد لص������ون العالمیة العمل خطة تنفیذ حالة بعنوان الوثیقةنظرت الھیئة في  -73

  42.الصلة ذات المعلومات بوثائق علًما وأخذت 41وتنمیتھا المستدام واستخدامھا الحرجیة
 

العالمیة لص������ون الموارد الوراثیة  العمل خطة تنفیذ عن األول بالتقریر علًما الھیئة وأخذت -74
. العالمیة العمل خطة تنفیذ مواص����لة إلى البلدان ودعت 43 الحرجیة واس����تخدامھا المس����تدام وتنمیتھا

 الھیئة وشّجعت .المقتضى حسب نتائج من التقریر إلیھ توصل ما مع التعاطي على یًضاأ وشّجعتھا
 تقریر ورفع الحرجیة الوراثیة بالموارد معنیة وطنیة اتصال جھة تعیین على أیًضا األعضاء جمیع

 .المستقبل في العالمیة العمل خطة تنفیذ أجل من لھا التابعة البلدان في المبذولة الجھود عن
 

ئة واعتمدت -75 یذ تمویل اس������تراتیجیة الھی یة  تنف خطة العمل العالمیة لص������ون الموارد الوراث
 وش������ّجعت التقریر بھذا دال المرفق في الوارد النحو علىالحرجیة واس������تخدامھا المس������تدام وتنمیتھا 

 ش������موالً  أكثر إجراءات في الحرجیة الوراثیة الموارد تعمیم إلى حثیث بش������كل الس������عي على البلدان
ًقا وأوس������ع مة، الحرجی�ة اإلدارة بش�������أن نط�ا لك في بم�ا المس������ت�دا عة ذ بات المختلط�ة الزرا  بالغ�ا

تھ من والتخفیف المناخ تغیر مع التكیف وتدابیر الحرجیة واالس������تراتیجیات ندة تأثیرا  إلى المس������ت
 الموارد أجل من محددة اس������تراتیجیة إجراءات التخاذ االحتیاجات تحدید إلى باإلض������افة الغابات،
ا وأقّرت. الحرجیة الوراثیة الطوعیة لوض�����ع اس�����تراتیجیة وطنیة خاص�����ة  التوجیھیة الخطوط أیض�����ً

 ش�����بھ أو وطنیة اس�����تراتیجیةأن یكون لدى البلدان  أھمیة إلى وأش�����ارت 44بالموارد الوراثیة الحرجیة
 .المناخ تغیّر ظلّ  فيخاصة بالموارد الوراثیة الحرجیة  وطنیة

 
 مع بالتعاون العالمیة، العمل خطة تنفیذ ودعم تنس��یق تواص��ل أن المنظمة من الھیئة وطلبت -76

 وش���ّجعت. الص���لة ذات الدولیة والمنظمات الحرجیة الوراثیة بالموارد الخاص���ة اإلقلیمیة الش���بكات
 في النامیة البلدان لمس������اندة المیزانیة خارج من أموال التماس في االس������تمرار على المنظمة كذلك

ا وش���ّجعت. العالمیة العمل خطة تنفیذ إلى س���عیھا  العمل خطة تنفیذ دعم على المانحة الجھات أیض���ً
 .تمویلھا واستراتیجیة العالمیة

 
 العالم في الحرجیة الوراثیة الموارد حالة عن الثاني التقریر إعداد

 
ئة في  -77 ثاني التقریر إعداد بعنوان الوثیقةنظرت الھی لة عن ال یة الموارد حا  الحرجیة الوراث
عالم في ًما وأخذت 45ال قة عل قاریر إلعداد التوجیھیة الخطوط مش������روع بعنوان بالوثی  القطریة الت

 46.العالم في الحرجیة الوراثیة الموارد حالة عن الثاني للتقریر
 

 الخطوط إلى باإلض������افة الثاني، التقریر إلعداد 48الزمني واإلطار 47المخطط الھیئة واعتمدت -78
 أجل من والبیانات المعلومات بجمع المباش��رة على البلدان وش��ّجعت. القطریة التقاریر إلعداد التوجیھیة
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 أقص����اه موعد في الثاني التقریر إعداد لغرض التقاریر تلك عرض إلى ودعتھا القطریة تقاریرھا إعداد
 .2020 حزیران/یونیو 30

 
 الحرجیة الوراثیة بالموارد الخاص������ة اإلقلیمیة الش������بكات دعوة المنظمة من الھیئة وطلبت -79

ا وطلبت. الثاني التقریر إعداد في المس���اھمة إلى الص���لة ذات الدولیة والمنظمات  المنظمة من أیض���ً
 بتوافر رھنا الحرجیة، الوراثیة الموارد بش�����أن للمعلومات جدید عالمي نظام إنش�����اء في الش�����روع

بیانات الأن النظام الجدید س�����یجعل ذاتھ من في الوقت ، والتأكد المیزانیة خارج من إض�����افیة موارد
وأش��ارت إلى أنھ یتعین على المنظمة، قبل  .البیاناتقدمي جمیع مخدام للالس��توقابلة  ةلوس��ھمتاحة ب

 یتعین أنّھ إلىكذلك  وأش����ارت. خطة ومیزانیة ممكنة لھاالس����عي إلى إیجاد الموارد المالیة، وض����ع 
 بالموارد والخاص�������ة حالًیا القائمة العالمیة المعلومات نظم مع الجھود تكرار تجّنب المنظمة على

یة  بالموارد الخاص المعلومات نظامإنش�������اء  على العملعند  والزراعة لألغذیة الحرجیة الوراث
 المعلومات نظم مع تآزر أوجھ إیجاد إلى الس����عي على المنظمة كذلك وش����ّجعت .الحرجیة الوراثیة
 بفعل إض��افیًا عبئًا البلدان تحمیل لتجنّب الحرجیة الوراثیة بالموارد والخاص��ة حالیًا القائمة اإلقلیمیة

ا الھیئة وش��ّجعت. التقاریر إعداد  المعلومات نظم بتعزیز الكفیلة الس��بل في النظر على المنظمة أیض��ً
 الفني الدعم توفیر خالل من ذلك في بما الحرجیة، الوراثیة بالموارد الخاص�������ة واإلقلیمیة الوطنیة
 .والمالي

 
ئة وأخذت -80 ًما الھی یة خارج من بالموارد عل ثاني التقریر إلعداد الالزمة المیزان  ودعت 49ال

 .التقریر إعداد عملیة مساندة إلى المانحین
 

 الحیوانیة الوراثیة الموارد -حادي عشر
 

  الدولیة الحكومیة الفنیة العمل لجماعة العاشرة الدورة تقریر
 والزراعة لألغذیة الحیوانیة الوراثیة بالموارد المعنیة

 
ئة في  -81 لدورة تقریرنظرت الھی عاش������رة ا یة العمل لجماعة ال یة الحكومیة الفن لدول یة ا  المعن

 ،)ھولندا( Joost Hiemstra-Sipke الس������ید وتولى 50.والزراعة لألغذیة الحیوانیة الوراثیة بالموارد
 العمل مجموعة في األعض�����اء إلى بالش�����كر الھیئة وتوجھت. التقریر عرض العمل، جماعة رئیس
 .التقریر على وصادقت الممتاز عملھم على
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 الحیوانیة الوراثیة للموارد العالمیة العمل خطة تنفیذ استعراض
 

 الوراثی��ة للموارد الع��المی��ة العم��ل خط��ة تنفی��ذ اس������تعراض بعنوان ب��الوثیق��ة الھیئ��ة رّحب��ت -82
  52.الصلة ذات األخرى بالوثائق علًما وأخذت 51الحیوانیة

 
 التي اإلیكولوجي النظام خدمات وتقییم حدیدت أس������الیب اس������تعراض على الھیئة لعتّ◌واط -83

 المعارف قاعدة تحس����ین في قدًما المض����ي المنظمة من وطلبت 53الحیوانیة الثروة س����الالتتوفرھا 
، اإلیكولوجي النظام خدمات توفیر أجل من الحیوانیة الثروة وس���الالت أنواع بش���أن العلمیة واألدلّة

 .الخصوص بھذا والتوعیة بما في ذلك من خالل إعطاء أمثلة،
 

 الثروة منتجي لصغار مستدامة قیمة سالسل تطویر بشأن التوجیھیة الخطوط الھیئة أقّرتو -84
 أھمیة إلى إش��ارة ھناك وكانت. واس��ع نطاق على وتوزیعھا نش��رھا المنظمة من وطلبت 54الحیوانیة

. المحلي المجتمع على القائمة التربیة برامج طّورتھا والتي الحیوانات لتس������ویق القیمة س������الس������ل
 تطبیق لتیس�����یر توجیھیة خطوط وتحدیث وض�����ع على العمل مواص�����لة المنظمة من الھیئة وطلبت

  .وصونھا وتوصیفھا الحیوانیة الوراثیة الموارد بتحدید المتعلقة الجدیدة العلمیة االكتشافات
 

شأن المقترح اإلجراء الھیئة وأقّرت -85 ستخدام ب  التولیفیة التقاریر في المستخدم النموذج نفس ا
. الحیوانیة الوراثیة للموارد العالمیة العمل خطة تنفیذ عن المقبلة المرحلیة التقاریر إلعداد الس������ابقة

 المرحلیة تقاریرھا رفع وإلى المحدد الوقت في التقاریر إعداد عملیة اس������تكمال إلى البلدان ودعت
  .2019 تموز/یولیو 31 أقصاه موعد في القطریة

 
 األمن تحقیق في للمس������اھمة العالمیة العمل خطة تنفیذ مواص������لة إلى البلدان الھیئة ودعت -86

 أھداف من 15و 2 الھدفین تحقیق أجل من وبخاص������ة المس������تدامة، الریفیة والتنمیة العالمي الغذائي
 لمواصلة والمانحین المصلحة أصحاب مع الشراكات توطید المنظمة من وطلبت المستدامة؛ التنمیة
  ي.القطر المستوى على العالمیة العمل خطة لتنفیذ السیاسات مستوى وعلى الفني الدعم تقدیم

 
 للموارد العالمیة العمل خطة لتنفیذ التمویل اس�����تراتیجیةبالوثیقة بعنوان  علًما الھیئة وأخذت -87

 العمل خطة تنفیذ في المس������اھمة إلى المانحین ودعت 55.والتحدیات اإلنجازات: الحیوانیة الوراثیة
 وطلبت المنظمة أمانة حس�����اب إطار في اقتراحات تقدیم إلى الثانیة الدعوة في ذلك في بما العالمیة،

  ة.المختص المنتدیات في المنظمة أمانة حساب بمشاریع الخاصة النتائج نشر األخیرة ھذه من
 

ئة وأخذت -88 ًما الھی لة عن بالتقریر عل ظام تطویر حا نات الوراثي التنوع معلومات ن  للحیوا
 آلیة باعتباره المستأنسة للحیوانات الوراثي التنوع معلومات نظام أھمیة على وشددت 56.المستأنسة

یة بادل دول یة الموارد عن المعلومات لت یة الوراث بت الحیوان ظة المنظمة من وطل  ھذا على المحاف
 المص������لحة وأص������حاب واإلقلیمیة الوطنیة النظم مدیري مع التعاون ومواص������لة وتطویره النظام

 المنظم��ة من ك��ذل��ك الھیئ��ة وطلب��ت ا.وتنقیحھ�� البی��ان��ات لتب��ادل إجراءات بلورة أج��ل من اآلخرین
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 في والبحث التدریبیة الموارد من مزید وتوفیر بالنظام الخاص����ة المنص����ة ترجمة عملیة اس����تكمال
  ت.للسالال الجغرافي والتوزیع اإلنتاج ونظم اإلیكولوجي النظام لخدمات واِصفات تطبیق إمكانیة

 
 201857. – واتجاھاتھا الحیوانیة الوراثیة الموارد حالةبالوثیقة بعنوان  علًما الھیئة وأخذت -89

 نظام في الوطنیة بیاناتھا تحدیث على منتظمة بصورة البلدان مدتع أن ضرورة على الھیئة وشددت
 البیولوجي التنوع معلومات نُظم ش������بكة في أو المس������تأنس������ة للحیوانات الوراثي التنوع معلومات
 الموارد عن المعلومات ذلك في بما الص������لة، ذات البیانات قواعد من وغیرھما المزرعة لحیوانات
 حجم عن معلومات وإعطاء س������واء، ٍ◌حد على وخارجھ الطبیعي الموقع داخل الحیوانیة الوراثیة

شأن القرارات صنع عند بھا لالسترشاد السالالت وتصنیف الجماعات  العالمیة العمل خطة تنفیذ ب
  ة.المتاح والمعلومات البیانات أحدث بفضل

 
عملیة رفع العوامل المؤثرة في بشأن دراسة تحلیلیة داخلیة إجراء األمانة ھیئة من طلبت الو -90

الذكر ال ، على سبیل تضمنأن تلھذه الدراسة ینبغي و التي ال تعرف حالتھا.عن السالالت التقاریر 
نس��بة لخفض  حلوالأن تقترح ، وةمعروفالالحالة غیر  متعلقة برفع التقاریر عنالحص��ر، العوامل ال

جماعة الدورة القادمة لخالل وینبغي مناقش����ة نتائج ھذه الدراس����ة  حالتھا.الس����الالت التي ال تعرف 
خفض اقتراح إجراءات لمن أجل العادیة المقبلة، تھا في دورعلى الھیئة التوص���یات عرض العمل و

 التي ال تعرف حالتھا.السالالت نسبة 
 

 على المحافظة لمواص���لة العادي البرنامج من موارد تخص���یص المنظمة من الھیئة وطلبت -91
 الفني الدعم توفیر في قدًما والمض��ي وتطویره المس��تأنس��ة للحیوانات الوراثي التنوع معلومات نظام

  .النظام ھذا واستخدام السالالت جماعات حجم تقدیر أجل من للبلدان
 

 للحیوان��ات الوراثي التنوع معلوم��ات نظ��ام ض������من ت��درج أن المنظم��ة من الھیئ��ة وطلب��ت -92
 إلى بالنس��بة الھامالخاض��ع لإلدارة و العس��ل نحل تنّوع برص��د الخاص��ة للبیانات مجاالت المس��تأنس��ة

 .والزراعة األغذیة
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 الموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات -عشر ثاني
 

 لألغذیة الوراثیة للموارد المس��تدام االس��تخدام بش��أن العمل خطة مش��روعنظرت الھیئة في  -93
 ذات األخرى بالوثائق علما وأخذت 58وص������ونھا والالفقاریات الدقیقة الحیة الكائنات من والزراعة

  59.الصلة
 

 االستخدام بشأن العمل خطة مشروع إعداد إلى أفضت التي التشاوریة بالعملیة الھیئة بتورحّ  -94
. وص������ونھا والالفقاریات الدقیقة الحیة الكائنات من والزراعة لألغذیة الوراثیة للموارد المس������تدام
 إلى الحاجة ذلك في بما والالفقاریات الدقیقة الحیة للكائنات الخاص�����ة الس�����مات إلى الھیئة وأش�����ارت

 على وش����ددت. علیھا القائمة والمجموعات األنواع تحدید وأنش����طة التص����نیف بش����أن البحوث تعزیز
تابعة ھذه العمل خطة بین العالقات لة عن التقریر وم یة البیولوجي التنوع حا  في والزراعة لألغذ

 .العمل تكرار تجنب وضرورة العالم
 

 والزراعة لألغذیة الوراثیة للموارد المس��تدام االس��تخدام بش��أن العمل خطة الھیئة واعتمدت -95
 .الوثیقة بھذه ھاء المرفق في الوارد النحو على وص������ونھا والالفقاریات الدقیقة الحیة الكائنات من

 والالفقاریات الدقیقة الحیّة الكائنات من الوراثیة الموارد بش������أن عملھا بخص������ائص یتعلق ما وفي
 من الھیئة طلبت والعش������رین، عش������رة التاس������عة العادیتین دورتیھا في المرتقب والزراعة لألغذیة
 .المقبلة دورتھا في لمناقشتھا المتاحة الخیارات عرض المنظمة

 
 المواردالخطة االستراتیجیة لھیئة  -ثالث عشر

 )2027-2019الوراثیة لألغذیة والزراعة (
 

 االس��تراتیجیة الخطة مش��روع واس��تعراض المرحلي التقریر بعنوان الوثیقةنظرت الھیئة في  -96
 المتعدد العمل برنامج ذلك في بما ،)2027-2018( والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد لھیئة المراجعة
-2019( والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد بش���أن للھیئة االس���تراتیجیة الخطة اعتمدتو 60.الس���نوات

 . واو المرفق في الوارد النحو على) 2027
 

 الخی��ارات مختلف تتض������منالمت��اح��ة  الخی��ارات عن وثیق��ة إع��داد أمینھ��ا من الھیئ��ة طلب��تو -97
 العمل جماعات فیھا تنظر لكي المس������تقبل، في الدورات بین الھیئة عمل لتنظیم) المالیة وتداعیاتھا(

 :أجل من المقبلة دوراتھا في والھیئة
 

 ومتكاملة متس������قة بص������ورة والزراعة لألغذیة البیولوجي التنوع مس�������ألة معالجة (أ)
 والالفقاریات؛ الدقیقة الحیة الكائنات من الوراثیة الموارد ذلك في بما ومتناغمة،

 أجل من للھیئة التابعة العمل جماعات بین والتواصل التنسیق تعزیز كیفیة في والبحث (ب)
 المشتركة القطاعیة المسائل بشأن االتساق وتعزیز الفرعیة القطاعیة بالمسائل التوعیة
 .وأھدافھا الھیئة مھمة مع فعال نحو على للتعاطي
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 المانحین المتعدد األمانة لحس������اب الدعم قدموا الذي المانحین إلى بالش������كر الھیئة وتوجھت -98
 على اآلخرین المانحین وش���جعت الثنائیة الموارد خالل ومن الس���نوات المتعدد العمل برنامج الخاص

 .محذوه یحذوا أن
 

 لألغذیة الوراثیة الموارد بش������أن للھیئة االس������تراتیجیة الخطة إحالة أمینھا من الھیئة وطلبت -99
 عملیة في أولیة كمس�������اھمة البیولوجي التنوع التفاقیة التنفیذي األمین إلى) 2027-2019( والزراعة

 االتفاقیة بھ تض����طلع الذي الجاري العمل وس����ائر 2020 بعد لما العالمي البیولوجي التنوع إطار إعداد
 .مستدام نحو على واستخدامھ البیولوجي التنوع صون في الزراعیة القطاعات بمساھمة والتوعیة

 
 للبلدان الس���یاس���ات مس���توى وعلى الفنیة المس���اعدة تقدیم مواص���لة المنظمة من الھیئة وطلبت -100

 .والزراعة لألغذیة البیولوجي التنوع جوانب مختلف بشأن
 

 الدولیة والمنظمات الصكوك مع التعاون –رابع عشر
 

ئة في  -101 قة بعنوان نظرت الھی یةالوثی لدول  اوأخذت علمً  61التعاون مع الص������كوك والمنظمات ا
وتوجھت بالش���كر إلى الص���كوك والمنظمات الدولیة على ما قدمتھ  62بوثائق المعلومات ذات الص���لة.

من معلومات بشأن سیاساتھا وبرامجھا وأنشطتھا المتصلة بالمواضیع التي أسندت إلیھا األولویة في 
 ھذه الدورة. 

 
سعي إلى جمع مدخالت من الصكوك والمنظمات الدولیة  وطلبت -102 الھیئة من أمینھا مواصلة ال

 الدورات العادیة التي أُسندت إلیھا األولویة وإتاحتھا للھیئة لإلحاطة. بشأن مواضیع
 

واألنشطة المشتركة  63الصادر عن الجھاز الرئاسي للمعاھدة 11/2017ورحبت الھیئة بالقرار  -103
من أمینھا مواص�لة  وطلبت. 64بین أمانتي المعاھدة والھیئة خالل الفترة األخیرة الفاص�لة بین الدورات

عاون مع  ھدة توطید الت كل من أمین المعا یذ برامج عمل  عداد وتنف جل تعزیز االتس�������اق في إ من أ
 الجھازین في المجاالت التي تعنیھما، بما في ذلك:

 
 التقریر الثالث عن حالة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في العالم إعداد (أ)

باتیة لألغذیة والزراعة ثة للموارد الوراثیة الن ثال  ومش������روع خطة العمل العالمیة ال
 ؛حسب المقتضى

بشأن إدارة األنواع/السالالت األصلیة للمزارعین على مستوى وتنظیم الندوات الدولیة  (ب)
وص����ون األقارب البریة للمحاص����یل والنباتات الغذائیة البریة في  ھاالمزرعة وتطویر

 ؛الطبیعي موقعھا
 ؛العمل العالمیة الثانیة وتنفیذھاورصد خطة  (ج)
، یة لألغذیة والزراعةللموارد الوراثیة النبات اص������ة ببنوك الجیناتمعاییر الخالوتنفیذ  (د)

 ؛بما في ذلك من خالل بناء القدرات
 والحصول على الموارد وتقاسم منافعھا؛ (ه)
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 و"معلومات التسلسل الرقمیة" عن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة؛  (و)
والنظ��ام الع��المي لإلعالم عن الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة والنظ��ام  (ز)

تابع لمنظمة  یة ال بات یة الن عالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بش�������أن الموارد الوراث ال
لغایات والمؤشرات باإلضافة إلى إعداد إطار التنوع البیولوجي األغذیة والزراعة، وا

 . 2020العالمي ما بعد عام 
 

الس���ابقة والجدیدة إلرس���ال بذور ة لمودعالموجھة إلى الجھات اا بالدعوة علمً الھیئة وأحاطت  -104
 .القبو الدولي للبذور في سفالبارد النسخ ألغراض السالمة إلىلضمان 

 
التعاون مع أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي، وال سیما توطید مواصلة  ینھاأمإلى الھیئة وطلبت  -105

 .2020لما بعد عام في سیاق إعداد إطار التنوع البیولوجي العالمي 
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة العادیة الثامنة عشرة للھیئة –عشر خامس
 

في  2021اتفقت الھیئة على أن تعقد دورتھا العادیة الثامنة عشرة في روما، إیطالیا خالل سنة  -106
الفترة موعد مناس������ب قبل انعقاد الدورة الثانیة واألربعین لمؤتمر المنظمة. وأش������ار أمین الھیئة إلى 

 موعد مبدئي لعقد الدورة.ك 2021مارس/آذار  5إلى  1 من
  واألعضاءانتخاب الرئیس ونواب الرئیس والمقرر  –عشر سادس

 في جماعات العمل الفنیة الحكومیة الدولیة ومن ینوب عنھم
 

 Françoisانتخبت الھیئة رئیس دورتھا العادیة الثامنة عشرة ونواب الرئیس. وقد انتخب السید  -107
Pythoud  (سویسرا) ًسا. وانتخب في منصب نواب الرئیس كل من السید (أوغندا)  John Mulumbaرئی
(البرازیل) والس���ید معین علي  Renata Negrelly Nogueira(تایلند) والس���یدة  Thanawat Tiensinوالس���ید 

(جزر كوك). بینما  William Wigmore(كندا) والس���ید  Benoît Girardأحمد الجرموزي (الیمن) والس���ید 
 .امقررً  Tiensinانتخب السید 

 
ئة أع -108 عات وانتخبت الھی ھا عملالض�������اء جما عة ل تاب ، زايالمرفق على النحو الوارد في  ال

 قبل الدورة العادیة المقبلة للھیئة.  ھاأن تعقد اجتماعاتوطلبت من جماعات العمل 
 

 البیانات الختامیة –عشرسابع 
 

البیولوجي دارة المناخ والتنوع إل، المدیر العام المساعد René Castro Salazarالسید توجھ  -109
الدورة العادیة السابعة عشرة لجعلھم نواب الرئیس والمندوبین والرئیس بالتھنئة إلى  واألراضي والمیاه

وعلى الثقة التي  يعالالمشاركة الالمندوبین على مستوى إلى شكر كما توجھ بالا. ا مثمرً اجتماعً ھیئة لل
إضافیة موارد مالیة  إتاحة، ذكر المندوبین بالحاجة إلى األخیر. وفي والھیئةمنظمة الفي وضعوھا 

 في ھذه الدورة.ھیئة لتنفیذ األنشطة التي وافقت علیھا ال
 

المكتب والمندوبین وأعضاء الرئیس إلى شكر الكلمة للتوجھ بالن ون اإلقلیمیوالممثلناول وت -110
عن تم اإلعراب كما  لیھا الدورة.التي خلصت إلنتائج رضاھم لعن لإلعراب واألمانة وموظفي الدعم و

 الشكر للحكومات التي قدمت مساعدة مالیة لدعم مشاركة المندوبین من البلدان النامیة.
 

المترجمین و ھیئةأمانة الإلى لمنظمة وفنیة في ااإلدارات البالشكر إلى الرئیس كما توجھ  -111
لنواب الرئیس امتنانھ عرب عن أوالفوریین والمترجمین التحریریین وغیرھم من موظفي الدعم. 
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الختام، أعرب عن شكره في . والجدد المكتبأعضاء والجدید لرئیس تمنیاتھ لأفضل عن والمقرر و
روح طیبة ووضوح واستعداد لتقدیم دؤوب وما تحلّوا بھ من عمل على ما قاموا بھ من للمندوبین 

 .تنازالت
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 المرفق ألف
 الدورة العادیة السابعة عشرة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعةجدول أعمال 

 
 والجدول الزمنياعتماد جدول األعمال  -1

 المسائل القطاعیة المشتركة

 دور الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في تحقیق األمن الغذائي والتغذیة -2
 الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا -3

المعني بالحص��ول على الموارد فریق الخبراء الفنیین والقانونیین لتقریر الدورة الرابعة  3-1
 وتقاسم منافعھا

الس������مات الممیزة والممارس������ات المحددة لمختلف القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة  3-2
 لألغذیة والزراعة

 "معلومات التسلسل الرقمیة" بشأن الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة -4
 ف من وطأة تغیر المناخ والتكیف معھدور الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في التخفی -5
 التغذیة والموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة -6

 التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة

 التنوع البیولوجي -7
 حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالم 7-1
الوطنیة المعنیة بالتنوع البیولوجي  التنسیقتقریر االجتماع األول لمجموعة جھات  7-2

 لألغذیة والزراعة 
ح���ال���ة التنوع البیولوجي لألغ���ذی���ة االحتی���اج���ات واإلجراءات الممكن���ة ردًا على  7-3

 والزراعة في العالم

 الموارد الوراثیة المائیة -8
مجموعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المخص����ص����ة المعنیة لتقریر الدورة الثانیة  8-1

 بالموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة
 حالة الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة في العالم 8-2
عة  8-3 تاب حة لم تا عة في الخیارات الم یة والزرا یة لألغذ مائ یة ال لة الموارد الوراث حا

 العالم
 الموارد الوراثیة النباتیة -9

الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد  تقریر الدورة التاسعة لجماعة العمل 9-1
 الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة 9-2
 حالة السیاسات الخاصة بالبذور واتجاھاتھا 9-3
 تیة لألغذیة والزراعة في العالمحالة الموارد الوراثیة النبا التقریر الثالث عنإعداد  9-4

 الموارد الوراثیة الحرجیة -10
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تقریر الدورة الخامسة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد  10-1
 الوراثیة الحرجیة

تنفیذ خطة العمل العالمیة لصون الموارد الوراثیة الحرجیة واستخدامھا المستدام  10-2
 وتنمیتھا

 حالة الموارد الوراثیة الحرجیة في العالم التقریر الثاني عن إعداد 10-3
 الموارد الوراثیة الحیوانیة -11

تقریر الدورة العاشرة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد  11-1
 لألغذیة والزراعة الحیوانیةالوراثیة 

 الحیوانیةتنفیذ خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة  11-2
 الموارد الوراثیة من الكائنات الحیّة الدقیقة والالفقاریات -12

في مجال االستخدام المستدام للموارد العمل المستقبلي المشاورة بشأن عن تقریر  12-1
 الوراثیة من الكائنات الحیّة الدقیقة والالفقاریات لألغذیة والزراعة وصونھا 

ستخدام المستدام للموارد الوراثیة من الكائنات الحیّة العمل المستقبلي في مجال اال 12-2
 الدقیقة والالفقاریات لألغذیة والزراعة وصونھا

 لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة االستراتیجیةالخطة 

 تقریر مرحلي واستعراض الخطة -13

 والمنظمات الدولیة الصكوكالتعاون مع 

 الدولیةالتعاون مع الصكوك والمنظمات  -14

 األخرى المسائل

 ما یستجد من أعمال -15
 موعد ومكان انعقاد الدورة العادیة الثامنة عشرة للھیئة -16
 انتخاب الرئیس ونواب الرئیس والمقرر -17
 اعتماد التقریر -18
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 باءالمرفق 
 إلى بالنسبة منافعھا وتقاسم الموارد على للحصول المحلي التنفیذ لتیسیر عناصر

  والزراعة لألغذیة الوراثیة للموارد الفرعیة القطاعات مختلف
 تفسیریة بمذكرات مشفوعة
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 المحتویات
 الصفحات

 5 تمھید
 6 معلومات أساسیة -1

 6 لألغذیة والزراعة الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا وھیئة الموارد الوراثیة 
 6 التنوع البیولوجي اتفاقیة 
 6 بروتوكول ناغویا 
 6 الدولي النظام 
 7 السمات الخاصة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة 
 7 الوراثیة لألغذیة والزراعة والمواردبروتوكول ناغویا  
 تطویر عناصر لتیسیر التنفیذ المحلي للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا 

 9 بالنسبة إلى مختلف القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
 
 21 من ھذه الوثیقة الغرض -2
 
  لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھاالموارد الوراثیة للحصول على اعتبارات لوضع تدابیر  -3

 21 أو تكییفھا أو تنفیذھا

 تقییم القطاعات الفرعیة المعنیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، بما في ذلك -أوالً 
 22 أنشطتھا، وبیئاتھا االجتماعیة االقتصادیة، وممارسات استخدامھا وتبادلھا

 22 ة والزراعة السمات الممیزة للموارد الوراثیة لألغذی (أ)
أشكال مختلفة الستخدام القطاعات الفرعیة واالختالفات داخل القطاعات  (ب)

 الفرعیة
 22 لألغذیة والزراعة 

التدابیر القانونیة واإلداریة وتلك المتعلقة بالسیاسات، بما في ذلك الممارسات  (ج)
 22 القائمة

 وتقاسم منافعھااآلثار المحتملة لنطاق تدابیر الحصول على الموارد  (د)
 23 بما في ذلك موضوعھا والنطاق الزمني 

 تدفقات المواد الوراثیة، بما في ذلك التدفقات الدولیة، ضمن القطاعات (ه)
 23 الفرعیة المختلفة 

 26 الثغرات المحتملة في تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا (و)
المصلحة غیر الحكومیین الذین  تحدید الجھات الحكومیة المعنیة وأصحاب -اثانیً 

 یحتفظون
بموارد وراثیة لألغذیة والزراعة أو یوفرونھا أو یستخدمونھا، والتشاور معھم.

 27 

 إدماج تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا مع سیاسات واستراتیجیات -اثالثً 
 29 أوسع نطاقاً خاصة باألمن الغذائي والتنمیة الزراعیة المستدامة

 32 دراسة خیارات تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا وتقییمھا -ابعً را

المشھد المؤسسي فيإدماج تنفیذ تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا  -اخامسً 
 32 

 إبالغ مزودي الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ومستخدمیھا المحتملین -اسادسً 
 33 على الموارد الوراثیة وتقاسم منافعھا وتوعیتھم بشأن تدابیر الحصول
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 التقییم والرصد المسبق لفعالیة وأثر تدابیر الحصول على الموارد الوراثیة -اسابعً 
 35 لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا

 
الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا: اإلطار القانوني الدولي -4

 35 

 35 التنوع البیولوجياتفاقیة 
 36 ناغویا بروتكول
 36 الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة المعاھدة

بروتوكول ناغویا والصكوك الدولیة المتخصصة للحصول على الموارد العالقة بین 
 36 وتقاسم منافعھا

 
 یة والزراعةاألساس المنطقي لتدابیر الحصول على الموارد الوراثیة لألغذ -5

 39 وتقاسم منافعھا
 
 عناص������ر تدابیر الحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا بالنس������بة للموارد الوراثیة -6

 40 لألغذیة والزراعة

 41 الترتیبات المؤسسیة  -أوال

 44 الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة واستخدامھا -ثانیا

 44 تشملھا أحكام الحصول على المواردفئات الموارد الوراثیة التي  )1(

 45 النطاق الزمني لتدابیر الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
 الموارد الوراثیة التي توفرھا بلدان المنشأ / البلدان التي حصلت علیھا

 45 وفقاً التفاقیة التنوع البیولوجي
 46 الخاصةالموارد الوراثیة العامة مقابل الموارد الوراثیة 

 47 الموارد الوراثیة مقابل الموارد البیولوجیة
 47 الموارد الوراثیة التي تملكھا مجتمعات أصلیة ومحلیة

 47 االستخدامات المقصودة التي تؤدي إلى تطبیق أحكام الحصول على الموارد )2(

 دالبحث والتطویر بشأن التكوین الوراثي و/أو التشكیل الكیمیائي البیولوجي للموار
 47 الوراثیة لألغذیة والزراعة

 50 تطویر الموارد الوراثیة في سیاق اإلنتاج الزراعي
 54 البحوث والتطویر لألغذیة والزراعة

 55 البحث والتطویر التجاري/غیر التجاري
 56 اإلعفاء من أنشطة محددة

 56 إجراءات الترخیص )3(

 57 الموافقة المسبقة عن علم
 57 المقیاسیة أو السریعة المسارالموافقة المسبقة عن علم 

 57 الموافقة المسبقة عن علم الضمنیة
 58 توحید إجراءات الموافقة المسبقة عن علم (والشروط المتفق علیھا)

 60 إطار عمل الموافقة المسبقة عن علم (والشروط المتفق علیھا)

لألغذیة والزراعةالحصول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة  -ثالثا
 60 
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 61 التقاسم العادل والمنصف للمنافع -رابعا
 61 نطاق التزامات تقاسم المنافع )1(
 62 العدل واإلنصاف )2(
 63 المستفیدون )3(
 64 الفوائد النقدیة وغیر النقدیة )4(
 65 تقاسم المنافع من خالل الشراكات )5(
 66 آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع )6(

 66 االمتثال والرصد -خامسا
 

السمات الممیزة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة :لحقالم
 68 
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 تمھید
 

حظي بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع 
بالترحیب باعتباره الناشئة عن استخدامھا الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي (بروتوكول ناغویا) 

خطوة عمالقة صوب تنفیذ الھدف الثالث من اتفاقیة التنوع البیولوجي، وھو التقاسم العادل والمنصف 
للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة (الوراثیة) عن طریق إجراءات منھا الحصول على 

لمساھمة في صیانة التنوع الموارد الجینیة بطرق مالئمة. ومن شأن تنفیذ ھذا الھدف الثالث ا
 وھما الھدفان اآلخران لالتفاقیة. -البیولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل لالستمرار 

 
ویطرح بروتوكول ناغویا على صنّاع السیاسات واإلداریین المسؤولین عن تنفیذه على المستوى 

 على بروتوكول ناغویا النظرالتحدیات في أنھ یتوّجب عدداً من التحدیات. ویكمن أحد ھذه  ،الوطني
في أھمیة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ودورھا الخاص في تحقیق األمن الغذائي لدى وضع 

ویقّر بروتوكول ناغویا صراحة  تدابیر الوصول إلى الموارد الوراثیة وتقاسم منافعھا وتنفیذھا.
یعة التنّوع البیولوجي الزراعي الخاصة، بأھمیة الموارد الوراثیة بالنسبة إلى األمن الغذائي، وبطب

وسماتھ المتمیّزة والمشاكل التي تتطلب حلوالً متمیّزة إلى جانب تكافل جمیع البلدان في ما یخّص 
الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، وأھمیة ھذه الموارد بالنسبة إلى التنمیة الزراعیة المستدامة في 

غیر أن بروتوكول ناغویا یوفّر توجیھات قلیلة بشأن  ر المناخ.سیاق التخفیف من وطأة الفقر وتغیّ 
كیفیة انعكاس سمات الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة بشكل مالئم في التدابیر المحلیة الرامیة إلى 

 الوصول إلیھا وتقاسم منافعھا.
 

غذیة والزراعة لألمم وقامت ھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة (الھیئة) التابعة لمنظمة األ
العناصر لتیسیر التنفیذ المحلي  بوضع عملیة تتمثل مخرجاتھا في 2013 ) في سنةالمنظمةالمتحدة (

للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا بالنسبة إلى مختلف القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة 
قامت الھیئة، في دورتھا و). عناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا( لألغذیة والزراعة

) بالنظر والترحیب بھذه العناصر التي عمل 2015 ینایر/كانون الثاني 23-19العادیة الخامسة عشرة (
القانونیین المعنیین بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا من جمیع األقالیم  فریق من الخبراء الفنیین

عن  منظمة،یشّكل أعلى جھاز رئاسي في ال ذيفي العالم على وضعھا، ثم أعرب مؤتمر المنظمة، ال
 الثالثفي اجتماعھ ، التنوع البیولوجيبمؤتمر األطراف في االتفاقیة المتعلقة ودعا  ترحیبھ بھا.

عناصر الالتوجیھیة الطوعیة الواردة في بالخطوط علما األخذ ألطراف والحكومات إلى ا، عشر
 .تطبیقھا، حسب االقتضاءوالخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا 

 
، على إعداد مذكرات 2017التي عقدت في عام في دورتھا العادیة السادسة عشرة واتفقت الھیئة، 

العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، تفسیریة غیر توجیھیة تبیّن، في سیاق 
الوراثیة لألغذیة والزراعة وممارساتھا للقطاعات الفرعیة المختلفة المعنیة بالموارد الممیزة السمات 

وتحتوي ھذه الوثیقة على  المحددة، بما یكّمل العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا.
الخاصة عناصر لتكملة ال، في إطارات مظللة 2019في عام  ، حسبما أقرتھ الھیئةتفسیریةالمذكرات ال

وترمي العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم  بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا.
تدابیر الحصول وضع إلى مساعدة الحكومات التي تنظر في مشفوعة بمذكراتھا التفسیریة منافعھا 

على الموارد وتقاسم منافعھا أو تكییفھا أو تنفیذھا، على األخذ بعین االعتبار أھمیة الموارد الوراثیة 
مختلف لحقیق األمن الغذائي، والسمات الممیّزة بالنسبة إلى تالخاص  ھالألغذیة والزراعة، ودور

القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، مع االمتثال للصكوك الدولیة الخاصة 
 بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا بحسب االقتضاء.

  



6 PageAppendix B,  CGRFA-17/19/Report 

 

 معلومات أساسیة -1
 

 وھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعةالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا 
 
تتمتع منظمة األغذیة والزراعة (المنظمة) والھیئة التابعة لھا بتاریخ طویل في معالجة  -1

القضایا المتصلة بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، بما في ذلك الحصول علیھا والتقاسم العادل 
التعھد الدولي بشأن ، اعتمد مؤتمر المنظمة 1983في عام والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا. و

ما یتعلق  الذي وضع إطار السیاسات والتخطیط للھیئة في الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة. وخالل السنوات التالیة، تفاوضت الھیئة بشأن مزید من 

مراجعة التعھد الدولي. ونتیجة لھذه  1994د الدولي، وباشرت في عام القرارات التي تفسر التعھ
المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  2001العملیة، اعتمد مؤتمر المنظمة في عام 

(المعاھدة الدولیة)، وھي الصك الدولي التنفیذي األول والملزم قانونا للحصول على  والزراعة
 الموارد وتقاسم المنافع بالنسبة للموارد الوراثیة.

 
 اتفاقیة التنوع البیولوجي

 
، وھي أول اتفاقیة عالمیة تعالج مسألة 1992في عام  اتفاقیة التنوع البیولوجياعتمدت  -2

وتقاسم منافعھا في أھدافھا وأحكامھا. وتعترف االتفاقیة بالحقوق السیادیة الحصول على الموارد 
ً بتشریعاتھا  للدول على مواردھا الطبیعیة وتؤكد على السلطة التي تتمتع بھا الحكومات، رھنا

 الوطنیة، لتحدید الحصول على الموارد الوراثیة.
 

 بروتوكول ناغویا
 

لى الموارد الوراثیة والتقاسم العادل والمنصف بروتوكول ناغویا بشأن الحصول عیشكل  -3
(بروتوكول ناغویا)، اتفاقاً تكمیلیاً  للمنافع الناجمة عن استخدامھا الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي

التفاقیة التنوع البیولوجي. وھو یوفر اإلطار القانوني للتنفیذ الفعال للھدف الثالث من اتفاقیة التنوع 
ثل في التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناجمة عن استخدام الموارد الوراثیة، بما البیولوجي، المتم

في ذلك عن طریق الحصول على الموارد الوراثیة، بھدف المساھمة في تحقیق الھدفین اآلخرین 
 التفاقیة التنوع البیولوجي، وھما حفظ التنوع البیولوجي واالستخدام المستدام لمكوناتھ.

 
 الدوليالنظام 

 
4-  ً لما سلم بھ مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي، في اجتماعھ العاشر، یتكون  وفقا

النظام الدولي للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا من اتفاقیة التنوع البیولوجي وبروتوكول ناغویا 
حصول على الموارد خطوط بون التوجیھیة بشأن الوكذلك صكوك تكمیلیة بما في ذلك، المعاھدة و

64Fالجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا

1. 
  

                                                 
 .10/1مؤتمر األطراف العاشر، القرار   1
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 السمات الخاصة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
 

من المسلم على نطاق واسع بالطبیعة الخاصة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة المدرجة  -5
65Fالممیزة ومشاكلھا التي تتطلب حلوال ممیزةفي التنوع البیولوجي الزراعي، وبسماتھا 

. وقد نظر 2
، في السمات 2000مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي، في اجتماعھ الخامس في عام 

 الممیزة للتنوع البیولوجي الزراعي لتشمل ما یلي:
 

ذائي إن التنوع البیولوجي ضروري لتلبیة االحتیاجات البشریة األساسیة لألمن الغ (أ)
 وتأمین سبل المعیشة.

یدیر المزارعون التنوع البیولوجي الزراعي؛ وتعتمد الكثیر من مكونات التنوع  (ب)
البیولوجي الزراعي على ھذا التأثیر البشري؛ وتشكل معرفة وثقافة السكان األصلیین 

 ال یتجزأ من إدارة التنوع البیولوجي الزراعي؛ اجزءً 
 البلدان من أجل الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة؛ھناك ترابط كبیر بین  (ج)
بالنسبة للمحاصیل والحیوانات األلیفة، فإن التنوع داخل األنواع ھو على األقل بنفس  (د)

 أھمیة التنوع بین األنواع وقد توسع بشكل كبیر من خالل الزراعة؛
صونھ في نظم اإلنتاج  بسبب درجة اإلدارة البشریة للتنوع البیولوجي الزراعي، یرتبط (ھـ)

 في الجوھر باالستخدام المستدام؛
ومع ذلك، یتم حفظ الكثیر من التنوع البیولوجي اآلن خارج الموقع في بنوك الجینات  (و)

 أو مواد المربین؛
یساھم التفاعل بین البیئة والموارد الوراثیة وممارسات اإلدارة التي تتم في الموقع  (ز)

الزراعیة في إیجاد حافظة دینامیة للتنوع البیولوجي یكولوجیة إلداخل النظم ا
 66F3.الزراعي

 
، في السمات الممیزة للموارد الوراثیة الرابعة عشرة العادیةالھیئة، في دورتھا  نظرت -6

67Fبھذه الوثیقة الملحقلألغذیة والزراعة على النحو الوارد في 

. وتوفر قائمة السمات المعلومات بشأن 4
68Fیة المختلفة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة.خصائص القطاعات الفرع

وتجدر اإلشارة على أن  5
الھیئة قد اعترفت بالحاجة إلى مواصلة صقل قائمة السمات ھذه والتركیز على االستفادة من الموارد 

 الوراثیة لألغذیة والزراعة.
 

 بروتوكول ناغویا والموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
 
ناغویا صراحة، في دیباجتھ، بأھمیة الموارد الوراثیة بالنسبة إلى األمن  یقّر بروتوكول -7

الغذائي، وبالطابع الخاص للتنوع البیولوجي الزراعي، وسماتھ الممیزة والمشاكل التي تتطلّب حلوالً 
، ما یتعلّق بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ممیزة، إضافة إلى اعتماد جمیع البلدان على بعضھا في

وطابعھا الخاص، وأھمیتھا لتحقیق األمن الغذائي في العالم، والتنمیة المستدامة للزراعة في سیاق الحدّ 
من الفقر وتغیّر المناخ. وفي ھذا الشأن، یقّر بروتوكول ناغویا بالدور الرئیسي الذي تؤدیھ كّل من 

  المعاھدة والھیئة.

                                                 
 .5لالطالع على تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، انظر الفصل   2
 الصادر عن االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف. 5/5من ملحق المقرر  2الفقرة   3
عدّلت الھیئة ھذا الملحق في دورتھا العادیة السابعة عشرة لیشمل جمیع القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة   4

 والزراعة.
یقة، ما لم تنص على في ھذه الوث "القطاعات الفرعیة"و "القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة"تفھم   5

للموارد الوراثیة الحیوانیة  (2)للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة؛  (1)الفرعیة  خالف ذلك، على أنھا القطاعات
 (5)للموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة؛  (4)للموارد الوراثیة الحرجیة لألغذیة والزراعة؛  (3)لألغذیة والزراعة؛ 

 .للموارد الوراثیة لالفقاریات لألغذیة والزراعة (6)للموارد الوراثیة للكائنات الدقیقة لألغذیة والزراعة؛ 
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األطراف أن تنظر، لدى وضع وتنفیذ  ویقتضي البروتوكول، في أحكامھ التنفیذیة، من -8
تشریعاتھا أو متطلباتھا التنظیمیة المتعلقة بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع، في أھمیة الموارد 

وباإلضافة إلى ذلك، تھیئ  6الوراثیة لألغذیة والزراعة ودورھا الخاص بالنسبة لألمن الغذائي.
تسھم في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ األطراف الظروف لتعزیز وتشجیع البحوث التي 

المستدام، وال سیما في البلدان النامیة، بما في ذلك من خالل تدابیر مبسطة بشأن الحصول ألغراض 
70Fالبحوث غیر التجاریة، مع مراعاة الحاجة إلى معالجة تغیر النیة لھذه البحوث.

7  
 
ً  مجاالً  ویترك البروتوكول -9 على الموارد  الحصول مجال في األخرى الدولیة لالتفاقات واسعا

 الصلة ذات أخرى دولیة وضع اتفاقات من فیھ األطراف البروتوكول یمنع وال. المنافع وتقاسم
 شریطة المنافع، وتقاسم متخصصة تتعلق بالحصول على الموارد أخرى اتفاقات ذلك في بما وتنفیذھا،

دولي متخصص یتعلق  ینطبق صك وحیثما. 8عھاوالبروتوكول وال تتعارض م االتفاقیة أھداف تدعم أن
وال یتعارض معھا،  والبروتوكول االتفاقیة أھداف ویتماشى مع المنافع على الموارد وتقاسم بالحصول

 ما في المتخصص الصك المتعاقدة في األطراف المتعاقد أو یسري على الطرف ال فإن البروتوكول
التي  ویتمثل أحد الصكوك. 9المتخصص وألغراضھ بالصكالمشمول  بالمورد الوراثي المحدد یتعلق

. االتفاقیة التي وضعت في انسجام مع الدولیة في المعاھدة بشكل صریح یعترف بھا البروتوكول
ضرورة  على أیضا البروتوكول ینص األخرى، الدولیة الصكوك على االنفتاح إلى ھذا وباإلضافة

 الدولیة الصكوك بموجب الممارساتأو  الصلة ذي والجاري المفید للعمل" الواجب االعتبار إیالء
 تعارضھا وعدم البروتوكول وھذا االتفاقیة ألھداف دعمھا شریطة المعنیة، الدولیة والمنظمات

 .10"معھا
 

ص للحص��ول وتقاس��م المنافع" والمعاھدة على نحو ما ھو مش��ار " ص��ك دولي متخص��ّ
ً  وقد. ناغویا من بروتوكول 4-4إلیھ في المادة  متعدد األطراف  أنش��أت المعاھدة نظاما

للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا لتسھیل الحصول على المواد الوراثیة لألغذیة 
من المحاصیل واألعالف ألغراض  64والزراعة خارج المواقع الطبیعیة بالنسبة إلى 

. ي المجال العامالبحوث والتربیة والتدریب، تكون تحت إدارة ومراقبة األطراف المتعاقدة وف
 ً من المعاھدة، یوفر الحص��ول على الموارد الوراثیة النباتیة التي توجد في ) ح(3-12للمادة  ووفقا

 ً یحدده الجھاز الرئاس�����ي من قد یة، أو وفقا لما نطوللتش�����ریعات ال ظروف المواقع الطبیعیة وفقا
في  64عالف الـ��������� وترد ھذه المحاص���یل واأل. معاییر في حال عدم وجود مثل ھذه التش���ریعات

وال . الملحق األول ب�المع��اھ�دة، وق�د وقع علیھ��ا االختی��ار وفق��ا لمع��اییر األمن الغ��ذائي والترابط
تندرج جمیع الموارد الوراثیة المدرجة في النظام المتعدد األطراف والتي یتم تبادلھا باس�����تخدام 

في ذلك تلك الموجودة في االتفاق الموحد لنقل المواد لألغراض التي نظرت فیھا المعاھدة، بما 
وباإلضافة . ، ضمن نطاق تطبیق بروتوكول ناغویا15المؤسسات المنصوص علیھا في المادة 

إلى ذلك، یمكن لألطراف المتعاقدة في المعاھدة أن تقرر تبادل عینات الموارد الوراثیة النباتیة 
الموجودة في ظروف لألنواع غیر الم��درج��ة في الملحق األول، والموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة 

 ً وقد أنشأت المعاھدة صندوق . ألحكام وشروط االتفاق الموحد لنقل المواد المواقع الطبیعیة، وفقا
وتقر األطراف المتعاقدة بأن تیس���یر الحص���ول على . تقاس���م المنافع كآلیة لتقاس���م المنافع النقدیة

د ذاتھ منفعة كبیرة من منافع الموارد الوراثیة النباتیة في النظام المتعدد األطراف یش������كل في ح
 .النظام المتعدد األطراف

 

                                                 
 .من بروتوكول ناغویا )ج(8المادة   6
 .من بروتوكول ناغویا )أ(8المادة   7
 .من بروتوكول ناغویا 4-2المادة   8
 .من بروتوكول ناغویا 4-4المادة   9

 .من بروتوكول ناغویا 4-3المادة   10
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10-  ً األطراف بأن تشجع، على النحو المناسب، إعداد وتحدیث  ویلزم بروتوكول ناغویا أیضا
واستخدام بنود تعاقدیة نموذجیة قطاعیة ومتعددة القطاعات للشروط المتفق علیھا بصورة متبادلة 

ما یتعلق  ومدونات السلوك الطوعیة والمبادئ التوجیھیة وأفضل الممارسات و/أو المعاییر في
ویُجري مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  11ا.بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھ

بروتوكول ناغویا تقییماً دوریاً الستخدام البنود التعاقدیة النموذجیة، ومدونات السلوك، والخطوط 
 12 التوجیھیة وأفضل الممارسات و/أو المعاییر.

 
تطویر عناصر لتیسیر التنفیذ المحلي للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا 

 النسبة إلى مختلف القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ب
 

نظرت الھیئة، في دورتھا العادیة الرابعة عشرة، في الحاجة إلى وضع ترتیبات للحصول  -11
على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا، مع األخذ في االعتبار للصكوك الدولیة 

لتیسیر التنفیذ المحلي ذات الصلة. ووضعت الھیئة العملیة التي أفضت إلى وضع ھذه العناصر 
ول على الموارد وتقاسم منافعھا بالنسبة إلى مختلف القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة للحص

 76F13.لألغذیة والزراعة (العناصر)
 

ً من الخبراء الفنیین والقانونیین یعنى بالحصول على الموارد وتقاسم  -12 وأنشأت الھیئة فریقا
ألقالیم السبعة لمنظمة األغذیة والزراعة. منافعھا (فریق الخبراء)، یتألف من ممثلین من كل إقلیم من ا

 وبناء على طلب الھیئة، قام فریق الخبراء بما یلي:
 

التنسیق بمساعدة األمانة وبواسطة الوسائل اإللكترونیة حسب االقتضاء، للمساعدة في  •
العمل الفنیة الحكومیة الدولیة التابعة للھیئة، وباالستناد إلى  جماعاتإعداد اجتماعات 

مات الواردة من األقالیم، إعداد مواد مكتوبة واقتراح توجیھات بالنسبة إلى االسھا
 العمل الفنیة الحكومیة الدولیة؛ جماعات

والمشاركة في األجزاء ذات الصلة من اجتماعات جماعات العمل الفنیة الحكومیة الدولیة،  •
تائجھا بشأن للمساعدة على إثراء مناقشات جماعات العمل الفنیة الحكومیة الدولیة ون

 الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا؛
 جماعاتعمل فنیة حكومیة دولیة مع األمانة لتجمیع نتائج  جماعةوالعمل بعد اجتماع كل  •

، وأن یحیط األقالیم التابعة لھا علماً في مشروع العناصرالعمل الفنیة الحكومیة الدولیة 
 بمشروع العناصر.

 
العمل الفنیة  جماعاتالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا وعمل  عناصرد وضع واستن -13

الحكومیة الدولیة التابعة للھیئة إلى مدخالت جّمعت بناء على طلب الھیئة، من الحكومات وأصحاب 
77Fالصلة.المصلحة ذوي 

بعناصر  2015ورّحبت الھیئة في دورتھا العادیة الخامسة عشرة المعقودة في  14
وتقاسم منافعھا ودعت البلدان إلى النظر فیھا واستخدامھا بحسب االقتضاء  الحصول على الموارد

78Fوتوفیر ردود بشأن استخدامھا

ي یشّكل أعلى جھاز رئاسي في الفاو، على ما . ووافق المؤتمر الذ15
أعربت عنھ الھیئة ورّحب، خالل دورتھ التاسعة والثالثین بعناصر الحصول على الموارد وتقاسم 

79Fر فیھا واستخدامھا حسب االقتضاء.ألعضاء إلى النظمنافعھا ودعا ا

16 
 

                                                 
 .من بروتوكول ناغویا 20-1؛ 19-1المادتان   11
 من بروتوكول ناغویا 20-2؛ 19-2المادتان   12
 Report/13/14-CGRFAمن الوثیقة  40الفقرة   13
 .3Inf./14/1-ABS-CGRFA/TTLEو 2Inf./14/1-ABS-CGRFA/TTLEالوثیقتان   14
 Report/15/15-CGRFA الوثیقةمن  22الفقرة   15
 . REP/2015Cمن الوثیقة  52الفقرة   16
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 الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة اتلقطاعلمختلف امقدمة 
 الموارد الوراثیة الحیوانیة

 
سًخا وسریع النمو. وتُمارس تربیة الحیوانات في  صناعة الحیوانیة قطاًعا را شكل ال ت

نة، مما یؤدي إلى تطویر واس������تخدام  10كافة أنحاء العالم منذ أكثر من  آالف س������
كذلك، ش���ھد قطاع تربیة  مجموعة واس���عة من الس���الالت في ظّل نظم إنتاج متنوعة.

الحیوانات تغییرات فنیة كبیرة في نھایة القرن الثامن عش������ر، مما یؤدي إلى تطویر 
تطورات  الس��الالت، وإنش��اء س��جالت للقطعان وتش��كیل جمعیات لمربّي الحیوانات. وقد دعمت

ھامة في الموارد الوراثیة الكمیة في منتص������ف القرن العش������رین اعتماد األدوات القائمة على 
أس����اس علمي لتقدیر قیمة التكاثر، مثل مؤش����ر االختیار وفي مرحلة الحقة، أفض����ل تنبؤ خطي 

ستجابة االختیار وإحراز تقدم وراثي ف ي غیر متحیّز والنموذج الحیواني، الذي أدّى إلى تعزیز ا
الس����الالت النقیة. كما أن التطویر الس����ریع للوراثة الجزیئیة س����مح باعتماد االختیار باس����تخدام 
سمات اإلنتاج  سل الحمض النووي في تحدید الخلفیة الوراثیة للعدید من  سل سمات. وساعد ت الوا

اكتش��اف التغیرات الفردیة متعددة األش��كال وس��مات أخرى ھامة في أنواع الحیوانات. وقد أدّى 
ماد للنیوكلیوتی�د  وتحلیلھ�ا إلى االنتق�اء الجینومي. وفي اإلنت�اج التج�اري للّحوم والبیض، تّم اعت

طرق التھجین القائمة على أس�����اس علمي واالنتقاء لتحس�����ین قوة الھجین من أجل تعزیز غالّت 
یا اإلنتاج الحیواني وربحیتھ. وقد تس��ارعت وتیرة نش��ر التقدم الوراثي، بفض��ل اعتماد التكنولوج

 سیما التلقیح االصطناعي. سل، والالحیویة وتكنولوجیات التنا

وبص�����ورة عامة، أدّت عملیتان رئیس�����یتان إلى تطویر الس�����الالت. اعتمدت األولى على تكییف 
أعداد الحیوانات لظروف محددة في مجالي البیئة والتربیة ض������من نظم إنتاج مكثفة ومختلطة. 

الس������الالت المحلیة في جمیع أنحاء العالم. وأّما العملیة  وأدّى ھذا األمر إلى تش������ّكل العدید من
س��یما تحت  الثانیة فقد اس��تندت إلى اختیار الحیوانات نظًرا لقدرتھا على تقدیم منتجات محددة ال

نة للتغذیة واإلدارة، مّما أفض���ى إلى نمو س���ریع وغالّت مرتفعة. وأدّى كّل ھذا  الظروف المحس���ّ
 عالیة األداء لإلنتاج التجاري.إلى تطویر سالالت دولیة 

مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة إلى استخدام الموارد الوراثیة الحیوانیة لألغذیة وتلجأ 
والزراعة، غیر أن مس�����توى ترّكز وتخص����ّ�ص أنش�����طة التربیة یختلف إلى حدّ بعید ض�����من 

دیة، یتولّى س���واء. وبص���ورة تقلیالقطاع، على مس���توى األنواع والمس���توى اإلقلیمي على حٍدّ 
إدارة الموارد الوراثیة الحیوانیة والتربیة مربو الماش������یة الذین یجمعون بین وظیفتي التربیة 

عبر انتقاء  محليواإلنتاج في األعداد ذاتھا من الحیوانات. ویمكن القیام بذلك على مس������توى 
حلیًا، أو على الحیوانات بحیث تش���ّكل الجیل التالي انطالقًا من القطعان واألس���راب المتوفرة م

المس���توى اإلقلیمي أو الوطني من خالل تش���كیل مجموعة تربیة عادیة عبر تجمعات تربیة أو 
جمعیات تسجیل القطعان. وفي العقود األخیرة، تطّور قطاع تربیة متخصص جدًا بالنسبة إلى 
بعض أنواع المواش���ي وفي بعض أقالیم العالم. وفي قطاع الدواجن بص���ورة خاص���ة، س���محت 

ت التكاثر المرتفعة نس���بیًا لص���ناعة واس���عة النطاق في مجال تربیة الحیوانات، وس���مات معدال
بیولوجی��ة أخرى، بتعزیز التحس������ین الوراثي وإم��داد المنتجین بطیور ذات إمك��ان��ات وراثی�ة 
عالیة. وتوجد ھیاكل مماثلة في قطاع الخنازیر، وإن كان بدرجة أقل، كما أنھا بدأت بالظھور 

 .في قطاع األلبان
نوًعا فقط في اإلنتاج الحیواني، حیث أن لبعض ھذه األنواع مس����اھمة  40ویتم اس����تخدام حوالي 

األبقار، والخنازیر،  -ص������غیرة في إجمالي إنتاج األغذیة. وتوفّر األنواع "الخمس�������ة الكبرى"
معظم المنتجات الغذائیة الحیوانیة المنش�������أ. وأّما دور األقارب  -والخراف، والماعز والدجاج 

 .فھو متواضع في الوقت الحالي في تربیة الحیواناتلبریة لألنواع المدّجنة ا
وخض��ع قطاع الثروة الحیوانیة منذ الثمانینات، إلى ض��غوط حادة من أجل تعزیز المس��اھمات 

في اإلنتاج الغذائي. وتمثّلت القوة الدافعة لھذه الظاھرة، التي تُس������ّمى ثورة الثروة  ةاإلجمالی
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80Fالحیوانیة،

في الطلب المتنامي على المنتجات الحیوانیة المنش���أ والزیادة في اإلنتاج التجاري  17
، ازداد اإلنت��اج الع��المي من اللحوم 2014و 1980الكثیف في البل��دان الن��امی��ة. وبین ع��امي 

في المائة على التوالي. وأفض����ت ثورة الثروة الحیوانیة  170في المائة و 234والحلیب بنس����بة 
في اإلنتاج الحیواني من المناطق المعتدلة إلى المناطق االس������توائیة وش������بھ  إلى تحّول كبیر

االس������توائیة. وتعززت الزیادة في اإلنتاج بفعل اس������تیراد موارد وراثیة مختارة، في حین لم 
 تتحسن في كثیر من الحاالت السالالت المحلیة من خالل برامج التربیة الوطنیة.

81Fزراعةوتبیّن تقدیرات منظمة األغذیة وال

ملیار شخص عام  9.1أنھ من أجل توفیر األغذیة لـ����  18
ملیارات طن، كما ینبغي أن یص��ل  3، یجب أن یرتفع اإلنتاج الس��نوي للحبوب إلى حوالي 2050

 ار االتجاھات الحالیة لالستھالك.ملیون طن، في حال استمر 470اإلنتاج السنوي للحوم إلى 
وفي حین تُس���تخدم الحیوانات بص���ورة رئیس���یة إلنتاج األغذیة وتوفیر خدمات التموین األخرى 

نظام خدمات من األھمیة بمكان التش������دید على أنھا توفر أیض������ا (مثل األلیاف والفرو والجّر)، 
تنظیمیة وداعمة (مثل إعادة تدویر المغذیات ومكافحة األعش��اب). كما أنھا تتّس��م بقیم إیكولوجي 

نظم  افیة ھامة (مثل الھویة، والثروة والحالة، والترفیھ والریاض������ة)، ذات أھمیة خاص������ة فيثق
 اإلنتاج الكثیفة والمختلطة.

 
 الموارد الوراثیة المائیة

 
إن تربیة األحیاء المائیة صناعة جدیدة نسبیًا، وقد طرأت علیھا تطورات رئیسیة في 

ستین األخیرة، على الرغم من وجود سنوات ال ستزراع  ال بعض األشكال منھا، مثل ا
سنین الماضیة شبوط، التي یمكن أن تعود آلالف ال وتراوح معدل نمو تربیة . سمك ال

ئة س��نویًا خالل العش��رین س��نة الماض��یة، افي الم 10ئة وافي الم 8األحیاء المائیة بین 
األس������ماك ویتجاوز حالیًا إنتاج . ئة من الزعنفیات المس������تھلكةافي الم 50والیوم یتم اس������تزراع 

وبینما تكتس����ب تربیة األحیاء المائیة في . المس����تزرعة إنتاج لحوم األبقار في جمیع أنحاء العالم
المناطق البحریة والس�������احلیة أھمیة متزایدة، فإن الغالبیة العظمى من اإلنتاج العالمي لألحیاء 

 .زال من المناطق الداخلیةما تیة المائ
تدجین األنواع : جین متوازیین لتلبیة طلب المس������تھلك وزیادة اإلمدادات الغذائیةویتم اتخاذ نھ

وقد ارتفع . الجدیدة واإلدارة الجینیة الفعالة، والتحس����ین الوراثي لألنواع التي یتم إنتاجھا تجاریًا
 600إلى حوالي  1950ص���نفًا في عام  70عدد أص���ناف األنواع المس���جلة في بیانات المنظمة من 

ومن بین األنواع األكثر ش����یوًعا في المزارع، الس����لمون، والبلطي، والش����بوط، . 2018م في عا
الزعنفیات، والمحاریات : والمحار، والروبیان، وھي تمثل ثالث مجموعات تص����نیفیة رئیس����یة

 .ثنائیة الصمامات، والقشریات عشریات األرجل
سریع في الصناعة یعتمد وال یزال التحسین الوراثي لألسماك المدجنة حدیثًا، ولكن الت طور ال

وتس�����تخدم أنواع . بش�����كل متزاید على اس�����تخدام الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتبادلھا
یة  یة في األحواض، والترب لك الترب ما في ذ تاج ب یة لتحس������ین اإلن یات الوراث فة من التقن مختل

التعدیل الجیني بش������كل وقد تم اس������تخدام . االنتقائیة، والتھجین، والتالعب بالكروموس������ومات
وبما أن تربیة األحیاء المائیة والتحس������ین الوراثي للموارد الوراثیة المائیة . محدود للغایة فقط

تزال حدیثة، فإن العدید من األنواع المس������تزرعة قریبة جینیًا جدًا من  لألغذیة والزراعة ما

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

Livestock to 2020. The next food revolution.  وثیقة نقاش حول األغذیة والزراعة والبیئة صادرة عن المعھد الدولي لبحوث
 .واشنطن العاصمة، المعھد الدولي لبحوث السیاسات الغذائیة 28.السیاسات الغذائیة، الصفحات 

متاح على الموقع (روما . 2050عام  .كیف یمكن توفیر األغذیة للعالم. 2009.منظمة األغذیة والزراعة،   18
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf(. 
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 جن وغیر المحس�����ّ�ن وراثیًا، ماوبالتالي، فإن النوع البري، أي النوع غیر المد. أقاربھا البریّة
یة مائ یة األحیاء ال تاج وترب ًما في إن ھا ھذه . یزال یلعب دوًرا  قد تكون  وفي بعض الحاالت، 

وبالتالي، فإن االعتماد على النوع البّري في تربیة األحیاء . األرص�������دة في حالة حفظ س������یئة
 .المائیة یوفر حافًزا للحفاظ على ھذه األنواع وموائلھا

شكل إن شیوًعاوی صناعيفي الزراعة  تاج بعض األنواع األكثر   ، مثلالتي یغلب علیھا الطابع ال
س��مك الس��لمون األطلس��ي والجمبري األبیض، أحد االس��تثناءات الس��تمرار الحاجة إلى األنواع 

وبالنس������بة لھذه األنواع، تم القض�������اء تقریًبا على الحاجة . البرّیة إلنتاج تربیة األحیاء المائیة
الوراثي من األقارب البریة، وتتم التحس������ینات الوراثیة من خالل برامج تربیة وتبادل لإلدماج 

 .بین المربین التجاریین
وتشكل المزارع التجاریة الكبیرة، أو مراكز التربیة، المصدر الرئیسي للموارد الوراثیة المائیة 

وفي مجال تربیة . ه األنواعلألغذیة والزراعة المحس�نة وراثیًا من أجل تربیة األحیاء المائیة لھذ
الف آل یًام تتح لص�����غار المزارعین الفرص�����ة لتدجین األنواع وتحس�����ینھا وراثل ،األحیاء المائیة

نات البریةفي  حدث ذلكالس������نین مثلما  یل والحیوا تاج المحاص������ وقد اعتمدت التطورات . إن
، على التمویل الروبیانالس���ریعة األخیرة في التحس���ین الوراثي، وخاص���ة بالنس���بة للس���لمون و

والتكنولوجیا، والوص������ول إلى الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة، وغالبًا ما یكون ذلك 
وال تزال البنوك الجینیة للموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة . في أیدي الش���ركات الكبرى

لعدد قلیل من األنواع األكثر قلیلة، وال تتوفر عادة بنوك الجینات الممولة من القطاع العام إال 
 .شیوًعا في تربیة األحیاء المائیة

وھناك عدد كبیر من أص�����حاب المص�����لحة في قطاع تربیة األحیاء المائیة على طول س�����لس�����لة 
حاب  عة وبیع المنتجات، وھم یتراوحون بین أص������ اإلمداد، من التحس������ین الوراثي إلى الزرا

ن أن الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة وفي حی. الحیازات الصغیرة والشركات الكبیرة
ا ألغراض أخرى ، على س���بیل تس���تخدم في المقام األول في إنتاج األغذیة، فإنھا تس���تخدم أیض���ً

إنتاج األس������ماك والحیوانات األخرى لیتم إطالقھا في المیاه الطبیعیة أو المعدلة من في ثل امال
في ترفیھیة، ومن مص��اید األس��ماك التجاریة والأجل تحس��ین أرص��دتھا، مثل أس��ماك الطعم لكل 

 .استزراع أسماك الزینة
 

 الموارد الوراثیة الحرجیة
 

إّن الس�����تكش�����اف مواد التكاثر الحرجي وتقییمھا وحركتھا تاریخ عریق في القطاع 
" أعراق جغرافیة"وقد أظھرت أولى التجارب على المص�������ادر وجود  19.الحرجي

أیض�ً�ا أّن للمص��در األس��اس��ي للبذور تأثیر كبیر على ش��جار وبیّنت ض��من أنواع األ
وقد تم وضع العدید من التجارب الدولیة . استمراریة جھود زراعة األشجار وأدائھا

على المصادر بالنسبة إلى الكثیر من أنواع األشجار الختبار أداء المادة الوراثیة لألشجار من 
ارب على المص����ادر ھذه تأثیر كبیر على الطلب وبالتالي، كان لنتائج التج. أقالیم مختلفة/بلدان
مص��ادر مقارنة بمص��ادر أخرى وكانت الس��بب في العدید من عملیات البعض البذور من على 

ًضا حوافز لصون . نقل المادة الوراثیة بین البلدان واألقالیم وأعطت التجارب على المصدر أی
ص�����ادر غیر مكتملة بالنس�����بة إلى ولكن االختبارات الخاص�����ة بالم. الموارد الوراثیة الحرجیة

 .جمیع األنواع والبلدان
ویتمثل أحد أوجھ االس��تخدام الرئیس��یة للموارد الوراثیة الحرجیة في اس��تخدامھا المباش��ر كمادة 

) على ش�����كل بذور وأجزاء مقطوعة وأجزاء أخرى من الش�����جرة المس�����تخدمة لإلكثار(للتكاثر 
ویتراوح إلى حد كبیر مدى . اجة الزراعیةلغرض التش������جیر أو التحریج أو إنش�������اء نظم للحر
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اس��تخدام الموارد الوراثیة الحرجیة في برامج االس��تكش��اف والتربیة المنھجیة بین مختلف أنواع 
س��نة من اآلن بالنس��بة إلى  50وقد بدأت عملیات االس��تكش��اف والتحس��ین المنھجي قبل . األش��جار

مثل أشجار (عدد من أنواع األشجار السریعة النمو المستخدمة في حراجة المساحات المزروعة 
وكانت جھود االستكشاف . في الزراعات الصناعیة والصغیرة) الصنوبر والّسنط واألوكالبتوس

ناطق المعتدلة والشمالیة والتقییم قد بدأت بالنسبة إلى مجموعة مختلفة من أنواع األشجار في الم
وإن كانت برامج التحس����ین المنھجي بقدر أكبر قد انطلقت خالل القرن  ،س����نة من اآلن 200قبل 

ومؤخًرا، بدأت تربیة األش������جار تش������مل مجموعة واس������عة من تقنیات التكنولوجیا . العش������رین
 .في ذلك التربیة بمساعدة واِسماتاألحیائیة بما 

لعظمى من أنواع األش��جار األخرى، فال تزال جھود التحس��ین محدودة أما بالنس��بة إلى الغالبیة ا
وباإلجمال، . وتقتص������ر في معظمھا على التجارب على المص������ادر واختیار مجموعات البذور

تعاني تربیة األش�����جار في الغابات من قیود بس�����بب طول الفترات الفاص�����لة بین الجیل واآلخر 
. تزال ض���من األجیال األولى من التحس���ین الوراثي ودورات تربیتھا بحیث أّن معظم األنواع ال

قد تكون ملحوظة لكون أنواع األش������جار الحرجیة غیر لكل جیل غیر أّن المكاس�������ب الوراثیة 
. تیح الفرص������ة لتكثیف عملیة االنتقاءتمس������تأنس������ة وتتمیز بدرجات عالیة من التنوع الوراثي، 
ط وبعض أنواع الصنوبر تقدًما سریعًا وتسجل بعض األنواع مثل األوكالبتوس االستوائي والّسن
وتقنیات ) أقّل من عش��ر س��نوات عادة(نس��بیًا بس��بب قص��ر الفترات الفاص��لة بین الجیل واآلخر 

وقد تكون األحجام الفعلیة لمجموعات جینات أنواع األش����جار في برامج التربیة . االنتقاء المبكر
ن، قد یكون باإلمكان الحصول على مواد وتبعًا لمستوى التحسی. كبیرة ومشتتة للغایة في الغالب

سبیل المثال، ال. التكاثر ألنواع األشجار الحرجیة من مصادر منّوعة یزال تجمیع البذور  فعلى 
من المجموعات البریّة والطبیعیة ألغراض اإلكثار المكثّف في المس��احات المزروعة أو إلعادة 

إدارة حدائق البذور، وھي مرافق خاص�����ة وإض�����افة إلى ذلك، تتم . تجدید الغابات أمًرا ش�����ائعًا
والمادة الوراثیة التي یتم إنتاجھا في ھذه . مرتبطة ببرامج التربیة المنّظمة، إلنتاج البذور تحدیدًا

الحدائق تخض����ع عادة لالختبار واالنتقاء بواس����طة تجارب عبر مواقع وظروف مناخیة مختلفة 
س�مات تجاریة محددة كحجم الخش�ب أو الغلة من وباإلمكان إعدادھا على النحو األمثل بما یالئم 

وغالبًا ما تتولى شركات كبرى أو وكاالت . اللّب أو الغلة من الكتلة األحیائیة أو الزیوت الورقیة
أو قطع األش����جار، في حین أّن /حكومیة إدارة الحاض����نات الكبرى إلنتاج ش����تالت األش����جار و

المحلیة وھي غالبًا ما تش���كل المص���در  الحاض���نات الص���غیرة یدیرھا المزارعون والمجتمعات
جد فیھا حراجة الرئیس����ي لش����تالت األش����جار في المناطق الریفیة، خاص����ة المناطق التي ال تو

 .لألغراض التجاریة
خارج موقعھا ألغراض الص������ون  یة الحرجیة  قد تّم تطویر بعض مجموعات الموارد الوراث و

وفي مقابل التاریخ الحافل لحركة . امةواألبحاث وتدیرھا عادة مؤس��س��ات بحوث عامة أو ش��بھ ع
الموارد الوراثیة الحرجیة حول العالم والنسبة العالیة من مواد التكاثر الحرجي الغریبة المستخدمة 

یتعلق بمش������اركتھا في تبادل المادة  ما للزرع والتحریج، ھناك اختالفات ملحوظة بین األنواع في
فعلى س�����بیل . انتش�����ارھا خارج نطاقات توزیعھا الطبیعیةالوراثیة على المس�����توى الدولي ومدى 

نط والص����نوبر  المثال، جرى نقل عدد من األنواع المخص����ص����ة للزرع الس����ریعة النمو مثل الس����ّ
واألوكالبتوس بش���كل مكثّف في مختلف أنحاء العالم وباتت تُزرع اآلن بعیدًا عن نطاقات توزیعھا 

نواع االس��توائیة المخص��ص��ة للخش��ب والعالیة القیمة وكذلك األمر، تتم زراعة بعض األ. الطبیعیة
مثل شجرة الماھوغاني واألرز اإلسباني وشجر الساج باعتبارھا أشجاًرا مستقدمة في العدید من 

 .البلدان
ومع أّن تبادل بعض األنواع كتلك المس���تخدمة في الزراعة الحرجیة قد حص���ل ربما على نطاق 

إلى أبعد من نطاقاتھا األص��لیة قد أدى دوًرا ھاًما في تطّور أض��یق، إال أّن توزیعھا على البلدان 
غیر أّن تبادل المادة الوراثیة بالنس���بة إلى العدید من األنواع كان محدودًا حتى اآلن . ھذا القطاع

وھو یحدث بش������كل رئیس������ي على المس������توى اإلقلیمي أو بین البلدان التي لدیھا نفس األحوال 
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الغابات األصلیة  واع مختلفة إلى حد كبیر ضمن موائلھا الطبیعیة فيوتُستخدم أیًضا أن. المناخیة
 .ط، مثالً ألغراض البحوث المحددةویقتصر تبادلھا على حاالت معینة فق

. وتجدر اإلش��ارة في جمیع ھذه الحاالت إلى أّن مالحظة أي قیمة اقتص��ادیة یتطلّب بعض الوقت
األش��جار لس��نوات عدیدة قبل حص��اد ثمارھا  وخالفًا لمعظم المحاص��یل الزراعیة، ینبغي زراعة

یكون من الص����عب تحدید الفوائد االقتص����ادیة لنقل المواد  وغالبًا ما. على ش����كل غذاء أو ألیاف
 .اإلیكولوجي ن سلع وخدمات النظامإلى ارتباطھا بسالمة الغابات وغیرھا م الوراثیة نظراً 

ھ��ا بعین االعتب��ار عن��د التع��ام��ل مع التي ینبغي أخ��ذلموارد الوراثی��ة الحرجی��ة أم��ا جوان��ب او
 :20الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا فھي كاآلتي

 .غالبًا ما تكون الموارد الوراثیة الحرجیة من األنواع والمجموعات غیر المستأنسة −
 .وال تعرف حدودًا لھا) وإن كان ببطء(األنواع الحرجیة بمفردھا  رتھاج −
یعتمد العدید من برامج . األنواع حول مختلف أنحاء العالمھناك تاریخ حافل بشأن انتقال  −

 ).Gmelinaو Eucalyptusو Pinusمثل (الزرع على األنواع الغریبة 
ومن " خدمات النظام اإلیكولوجي"من المنافع الناش������ئة عن الغابات ھي من فئة  العدید −

نقدیة لما قد وخالفًا لمحاص��یل اإلنتاج، من الص��عب تحدید قیمة . الص��عب تحدید قیمتھا
 .ینتج عن برنامج ما للتربیة أو االسترداد

وتتراوح فترات التربیة الفاص��لة . ال تتجلى منافع تربیة األش��جار إال بعد عقود من الزمن −
ویستغرق . سنة 40سنوات و 8سنة فیما قد یتراوح سّن المزارع بین  15سنوات و 10بین 

س�نة لكي تتجلى أي قیمة اقتص�ادیة  35برنامج تربیة األش�جار في الغابات المعتدلة قرابة 
قد تكون الفترة أقّل من ذلك إذا أمكن بیع البذور لقاء قیمة أعلى، (فعلیة نتیجة نقل المواد 

 ).غیر أّن المنفعة االقتصادیة غیر موثّقة بالكامل
ج الغابة عادة محص���والً جدیدًا كل عام لكن ھناك عدد خالفًا للمحاص���یل الزراعیة، ال تنت −

مة من غیر األخش�������اب  یة القی عال ید من المنتجات الحرجیة ال مار (متزا ما في ذلك الث ب
 .التي من شأنھا أن تساھم في تحقیق األمن الغذائي) والبذور والمواد الورقیة

ر الحاجة إلى ا − . لمادة الوراثیة الغریبةتعدّ مقاومة األمراض س����مة رئیس����یة غالبًا ما تفس����ّ
 :تشمل الجوانب التي ینبغي أخذھا بعین االعتبار ما یليو
o إنش���اء غابة س���لیمة من دون وجود خطط لجني في المنافع بكل بس���اطة أحیانًا  تتمثل

 محاصیل منھا في بعض الحاالت؛ 
o ما یكون مص��در المرض الذي ھناك س��عي لمقاومتھ من خالل برامج التربیة  وغالبًا

أي أّن مص����در المش����كلة ھو نفس����ھ (المنطقة نفس����ھا التي توجد فیھا المادة الوراثیة 
  ).مصدر المقاومة

 
 الموارد الوراثیة النباتیة

 
یات  بدا نذ  ھا م بادل عة وت یة والزرا یة لألغذ بات یة الن خدام الموارد الوراث جرى اس������ت

نة 10الزراعة، أي قبل  فقد دأب المزارعون وجماعات المزارعین على . آالف س������
زراعة البذور ومواد اإلكثار الخض���ریة وانتقائھا وتبادلھا، كما أدى مزیج من االنتقاء 

تدجین  لة الطبیعي والمص������طنع إلى  بد یاجات المت ھا مع االحت یة وتكییف بات األنواع الن
وقد أفض����ت الھجرة والتجارة واالس����تعمار إلى نش����ر العدید من األنواع . للزراعة ولالس����تھالك

ومنذ منتصف القرن التاسع . خارج مناطق نشأتھا، األمر الذي حفز المزید من الضغوط االنتقائیة
تالھم أخص������ائیو تربیة النبات والتكنولوجیا عش������ر، قام الموردون المتخص������ص������ون بالبذور، و

الحیویة، بوض���ع وس���ائل متقدمة من أجل اختیار الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة على 
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مس�����توى النمط الظاھري والنمط الوراثي والمس�����توى الجزیئي، إمعاناً في تش�����كیل المحاص�����یل 
نتجات الزراعیة واألنواع المس���تنبتة ذات والمس���اھمة في نظم زراعیة متقدمة، وإنتاج وتورید الم

 .السمات الممیزة
ویتم ص������ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في موقعھا الطبیعي وفي المزارع وفي 

وتضم حقول المزارعین ومجموعات التكاثر ألخصائیي تربیة النباتات، . خارج موقعھا الطبیعي
ویُحتفظ بالعدید من األقارب البریة للمحاص��یل الیوم . اص��یلنس��بة كبیرة من التنوع الوراثي للمح

وباإلضافة إلى ذلك، فإن نسبةً كبیرة من . ضمن مناطق محمیة أو ضمن نظم إیكولوجیة زراعیة
وبدأت . التنوع الموجود أص������الً في الموقع الطبیعي قد جمعت وخّزنت في مرافق خارج الموقع

ن قبل مربي النباتات والبحوث ذات م لقرن التاسع عشرفي نھایة اعملیة تكوین تلك المجموعات 
وتحتفظ بھا عامة بنوك الجینات على المس������توى . الص������لة، تخّوفاً من خس������ارة التنوع الوراثي

الوطني، ومراكز البحوث الدولیة، مع خض������وع بعض المجموعات األكثر أھمیة إلدارة مراكز 
مالیین عینة من  7كل عام، یقدّر أن حوالي وبش��. الجماعة االس��تش��اریة للبحوث الزراعیة الدولیة

تؤدي ھ��ذه الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة مخزن��ة خ��ارج مواقعھ��ا الطبیعی��ة، و
وبغض النظر عن بنوك الجینات التابعة للقطاع . وراً ھاماً في س������یر عمل القطاعدلمجموعات ا

ذی��ة والزراع��ة خ��ارج الموقع ك��ذل��ك في الع��ام، یتم االحتف��اظ ب��الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��
مجموعات التكاثر التابعة لطائفة متنوعة من الكیانات بما فیھا األفراد والجامعات والش������ركات 

ولكن حجم تلك المجموعات الخاص���ة مجھول بوجھ عام، كما أنھ لیس من الجائز للمواد . خاص���ة
 .الوراثیة المخّزنة أن تتاح للعموم

بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة لغایات اإلكثار متنوع  إن القطاع الذي یس������تعینو
للغایة أما تنظیمھ فیرتبط ارتباطاً وثیقاً بأنواع المحاص������یل التي تتم تربیتھا وبالمنطقة الجغرافیة 

أما الشركات الكبرى الخاصة فتزداد ھیمنتھا على سوق . وبنوع مجموعة المستخدمین المستھدفة
ریة بالنس��بة إلى بعض المحاص��یل الرئیس��یة وعالیة القیمة، مثل الذرة والخض��روات البذور التجا

وتس��تمر ش��ركات التربیة المتوس��طة والص��غیرة في العمل ض��من األس��واق الص��غیرة . الرئیس��یة
یخص المحاص����یل األقل جاذبیة تجاریاً مثل بعض المحاص����یل األس����اس����یة ذاتیة  للبذور، في ما

زالت مؤسسات القطاع العام على المستویین  وما. ان على سبیل المثال، مثل القمح والشوفالتلقیح
تحظى  الوطني والدولي تؤدي دوراً رئیس������یاً وھاماً في تربیة وتنمیة تنوع المحاص������یل التي ال

مثل الكس�������افا واألرز والذرة الرفیعة والحمص والفول  بخدمة كافیة من قبل القطاع الخاص،
لك المحاص������یل التي تزرع في بیئات ھامش������یة، أو من قبل وكذ الس������وداني والقمح والش������عیر،

جاري بلوغھم طاع الت عب على الق ثل  ،مزارعین یفتقرون إلى الموارد ویص������ یام وم طا ال طا الب
وعلى . األفریقي الدخن والدخنلوبیاء ووالس������لة الھندیة لص������الحة لألكل والبواللوفیات ا الحلوة

األس���اس���یة فض���الً عن مرحلة ما قبل التكاثر، تعتبر مس���توى بحوث التربیة، بما في ذلك البحوث 
شركات التكنولوجیا الحیویة الكبیرة والصغیرة معاً، والتي تكون مدمجة أحیاناً مع تربیة النباتات 

أما المس������تخدمون اآلخرون للموارد . وإنتاج البذور، والجامعات من الجھات الفاعلة الرئیس������یة
فیشملون جماعات المزارعین ومنظمات المجتمع المدني التي  الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

فھم قد یس������اھمون في إعادة إدخال الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة من بنوك . تدعمھا
الجینات إلى النظم الزراعیة الذي یقترن أحیاناً بالتربیة التش��اركیة للنبات أو األنش��طة التش��اركیة 

 .المدّربین یضطلع بھا كل من المزارعین والمربین النتقاء األنواع التي
ویمكن اس������تخدام أنواع مختلفة من الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في تربیة النباتات 

یقوم تطویر األنواع المس������تنبتة الجدیدة على اس������تخدام المواد  وعادة ما. وتطویر المس������تنبتات
ً الوراثیة المتقدمة بما أن االرتقاء  . بمواد أقل تقدماً إلى مس��تویات األداء نفس��ھا یتطلب تكلفةً ووقتا

ولكن یجوز استخدام األنواع المستنبتة القدیمة واألنواع األصلیة واألقارب البریة للمحاصیل، من 
ویجوز كذلك اس������تخدام التنوع الوراثي . أجل اإلتیان بخص������ائص محددة في مجموعات اإلكثار
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لیة واألنواع المستنبتة التقلیدیة من أجل أنشطة توسیع القاعدة، ومن الموجود في السالالت األص
 .أجل تطویر األنواع المتكیفة مع الظروف البیئیة الصعبة ونظم اإلنتاج قلیلة المدخالت

على مر التاریخ، جرى تبادل المحاص������یل والموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة على و
، وقد ساھم العدید من الناس في العدید من األماكن المختلفة بطریقة نطاق واسع عبر أنحاء العالم

ونتیجة لذلك، یعتمد جزء ھام من اإلنتاج الحالي . أو بأخرى في التنوع الوراثي للمحاص����یل الیوم
وتتكل البلدان كلھا إلى درجة معینة على . للمحاص���یل على اس���تخدام الموارد الوراثیة المس���تقدمة

 .ذي نشأ في أمكنة أخرىالتنوع الوراثي ال
وإن التدفق الدولي الحالي للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة یتم بأش������كال كثیرة مختلفة، 

یة من المجموعات المحفوظة خارج الموقع،  مادة الوراث نات ال بادل عی من خالل مثالً من خالل ت
یة،  بات بذور التجاریة ومواد اإلكثار الن یات بیع ال ید التطویر ومن خالل عمل یة ق قل المواد الوراث ن

وتبلغ حركة التبادل الدولي لعینات بنوك . أو كجزء من المش�����اتل الدولیة للتربیةات ض�����من ش�����رك
الجینات عش������رات اآلالف من عملیات النقل س������نویاً، وتؤدي دوراً ھاماً في ص������ونھا وفي البحث 

وفي الوقت نفس����ھ، تجدر اإلش����ارة إلى أن . حد س����واء والتطویر لدى البلدان النامیة والمتقدمة على
غالبیة المواد الوراثیة التي تس�����تخدم بص�����ورة مباش�����رة في التربیة وفي تطویر األنواع، تأتي من 

تس������تخدم بین الفترة " الدخیلة"مجموعات اإلكثار الموجودة في إقلیم واحد فیما أن المواد الجدیدة 
 .واألخرى وحسب

بادل  بالمحص������ول المعیّن وبنوع وترتبط طرائق ت یة لألغذیة والزراعة  بات یة الن الموارد الوراث
وبص���ورة عامة، تتجھ األمور نحو ممارس���ات أكثر رس���میة . الجھات الش���ریكة في عملیة التبادل

فإن نقل عینات المادة الوراثیة من . للتبادل تتم بشكل رئیسي من خالل اتفاقات نقل المادة الوراثیة
وقد وافقت . س����بیل المثال یخض����ع أكثر فأكثر إلى اتفاقات نقل المادة الوراثیة بنوك الجینات على

عة  یة والزرا یة لألغذ بات یة الن یة بش�������أن الموارد الوراث لدول ھدة ا عا قدة في الم عا األطراف المت
على اس����تخدام عقد موحد ھو االتفاق الموحد لنقل المواد، لكل عملیة نقل مواد ) المعاھدة الدولیة(

نطاق تغطیة النظام المتعدد األطراف للحص����ول على الموارد وتقاس����م المنافع بموجب  واقعة في
 .المعاھدة

جمیع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة المدرجة في "ویش����مل النظام المتعدد األطراف 
والتي تخض��ع إلدارة وإش��راف ) نوعاً من المحاص��یل واألعالف 64(الملحق األول من المعاھدة 

قدة وفي المجتمع ككل عا مادة " (األطراف المت یة یو )2-11ال بات یة الن مل الموارد الوراث التي ش������
االتفاق الموحد لنقل  بموجبیتم و. نون واالعتباریوألش�����خاص الطبیعیا يطوعیدرجھا بش�����كل 

وبن�اء على  .النظ�ام المتع�دد األطرافإط�ار جمیع الموارد الوراثی�ة النب�اتی�ة تح�ت إت�اح�ة  المواد
روط نفس��ھا، تتاح الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة التي تحتفظ بھا مراكز البحوث الش��

وتتیح . 15الزراعیة الدولیة التابعة للجماعة االس��تش��اریة للبحوث الزراعیة الدولیة بموجب المادة 
بغض  ،روط نفس���ھاة للجینات طوعاً إمكانیة الحص���ول على مجموعاتھا بناء على الش���یدبنوك عد

وقد یكون التبادل في ما . أما ال األول بالمعاھدةدرجة في الملحق النظر عما إذا كانت العینات م
في حال اس�����تخدام األنواع التجاریة المس�����تنبتة إلخض�����اعھا إلى (بین المربین التجاریین مجانیاً 

لتب��ادل بین وفیم��ا أن ا. أو خ��اض������ع��اً ألحك��ام اتف��اق��ات نق��ل المواد التج��اری��ة) المزی��د من التربی��ة
  .المزارعین یكون محدوداً بحكم المسافة والعوامل االجتماعیة، إال أنھ مجاني عامة

 
 الموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات

 
اس���تخدمت الموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات كأغذیة وكأدوات 

 آالف السنین.إلنتاج الزراعي على مدى في ا
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84Fوالالفقاریاتالموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة 

21 
إن عدد الموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة المس������تخدمة حالیا في التطبیقات الغذائیة أو 

 ً ً  الزراعیة ص����غیر نس����بیا ، ویعزى إلى العدد الھائل من األنواع التي یحتمل أن تكون مفیدة قیاس����ا
ذلك إلى القیود الفنیة على اس���تنبات الكثیر من الكائنات الدقیقة الحیة. وتتس���م التطبیقات جزء من 

عوامل معززة لنمو  الزراعیة للموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة بالتنوع إلى حد كبیر:
 النبات وتحس����ین خص����وبة التربة؛ والمكافحة البیولوجیة؛ والتعایش المفید في الجھاز الھض����مي
للماش��یة؛ وإنتاج مواد كیمیائیة ذات فائدة مباش��رة بالنس��بة إلى الزراعة؛ والمحفزات في العملیات 
الزراعیة الص�����ناعیة؛ وفھم ومراقبة الكائنات الممرض�����ة المیكروبیة النباتیة والحیوانیة (بما في 

؛ الصناعيأو دي ذلك األسماك). كما تتسم التطبیقات الغذائیة بالتنوع إلى حد كبیر: التخمیر التقلی
تاج الموارد  فة إلى األعالف؛ وإن نات الحیویة؛ والمواد المض�������ا بان، والمعی تاج منتجات األل وإن
الكیمائیة المفیدة بالنس������بة إلى إنتاج األغذیة، بما في ذلك الفیتامینات واألحماض العض������ویة؛ 

ة الدقیقة الخطرة من وإص����الح الض����رر البیئي وتنقیة التربة والمیاه؛ وفھم ومراقبة الكائنات الحی
 الناحیة الصحیة، مثل السموم الغذائیة والكائنات الممرضة التي تحملھا األغذیة.

وتستخدم الموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات باألساس بفرز كمیات كبیرة من 
ر صونھا في شكل مطھّ  الكائنات الدقیقة التي توجد بشكل طبیعي أو الموارد المیكروبیة التي یجري

في مجموعات خارج مواقعھا الطبیعیة. وقد ینطوي علم األحیاء التركیبي على التحس����ین الوراثي، 
 غیر أن ذلك یظل ظاھرة ھامشیة رغم احتمال اتساعھا في المستقبل.

وتكمن مجموعات اس��تنبات المیكروبات في ص��لب ھذا القطاع. وإن جمیع مجموعات االس��تنبات 
المعروفة ذات الحیازات الكبرى في مجالي األغذیة والزراعة ھي ملك للقطاع العام أو لمنظمات 
غیر ھادفة للربح ذات تمویل حكومي كبیر. وھي تحقق عدة أھداف: ش��راء االس��تنباتات وص��ون 

ون الكائنات الحیة الدقیقة خارج مواقعھا الطبیعیة؛ وتزوید الص������ناعات والمعاھد الثقافات وص������
ن ؛ وتوفیر التجفیف بالتجمید وغیر ذلك ماألص������لیةالمیكروبات األكادیمیة والبحثیة باس������تباتات 

باتات المودعة ألغراض براءات  لة بالمیكروبیولوجیا؛ ومس������تودع لالس������تن الخدمات المتص������
المیكروبات والمجاالت ذات الصلة. ویوجد العدید من وتصنیف أن تنوع االختراع؛ والبحوث بش

مجموعات اس������تنبات المیكروبات في بلدان منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتص�������ادي. 
ویش��ارك الكثیر من البلدان على نحو نش��ط في جمع الكائنات الحیة الدقیقة وتبادلھا على الص��عید 

یكروبات من البلدان التي ال تنتمي إلى منظمة التعاون والتنمیة في الدولي، وتمثل مجموعات الم
شبكة العامة لمجموعات االستنبات. وقد  المیدان االقتصادي مجموعة فرعیة ھامة ومتنامیة في ال

ئیة النظم الزراعیة والغذاتم جمع الموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة المستخدمة حالیا في 
كولوجیة الزراعیة الغنیة باألنواع االس���توائیة وش���بھ االس���توائیة ومن المناطق غیر یمن النظم اإل
85Fاالستوائیة.

22 
إلى أن كل مجموعة من مجموعات اس��تنبات المیكروبات تحتوى على مجموعة مھمة من  ونظراً 

في المائة في المتوس������ط من الس������الالت في كل مجموعة ھي فریدة من  40الس������الالت الفریدة (
86Fنوعھا)، فإن التعاون والتبادل في ما بین مجموعات استنبات المیكروبات مسألة شائعة.

وتحدث  23
تدفقات من المواقع الطبیعیة إلى خارجھا، في جمیع االتجاھات  بادل ھذه، وكذلك ال یات الت عمل

ات التبادل ھذه كانت على مر التاریخ غیر رس������میة إلى حد كبیر، الجغرافیة. وفي حین أن عملی
87Fفقد ش������ھدت العقود األخیرة تطورا ملحوظا باتجاه إض������فاء طابع رس������مي علیھا.

 وعلى وجھ 24
الخصوص، تتجھ مجموعات استنبات المیكروبات بشكل متزاید نحو استخدام الصكوك القانونیة: 

                                                 
 .9-10الصفحات  ،59وثیقة الدراسات األساسیة رقم یستند ھذا القسم إلى   21
 .46وثیقة الدراسات األساسیة رقم الفصل الثاني من   22
 .46وثیقة الدراسات األساسیة رقم الفصل الثاني من   23
 46وثیقة الدراسات األساسیة رقم الفصل الثاني من   24

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb720e.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak566e.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak566e.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak566e.pdf
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ات نقل المواد عند توزیعھا. وتطبق على العموم بعض اتفاقات االقتناء عند ش������راء المواد واتفاق
القیود المھمة، خاص���ة على عملیات توزیع أخرى على أطراف ثالثة، حتى بالنس���بة إلى أغراض 
لدرجة  با یا األمن البیولوجي  یة، ألغراض إدارة الجودة ولمع�الج�ة قض�������ا البحوث غیر التج�ار

یة جار یة الت ما ینطوي األمر على التنم ند قات األولى. وع فا جة إلى إبرام ات حا ناك  قد تكون ھ  ،
إضافیة مع مجموعة استنبات المیكروبات، والمودع األول و/أو بلد المنشأ، على أساس أن متلقي 
المواد یتحمل مسؤولیة اتخاذ جمیع الخطوات الضروریة لالمتثال لتدابیر الحصول على الموارد 

ي ذلك ما یتعلق بالموافقة المس���بقة عن علم من وتقاس���م منافعھا ألنھا قد تنطبق على المواد، بما ف
بلد المنش��أ. وقد یقتض��ي التبادل بین مجموعات مؤھلة الس��تنبات المیكروبات إجراءات مبس��طة. 
ف���المجموع���ات التي توج���د في البل���دان التي تنتمي إلى منظم���ة التع���اون والتنمی���ة في المی���دان 

إلیھا تش���تمل على بنود ذات ص���لة بالتبادل  االقتص���ادي وتلك التي توجد في البلدان التي ال تنتمي
المش���روع / القانوني في اتفاقات نقل المواد الخاص���ة بھا، وھو ما یس���مح لمجموعات االس���تنبات 
العامة التي تمتثل لمعاییر إدارة الجودة الص��ارمة بمواص��لة توزیع مواد البحوث المیكروبیة التي 

بات (ما یس���مى بالتبادل المش���روع). وتبذل المیكروتلقتھا من مجموعات عامة أخرى الس���تنبات 
 ش����بكة مراكز الموارد البیولوجیة األوروبیة واالتحاد اآلس����یوي للموارد المیكروبیولوجیة جھوداً 
لجعل االس��تنباتات متاحة داخل الش��بكات مع بعض القیود. ولكن اس��تجابة لتزاید الفرص التجاریة 

عات االس���تنبات في بعض البلدان في تس���عینات والقیود المالیة على اإلنفاق الحكومي على مجمو
القرن الماض���ي، أص���بح ھذا النموذج مھددا. فقد ابتعدت بعض مجموعات اس���تنبات المیكروبات 

المواد حتى بالنس�����بة إلى عملیات  عن ممارس�����ات التبادل والتعاون واعتمدت اتفاقات تقیدیة لنقل
88Fالتبادل بین مجموعات استنبات المیكروبات.

25 
والمعاییر ألفض��ل جتمع مجموعات االس��تنبات مجموعة ممیزة من مدونات الس��لوك وقد وض��ع م

الممارس������ات ومس������تندات نموذجیة تعالج جوانب محددة من الحص������ول على الموارد وتقاس������م 
89Fمنافعھا.

26 
90Fالموارد الوراثیة من الالفقاریات المستخدمة في المكافحة البیولوجیة

27 
بدور رئیس������ي في النظم یات  قار بة  تض������طلع الالف یات التر یة. فھي تش�������ارك في عمل الزراع

الضروریة، وتوفر المكافحة البیولوجیة آلفات المحاصیل، وتستخدم إلنتاج الحریر أو األغذیة أو 
األعالف أو توفر التلقیح الذي یستفید منھ العدید من أھم المحاصیل في العالم من حیث الغلة و/أو 

91Fالجودة.

28 
حت مص������طلح الموارد الوراثیة من الالفقاریات في عوامل وتنظر ھذه المذكرات التفس������یریة ت

المكافحة البیولوجیة من الالفقاریات باألس������اس. فالمذكرات المتعلقة بالموارد الوراثیة الحیوانیة 
تتناول الملقحات من الالفقاریات. في حین أن المذكرات المتعلقة بالموارد الوراثیة المائیة تعالج 

یة الم مائ قاریات ال قاریات الالف یة من الالف ناول الموارد الوراث یة. ویمكن ت س������تخدمة في األغذ
 المستخدمة في أغراض أخرى ذات أھمیة في قطاع الزراعة في عمل في المستقبل.

ً  وتؤدي المكافحة البیولوجیة لآلفات دوراً  في نھج إدارة اآلفات المتكاملة في قطاعي األغذیة  ھاما
األعداء الطبیعیین لآلفات، المشار إلیھم في غالب األحیان باسم والزراعة. وھي تقوم على استخدام 

عوامل المكافحة البیولوجیة. وھي مفترس�����ات وطفیلیات آلفات الالفقاریات ودیدان خیطیة مس�����ببة 
 .األعشاب الضارةأعشاب تھاجم لمرض الحشرات، وآكالت 

                                                 
 .46وثیقة الدراسات األساسیة رقم الفصل الثاني من   25
 :للحصول على لمحة عامة، انظر  26

Collection Network responding to the requirements of the Nagoya Protocol on  The U.S. Culture. 2017 et al.McCluskey, K., 
.17-00982/mBio.1128.10. DOI: 1, Table 8. mBio Access and Benefit Sharing 

 12-9الصفحات  ،59وثیقة الدراسات األساسیة رقم یستند ھذا الفصل إلى   27
28  CAB . of invertebrates to sustainable agriculture and food securityThe positive contribution . 2012Cock, M.J.W., et al. 

Reviews. 7(043): 1–27. DOI: 10.1079/PAVSNNR20127043. 
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CGRFA-17/19/Report P a g e  19Appendix B,  

 

من المكافحة البیولوجیة. المكافحة البیولوجیة التقلیدیة، وھي إقحام عامل رئیس����یتان وھناك فئتان 
واحد أو أكثر من عوامل المكافحة البیولوجیة، وعادة ما یكون ذلك من منطقة منش��أ آفة، لمكافحة 
اآلفة في منطقة تم اجتیاحھا. وبمجرد ما یتم إقحام عامل المكافحة، یص������بح ھذا العامل متوطنا 

ش����ر. ویس����تمر عامل المكافحة في التأثیر على اآلفة المس����تھدفة دون الحاجة إلى أي ویتكاثر وینت
ت��دخالت أخرى. في حین تنطوي المك��افح��ة البیولوجی��ة المعّززة على إنت��اج عوام��ل للمك��افح��ة 

بة  -البیولوجیة  یة أو غری یل محددة، حیث تكافح اآلفة  -أص������ل وإطالقھا في حاالت محاص������
92Fاستمرارھا من دورة محصولیة إلى أخرى. المستھدفة، ولكن ال یتوقع

29 
كما تنطوي عملیة البحث والتطویر التي تؤدي إلى اس������تخدام عامل مكافحة بیولوجیة جدید على 
خطوات مختلفة تتطلب الحص������ول على الموارد الوراثیة. ویحدث أكبر عدد من عملیات تبادل 

ما یكون من الض������روري دراس������ة المراحل األولى من البحث والتطویر، عند يالمواد الوراثیة ف
 ً ما س���یتعین إجراء دراس���ات اس���تقص���ائیة أولیة لآلفة  اآلفة المس���تھدفة وأعدائھا الطبیعیین. وغالبا

المس������تھدفة وأعدائھا الطبیعیین في عدة بلدان، وعادة ما یتعین تص������دیر نماذج اآلفات وأعدائھا 
كن، بش��كل جزئي، االض��طالع الطبیعیین من أجل إجراء دراس��ات تحدید الھویة والتص��نیف. ویم

لة عن األعداء الطبیعیین لتقییم إمكاناتھا كعوامل للمكافحة البیولوجیة في بلد  بدراس������ات مفص������ّ
المص���در، في حین تجرى على نحو أفض���ل الدراس���ات المتعلقة بنوعیة العائل التي تنطوي على 

مس������تھدف أو في بلد نباتات أو حیوانات ال توجد في بلد المص������در في ظروف الحجر في البلد ال
ثالث. وعلى العموم، فنس��بة ص��غیرة من جمیع األنواع التي یجري العثور علیھا ودراس��تھا س��یتم 

 ً عامل معین باس���تخدامھا وإطالقھا كعوامل للمكافحة البیولوجیة. وبمجرد ما یحدّد  التوص���یة فعلیا
جة قل حا ناك  حة البیولوجیة، ھ حة البیولوجیة ویطبق ألغراض المكاف بادل آخر للمكاف لة إلى ت ی

93Fللمادة الوراثیة.

30 
ت حیة تستخدم ویتألف نوع المادة الوراثیة المستخدمة في المكافحة البیولوجیة باألساس من كائنا

یولوجیة. ویتم في الغالب جمع الكائنات في مواقعھا الطبیعیة وتص�������دیرھا عوامل للمكافحة الب
حس��ین الوراثي لعامل المكافحة البیولوجیة في كعینات حیة. وال یش��مل تطویر المنتج في العادة الت

ح��د ذات��ھ. وینطوي في غ��ال��ب األحی��ان، على األكثر، على تمییز بین المجموع��ات من حی��ث 
الخص����ائص البیولوجیة التي تؤثر على تأقلمھا مع البلد المس����تھدف أو اآلفة المس����تھدفة. ونتیجة 

 مكافحة البیولوجیة بریاً.لذلك، یمكن اعتبار معظم التنوع الوراثي المستخدم في ال
وتتمثل إحدى الس���مات الخاص���ة للمكافحة البیولوجیة التقلیدیة في طابع المنفعة العامة الذي تتس���م 
بھ أنش������طتھا. ومع توطن عوامل المكافحة البیولوجیة وتكاثرھا في البیئة المس������تھدفة، تص������بح 

باًرا من تلك النقطة متاحة بالمجان، ومن غیر الممكن االس������تمر ار جني أرباح من إنتاجھا اعت
وإطالقھا. وھكذا، فإن المكافحة البیولوجیة التقلیدیة تخض�����ع إلدارة القطاع العام، باألس�����اس من 
خالل مؤسسات البحوث الوطنیة والدولیة التي تتلقى أجًرا من الحكومات أو وكاالت التنمیة. وأما 

ً  المكافحة البیولوجیة المعّززة فھي نش���اط ظھر مؤخراً  في حین أن تاریخ اإلنتاج التجاري  ،نس���بیا
س��نة. ویتم االض��طالع بذلك من جانب عدد  50الواس��ع النطاق وبیع األعداء الطبیعیین ال یتجاوز 

 ً من الش��ركات في مختلف أنحاء العالم، یوجد معظمھا في البلدان المتقدمة وغالبیتھا  ض��ئیل نس��بیا
بیولوجیة المعّززة تنتج بالدرجة األولى متوس��طة أو ص��غیرة الحجم. ورغم أن عوامل المكافحة ال

للمحاص��یل عالیة القیمة، مثل خض��ار الدفیئة ونباتات الزینة، فإن متوس��ط ھامش الربح یكون في 
العادة منخفضاً جدًا. وفي حین یتولى المنتجون التجاریون بصورة رئیسیة تطویر أسالیب التربیة 

الجامعات تقوم في بعض األحیان بدور ھام والتوزیع واإلطالق، فإن مؤس��س��ات البحوث العامة و
 في المراحل األولى من البحث والتطویر.

                                                 
 .47وثیقة الدراسات األساسیة رقم   29
 .47وثیقة الدراسات األساسیة رقم   30

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb720e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb720e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb720e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb720e.pdf


20 PageAppendix B,  CGRFA-17/19/Report 

 

ویؤدي تبادل الموارد الوراثیة ذات الصلة بالمكافحة البیولوجیة على الصعید الدولي دوًرا حاسًما 
یة مرتبطا  ید مل المكافحة البیولوجیة التقل حام عوا ما یكون إق با  في س������یر عمل القطاع. وغال

م المواد الوراثیة الغریبة، حیث یتبع حركة المحاص����یل واآلفات المس����تھدفة في مختلف باس����تخدا
 أنحاء العالم. وواقع األمر أن الغالبیة العظمى من عملیات نقل عوامل المكافحة البیولوجیة تكون

توقعھ ألن اآلفات المستھدفة ھي نفسھا أنواع دخیلة ذات أصل  يفي ما بین القارات، وھو ما ینبغ
ابر للقارات في كثیر من األحیان. وعندما یس������تخدم عامل مكافحة بیولوجیة بنجاح في أحد ع

 ً غتنم الفرص لتكرار ھذا النجاح في بلدان أخرى من خالل إعادة توزیع عامل ما تُ  البلدان، فغالبا
لصعید المكافحة ھذا. وتبعا لذلك، كان تدفق الموارد الوراثیة المتصلة بالمكافحة البیولوجیة على ا

لدولي كبیراً  إلى حد بعید، وانطوى على عدة آالف من أنواع عوامل المكافحة البیولوجیة من  ا
94Fالبلدانأكثر من مائة بلد، وعملیات إقحام في عدد أكبر من 

31. 
إلى أن قطاع المكافحة البیولوجیة یتألف من عدد قلیل من الجھات الفاعلة، فقد خض������عت  ونظراً 

عملیات تبادل المواد الوراثیة بشكل أساسي للتقنین من خالل وسائل غیر رسمیة، بالدرجة األولى 
من قبل ش��بكات مھنیة، یمكن إض��فاء الطابع المؤس��س��ي علیھا أو العمل بكل بس��اطة على مس��توى 

یعني بالض���رورة عدم وجود أحكام  كن الطابع غیر الرس���مي لممارس���ات التبادل الش���خص���ي. ول
وش���روط معمول بھا. فممارس���ات االس���تخدام والتبادل "العرفیة" الراس���خة قد تنص، على س���بیل 
المثال، على تقاس��م النتائج التي یتم الحص��ول علیھا من اس��تخدام المواد أو، في حالة البحوث، نش��ر 

تركة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن ممارسات التبادل، في قطاع المكافحة البیولوجیة النتائج بصورة مش
المعّززة، تقنَّن أیض������ا من خالل الممارس������ات التجاریة التقلیدیة من قبیل ترخیص اإلنتاج (أي أن 
ش���ركات المكافحة البیولوجیة المعّززة األكبر حجما ترخص للش���ركات األص���غر اإلنتاج كوس���یلة 

95Fشركات جدیدة في بلدان جدیدة من أجل إمداد أسواق جدیدة). لتسھیل إنشاء

32 
 

 الغرض من ھذه الوثیقة -2
 

یتمثل الھدف العام من ھذه الوثیقة في مساعدة الحكومات على النظر في مسألة وضع تدابیر  -14
األخذ تشریعیة وإداریة أو سیاسیة للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أو تكییفھا أو تنفیذھا، مع 

في االعتبار أھمیة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، ولدورھا الخاص في األمن الغذائي، وسماتھا 
صول على الممیزة لمختلف القطاعات الفرعیة واالمتثال، حسب االقتضاء، للصكوك الدولیة للح

 الموارد وتقاسم منافعھا.
 

یة لألغذیة اعتبارات لوضع تدابیر للحصول على الموارد الوراث -3
 والزراعة

 وتقاسم منافعھا أو تكییفھا أو تنفیذھا
 

قد ترغب الحكومات، عند وضع تدابیر للحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة  -15
 وتقاسم منافعھا أو تكییفھا أو تنفیذھا، في النظر في اتخاذ الخطوات التالیة:
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للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، بما في ذلك المعنیة تقییم القطاعات الفرعیة  -أوال
 أنشطتھا، وبیئاتھا االجتماعیة واالقتصادیة، وممارسات استخدامھا وتبادلھا

 
 السمات الممیزة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة (أ)

قد ترغب الحكومات، كخطوة أولى، في تحلیل السمات الممیزة للقطاعات الفرعیة للموارد 
ة لألغذیة والزراعة، على النحو الذي تظھر بھ في بلدانھا. وقد بذلت محاوالت لتحدید الوراثی

السمات الممیزة للتنوع البیولوجي الزراعي من قبل االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف في 
96Fاتفاقیة التنوع البیولوجي

97F، والھیئة في دورتھا العادیة الرابعة عشرة33

. وشدد كّل منھما على 34
الدور األساسي للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة على األمن الغذائي؛ اعتماد العدید التالي: 

من الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة على التدخل أو التأثیر البشري؛ الدرجة العالیة من 
د ما یتعلق بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة؛ حقیقة أن العدی االعتماد المتبادل بین الدول في

من الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة قد تم تشكیلھا وتطویرھا وتنویعھا والحفاظ علیھا من 
خالل األنشطة والممارسات البشریة على مّر األجیال؛ أھمیة صون الموارد خارج مواقعھا 
الطبیعیة بدرجات مختلفة تبعاً للقطاع الفرعي للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة؛ أھمیة صون 
جمیع الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في مواقعھا الطبیعیة للحفاظ على حافظة دینامیة 

 للتنوع البیولوجي الزراعي.
 

أشكال مختلفة الستخدام القطاعات الفرعیة واالختالفات داخل القطاعات الفرعیة  (ب)
 للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة

 ً في أن تأخذ في االعتبار األشكال المختلفة والممارسات القائمة  قد ترغب الحكومات أیضا
ة لألغذیة والزراعة ھذه التي تستخدم فیھا القطاعات الفرعیة المختلفة للموارد الوراثی

 الموارد.
 

تعاونیات تجمع موارد المتعاونین من خالل برامج للتربیة تتولى  ،أحیانًا
الحكومات في إبراز أسلوب العمل قد ترغب و تربیة األشجار. ،المشتركة

المشترك ھذا للتربیة الحدیثة لألشجار في تدابیرھا الخاصة بالحصول على 
الموارد وتقاسم منافعھا بغیة تشجیع تجمیع الموارد الوراثیة الحرجیة، ودعمھ 
من خاللھا، وتیسیر تشاطر المنافع الناشئة عن استخدامھا، بما في ذلك من خالل اتفاقات 

 تقتصر على الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا. ن التي الالتعاو
 

 التدابیر القانونیة واإلداریة وتلك المتعلقة بالسیاسات، بما في ذلك الممارسات القائمة (ج)
القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ممارسات محددة  بعضوضعت 

ض البحث والتطویر؛ وھناك قطاعات فرعیة الستخدام وتبادل الموارد الوراثیة ألغرا
أخرى، مثل الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة التي تندرج في إطار النظام المتعدد 
األطراف المتعلق بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا بموجب المعاھدة، تغطیھا تدابیر 

 في بعض األحیان تدابیر قانونیة. إداریة خاصة أو حتى
 

ویش������مل  تش������مل المعاھدة جمیع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة.
ددًا قلیالً من محاص�����یل األش�����جار (التفاح ع أیض�����ا المتعدد األطراف ھانظام

]Malus[ ؛ وش������جرة الخبز]Artocarpus[ ؛ والح��امض] بم��ا في ذل��كPoncirus 
أنواع العلف من ) وبعض ]Cocos[؛ وجوز الھند]كفس������ائل جذریة Fortunellaو

أنواع نباتات خش������بیة. وبموجب المعاھدة، یتاح الحص������ول على ھذه الموارد الوراثیة 
یة  حاث والترب خدام والص������ون لألب قل المواد ألغراض االس������ت فاق موحد لن بموجب ات
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والتدریب لألغذیة والزراعة، ش����رط أال یش����مل ھذا الغرض اس����تخدامات كیمیائیة و/أو 
98Fالعلفیة/االستخدامات الصناعیة غیر الغذائیةصیدالنیة و/أو غیرھا من 

35. 
 

ومن شأن تحلیل الممارسات التجاریة والبحوث القائمة، وكذلك التدابیر التنظیمیة التي تتناول 
استخدام وتبادل الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ألغراض البحوث والتطویر، أن یساعد 

الموارد وتقاسم منافعھا، تستفید من الممارسات الحكومات في إعداد تدابیر للحصول على 
الحالیة وتتماشى معھا، وبالتالي تتجنب قدر اإلمكان وبحسب ما ھو مناسب خلق إجراءات 
إداریة إضافیة. كما قد ترغب الحكومات في أن تأخذ في االعتبار اإلطار القانوني الوطني 

تقاسم منافعھا، بما في ذلك قانون ألھمیة تنفیذ األحكام المتعلقة بالحصول على الموارد و
 الملكیة وقانون العقود والقوانین األخرى حسب االقتضاء.

 
اآلثار المحتملة لنطاق تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا بما في ذلك  (د)

 الزمني موضوعھا والنطاق
تدابیر قد ترغب الحكومات في تحلیل، بشيء من التفصیل، اآلثار المترتبة على نطاق 

ما یتعلق  الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا بما في ذلك موضوعھا والنطاق الزمني. وفي
بالنطاق الزمني لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، قد ترغب الحكومات في 
النظر، على وجھ الخصوص، في اآلثار المترتبة على تطبیق تدابیر الحصول على الموارد 

عھا على المواد القادمة من البلدان األخرى التي تم جمعھا قبل بدء إنفاذ تدابیر وتقاسم مناف
 الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا الخاصة بھا.

 
تدفقات المواد الوراثیة، بما في ذلك التدفقات الدولیة، ضمن القطاعات الفرعیة  (ھـ)

  المختلفة
یختلف مدى التبادل التاریخي والتبادل المحلي للمادة الوراثیة ونسبة التنوع الغریب 

وفي حین أن الموارد المستخدم، بین القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة. 
الوراثیة النباتیة والحیوانیة لألغذیة والزراعة تم تبادلھا على نطاق واسع، قد ال ینطبق ذلك 

القطاعات الفرعیة األخرى. وفي حین أنھ قد تم نقل بعض األنواع التجاریة األكثر صلة على 
ً على نطاق واسع في جمیع أنحاء العالم، فإن ھناك أنواع أخرى بدأت لتوھا تستزرع في  ا

تربیة األحیاء المائیة، أو أنھا تستخدم فقط في بیئتھا الطبیعیة في الغابات األصلیة وال زال 
دوداً حتى اآلن. وقد ترغب الحكومات عند وضع تدابیر للحصول على الموارد تبادلھا مح

ھا أو تكییفھا أو تنفیذھا، في النظر بعنایة إلى أھمیة تدفق المواد الوراثیة إلى عوتقاسم مناف
القطاعات الفرعیة ذات الصلة باألغذیة والزراعة في بلدانھا، وإلى التغیرات المستقبلیة 

 المواد الوراثیة نتیجة لتغیر المناخ.المحتملة لتدفقات 
 

یتم تب��ادل الموارد الوراثی��ة الحیوانی��ة على نط��اق واس������ع في الع��الم بموج��ب 
وقد ساھم حراس ومربو الماشیة  بروتوكوالت راسخة وأسواق لعملیة التبادل.

تاج  مد اإلن ھذه الس������الالت، والیوم یعت یة  عالم في تنم یدة من ال عد ناطق  في م
ظم األق��الیم على موارد وراثی���ة حیوانی���ة نش��������أت أو جرى الحیواني في مع

وفي الوقت الحالي، تحص����ل التدفقات الرئیس����یة للمادة الوراثیة  تطویرھا في مكان آخر.
لدان المتقدمة باتجاه  لدان المتقدمة أو من الب لة بین الب في األنواع التجاریة األكثر ص������

ض الس���الالت المكیفة مع ظروف بیئیة كذلك، تخض���ع المواد الوراثیة لبع البلدان النامیة.
اس������توائیة وش������بھ اس������توائیة للتبادل من البلدان المتقدمة إلى النامیة، وكذلك بین البلدان 
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وعلى عكس الس��الالت التجاریة األكثر ص��لةً التي یتّم تبادلھا على نطاق واس��ع،  النامیة.
وقد یتغیر  بادالت الدولیة.فإن معظم الس��الالت تُس��تخدم محلیًا، وھي غیر معنیّة كثیًرا بالت

ھذا الوض������ع، إذ أن الص������فات الالزمة لالس������تجابة إلى التحدیات المس������تقبلیة في إنتاج 
وإن ذلك لن یزید وحس����ب من  المواش����ي قد تكون موجودة في الس����الالت المكیفة محلیًا.

 ً  إلى تدفق تبادل الموارد الوراثیة الحیوانیة بص��ورة عامة، بل من الممكن أن یؤدي أیض��ا
 أكبر للمادة الوراثیة من البلدان النامیة باتجاه البلدان المتقدمة.

كذلك، فإن الحاجة إلى تكییف اإلنتاج الحیواني مع التحدیات المس����تقبلیة تس����لّط الض����وء 
 على أھمیة ص��ون المجموعة الكاملة من التنّوع القائم ص��ونًا فعاًال، في الموقع وخارجھ.

مس��توى الس��الالت، حین یتوقف اس��تخدام الس��الالت  ویمكن خس��ارة التنوع الوراثي على
 ً ، حین یصبح الحجم الفعلي المحلیة فتواجھ عندھا خطر االنقراض، وضمن الساللة أیضا

ألعداد الحیوانات من الس�����الالت المس�����تخدمة على نطاق واس�����ع ص�����غیًرا جدًا بس�����بب 
 االستخدام الكبیر لعدد محدود جدًا من حیوانات األصل.
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األحی��اء الم��ائی��ة قط��اع مھم ومتوس������ع في ك��ل من البل��دان الن��امی��ة إن تربی��ة 
ھات: من الجنوب  جا یة في جمیع االت قات للمواد الوراث تدف قدمة. وھناك  والمت
إلى الشمال، ومن الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الجنوب، ومن الشمال 

 إلى الشمال.
سل سبیل المثال، ثاني أكبر منتج لل شیلي، على  مون المستزرع على الرغم من أن وتعتبر 

الكرة الجنوبي. ویتم إنتاج البلطي األفریقي  نص���فالس���لمون ال یتواجد بش���كل طبیعي في 
بش���كل رئیس���ي في آس���یا، وقد تم إدخال محار المحیط الھادئ، الذي ھو أس���اس ص���ناعة 

األنواع  المحار في كل من أمریكا الشمالیة وأوروبا، من الیابان. ونظراً للعدد المتزاید من
المستأنسة، من المتوقع أن تزداد التبادالت الدولیة للموارد الوراثیة المائیة من حیث العدد 

 والكمیة.
 

ممارس������ة على الص������عید العالمي لموارد الوراثیة الحرجیة ظلت عملیات نقل ا
99Fقرون.ل ش��ائعة

ش��تى، بما من أجل زراعة األش��جار ألغراض وقد اس��تخدمت  36
الغابات وإدارة ص���الح المنتجات الخش���بیة وغیر الخش���بیة واس���تإنتاج في ذلك 

 مستجمعات المیاه.
وتم إدخال أنواع  وجرى تص���دیر بذور الس���نط من آس���یا وأوس���یانیا إلى أفریقیا الجنوبیة.

من  37و 91من أسترالیا إلى  Eucalyptus globulusو Eucalyptus camaldulensisاألوكالبتوس 
لدان األخرى على التو 100Fالي.الب

یة  Theobroma cacaoوتم إدخال  37 ناطق االس������توائ من الم
 الجدیدة إلى المناطق االس�����توائیة في أفریقیا وآس�����یا اعتباًرا من القرن الس�����ادس عش�����ر.

القرن للعدید من أنواع األشجار خالل المصدر خاصة بتجارب أجریت، في عدة بلدان، و
في توثیق من تحسن ونة األخیرة اآلما شھدتھ ورغم  بلدان أخرى.نشأھا بذور مبالماضي 

زال الكثیر ما یعملیات نقل المادة الوراثیة لألش���جار المس���تخدمة في الزراعة الحراجیة، 
 ، مجھولة.مصدرال بأصل من المعلومات، خاصة في ما یتعلق 

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

عة من من�اطق أخرى في الع�الم الموارد الوراثی�ة یة والزرا قد . فالنب�اتی�ة لألغذ
أص���بحت المحاص���یل مثل الكس���افا والذرة والفول الس���وداني والفاص���ولیاء التي 
نشأت في أمریكا الالتینیة من المحاصیل الغذائیة األساسیة في العدید من البلدان 

بادل ألنواع المحاص����یل في أفریقیا جنوب الص����حراء الكبرى، وھي تدل على االعتماد المت
ومع أن  طماطم مثالً.البین البلدان النامیة؛ واألمر نفس������ھ ینطبق على الخض������روات، مثل 

تمتع بنس������بة كبیرة من تنوع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة تالعدید من البلدان 
اج إلى حت��تعلى الم��دى البعی��د ق��د  ي، فھافي بنوك الجین��ات وفي حقول المزارعین ل��دیھ��

الحص���ول على تنوع إض���افي من مراكز تنوعّ أص���ناف المحاص���یل أو األنواع المس���تنبتة 
لة إلى تبادل الموارد الوراثیة  المزروعة في أماكن أخرى. تالي فثّمة حاجة متواص������ وبال

 النباتیة.
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 راثیة من الكائنات الحیة الدقیقةالو الموارد
 ،االنتش���ار بس���ھولة بواس���طة الكائنات العائلةیمكن لمعظم الكائنات الحیة الدقیقة 

سطة  شار  ولكنالریاح أو المیاه أو من خالل التصاقھا بأي مواد عضویة. بوا انت
یعني أنھ یمكن العثور على كل س������اللة في كل  الكائنات الحیة الدقیقة "في كل مكان" ال

ً مكان. وھناك اعتراف متزاید بأن الكائنات الحیة الدقیقة یمكن أن تظھ جغرافیة  ر أنماطا
بیولوجیة رغم توافرھا على نطاق واس��ع. وھذا یعني أن بعض الكائنات الحیة الدقیقة تكون 

101Fأخرى.متاحة فقط في موائل محددة وال یمكن العثور علیھا في أماكن 

38 
لى جانب ھذا الترابط في الحص������ول على الموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة في إو

ھا الطب یة في مواقع ھا الطبیع خارج مواقع بالمواد المخزنة  ما یتعلق  مة ترابط في  یة، ث یع
أكبر مجموعة الس��تنبات المیكروبات، بما یقرب من وإن مجموعات اس��تنبات المیكروبات. 

في المائة من حیازات الس�����الالت في المجموعات التي  2بأقل من  تحتفظس�����اللة،  25 000
في المائة فقط  1.5ما یقدر بنسبة بتوجد تحت لواء االتحاد العالمي للمجموعات االستنباتیة و

من مجموع التنوع البیولوجي لحیازات الس�����الالت الفریدة في االتحاد العالمي للمجموعات 
ص الكثیر من المجموع��ات في مج��االت مختلف��ة من البحوث  االس������تنب��اتی��ة. وق��د تخص������ّ

ص�����ات وما ترتب عنھا من اس�����تحداث لمجموعات اس�����تنبات المیكروبیة وإن ھذه التخص�����ّ 
أدى إلى  مرجعیة معترف بھا دولیا تس�����تخدم ویش�����ار إلیھا في معظم بحوث المتابعة ھو ما

 ً ً  تعاون دولي وثیق وتبادل للمواد، وبالتالي، إلى حالة اعتبرت "ترابطا حصول في ال وظیفیا
102Fصعید عالمي".على سالالت خارج مواقعھا الطبیعیة على 

39 
 الموارد الوراثیة من الالفقاریات لغرض المكافحة البیولوجیة

لدان أخرى  ما إلى ب لد  ھا في ب عالیت تت ف مل المكافحة البیولوجیة التي أثب لت عوا قد أحی ل
تاریخ  فة من اآلفات على مر  ھا آ لة التي تطرح حة متض������ررة من نفس المش������ك كاف الم

البیولوجیة. وھكذا، فإن تبادل الموارد الوراثیة ذات الص������لة بالمكافحة البیولوجیة على 
صعید الدولي یؤدي دوراً  ً  ال سما سیر عمل قطاع المكافحة البیولوجیة. وإن الغالبیة  حا في 

في ما بین القارات،  تكونالتقلیدیة العظمى من عملیات نقل عوامل المكافحة البیولوجیة 
توقعھ ألن اآلفات المس������تھدفة ھي نفس������ھا أنواع دخیلة ذات أص������ل عابر  يما ینبغ وھو

للقارات في كثیر من األحیان. وتبعا لذلك، كان تدفق الموارد الوراثیة المتص��لة بالمكافحة 
إلى حد بعید، وانطوى على عدة آالف من أنواع  البیولوجیة على الص������عید الدولي كبیراً 

ی�ة من أكثر من م�ائ�ة بل�د، وعملی�ات إقح�ام في ع�دد أكبر من عوام�ل المك�افح�ة البیولوج
  103F40.البلدان

 الثغرات المحتملة في تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا (و)
قد ترغب الحكومات، عند استعراض التدابیر الحالیة للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، 

ما یتعلق بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة أو األنشطة ذات  في تحدید أي ثغرات في
، قد ترغب وبالمثلالصلة بھا، وفي تحدید الحاجة إلى إیجاد تدابیر تنظیمیة إضافیة. 

الحكومات في تحدید الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة أو األنشطة ذات الصلة بھا، التي 
 یر معدّلة.قد تستحق اإلقصاء من التدابیر أو تداب
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تحدید الجھات الحكومیة المعنیة وأصحاب المصلحة غیر الحكومیین الذین یحتفظون  -اثانیً 
 بموارد وراثیة لألغذیة والزراعة أو یوفرونھا أو یستخدمونھا، والتشاور معھم

 
عند وضع التدابیر للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أو تكییفھا  الحكوماتوقد ترغب 

أو استعراضھا، في تحدید واستشارة أصحاب المصلحة الحكومیین وغیر الحكومیین الذین 
یوفرون أو یستخدمون الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، بما في ذلك المزارعین والسكان 

ك ومراكز تجمیع الجینات ومؤسسات البحوث وأجھزة األصلیین والمجتمعات المحلیة، وبنو
ومن المھم بشكل خاص التشاور مع الجھات الحكومیة المسؤولة عن  القطاع الخاص.

وقد یكون الغرض من ھذه  القطاعات الفرعیة المختلفة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة.
الوعي بین أصحاب المصلحة؛ المشاورات متعدد األوجھ بما أنھا: قد تساعد على رفع مستوى 

قد تسمح لصانعي السیاسات والقرارات بالحصول على فكرة عامة عن خصوصیات 
القطاعات الفرعیة المختلفة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة والممارسات القائمة 
الستخدام وتبادل الموارد الوراثیة؛ قد تبلغ مستخدمي ومقدمي المعرفة التقلیدیة المرتبطة 

الموارد الوراثیة والموارد الوراثیة لدى السكان األصلیین والمجتمعات المحلیة المحتملین، ب
بشأن حقوقھم وواجباتھم؛ قد تساعد على تیسیر تنفیذ التدابیر المستقبلیة للحصول على الموارد 

 .الوراثیة وتقاسم منافعھا
 

ل على المختص���ة بالحص���والوطنیة في كثیر من األحیان، لن تكون الس���لطة 
المس�����ؤولة عن الثروة الحیوانیة الوطنیة الموارد وتقاس�����م منافعھا الس�����لطة 

وتربیة الحیوانات أو عن ص������حة الحیوان، وبالتالي قد تس������تفید من إقامة 
 مشاورات مباشرة مع السلطات الحكومیة ذات الصلة وأصحاب المصلحة.

المص���لحة، بما في ذلك ویّتس���م قطاع الثروة الحیوانیة بمجموعة واس���عة من أص���حاب 
رعاة الثروة الحیوانیة وُمربیھا من األفراد، وجمعیات المربّین والقطعان، والرعویین 
وجمعیاتھم، وص��ناعة التربیة، ومراكز التربیة والبحوث، وص��ون المزارع والمرافق، 
وبنوك الجینات والجامعات، والباحثین، والخدمات اإلرش�����ادیة والبیطریة، والمنظمات 

وینبغي اس����تش����ارة جمیع أص����حاب  حكومیة والس����لطات التنظیمیة ذات الص����لة.غیر ال
المص�����لحة ھؤالء في تطویر وتنفیذ الحص�����ول على الموارد وتقاس�����م منافعھا للموارد 

وسوف تكون مشاركتھم ھامة للسماح لصانعي السیاسات والجھات  الوراثیة الحیوانیة.
وتقاس��م منافعھا االّطالع عن كثب التنظیمیة في مجال الحص��ول على الموارد الوراثیة 

الممارس������ات القائمة في مجال و حیواناتبش������أن ال البحث والتطویرعلى خص������ائص 
االس������تخ�دام والتب�ادل للقط�اع الفرعي من أج�ل تف�ادي القیود التنظیمی�ة التي تعیق بال 
ھا، واإلخالل  یة، وتطویرھا وص������ون یة الحیوان خدام الموارد الوراث ض������رورة اس������ت

 ارد الوراثیة الحیوانیة القائمة.ل الموبممارسات تباد
 

المختص��ة بالحص��ول على الوطنیة في كثیر من األحیان، لن تكون الس��لطة 
المس������ؤولة عن تربیة األحیاء الوطنیة الموارد وتقاس������م منافعھا الس������لطة 

وبما أن معظم أص�حاب المص�لحة في قطاع تربیة  المائیة/مص�اید األس�ماك.
بمعرفة محدودة بش�������أن الحص������ول على الموارد األحیاء المائیة یتمتعون 

وتقاس��م منافعھا وانعكاس��ات الحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا بالنس��بة لقطاعھم، 
فإنھ یمكن للمش��اورات أن تس��اعد على زیادة الوعي بش��أن القطاع الفرعي، وأن تس��مح 
لصانعي السیاسات ومتخذي القرارات بالحصول على نظرة في خصوصیات عملیات 

لبحوث والتطویر في مجال تربیة األحیاء المائیة، وممارس������ات االس������تخدام والتبادل ا
 الحالیة في القطاع الفرعي.
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المختص�������ة المس������ؤولة عن الوطنیة ال تكون في معظم األحیان الس������لطة 
الحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا ھي نفس���ھا الس���لطة المس���ؤولة عن 

معظم أص������حاب المص������لحة في القطاع وبما أّن معارف  القطاع الحرجي.
الحرجي مح��دودة في مج��ال الحص������ول على الموارد وتق��اس������م من��افعھ��ا 
وتأثیراتھا على قطاعھم، قد تساعد المشاورات في توعیة أصحاب المصلحة وقد تمّكن 
صانعي السیاسات والقرارات من االطالع على خصائص البحث والتطویر في القطاع 

 والتبادل القائمة على مستوى القطاع الفرعي. الحرجي وممارسات االستخدام
 

المس���ؤولة الجھة ھي الوطنیة في أحیان كثیرة قد تكون الس���لطات الزراعیة 
عن المعاھدة، فیما تقع مس������ؤولیة بروتوكول ناغویا على عاتق الس������لطات 

ول�ذل�ك من الممكن أن تقع بعض الموارد الوراثی�ة النب�اتی�ة المعین�ة  البیئی�ة.
زراعة (واس�تخداماتھا) في نطاق اختص�اص س�لطة واحدة، فیما لألغذیة وال

 تقع موارد وراثیة نباتیة أخرى لألغذیة والزراعة في نطاق اختص��اص س��لطة مختلفة.
وھكذا تعتبر المش�������اورات المباش������رة بین الھیئات الحكومیة المعنیة وبین أص������حاب 

ض������یح إس������ناد المص������لحة غیر الحكومیین مھمة جداً وینبغي أن تس������عى كذلك إلى تو
 المختصة المختلفةالوطنیة المسؤولیات بین السلطات 

 
 من الوراثیة في مجال الموارد والتطویر البحث اإلش������ارة إلى أن المھم من

 أی�دي في البل�دان معظم والالفق�اری�ات یوج�دان في ال�دقیق�ة الحی�ة الك�ائن�ات
 والقطاع األكادیمیین الباحثین ذلك ویش��مل. مختلفین جدا مص��لحة أص��حاب
. معینین مص������لحة ألص������حاب التجاریة الممثلة وجمعیات األعمال الخاص
بمس���توى عاٍل من التنوع  المص���لحة أص���حاب لمجموعات الفرعي ویتس���م ھذا القطاع

 الزراعة والالفقاریات في الدقیقة الحیة الكائنات من الوراثیة الموارد تنوع أدوار بس�����بب
 وفي وللمكافحة البیولوجیة؛ النبات؛ عززة لنموم كعوامل المثال س������بیل فعلى: المس������تدامة

 بالنسبة إلى الزراعة؛ مباشرة فائدة ذات بیولوجیة مبیدات وإلنتاج للماشیة؛ الھضمي الجھاز
 المیكروبیة الممرضة الكائنات ومراقبة ولفھم الصناعیة؛ الزراعیة العملیات في وكمحفزات

. والمیاه التربة وتنقیة البیئیة وإص��الح األض��رار ؛)األس��ماك ذلك في بما( والحیوانیة النباتیة
 مثل األغذیة، تص������نیع في الدقیقة الحیة الكائنات من الوراثیة الموارد اس������تخدام یمكن كما

 والموادوالمعینات الحیویة  األلبان ومنتجات الكحول وإنتاج الص���ناعي، أو التقلیدي التخمیر
 األغذیة واألعالف إنتاج في تفید التي البیولوجیة المكونات وإنتاج إلى األعالف؛ المض����افة

الحیة  الكائنات ومراقبة وفھم) وغیر ذلك واإلنزیمات، العض��ویة، واألحماض الفیتامینات،(
تحملھا  التي والكائنات الممرض��ة الغذائیة الس��موم مثل من الناحیة الص��حیة، الخطرة الدقیقة

 التربة بالنس������بة إلى عملیات والالفقاریات ض������روریة الدقیقة الحیة وتعد الكائنات. األغذیة
 .)األسماك ذلك في بما( والحیوان المكافحة البیولوجیة آلفات المحاصیل وتوفر الھامة

 على الحص���ول وتنفیذ تطویر ھؤالء في المص���لحة أص���حاب جمیع مع التش���اور وینبغي
 مشاركتھم وستكون. والالفقاریات الدقیقة الحیة الكائنات لموارد منافعھا وتقاسم الموارد

 تنوععن  ثاقبة نظرة كتس���اباب التنظیمیة والھیئات الس���یاس���ات لص���انعي للس���ماح مھمة
. الص��لة ذات والتطویر البحث والالفقاریات وأنش��طة الدقیقة الحیة الكائناتوخص��ائص 

 أفض�������لبعین االعتبار وكذلك  الحالیة والتبادل االس������تخدام ممارس�������اتنبغي أخذ یو
 .المصلحة أصحاب اقترحھا التي أوفعال  استخدامھایتم  التي الممارسات

 
 ً أوسع إدماج تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا مع سیاسات واستراتیجیات  -ثالثا

 ً  التنمیة الزراعیة المستدامةواألمن الغذائي خاصة ب نطاقا
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منافعھا في السیاق األوسع للتنمیة یمكن النظر في تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم 

ولن یكون أولئك المسؤولون عن الحصول على الموارد  الزراعیة المستدامة واألمن الغذائي.
ً المسؤولین عن استراتیجیات التنمیة الزراعیة المستدامة واألمن  وتقاسم منافعھا ھم دائما

ھداف ودمجھا في استراتیجیة ومن المھم التنسیق بین مختلف مجاالت السیاسات واأل الغذائي.
ً عاسات كثروأزراعیة متسقة   .ا

 
تؤدي حیوانات المزرعة دوًرا ھاًما في توفیر األغذیة، وإدامة س������بل العیش 

من وفي مناطق  وتزوید البلدان بمجموعة متنوعة من النواتج االقتص�������ادیة.
المزرعة ، تعتبر تربیة حیوانات العالم حیث تكون الزراعة ص����عبة أو متعذرة

فقط على تربیة التي تعتمد سبل العیش  وتتضمن أمثلة من الشروط األساسیة.
المواش���ي رعاة الرنّات في س���ھول التندرة؛ ورعاة ثیران الیاك في المناطق المرتفعة من 

الرحل مربو آسیا؛ ورعاة الجمال ذوات السنامین والجمال العربیة في الصحراء، والبدو 
وقد تتس������م الثروة  .الس������افاناعز في الس������ھول ش������بھ القاحلة وفي األبقار واألغنام والما

 الحیوانیة بأھمیة خاص������ة بالنس������بة إلى الفقراء الذین یجنون منافع عدیدة من حیواناتھم.
فالثروة الحیوانیة تس���اھم في توفیر األغذیة على مس���توى األس���رة، لالس���تھالك المباش���ر 

 ش����راء أنواع أخرى من األغذیة والس����لع.إلمداد بالمنتجات والخدمات التي یتم بیعھا للو
ا للتخفیف من وطأة الفقر وتعزیز س���بل العیش  كذلك، توفّر تنمیة الثروة الحیوانیة فرص���ً
في نُظم اإلنتاج ذات المدخالت المنخفض����ة، على س����بیل المثال من خالل تقدیم الخدمات 

ض نظم وفي الوقت عینھ تس����تخدم بع البیئیة وتطویر منتجات لألس����واق المتخص����ص����ة.
زد على أنھا قد تس��تنفذ أیض��اً الموارد  إنتاج المواش��ي علفاً مناس��باً لالس��تھالك البش��ري.

 ةحاس���مھمیة الثروة الحیوانیة أویكتس���ي ص���ون تنوع  الطبیعیة مثل المیاه واألراض���ي.
  مواجھة التحدیات ذات الصلة بتغیر المناخ.بالنسبة إلى الجھود الرامیة إلى 

ت تدابیر الحص�����ول على الموارد وتقاس�����م منافعھا أو یجري وفي بلدان عدیدة، ُوض�����ع
ومع ذلك من المھم وضع مثل  وضعھا باعتبارھا تشریعات أو سیاسات قائمة بحدّ ذاتھا.

ستراتیجیات التنمیة الزراعیة أو  سیاسات ذات الصلة، مثل ا ھذه التدابیر بما یتسق مع ال
ودمجھا مع ھذه ، ة الحیوانیةالحدّ من الفقر وغیرھا من الس������یاس������ات الخاص������ة بالثرو

ا إش��راك قطاع الثروة الحیوانیة منذ البدایة في وض��ع وتنفیذ . الس��یاس��ات ومن المھم أیض��ً
على القرارات  ویكون ص��انعمنافعھا لض��مان أن  على الموارد وتقاس��متدابیر الحص��ول 

الوراثیة  قطاع الثروة الحیوانیة على الص��عید المحلي، والتدفقات الحالیة للمواردفھم تام ل
الحیوانیة والتداعیات المحتملة لتدابیر الحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا على 

ش������كل المذكورة إلى أن ت التدابیر وال تحتاجاإلنتاج الحیواني على المس������توى المحلي. 
في  ھاغتاصیشتى یتم سیاسات ولوائح ویمكن أن تندرج ضمن  بحد ذاتھ. مستقال اتشریعً 

  قطاعات أخرى.
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توفر مزایا مباش����رة  ومرنةإن تربیة األحیاء المائیة ممارس����ة زراعیة متكیفة 
وتوفر . وغیر مب��اش������رة من حی��ث األمن الغ��ذائي والتخفیف من وط��أة الفقر

األسماك، في العدید من البلدان النامیة، مصدًرا ھاًما للبروتین الحیواني عالي 
وإلى  رعة واس��تھالكھا محلیًا.الجودة، وغالبًا ما یتم االتجار باألس��ماك المس��تز

جانب ذلك، یمكن الحد من الفقر وزیادة األمن الغذائي من خالل النشاط االقتصادي الذي 
كان یتم اس������تھالك  عات، بغض النظر عما إذا  یة في المجتم مائ یاء ال یة األح لده ترب تو

فرص وقد یوفر كل من استزراع األسماك وتجھیز األسماك المستزرعة  األسماك محلیًا.
 عمل ألعداد كبیرة من األش�����خاص في البلدان النامیة، بما في ذلك النس�����اء في األریاف.
وب��الت��الي، ینبغي أن تكون ت��دابیر الحص������ول على الموارد الوراثی��ة الم��ائی��ة لألغ��ذی��ة 
والزراعة وتقاس����م منافعھا جزًءا من االعتبارات المتعلقة باألمن الغذائي األوس����ع نطاقًا 

 لة، بما في ذلك السیاسات المتعلقة بالموائل.والسیاسات ذات الص

باع  قطاعوفي حین أن التطور الس������ریع في  نھ لم یتم ات قد یعني أ یة  مائ یة األحیاء ال ترب
كل  نھ یتم تطبیق اللوائح بش������ التنظیم البیئي والبیطري والص������حي في كل األحیان، إال أ

لألغذیة والزراعة من البلدان ویش������مل ذلك تنظیم إدخال الموارد الوراثیة المائیة  متزاید.
ویمكن اس��تخدام ھذه اللوائح، بما في ذلك التدابیر التش��ریعیة  والنظم اإلیكولوجیة األخرى.

واإلداریة والس���یاس���اتیة وكذلك مدونات الس���لوك، لمعالجة قض���ایا الحص���ول على الموارد 
البیروقراطي  الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة وتقاس������م منافعھا، بھدف الحد من العبء

 وتبسیط اإلجراءات اإلداریة.
 

وھي نادًرا ما  تؤدي األش���جار دوًرا ھاًما للمس���اھمة في تحقیق األمن الغذائي.
ا غ�ذائیً�ا متك�امالً غیر أّن م�ا تتیح�ھ من ف�اكھ�ة وجوزی�ات وأوراق  توفر نمط�ً

إلنتاج الزراعي، خاص�������ة في حاالت الجفاف والمجاعة یعتبر مكمًال مھًما ل
ا لبقاء  رث والنزاعات.والكوا وتتس�����م الغابات الطبیعیة بأھمیة حاس�����مة أیض�����ً

وتوفر الغابات س��لعًا وخدمات  س��كان الغابات، بما في ذلك العدید من الش��عوب األص��لیة.
رئیسیة للمجتمع المحلي الزراعي من حیث مساعدتھا في تأمین المیاه النظیفة لألراضي 

ز المزارعون األمن الغ���ذائي من خالل ویعز الزراعی���ة وتوفیر الموائ���ل للملقح���ات.
المحافظة على األش�����جار في األراض�����ي الزراعیة وتش�����جیع تجدیدھا الطبیعي وغرس 

ویعتمد الرعاة في األراض��ي الجافة وش��بھ الجافة  األش��جار والنباتات الحرجیة األخرى.
 وبالتالي تس��اھم خالل القس��م األكبر من الس��نة على األش��جار كمص��در للعلف لماش��یتھم.

الغابات واألش������جار ونظم الزراعة الحرجیة في تحقیق األمن الغذائي والتغذیة بطرق 
عدیدة وإن كانت ھذه المس��اھمات ال تبرز في معظم األحیان في االس��تراتیجیات الوطنیة 

وثمة قدرة على الحد من الفقر وزیادة األمن الغذائي من خالل  للتنمیة واألمن الغذائي.
وعلیھ، یجب أن تش������كل تدابیر الحص������ول على الموارد  ریة.الحراجة لألغراض التجا

الوراثیة الحرجیة وتقاسم منافعھا جزًءا من اعتبارات أوسع نطاقًا خاصة باألمن الغذائي 
104Fومن السیاسات الحرجیة ذات الصلة.

41 

وتوفر الغابات خدمات متنوعة على ص���عید النظام اإلیكولوجي وتتس���م الموارد الوراثیة 
تھ على الس������واء.الحرجیة  تأثیرا  باألھمیة من أجل التكیف مع تغیر المناخ والحد من 

وتتس���م بعض الس���مات المتص���لة بالتكیف، مثل القدرة على مقاومة الجفاف، باألھمیة، ال 
بل إنھا تكتس������ي أھمیة متزایدة، بما في ذلك بالنس������بة إلى برامج االنتقاء والتربیة ذات 

وفي ھذا الس���یاق، یتس���م س���كان الغابات  یة وغریبة.الص���لة التي تس���تخدم فیھا مواد محل
وتعدّ  الھامش����یة بأھمیة خاص����ة لص����ون الموارد الوراثیة الحرجیة القیّمة واس����تخدامھا.

البحوث في مجال التنوع الوراثي حاس����مة لقدرتھا على تیس����یر تحدید واس����تخدام المواد 
تأثیرات تغیر المناخ األنس��ب في مش��اریع التش��جیر واالس��ترداد، مما یس��اھم في الحد من 

 في المستقبل.

وغالبًا ما یكون خطر انتشار اآلفات واألمراض عبر نقل المادة الوراثیة لألشجار خطًرا 
وال یزال الحد من انتش����ار تلك اآلفات واألمراض یش����كل تحدیًا رئیس����یًا وھدفًا  جس����یًما.

                                                 
 .21، الصفحة 44وثیقة الدراسات األساسیة رقم انظر   41

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak565e.pdf
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الممارس���ات، إلى  وقد تش���یر ھذه التدابیر، إض���افة إلى مدونات لتدابیر الص���حة النباتیة.
الحص���ول على الموارد الوراثیة الحرجیة وتقاس���م منافعھا للحد من العبء البیروقراطي 

 وتبسیط اإلجراءات اإلداریة.
 

یةتؤدي  یة الموارد الوراث بات یا في توفیر لألغذیة والزراعة  الن دورا رئیس������
أدواراً متعددة في المس�������اعدة  ھذه المواردوتؤدي  الغذاء والعلف واأللیاف.

على ض�����مان األمن الغذائي، مثالً من خالل إنتاج أغذیة أكثر كمیة وأفض�����ل 
جودة لمس������تھلكین في الریف والمدینة؛ وتوفیر أغذیة ص������حیة وأكثر تغذیة؛ 

 وتعزیز تولید الدخل والتنمیة الریفیة.
عھا أو یجري وفي بلدان عدیدة، ُوض�����عت تدابیر الحص�����ول على الموارد وتقاس�����م مناف

ومع ذلك من المھم وضع مثل  وضعھا باعتبارھا تشریعات أو سیاسات قائمة بحدّ ذاتھا.
ھذه التدابیر بما یتسق مع السیاسات ذات الصلة، مثل استراتیجیات التنمیة الزراعیة أو 

ا إش����راك . ودمجھا مع ھذه الس����یاس����ات، الحدّ من الفقر قطاعات تربیة ومن المھم أیض����ً
وتقاس�����م  منذ البدایة في وض�����ع وتنفیذ تدابیر الحص�����ول على الموارد انتاجھالنباتات وإ

عملیات تبادل لقطاع النباتات ولعلى فھم تام القرارات  وص��انعمنافعھا لض��مان أن یكون 
الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، والتداعیات المحتملة لتدابیر الحص��ول على 

باتاتالموارد وتقاس������م منافعھا على إ وقد قامت بعض البلدان بإدراج تدابیر  .نتاج الن
الحص�����ول على الموارد وتقاس�����م منافعھا في قوانین حقوق الملكیة الفكریة، عبر إدراج 
ش��روط تقض��ي باإلفص��اح عن منش��أ المواد لدى تقدیم طلب لحمایة أنواع نباتیة معینة أو 

 براءات لھا.
 

على الموارد وتقاس��م منافعھا أو وفي بلدان عدیدة، ُوض��عت تدابیر الحص��ول 
ومع ذلك من  یجري وضعھا باعتبارھا تشریعات أو سیاسات قائمة بحدّ ذاتھا.

المھم وض��ع مثل ھذه التدابیر بما یتس��ق مع الس��یاس��ات األخرى ذات الص��لة، 
 ،البیولوجیة ومبیدات اآلفات وس�����المة األغذیةمكافحة مثل األطر التنظیمیة لل

لكن دمج و .ودمجھا مع ھذه الس��یاس��ات ،والس��یاس��ات، مثل اس��تراتیجیات األمن الغذائي
بیروقراطی���ة غیر إجراءات یؤدي إلى ت���أخیرات أو  الإجراءات الموافق���ة ینبغي أ

ك مختلف المجتمعات اش�����رإأیض�����ا ض�����روریة في عملیة تطویر المنتجات. ومن المھم 
یة  یة لمجموعات الكمن وراء مختلف االتي تالمحل نات لوظیف كائ یة من ال لموارد الوراث

 على الموارد ي وض�����ع وتنفیذ تدابیر الحص�����ولفمنذ البدایة  الحیة الدقیقة والالفقاریات
للتعقید التصنیفي وتعدد على فھم تام القرارات  وصانعأن یكون لضمان  ھاوتقاسم منافع

محتملة لتدابیر والتداعیات الالحالي وممارس�����ات التبادل  االس�����تخدامھووظائف القطاع 
لموارد الوراثیة مجال االبحث والتطویر في الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا على 

 من الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات.

تداخل واسع في قضایا التنوع البیولوجي. على االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات وتنطوي 
نوع أو س����اللة أو نمط أي ت بأنھا "یعّرف مس����رد مص����طلحات الص����حة النباتیة اآلفاو

نات ابیولوجي  كائ باتمن ال مل ممرضأي أو  یةأو الحیوان یةلن تات أو أو مؤذ ل عا با لن
، بما في ذلك البذور ء منھاالمنتجات النباتیة" ویعّرف النباتات بأنھا "نباتات حیة وأجزا

یة.وال یة لوقایة و 105F42"مادة الوراث تات المنظمات الوطن با یة الن یة لوقا لدول یة ا فاق تلزم االت
تات  با تات ال برص�������دالن با تات البریة نامیةالن با ، بما في ذلك المناطق المزروعة والن

106Fلآلفات

ھااآلفات ووتفش������ي وانتش�������ار  ظھوربھدف اإلبالغ عن  43 ینبغي و 107F44.مكافحت
مع  ھاوالالفقاریات وتقاس����م منافع الكائنات الدقیقةعلى موارد مواءمة تدابیر الحص����ول 

                                                 
 .5المعیار الدولي رقم  .طلحات الصحة النباتیةمسرد مص  42
 .من االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 4-2المادة   43
 .من االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 8-1المادة   44

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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تات. وھناك أطر تنظیمیة أخرى في  با یة الن یة لوقا لدول یة ا فاق مات بموجب االت االلتزا
الكائنات في تس��بب تالطب الحیوي والطب البیطري ذات ص��لة باألمراض التي  يقطاع

 الدقیقة والالفقاریات كنواقل لألمراض.
 

 خیارات تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا وتقییمھا دراسة -ارابعً 
 

بناء على تقییم للقطاعات الفرعیة المعنیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، بما في ذلك 
أنشطتھا، والبیئات االجتماعیة واالقتصادیة واستخدام وتبادل الممارسات، وبعد إجراء 

حة المعنیین والنظر في الخیارات المختلفة لتدابیر المشاورات الالزمة مع أصحاب المصل
الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، قد ترغب الحكومات في وضع تدابیر للحصول على 

 الموارد وتقاسم منافعھا أو لتكییفھا أو تنفیذھا.
 

المشھد  فيھا عإدماج تنفیذ تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم مناف -اخامسً 
 المؤسسي

 
تتقاطع تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا مع قطاعات مختلفة الموارد الوراثیة 
ً ما تتحمل مسؤولیتھا الوزارات والجھات  والموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التي غالبا

وقد ترغب الحكومات في النظر في استخدام البنى التحتیة القائمة  المختصة المختلفة.
طاعات الفرعیة لتنفیذ تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، بدال من للقطاعات والق

وقد یسھل استخدام وتكییف الھیاكل القائمة واإلجراءات  خلق طبقات إداریة جدیدة وإضافیة.
اإلداریة والممارسات القطاعیة، حسب االقتضاء، تفعیل تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم 

ومن المھم تقلیل تكالیف معامالت التنفیذ واالمتثال ألیة تدابیر  كل سلس.منافعھا وتنفیذھا بش
 للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، بالنسبة لموفري الموارد ومستخدمیھا.

بات من أجل  غا ًیا لحوكمة ال حال بات الموجودة  وباإلمكان اس������تخدام الترتی
الحرجیة وتقاس���م  تطبیق التدابیر الخاص���ة بالحص���ول على الموارد الوراثیة

یة على أّن تطبیق  منافعھا. ویدّل النظر في الممارس�������ات القائمة والماض������
التدابیر الخاص��ة بالحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا یختلف إلى حد كبیر بین البلد 

وفي بعض البلدان، یمكن أن تشرف إحدى  واآلخر والكیان واآلخر ضمن البلد الواحد.
تطبیق التدابیر الخاص�����ة بالحص�����ول على الموارد وتقاس�����م الس�����لطات المركزیة على 

سم  منافعھا، كما باإلمكان تفویض س�لطة الحص�ول على الموارد الوراثیة الحرجیة وتقا
من��افعھ��ا للوك�ال�ة الوطنی��ة للغ��اب�ات أو معھ��د البحوث الحرجی��ة لم��ا یتمتع ب�ھ من خبرة 

األنظمة األخرى  ومعارف بش���أن أص���حاب المص���لحة ومس���ؤولیتھ عن تنفیذ اللوائح أو
ال تكون تلك الس���لطة مركزیة  ،وفي بلدان أخرى المتص���لة بالموارد الوراثیة الحرجیة.

اس������تخدام عن  حص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھاإلى حد كبیر تدابیر الختلف وت
 رسمي على شروط االنتفاع.اتفاق فقط بالنسبة إلى شھادات الصحة النباتیة 

 
تاریخ،، القطاع الزراعيیظل  ًیا للكائنات الحیة رئیس������منظًما  على مر ال

لدان.  قاریات في معظم الب قة والالف لدقی ید مع وا ئة التنظیمیة، تزا ید البی تعق
یة  مل مع األطر التنظیم كا بب الت بایتس������ خاص�������ة  لحیاة البریة والتنوع ال

من كثیر التوجد في أص��حاب المص��لحة. وفي حین بالنس��بة إلى  التباسالبیولوجي في 
 ھاوتقاس���م منافععلى الموارد البلدان س���لطة مختص���ة واحدة مس���ؤولة عن الحص���ول 

سبة  سم المسؤولیة یمكن لعدة ، ثیةاورجمیع الموارد الإلى بالن سلطات متخصصة تقا
 تختصاصاومس�ألة ما إذا كان تقاس�م اال. ھاوتقاس�م منافععلى الموارد عن الحص�ول 
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  لمشھدا علىس����یتوقف ال أم  امفیدًنافعھا مالمتعلقة بالحص����ول على الموارد وتقاس����م 
 .وظروف أخرى خاصة بكل بلد لمؤسسيا

 
بالغ مزودي الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ومستخدمیھا المحتملین إ -اسادسً 

 وتوعیتھم بشأن تدابیر الحصول على الموارد الوراثیة وتقاسم منافعھا
 

بشأن تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا لمزودي الموارد  والتوعیةإن التواصل 
 الوراثیة لألغذیة والزراعة والذین یحتفظون بھا ومستخدمیھا المحتملین أمر ضروري.

وتجمع استراتیجیات التواصل والتوعیة  ویمكن النظر في مختلف أدوات التواصل والتوعیة.
وتھدف إلى توفیر معلومات محددة إلى أصحاب  الفعالة عادةً بین وسائل اتصال مختلفة،

 المصلحة، كلما لزم األمر.
 

على غرار قط��اع��ات فرعی��ة أخرى، ال تكون المجتمع��ات المعنی��ة ب��الثروة 
یة في حاالت عدیدة على إدراك بعناص������ر الحص������ول على الموارد  الحیوان

أخرى، ومن جھة  .البحث والتطویروتقاس���م منافعھا وتداعیاتھا المحتملة على 
فإن البلدان التي توفّر الموارد الوراثیة الحیوانیة سوف تتوقّع بشكل متزاید أن 
یكون متلقي/مستخدمي مواردھا على علم بتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا 

توقع ش�����ركاء البحوث في المش�����اریع البحثیة الدولیة من س�����ی كما المرعیة وأن یطبقوھا.
بیر الوطنیة ذات الصلة الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم بعضھم البعض فھم التدا

 منافعھا، وااللتزام الكامل بھا.

أّما تدابیر التوعیة على المس���توى الوطني فیجب أن تس���تھدف المربّین والباحثین وص���انعي 
فاألحداث مثل معارض الحیوانات، واجتماعات جمعیات  الس�����یاس�����ات بص�����ورة خاص�����ة.

ا ممتازة لتقدیم معلومات عن عناص���ر المربّین والمؤتمرات ا لعلمیة ذات الص���لة توفّر فرص���ً
الص����لة ومض����اعفات  ويالحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا ألص����حاب المص����لحة ذ

إنشاء مكتب للمساعدة بشأن في وقد ترغب جمعیات المربّین ومنظمات البحوث  المعلومات.
المكتب، وتس���ھیل إبالغ الس���لطة  الحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا والحفاظ على ھذا

ً  الوطنیة المختصة. نشر المعلومات من خالل المطبوعات، والنشرات الدوریة  ویمكن أیضا
108Fمركز تبادل المعلومات عن الحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھاو

وغیرھا من قنوات  45
ص���ر الحص���ول كما أن البروتوكوالت البیولوجیة الثقافیة المحلیة وعنا اإلعالم والمعلومات.

 على الموارد وتقاسم منافعھا قد تشكل أدواٍت للتوعیة.
 

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

أما الفعالیات من  التصنیف والقطاع الخاص وحدائق النباتات وبنوك الجینات.
تات  با لة واجتماعات جمعیات مربي الن یل المؤتمرات العلمیة ذات الص������ قب
ومعارض البذور، فتوفر فرص����اً ممتازة لتقدیم المعلومات عن الحص����ول على الموارد 

 .وتقاسم منافعھا إلى أصحاب المصلحة المعنیین ومضاعفي المعلومات
 

ألغراض البحث وتبادلھا المتاحة للعموم الحیة الدقیقة وزیع الكائنات یوجد ت
بشكل أساسي في أیدي مجموعات استنبات المیكروبات. على الصعید العالمي 

فة وقد  ھذه المجموعاتأدت مبادرات مختل یة ، مثل ل لدول مدونة الس������لوك ا
109Fعلیھاصول حالولكائنات الحیة الدقیقة لاالستخدام المستدام الخاصة بتنظیم 

46 ،
                                                 

45  /https://absch.cbd.int. 
46  http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc. 

https://absch.cbd.int/
http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
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لت��دابیر تنب��ات المیكروب�ات ب�اآلث�ار المحتمل��ة مجموع�ات اس������في م�ا وعي الزی�ادة  إلى
الكائنات الحیة  الموارد الوراثیة منعلى توزیع الحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا 

 ھا.واستخدامالدقیقة 
معظم مجموعات اس����تنبات الیوم عادةً ما تفرض اتفاقیات نقل المواد، التي تس����تخدمھا و

ھا وتقاس����م منافعالحص����ول على الموارد تدابیر متثال لالمس����ؤولیة عن اال، المیكروبات
اس�����تنبات مجموعة على متلقي المواد. وبعبارة أخرى، فإن تلقي المواد من المعمول بھا 

االس������تخدامات التجاریة فال یعني عادةً أنھ یمكن اس������تخدام المادة بحریة. لمیكروبات ل
باإلضافة . ویحصرشكل ببذلك  اإلذنتم إال إذا ، تكون في غالب األحیان محظورة للمواد

الحصول على تراخیص الملكیة الفكریة ولیة ؤوحده مسالمتلقي تقع على عاتق  ذلك،إلى 
 47.حسب االقتضاء، ھامنافع وتقاسمعلى الموارد الالزمة وتصاریح الحصول 

الحص������ول على الموارد بتدابیر الوعي مس������توى قد یكون رفع  ،على الرغم من ذلكو
وتحس����ین المعرفة ذات الص����لة لمتلقي المواد من مجموعات اس����تنبات وتقاس����م منافعھا 

لعمل العلمیة، مفیدًا. حلقات االمؤتمرات وانعقاد المیكروبات، على س�بیل المثال بمناس�بة 
في ما مس��اعدة أص��حاب المص��لحة ربما وبش��كل أكثر تحدیداً، س��یكون من المھم توجیھ و

 ت لبدء إجراءات الموافقة الالزمة.معلوماما یلزم من كیفیة حصولھم على یتعلق ب
ً المكافحة البیولوجیة  ق مجتمعحقّ وقد  ً  أیض���ا في ص���یاغة أفض���ل الممارس���ات  جاداً  تقدما

تبادل أفض��ل ن . ویمك48وتقاس��م منافعھا ریاتاالموارد الوراثیة من الالفق للحص��ول على
اس���م مركز تبادل المعلومات عن الحص���ول على الموارد وتقمن خالل  ھذهالممارس���ات 

 .منافعھا
 

 ً المسبق لفعالیة وأثر تدابیر الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة  والرصد التقییم -سابعا
 والزراعة

 وتقاسم منافعھا
 

ً ما یمكن توقع اآلثار المحتملة واآلثار الجانبیة والصعوبات في التنفیذ من خالل  غالبا
ونظرا للتحدیات الكثیرة  المتعلقة بالسیاسات.االختبارات القائمة على السیناریوھات للتدابیر 

واالبتكارات المتصلة بتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، قد ترغب الحكومات 
في إجراء مثل ھذه االختبارات و/أو مراقبة اآلثار من خالل االتفاق على مجموعة من 

 ة.المؤشرات واآللیات ذات الصلة للوقوف على آراء أصحاب المصلح
 

 الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة -4
 وتقاسم منافعھا: اإلطار القانوني الدولي

 
یتعین على الحكومات أن تكون على علم بالتزاماتھا القانونیة عند إنشاء أطرھا الوطنیة  -16

ثالثة صكوك وھناك  المعنیة بالحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا.
أساسیة تشكل اإلطار العالمي للحصول على الموارد الوراثیة وتقاسم منافعھا: اتفاقیة التنوع 

                                                 
 .BCCM Material Transfer Agreementانظر على سبیل المثال،   47
48  Best practices for the use and exchange of invertebrate biological control genetic resources . 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/documents/files/distribution/bccm_mta.pdf
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وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه الصكوك الثالثة ملزمة قانونیاً  البیولوجي وبروتكول ناغویا والمعاھدة.
 112F49.الخاصة بھافقط لألطراف المتعاقدة 

 
 اتفاقیة التنوع البیولوجي

 
تتطلب اتفاقیة التنوع البیولوجي من كل طرف متعاقد فیھا اتخاذ التدابیر التشریعیة أو  -17

اإلداریة أو السیاسیة، حسبما ھو مناسب، بھدف تقاسم نتائج البحث والتطویر والمنافع الناشئة عن 
مثل  االستخدام التجاري واالستخدامات األخرى للموارد الوراثیة مع األطراف المتعاقدة التي توفر

وتنص على أن یكون الحصول على الموارد الوراثیة رھناً بالموافقة المسبقة عن  50ھذه الموارد.
ً ع التفاقیة التنوع  لم من الطرف المتعاقد الذي یقدم ھذه الموارد، أو الذي حصل علیھا وفقا

وینبغي أن یكون الحصول على الموارد،  51البیولوجي، إال إذا قرر ھذا الطرف المتعاقد خالف ذلك.
 ً وتشمل المنافع المحتملة التي ینبغي  52لشروط متفق علیھا بصورة متبادلة. في حال منحھ، وفقا

تقاسمھا أیضا ما یلي: الحصول على التكنولوجیا التي تستخدم الموارد الوراثیة ونقل ھذه 
ولوجیة التي تستند إلى الموارد الوراثیة؛ التكنولوجیا؛ المشاركة في أنشطة بحوث التكنولوجیا البی

واألولویة في الحصول على النتائج والمنافع الناشئة عن استخدام التكنولوجیا البیولوجیة للموارد 
 53الوراثیة.

 بروتوكول ناغویا
 

18-  ً ً  یشكل بروتوكول ناغویا اتفاقا التفاقیة التنوع البیولوجي ویوفر اإلطار القانوني من  تكمیلیا
أجل التنفیذ الفعال للھدف الثالث من اتفاقیة التنوع البیولوجي بشأن تقاسم المنافع لدعم ھدفیھا 
اآلخرین، وھما الحفاظ على التنوع البیولوجي واستخدامھ بشكل مستدام. وینطبق بروتوكول ناغویا 

عرفة التقلیدیة المرتبطة بھا. ویھدف إلى تحقیق التقاسم العادل والمنصف على الموارد الوراثیة والم
للمنافع، عن طریق وضع األحكام التي تنظم الحصول على الموارد (لألطراف التي تتطلب الموافقة 
المسبقة)، ونقل وتمویل التكنولوجیا المالئمة؛ كما یحدد أحكام االمتثال. (یرد المزید من المعلومات 

 بشأن بروتوكول ناغویا في ھذه الوثیقة).  المفصلة
 

 المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
 

كما ھو الحال بالنسبة التفاقیة التنوع البیولوجي وبروتوكول ناغویا، تستند المعاھدة إلى  -19
ة بھا، وتعترف بسلطة الحكومات فرضیة أن الدول تتمتع بحقوق السیادة على الموارد الوراثیة الخاص

الوطنیة في تقریر حق الحصول على ھذه الموارد. وبموجب المعاھدة، مارست األطراف المتعاقدة 
حقھا السیادي بإقامة النظام المتعدد األطراف، لتیسیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا النقدیة 

النباتیة لألغذیة والزراعة، من خالل شروط وغیر النقدیة الناشئة عن استخدام الموارد الوراثیة 
موحدة على النحو المبین في االتفاق الموحد لنقل المواد وتقاسم ھذه المنافع. وفي حین أن المعاھدة 
تنطبق على جمیع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، ینطبق النظام المتعدد األطراف فقط 

ألغذیة والزراعة الواردة في المرفق األول للمعاھدة، والتي ھي تحت على الموارد الوراثیة النباتیة ل
 إدارة وإشراف األطراف المتعاقدة وفي المجال العام.

                                                 
؛ وبالنسبة إلى http://www.cbd.int/information/parties.shtml: بالنسبة إلى االتفاقیة :لالطالع على قائمة األطراف، انظر  49

: وبالنسبة إلى المعاھدة ؛signatories/default.shtmlprotocol/-http://www.cbd.int/abs/nagoya: بروتوكول ناغویا
http://planttreaty.org/list_of_countries. 

 .من اتفاقیة التنوع البیولوجي 15-7المادة   50
 .من اتفاقیة التنوع البیولوجي 15-3و 15-5المادتان   51
 .من اتفاقیة التنوع البیولوجي 15-4المادة   52
 .من اتفاقیة التنوع البیولوجي 21و 20و 19و 16و 15-7المواد   53

http://www.cbd.int/information/parties.shtml
http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/default.shtml%D8%9B
http://planttreaty.org/list_of_countries
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مرجع في ما یخص الحص������ول على على أنھا المعاھدة في أحیان كثیرة یش�������ار إلى 

إلى الموارد وفر اتفاقاً دولیاً ش�����امالً بالنس�����بة فھي ت .الموارد الوراثیة وتقاس�����م منافعھا
بالتماشي مع اتفاقیة التنوع البیولوجي، یوحد شروط  الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

بحقوق ، 9 تھافي ماد ،كما أنھا تعترف الحص���ول على الموارد وطرائق تقاس���م منافعھا.
أما وتعتبر المعاھدة أیض�����اً أن تقاس�����م المعلومات ھو بمثابة تقاس�����م لمنافع غیر نقدیة  المزارعین.

 .البلدان التي لم تقم بذلك بعد فیجب أن تفكر بجدیة في أن تنضم إلى األطراف المتعاقدة للمعاھدة
 

 األخرى الصكوك الدولیة االتفاقات والعالقة بین بروتوكول ناغویا و
 

ینص بروتوكول ناغویا على أنھ حیثما ینطبق صك دولي متخصص للحصول على الموارد  -20
ویتماشى مع أھداف اتفاقیة التنوع البیولوجي وبروتوكول ناغویا وال یتعارض معھا، وتقاسم منافعھا 

فإن بروتوكول ناغویا ال یسري على األطراف المتعاقدة أو الطرف المتعاقد في ھذا الصك الدولي 
117Fوألغراضھ.ما یتعلق بالمورد الوراثي المحدد المشمول بالصك المتخصص  المتخصص في

وإن  54
ك متخصص دولي للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، بما یتماشى مع أھداف ھي ص المعاھدة

 اتفاقیة التنوع البیولوجي وبروتوكول ناغویا وبما ال یتعارض معھا.
 

وتجدر اإلشارة إلى أنھ ینبغي تنفیذ بروتوكول ناغویا مع الصكوك الدولیة األخرى ذات  -21
یالء االعتبار الواجب للعمل المفید والجاري ذي الصلة بطریقة داعمة لبعضھا البعض. وینبغي إ

الممارسات بموجب الصكوك الدولیة والمنظمات الدولیة المعنیة، شریطة دعمھا ألھداف الصلة أو 
118Fاالتفاقیة وبروتوكول ناغویا وعدم تعارضھا معھا.

55 
 

إض�����افةً إلى ھذه الص�����كوك القانونیة الملزمة، فإن ص�����كوًكا أخرى مثل خطة العمل 
میة للموارد الوراثیة الحیوانیة (خطة العمل العالمیة) تس�����تحق النظر في وض�����ع العال

على الموارد الوراثیة الحیوانیة وتقاس��م منافعھا. وتوفّر خطة  الحص��ولوتنفیذ تدابیر 
العمل العالمیة، التي أعدّتھا الھیئة واعتمدھا المؤتمر الفني الدولي بش�������أن الموارد 

، اإلط��ار ال��دولي إلع��داد قوائم جرد الموارد 2007الوراثی��ة الحیوانی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة ع��ام 
دھا، واس�����تخدامھا على نحو مس�����تدام وحفظھا، ولبناء الوراثیة الحیوانیة، وتوص�����یفھا، ورص�����

 القدرات من أجل تحسین إدارة ھذه الموارد.
تیس��یر الحص��ول ل"بلدان إنترالكن بش��أن الموارد الوراثیة الحیوانیة، تعّھدت الومن خالل إعالن 

اس���تخدامھا، على [الموارد الوراثیة الحیوانیة] والتقاس���م العادل والمنص���ف للمنافع الناش���ئة عن 
119Fا مع االلتزامات الدولیة والقوانین الوطنیة ذات الصلة."شیً اتم

ویعترف إعالن إنترالكن أیضاً  56
بالملكیة الخاص��ة وبقیام فرادى المربین بتحس��ین الموارد الوراثیة وقرارھم الش��خص��ي في كیفیة 

120Fبیع ما یملكون وص�ونھ

سم . یقض�ي أحد األھداف الرئیس�یة لخطة العمل العالمیة "با57 لترویج لتقا
عادل ومنص�����ف للمنافع الناش�����ئة عن اس�����تخدام الموارد الوراثیة الحیوانیة لألغذیة والزراعة، 
واإلقرار بدور المعارف التقلیدیة، واالبتكارات والممارسات ذات الصلة بحفظ الموارد الوراثیة 

ة فعالة". الحیوانیة واس���تخدامھا المس���تدام، وعند االقتض���اء، وض���ع س���یاس���ات وتدابیر تش���ریعی
ا تلبیة احتیاجات الرعاة والمزارعین أفرادً إض�������افةً إلى ذلك، ترمي خطة العمل العالمیة إلى "

 المادةفي إطار القوانین الوطنیة، بحیث یس������تطیعون الحص������ول دون تفرقة على  ومجموعاتٍ 
 ة، والمعلوم��ات، والتكنولوجی��ات، والموارد الم��الی��ة، ونت��ائج البحوث، ونظم التس������ویقالوراثی��

                                                 
 .من بروتوكول ناغویا 4-4المادة   54
 .من بروتوكول ناغویا 4-3المادة   55
 .من إعالن إنترالكن 4الفقرة   56
 .من إعالن إنترالكن 12الفقرة   57
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والموارد الطبیعیة، ویس���تمرون في إدارة وتحس���ین الموارد الوراثیة الحیوانیة، واالس���تفادة من 
121Fالتنمیة االقتصادیة".

58 
وتعزیز  وض��ع، 3وتنّص خطة العمل العالمیة، ض��من اإلجراءات الخاص��ة باألولویة االس��تراتیجیة 

سع ، على وضع "نُُھج، بما في ذلك سیاسات وطنیة لالستخدام المستدام آلیات، لدعم الحصول الوا
عادل  قاس������م ال ھا، والت یدیة المص�������احبة ل یة والمعارف التقل یة الحیوان النطاق على الموارد الوراث

122Fوالمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثیة الحیوانیة".

59 
لتنمیة  وض���ع اس���تراتیجیات وبرامج قطریةلخطة العمل العالمیة،  4أّما األولویة االس���تراتیجیة 

، فتقترح إجراًء واحدًا لتوفیر "معلومات للمزارعین ومربي الماش������یة مما األنواع والس������الالت
 یساعد في تیسیر الحصول على الموارد الوراثیة الحیوانیة من مصادر متنوعة".

"ینبغي لترتیبات الص������ون المناس������بة أن تتكفّل بإتاحة الفرص أمام ووفقاً لخطة العمل العالمیة 
ین والباحثین للحص������ول على المجموعات الجینیة المختلفة لمواص������لة عملیات التربیة المزارع
123F."والبحوث

60 
وض���ع أو تعزیز برامج الص���ون خارج لخطة العمل العالمیة،  9وتقترح األولویة االس���تراتیجیة 

الوراثیة المخزونة في بنوك الجینات  المادةإیجاد طرق لتیس������یر اس������تخدام ، "المواقع الطبیعیة
یة  خارج یة الحیوان ئة لتخزین الموارد الوراث كاف بات عادلة ومت المواقع الطبیعیة في إطار ترتی

124F".والحصول علیھا واستخدامھا

61 
أماّ في ما یخّص الس���یاس���ات الدولیة واألطر التنظیمیة ذات الص���لة بالموارد الوراثیة الحیوانیة، 

رات الدولیة المتص����لة بفرص "اس����تعراض االتفاقات والتطوّ  21تقترح األولویة االس����تراتیجیة 
اس�����تخدامھا، من آثار  الناش�����ئة عن منافعالالحص�����ول على الموارد الوراثیة الحیوانیة وتقاس�����م 

في مجال الموارد الوراثیة الحیوانیة، بما في ذلك مربي  المص������لحةوتأثیرات على أص������حاب 
125Fالماشیة."

62 
، التي اعتمدتھا د الوراثیة الحیوانیةاستراتیجیة التمویل لتنفیذ خطة العمل العالمیة للمواروتھدف 

وشفافیتھا وكفاءتھا  ضافیةإلعملیة توفیر الموارد المالیة الكبیرة وا، إلى تعزیز 2009الھیئة عام 
التي تبذلھا البلدان النامیة والبلدان  وفعالیتھا، وتعزیز التعاون الدولي، ودعم واس����تكمال الجھود

 التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة تحول لتنفیذ خطة العمل العالمیة بشأن الموارد الوراثیة الحیوانیة.
ویمكن لخطة العمل العالمي أن تشّكل، مع استراتیجیة التمویل، القاعدة لترتیبات الحصول على 
الموارد وتقاسم منافعھا التي تیّسر الحصول على الموارد الوراثیة الحیوانیة، وتضمن في الوقت 

 عادل والمنصف للمنافع.ذاتھ التقاسم ال
، ومن خالل 2017خطة العمل العالمیة في عام  بتنفیذ وأعاد األعض�������اء التأكید على التزامھم

مراع��اة الس������م��ات الممیزة للقط��اع ، دع��ت البل��دان إلى "3/2017المنظم��ة اعتم��اد قرار مؤتمر 
المحلیة الخاصة بالحصول التشریعات في ثیة الحیوانیة لألغذیة والزراعة الفرعي للموارد الورا

، مع األخذ بعین االعتبار المس���تجدات الدولیة عند االقتض���اءعلى ھذه الموارد وتقاس���م منافعھا، 
126F".في مجال الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا

63 
 
  

                                                 
 .من خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة 15الفقرة   58
 .2، اإلجراء 3خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة، األولویة االستراتیجیة   59
 .من خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة 37الفقرة   60
 .3، اإلجراء 9یة االستراتیجیة خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة، األولو  61
 .2، اإلجراء 21خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة، األولویة االستراتیجیة   62
 . REP/2017Cبالوثیقة  المرفق دال  63
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 األساس المنطقي لتدابیر الحصول على الموارد الوراثیة -5
 لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا

 
إلى أن الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ھي جزء ال یتجزأ من نظم اإلنتاج الزراعي نظراً  -22

ً  والغذائي، وبالتالي فھي تلعب دوراً  في تحقیق األمن الغذائي والتنمیة والزراعیة المستدامة،  أساسیا
ع، فإن وإلى أن التبادل الدولي للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة أمر ضروري لسیر عمل القطا

تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا قد یكون لھا دور أساسي في تعزیز تحقیق األمن الغذائي 
وھناك إجماع عام بأن األمن الغذائي والتغذوي یتطلب الصون الفعال للموارد  وتحسین التغذیة.

لزراعة یتطلب استمرار الوراثیة لألغذیة والزراعة، وأن الصون الفعال للموارد الوراثیة لألغذیة وا
استخدامھا من قبل المزارعین (بما في ذلك أصحاب الحیازات الصغیرة)، والسكان األصلیین 

ولذلك، ینبغي  والمجتمعات المحلیة، ومؤسسات البحوث، والمربین، وغیرھم من أصحاب المصلحة.
ن الغذائي وصون أن تھدف تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا الوصول إلى تحقیق األم

الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة بھدف تیسیر وتشجیع االستخدام المستمر للموارد الوراثیة 
 لألغذیة والزراعة وتبادلھا وتقاسم منافعھا، بشكل نشط. 

 
ً على أن حفظ واستخدام الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة بطریقة  -23 كما أن ھناك اتفاقا

وتعتمد اإلنتاجیة والقدرة على  أساسي لتحقیق التنمیة المستدامة لإلنتاج الزراعي. مستدامة، ھو أمر
 التكیف ومرونة النظم اإلیكولوجیة الزراعیة على تنوع الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة.

 
في مجال الموارد الوراثیة الحیوانیة ضروري طویر التوافر المستمر للبحوث والتإن 

اإلنتاج الحیواني واس��تدامتھ وكفاءتھ، وبالتالي المس��اھمة في تحقیق لتعزیز مخرجات 
وقد ترغب البلدان في إجراء تحلیل مس������بق  األمن الغذائي والتغذیة والتنمیة الریفیة.

للجدوى االقتص����ادیة، لدى النظر في وض����ع تدابیر للحص����ول على الموارد الوراثیة 
ثیرات الممكن��ة للوائح المتص������ل��ة بھ��ا في لألغ��ذی��ة والزراع��ة وتق��اس������م من��افعھ��ا، وتح��دی��د الت��أ

وقد ترغب  المس������تخدمین (المربین/المنتجین) في البلد وكذلك بائعي الموارد الوراثیة الحیوانیة.
البل��دان في النظر في المن��افع المحتمل��ة للت��دفق الجیني للموارد الوراثی��ة الحیوانی��ة في غی��اب 

لحیوانیة من تدابیر الحص������ول، حین یكون تبادل التدابیر المذكورة أو إلعفاء الموارد الوراثیة ا
 تلك الموارد قائماً على عقود خاصة.

للحفاظ على أنماط  أس���اس���يكما أن حفظ الس���الالت المحلیة واإلقلیمیة یتس���م بأھمیة ثقافیة، وھو 
 لعدید من الرعاة وغیرھم من المجتمعات الزراعیة.على سبیل المثال، لالحیاة التقلیدیة، 
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عن اإلتاحة المتواص������لة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة لغایات ال غنى 
وتوفر الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  البحث والتطویر من أجل تحس��ین المحاص��یل.

والزراعة إمكانیة إتاحة خص������ائص قادرة على المس������اعدة في التص������دي للتحدیات 
الظروف المناخیة المتغیرة أو تفش��ي المس��تقبلیة، مثل ض��رورة تكییف المحاص��یل مع 

ولذا فإن الوص���ول المس���تمر إلى الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة مھم من  األمراض.
یدون عدداً  كان یتزا غذاء لس������ نامي على ال یة الطلب المت ناجمة عن وأجل تلب یات ال رفع التحد

محاص����یل مھملة وغیر مس����تخدمة ویتض����من ذلك الحص����ول على  التغیرات المناخیة المتوقعة.
 بالقدر الكافي نظراً إلى أھمیتھا التغذویة.

 
أمر من الواض��ح أن أھمیة الوص��ول إلى الموارد الوراثیة الحیوانیة والنباتیة في حین 

ألمن الغذائي، تحقیق ا، وبالتالي لماش���یةال غنى عنھ لتحس���ین وتكییف المحاص���یل وال
قل وض������وحاً أكون تقد كائنات الدقیقة والالفقاریات ھمیة الموارد الوراثیة من الأفإن 

لكائنات الدقیقة في الخدمة التي تس��دیھا اأن في الس��بب كمن قد یولبعض. بالنس��بة إلى ا
من األمور مدة طویلة كانت لأخرى كثیرة، قد كائنات لآلفات، ضمن ون التربة واألعداء الطبیعی

فإن م في اإلدارة الزراعی�ة. القلی�ل من االھتم�احظی�ت ب�بالت�الي المس������لّم بھ�ا و لك،  لذ تدابیر و
ص������ون الموارد الرامیة إلى تحقیق األمن الغذائي والحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا 

ف، إلى تیس�����یر اھدأحد األكالوراثیة من الكائنات الدقیقة والالفقاریات یمكن أن تش�����یر أیض�����ا، 
في كمس���اھمة ھامة المس���تدام وص���ونھا  ھاواس���تخدامالموارد الوراثیة من الكائنات الدقیقة تبادل 

 .ألمن الغذائيتحقیق ا
 

 عناصر تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا -6
 بالنسبة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة

 
ینبغي على األطراف، بموجب بروتوكول ناغویا، أن ینظروا عند وضع تدابیرھم للحصول  -24

أھمیة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة على الموارد وتقاسم منافعھا وتكییفھا وتنفیذھا، إلى 
127Fودورھا الخاص بالنسبة لألمن الغذائي.

ة للحصول على الموارد العناصر للتدابیر الوطنیوتسلط  64
، الضوء على المجاالت في السیاسات المتعلقة بالحصول راثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھاالو

تطویر في على الموارد وتقاسم منافعھا، التي قد تستحق اھتماماً خاصاً من وجھة نظر البحث وال
 مجال األغذیة والزراعة.

 
یة والزراعة وتقاسم منافعھا ینبغي أن تكون تدابیر الحصول على الموارد الوراثیة لألغذ -25

ً  البساطةبسیطة ومرنة. وتشكل  إلى تنوع الحاالت التي  إلى تعقید ھذه المسألة، ونظراً  نظراً  تحدیا
یمكن الحصول فیھا على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، ونقلھا إلى اآلخرین، ومواصلة 

أمر ضروري للسماح للمسؤولین بضبط  ةالمرونتحسینھا واستخدامھا في البحث والتطویر. ولذا فإن 
تنفیذ تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا مع الحاالت والتحدیات الجدیدة التي تم تحدیدھا 
حدیثاً. وینبغي لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أن تتحلى بالمرونة الكافیة الستیعاب 

ً من دون الحاجة إلى إعادة النظر في التشریع. المواقف الجدیدة والمواقف التي تم تحدید ھا حدیثا
ولذلك، ینبغي أن تسمح تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا بنھج تنفیذ تطوري یسمح 
بتحسین تشغیل نظام الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا من خالل الممارسة، والكمال الذاتي 

اقدة في بروتوكول ناغویا وضع تدابیر شفافة وواضحة لتحقیق واالبتكار. ویتعین على األطراف المتع

                                                 

 .من بروتوكول ناغویا )ج(8المادة   64



CGRFA-17/19/Report P a g e  39Appendix B,  

 

كما  عمل متواصلذلك. وإن عملیة وضع وتنفیذ تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا ھي 
 ھذه. ھو األمر بالنسبة لعناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا

 
وراثیة لألغذیة والزراعة مع تكالیف قد تترافق التدابیر الوطنیة للحصول على الموارد ال -26

كبیرة للمعامالت بالنسبة للمسؤولین وأصحاب المصلحة، وقد ترغب الحكومات في تقییمھا والتقلیل 
 تنفیذھا. منھا عند وضع ھذه التدابیر أو تكییفھا أو

 
 قد ترغب الحكومات عند تصمیم التدابیر التشریعیة واإلداریة وعلى مستوى السیاسات التي -27

تعكس االحتیاجات الخاصة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة للحصول على الموارد وتقاسم 
منافعھا، في معالجة مجموعة واسعة من القضایا، المذكورة أدناه، لتیسیر التنفیذ المحلي للحصول 

 یة والزراعة:على الموارد وتقاسم منافعھا بالنسبة للقطاعات الفرعیة المختلفة للموارد الوراثیة لألغذ
 

 الترتیبات المؤسسیة؛ -أوالً 
 الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة واستخدامھا؛ -ثانیًا
 الحصول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة؛ -ثالثًا

 التقاسم العادل والمنصف للمنافع؛ -رابعًا
 االمتثال والرصد.  -خامًسا

 
 الترتیبات المؤسسیة -أوالً 

 
ً ما تحدد تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا الترتیبات المؤسسیة إلدارة  -28 غالبا

الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا. ویمكن تكلیف سلطة واحدة أو عدة سلطات مختصة بإدارة 
الدولة وشكل الحكومة، والصكوك  تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، اعتماداً على بنیة

الدولیة للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا التي تكون الدولة طرفاً فیھا، وعند االقتضاء، التقسیم 
القانوني للمسؤولیة، واعتماداً على تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا التي تم اختیارھا. 

جدیدة. ویمكن أیضاً أن تشارك عدة سلطات داخل بلد  ویمكن أن تكون ھذه السلطات سواء قائمة أو
واحد في المسؤولیة وفقاً للمنشأ الجغرافي للمورد، والغرض من الحصول علیھ واستخدامھ، وإشراك 

ن والمعارف التقلیدیة المرتبطة بالمورد الوراثي، والحقوق التي قد یتمتع بھا السكان األصلی
 أي معاییر أخرى تبدو مالئمة وعملیة.والمجتمعات المحلیة على المورد، أو 

 
واحدة مسؤولة یتعین على كل طرف في بروتوكول ناغویا أن یعین نقطة اتصال وطنیة  •

عن االتصال مع أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي وتوفیر المعلومات ذات الصلة لمقدمي 
128Fالطلبات.

65 
وطنیة مختصة واحدة أو یتعین أیضا على األطراف في بروتوكول ناغویا تعیین سلطة  •

أكثر، تكون مس������ؤولة عن منح حق الحص������ول، واإلبالغ عن اإلجراءات والمتطلبات 
المنطبقة للحص��ول على الموافقة المس��بقة عن علم وإبرام ش��روط متفق علیھا بص��ورة 

129Fمتبادلة.

66  
130Fالمختصة.یجوز للكیان نفسھ القیام بوظائف كل من نقطة االتصال والسلطة الوطنیة  •

67 
المثال  یتم تعیین أكثر من سلطة وطنیة مختصة لبروتوكول ناغویا (على سبیل وحیثما •

لقط��اع��ات فرعی��ة مختلف��ة للموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة)، یتعین على نقط��ة 
 االتصال الوطنیة توفیر معلومات حول اختصاصات كل منھا ووالیاتھا.

                                                 
 .من بروتوكول ناغویا 13-1المادة   65
 .من بروتوكول ناغویا 13-2المادة   66
 .من بروتوكول ناغویا 13-3المادة   67
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ق الموحد لنقل المواد الذي بموجب المعاھدة، یتم توفیر الحص�����ول المیس�����ر وفقاً لالتفا •
131Fاعتمده الجھاز الرئاس������ي للمعاھدة.

وفي الممارس�������ة العملیة، لمعظم األطراف في  68
المعاھدة نقاط اتص��ال وطنیة ومؤس��س��ة أو مؤس��س��ات تقوم بتوفیر الوص��ول الفعلي إلى 

فاق الموحد ل ناء على قبول االت لك فقط ب بذ عدد األطراف، وتقوم  ظام المت قل مواد الن ن
 من قبل مستلم المادة.المواد 

 
ولتوض���یح الترتیبات المؤس���س���یة حول الحص���ول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة  -29

 وتقاسم منافعھا، قد ترغب الحكومات في:
 

 تقییم المؤسسات والترتیبات المؤسسیة القائمة التي یحتمل أن تكون ذات صلة؛ •
الحص��ول على الموارد وتقاس��م  البت في توزیع المس��ؤولیة المؤس��س��یة لمختلف جوانب •

من��افعھ��ا، بم��ا أنھ��ا تنطبق على قط��اع��ات فرعی��ة مختلف��ة للموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة 
 والزراعة؛

 وضع آلیات و/أو إجراءات لالتصال والتنسیق بین المؤسسات المعینة؛ •
 نشر وتوفیر المعلومات عن الترتیبات المؤسسیة الناجمة عن ذلك. و •

 
یة التي تم اختیارھا، فإنھ من األھمیة بمكان أن تكون  -30 ومھما كانت الترتیبات المؤس������س������

كون ھناك آلیات كافیة للتنس���یق وتبادل المعلومات. تالترتیبات المؤس���س���یة واض���حة وش���فافة، وأن 
وینبغي على مس������تخدمي الموارد الوراثیة أن یعرفوا متى یكون طلب الموافقة المس������بقة عن علم 

ممن علیھم أن یطلبوا طلب الموافقة المس�����بقة عن علم، ومع من یمكنھم التفاوض بش�����أن مطلوباً، و
الش�����روط المتفق علیھا بص�����ورة متبادلة، إذا كان ھذا ھو ما تتطلبھ تدابیر الحص�����ول على الموارد 
وتقاسم منافعھا. وقد تصبح إجراءات الترخیص معقدة بسرعة، حیثما تشارك سلطات متعددة، على 

ل الفیدرالیة والدولة، في نفس القرار، وقد تستغرق وقتاً طویالً وقد تزید تكلفة المعامالت سبیل المثا
إلى حد كبیر. ولتجنب الترتیبات المؤس������س������یة المرھقة بش������كل مفرط، قد یكون من المفید تحدید 

متفق الترتیبات الالزمة القائمة التي یمكن اس�تخدامھا لمعالجة الموافقة المس�بقة عن علم والش�روط ال
علیھا بص������ورة متبادلة. وقد ترغب الحكومات، حیث تش������ارك العدید من الس������لطات في إجراءات 
الموافقة، في تعیین سلطة قیادیة واحدة، أو مركز وطني لإلشراف على سلسلة كاملة من الموافقات 
بات، وفي نھایة المطاف منح إذن واحد، عندما تعطي كل  یة، والتواص�������ل مع مقدمي الطل الجزئ

 طات المعنیة الضوء األخضر لذلك.لالس
 

غالبًا ما تقع المس���ؤولیة عن اإلطار الوطني للحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا 
وفي الواقع، تبیّن التقاریر االنتقالیة الوطنیة بش��أن  على عاتق س��لطة واحدة مختص��ة.

ً تنفیذ بروتوكول ناغویا أن بلدان عدیدة عمدت إلى اختیار س������لطة واحدة مختص�������ة  ا
ا عن اعتماد نھج خاص بقطاع أو  للحص�����ول على الموارد وتقاس�����م منافعھا، عوض�����ً

بید أن س���لطات عدیدة ض���من البلد الواحد قد تتش���اطر مس���ؤولیة الحص���ول  بقطاع فرعي محدّد.
اس������م منافعھا یندرج الحص������ول على الموارد وتق یمكن أنعلى الموارد وتقاس������م منافعھا، ولذا 

للموارد الوراثیة الحیوانیة ض���من والیة س���لطة متخص���ص���ة تُعنى بالمس���ائل الخاص���ة بالثروة 
وسوف یعتمد اعتبار ما إذا كان تشاطر اختصاصات الحصول على الموارد وتقاسم  الحیوانیة.

 منافعھا مفیدًا على المشھد المؤسسي وغیره من الظروف الخاصة بالبلد المعني.
 

                                                 
 .من المعاھدة 12-4المادة   68



CGRFA-17/19/Report P a g e  41Appendix B,  

 

السمات الممیزة للقطاعات والسلطات القطاعیة المختصة قد یكون أمًرا  التكیف مع
لمشاورات بین الوزارات الممكنة لنتائج الإحدى تمثل وبالتالي، یمكن أن ت مفیدًا.

المسؤولة والسلطة المختصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا والسلطة 
عن الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا  المختصة بتربیة األحیاء المائیة، تفویض المسؤولیة

إلى السلطة المختصة بتربیة األحیاء المائیة في ما یتعلق بالحصول على الموارد الوراثیة المائیة 
 .وتقاسم منافعھا

 
في حال كانت التدابیر التش��ریعیة أو اإلداریة أو الس��یاس��اتیة الخاص��ة بالحص��ول على 

البلدان التي تقوم بتنظیم مواردھا الوراثیة تض������ع قواعد الموارد وتقاس������م منافعھا في 
محددة لقطاع الموارد الوراثیة الحرجیة الفرعي، س����یتعیّن على ص����انعي الس����یاس����ات 

وتش��مل القض��ایا التي ینبغي النظر فیھا معرفة ما  النظر في نطاق "الموارد الوراثیة الحرجیة".
فعھا الخاصة بالموارد الوراثیة الحرجیة یجب إذا كانت تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منا

أن تسري على سائر الموارد الوراثیة الحرجیة التي تساھم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في 
یة الحرجیة جمیع ممارس�������ات  تحقیق األمن الغذائي. مل الموارد الوراث یھ، یمكن أن تش������ وعل

والمواد الوراثیة الحرجیة (على غرار االس������تخدام والتبادل القائمة بالنس������بة إلى مواد التكاثر 
جار المثمرة  نات) التي تتراوح بین أنواع األش������ بذور والش������تالت واألجزاء المتجذّرة والجی ال

و/أو األنواع التي توفر نوًعا الحیواني وغیرھا من المنتجات الص����الحة لالس����تھالك البش����ري و
تخزین المیاه وترش������یحھا؛ و؛ التآكلكافحة آخر من الخدمات المتص������لة باألغذیة والزراعة (م

وتحس���ین خص���وبة التربة؛ والوقایة من الریاح؛ وص���ون التنوع البیولوجي؛ وتوفیر علف النحل 
ذلك) لألش����جار التي تمّكن رعاة األحراج من غیر إلنتاج العس����ل؛ وتثبیت النتروجین؛ والظّل و

لملبس والملجأ والطاقة تولید الدخل بفضل المنتجات الحرجیة غیر الغذائیة (الخشب واأللیاف وا
وسوف تخدم األشجار بطبیعة الحال  ذلك).غیر ومواد الدباغة والصمغ والسیاحة اإلیكولوجیة و

في حاالت كثیرة أغراًضا عدة في الوقت نفسھ أو أّن الغرض المرجو منھا في األساس سیتغیر، 
لالس���تخدام في مثل مما قد یطرح مس���ألة كیفیة تنظیم الحص���ول على الموارد الوراثیة الحرجیة 

 ھذه الحاالت.

 
غالبا ما تقع المس���ؤولیة عن اإلطار الوطني للحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا 

الحقیقة، أن التقاریر المرحلیة الوطنیة بش��أن تنفیذ  على عاتق س��لطة مختص��ة واحدة.
واحدة بروتوكول ناغویا تبین أن العدید من البلدان قد اختار تعیین س�����لطة مختص�����ة 

للحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا، بدالً من اعتماد نھج قائم على قطاع أو على 
ولكن قد یجوز لس���لطات متعددة ض���من بلد واحد تقاس���م  قطاع فرعي محدد إزاء ھذه المس���ألة.

المس��ؤولیة عن مس��ألة الوص��ول إلى الموارد وتقاس��م منافعھا، ولذا فإن الوص��ول إلى الموارد 
اتیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا قد یقع ضمن اختصاص سلطة متخصصة الوراثیة النب

سم للصالحیات في مجال الحصول على الموارد  إنتاج النباتات.مع تتعاطى  وفیما أن ھذا التقا
وتقاس����م منافعھا مفید، فھو س����یكون رھن المش����ھد العام المؤس����س����ي وغیر ذلك من الظروف 

 .الخاصة بالبلد المعین
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، االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، بموجب الوطنیة لوقایة النباتاتات المنظمض������طلع ت
132Fالمناطق المزروعة والنباتات البریة ھاالنباتات النامیة بما فیبرص������د 

بھدف اإلبالغ  69
133Fتھا.مكافحو اآلفاتوانتش����ار عن ظھور وتفش����ي 

فإن المس����ؤولیة عن تدابیر  ،ولذلك 70
سم منافعھا في ما یخص موارد محددة من الكائنات الدقیقة  الحصول على الموارد وتقا

باتات. وس������یوقایة المنظمات الوطنیة لعلى عاتق مكن أن تقع ی ما إذا كان تش�������اطر توقف الن
 المؤس��س��ي وغیرالعام اختص��اص��ات الحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا مفیدًا على المش��ھد 

 بلد.كل من الظروف الخاصة بذلك 

 
 الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة واستخدامھا -اثانیً 

 
إلى عند وضع تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أو تكییفھا أو تنفیذھا بالنسبة  -31

 لحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، من الضروري تحدید ما یلي:ا
 

 كام الحصول على الموارد؛أحشملھا فئات الموارد الوراثیة التي ت )1(
 االستخدامات المقصودة التي تؤدي إلى تطبیق أحكام الحصول على الموارد؛ )2(
 نإجراءات الترخیص المعمول بھا، تبعاً لفئة المورد الوراثي والغرض المقصود م )3(

 استخدام المورد.
 
 أحكام الحصول على المواردشملھا فئات الموارد الوراثیة التي ت )1(
 

وارد الجینیة مال" ،بروتوكول ناغویاواتفاقیة التنوع البیولوجي في  ،"الموارد الوراثیة"تعني  -32
أصل نباتي أو حیواني أو من مواد  ةمحتملة"، والمادة الوراثیة تعني "أیالفعلیة أو القیمة ذات ال

134F".للوراثةعاملة تحتوي على وحدات غیرھا من األصول جرثومي أو 

ً ھذا التعریف رد وی 71 في  أیضا
أصل  ذاتالمعاھدة التي تعرف "الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة" بأنھا "أي مواد وراثیة 

135Fذات قیمة فعلیة أو محتملة لألغذیة والزراعة".ونباتي 

ینبغي على األطراف في المعاھدة التأكد و 72
 بموجب المعاھدة. التزاماتھیتناول االخاص بھا من أن إطار الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا 

 
 النطاق الزمني لتدابیر الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة

 
یھ ھناك نقاش دولي حول النطاق الزمني الذي یمكن أو ینبغي أن  -33 تدابیر الوطنیة تنطوي عل ال

یكن ھناك قواعد وال یمنع بروتوكول ناغویا أطرافھ، ما لم  للحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا.
الوطنیة للحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا الس��تخدامات الموارد  امن تطبیق تدابیرھ، بخالف ذلك

ما یتعلق بالموارد خارج  بید أنھ في. الوراثیة التي تقع خارج نطاق البروتوكول أو الحص������ول علیھا
دعم تدابیر االمتثال لالستخدام  بالضرورة على دعتمااالستطیع األطراف تنطاق بروتوكول ناغویا، ال 

من بروتوكول ناغویا، أو تدابیر االمتثال في الدول  18 إلى 15من  في البلد، على النحو الوارد في المواد
 غیر األطراف.

 

                                                 
 .من االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 2-4المادة   69
 .من االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 1-8المادة   70
 .من اتفاقیة التنوع البیولوجي 2المادة   71
 .من المعاھدة 2المادة   72



CGRFA-17/19/Report P a g e  43Appendix B,  

 

تزال تعتمد على األنواع  ماتعتبر تربیة األحیاء المائیة من الصناعات الجدیدة التي 
 من المرافق خارج الموقع للموارد الوراثیة.ا نس������بیً عدد قلیل وجدید ولدیھا البریة 

ونظًرا إلى حداثة ھذا القطاع، فإّن النطاق الزمني للتدابیر الخاصة بالحصول على 
 .الموارد وتقاسم منافعھا ھو موضوع أقل أھمیة بالنسبة إلى تربیة األحیاء المائیة

 
/ البلدان التي حصلت علیھا وفقاً التفاقیة التنوع  أالموارد الوراثیة التي توفرھا بلدان المنش

 البیولوجي
 

عادة ما تطبق األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي تدابیر الحصول الخاصة بھا على الموارد  -34
 ً التفاقیة التنوع البیولوجي. ویحدد "بلد  الوراثیة التي تكون ھي بلد المنشأ لھا أو التي حصلت علیھا وفقا

 مواقعھا الطبیعیة.لموارد الوراثیة" على أنھ البلد الذي یمتلك تلك الموارد الوراثیة في ظروف منشأ ا

136F

بأنھا ظروف تواجد الموارد الوراثیة ضمن النظم اإلیكولوجیة "ظروف المواقع الطبیعیة" وتعرف  73
اكتسبت فیھا والموائل الطبیعیة، وفي حالة األنواع المستأنسة أو المستزرعة، في المحیطات التي 

137Fصفاتھا الممیزة.

74 
 

قد یكون من الص����عب تحدید بلد المنش����أ على وجھ الیقین بالنس����بة للموارد الوراثیة لألغذیة  -35
والزراعة. وقد جرى تبادل الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة على مدى فترات زمنیة طویلة في 

جتمعات. وقد ساھم العدید من أصحاب أغلب األحیان وعلى نطاق واسع عبر المناطق والبلدان والم
المصلحة، بما في ذلك السكان األصلیین والمجتمعات المحلیة والمزارعین والباحثین والمربین، في 
تطویر الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، في أماكن مختلفة وفي أوقات مختلفة من الزمن. وفي 

راثیة لألغذیة والزراعة على التدخل البش����ري الواقع، یعتمد ص����ون وتطویر العدید من الموارد الو
كن من خاللھا المس���تمر، ویش���كل اس���تخدامھا المس���تدام في البحوث والتطویر واإلنتاج أداة ھامة یم

 ضمان الحفاظ علیھا.
مركز "للمواد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة لیس بالض�����رورة " بلد المنش�����أ"إن 

ویمكن لتدابیر الحص���ول على الموارد الوراثیة وتقاس���م منافعھا . الخاص بھا" المنش���أ
أن توفر توجیھات بش�����أن الظروف التي یمكن اعتبار المحاص�����یل المدجنة فیھا على 

تدابیر ض�من منطقة االختص�اص التي تس�ري " خص�ائص�ھا الممیزة"أنھا قد اكتس�بت 
 .الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا فیھا، أو خارجھا

وبوسع تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أیضاً أن تقدم توجیھات بشأن ما إذا كانت 
تجعل  التيھي نفس���ھا الخص���ائص ) 2اتفاقیة التنوع البیولوجي، المادة " (الخص���ائص الممیزة"

، أو إلى أي مدى یمكن "ممیزة بوض����وح عن أي نوع آخر"األنواع المس����تأنس����ة أو المزروعة 
سابعة من قانون االتحاد الدولي لحمایة األصناف اعتبارھا ك ذلك، بحسب ما تنص علیھ المادة ال

 .1991النباتیة الجدیدة لعام 
 

لموارد مق��دم للطرف المن ابروتوكول ن�اغوی�ا الموافق��ة المس������بق��ة عن علم یطل��ب 
حص�����ل على الموارد الذي طرف البلد منش�����أ ھذه الموارد أو یكون  الذي"الوراثیة 

ً جینیة ال أن  ھاتقاس�����م منافعالحص�����ول على الموارد وتدابیر ویمكن ل ."لالتفاقیة وفقا
بص����ورة  والش����روط المتفق علیھا(توض����ح ما إذا كانت الموافقة المس����بقة عن علم 

لبلد األص������لي، غیر اموارد وراثیة من بلد تم الحص������ول على  ماحیثأیض������اً مطلوبة ) متبادلة

                                                 
 .من اتفاقیة التنوع البیولوجي 2المادة   73
 .من اتفاقیة التنوع البیولوجي 2المادة   74
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یمكن لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا و. قبل بدء نفاذ بروتوكول ناغویا ھاوجمع
بموجب قبلوا بھا موارد الوراثیة االمتثال للش������روط التي اإلش������ارة إلى أنھ یجب على متلقي ال

المتعلقة بالحص����ول  قوانین الوطنیةنقل الموارد، إض����افة إلى الثنائیة، مثل اتفاقات التفاقات اال
 .على الموارد وتقاسم منافعھا

الموارد تحدید بلد منش����أ  ،لم یكن من المس����تحیل، إن في بعض األحیان من الص����عبس����یكون و
قد تكون ف. ھا الطبیعیةقعافي مووجد ، وال سیما تلك التي تالوراثیة من الكائنات الدقیقة بكل تأكید

 .عدة ، بلدان منشأخاصة الموارد الوراثیة من الكائنات الدقیقة والالفقاریاتلموارد الوراثیة، ل

 
ما یتعلق بالموارد  ینبغي أن تكون تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا واضحة في -36

 الوراثیة لألغذیة والزراعة التي یتم تغطیتھا بأحكام الوصول ذات الصلة.
 

 الموارد الوراثیة العامة مقابل الموارد الوراثیة الخاصة
 

في حین أن النظام المتعدد األطراف التابع للمعاھدة یتناول الموارد الوراثیة لألغذیة  -37
138Fالمتعاقدة"والزراعة التي "تخضع إلدارة وإشراف األطراف 

ضمن نطاق  وكذلك المواد التي جلبت 75
139Fاآلخرینالمعاھدة من قبل أصحاب المصلحة 

ال یفرق بین الموارد الوراثیة  ، فإن بروتوكول ناغویا76
 الخاضعة إلدارة وإشراف الحكومات والفئات األخرى من الموارد الوراثیة.

 
وبالنظر إلى أن ھناك كمیة كبیرة من الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة الخاصة، وال سیما  -38

في قطاعات مثل قطاع الثروة الحیوانیة، فإنھ ینبغي على التدابیر للحصول على الموارد وتقاسم 
كون واضحة فیما إذا كانت تنطبق على القطاع الخاص أو فقط على الموارد الوراثیة منافعھا أن ت

لألغذیة والزراعة العامة. وقد یكون لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أثر كبیر على 
 تبادل الموارد الوراثیة لألغذیة والزارعة مثل تلك. وقد تحتاج ھذه القوانین أیضاً لتوضیح التسلسل
الھرمي أو عالقة الملكیة على اختالف أنواعھا، بما في ذلك الملكیة الفكریة، وشبھ الملكیة وغیرھا 

 قوق المتعلقة بالموارد الوراثیة.من الح
 

 الموارد الوراثیة مقابل الموارد البیولوجیة
 

140Fواستخدامھا.یتناول بروتوكول ناغویا "الموارد الوراثیة"  -39

التدابیر ، تتناول بعض ولكن 77
للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أیضاً "الموارد البیولوجیة" واستخدامھا. وینبغي أن تعكس 
الحكومات سواء إذا كان ھناك أي تأثیر إلدراج الموارد البیولوجیة في التدابیر للحصول على الموارد 

رد في بروتوكول ناغویا، وتقاسم منافعھا واالستفادة منھا خارج نطاق االستخدام، على النحو الوا
 على االستخدام والحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة.

 
 الموارد الوراثیة التي تملكھا مجتمعات أصلیة ومحلیة

 
یتناول بروتوكول ناغویا أیضاً، كحالة خاصة، الموارد الوراثیة التي تملكھا مجتمعات أصلیة  -40

ومحلیة. ویستلزم البروتوكول من األطراف، في ھذه الحالة، اتخاذ تدابیر بمقتضى القانون المحلي، 
وعلى النحو المناسب، ترمي إلى ضمان الحصول على الموافقة المسبقة عن علم أو موافقة 

مجتمعات األصلیة والمحلیة ومشاركتھا في الحصول على موارد وراثیة حیثما یسود الحق المكرس ال
141Fالموارد.في منح الحصول على ھذه 

78 
                                                 

 .من المعاھدة الدولیة 11-2المادة   75
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وقد تتوخى تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا التي تنفذ بروتوكول ناغویا،  -41

ات األصلیة والمحلیة حیثما یسود إجراءات الموافقة المسبقة عن علم أو موافقة وإشراك المجتمع
الحق المكرس في منح الحصول على ھذه الموارد. وبذلك، فإن مفھوم الموافقة المسبقة عن علم 
للمجتمعات ھو تحد على الرغم من أنھ لیس جدیدا. وینبغي أن تتناول التدابیر الوطنیة كیفیة الحصول 

لیة والمحلیة، مع األخذ في االعتبار على الموافقة المسبقة عن علم وإشراك المجتمعات األص
جراءات المجتمعیة، حسب للمجتمعات األصلیة والمحلیة والقوانین العرفیة والبروتوكوالت واإل

 االقتضاء.
 
 االستخدامات المقصودة التي تؤدي إلى تطبیق أحكام الحصول على الموارد )2(
 

الكیمیائي البیولوجي للموارد الوراثیة البحث والتطویر بشأن التكوین الوراثي و/أو التشكیل 
 لألغذیة والزراعة

 
تنطبق بعض التدابیر الوطنیة للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا على استخدامات محددة  -42

للموارد الوراثیة، مثل استخدامھا في البحث والتطویر. وبموجب بروتوكول ناغویا "یكون الحصول 
ً للموافقة المسبقة عن علم من قبل البلد الذي یوفر ھذه على الموارد الوراثیة الستخدام ھا خاضعا

الموارد، أي بلد المنشأ لھذه الموارد، أو البلد الذي حصل على الموارد الوراثیة وفقاً ألحكام االتفاقیة 
142Fخالف ذلك.(...)" إال إذا قرر ھذا الطرف 

"واستخدام الموارد الوراثیة" یعني "إجراء البحث  79
شأن التكوین الوراثي و/أو الكیمیائي البیولوجي للموارد الوراثیة، بما في ذلك من خالل والتطویر ب

143Fحیائیة (...)".استخدام التكنولوجیا األ

80 
 

وتغطي تدابیر أخرى للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا المزید من االستخدامات التي  -43
التدابیر، قد یتطلب الحصول على  تؤدي إلى تطبیق أحكام الحصول على الموارد. وفي ظل ھذه

الموارد الوراثیة ألغراض معینة تختلف عن البحوث والتربیة الموافقة المسبقة عن علم، على سبیل 
المثال، استخدام الموارد الوراثیة الستخراج مركبات معینة. وكثیراً ما تشیر التدابیر إلى "الموارد 

م لتركیبتھا الجینیة، ولكن كمنتج نھائي أو سلعة. وإن البیولوجیة"، وھذا یعني أن الموارد ال تستخد
األساس المنطقي لھذا التعریف الواسع ھي الخبرة بأن المركبات المستخدمة في صناعات 
المستحضرات الصیدالنیة والتجمیلیة، غالبا ما یتم استخراجھا من المنتجات الزراعیة، ذات المصدر 

ار محلیة، والتي في بعض األحیان ال تعكس القیمة من خالل وسطاء من األسواق المحلیة بأسع
 السوقیة الفعلیة للمركبات المستخرجة.

 
وسیعني تعریف واسع لألغراض، التي من شأنھا التقاط مجموعة كاملة من األنشطة التي  -44

تحدث عادة وبشكل منتظم مع السلع الزراعیة في سیاق إنتاج األغذیة، أن أحكام الحصول على 
نطبق على عدد كبیر من المعامالت حیث في الوقت الحاضر قد یكون افتراض مشتري الموارد ت

ھذه السلع في معظم البلدان، أنھ في مثل ھذه الحاالت یظھر عقد البیع اتفاق الحصول على الموارد 
وتقاسم منافعھا. وفي الواقع، قد یلبي عقد البیع أو أنھ قد ال یلبي متطلبات الحصول على الموارد 

 اسم منافعھا وفقاً للتدابیر الوطنیة.وتق
 

 غیر األطراف في بروتوكول ناغویا، ھناك أیضاً خیار نھج مختلف.إلى وبالنسبة  -45
 

                                                 
 .من بروتوكول ناغویا 6-1المادة   79
 .من بروتوكول ناغویا )ج(2المادة   80
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الموارد الوراثیة الحیوانیة المتاحة لالس��تخدام المباش��ر، مثًال لالس��تھالك (البیض)، إن 
ا باعتبارھا لس����ائل المنوي للتكاثر، یمكن أن تُس����تخإنتاج اس����مین أو أو ت وذبح دم أیض����ً

موارد وراثی��ة (للبحوث والتنمی��ة، بم��ا في ذل��ك التربی��ة). وتقلق بعض البل��دان من أن 
الموارد الوراثیة التي تّم الحص��ول علیھا دون الموافقة المس��بقة عن علم والش��روط المتفق علیھا 

ة بالحص��ول . لذا، فإن تدابیرھا الخاص��البحث والتطویرقد تُس��تخدم في نھایة المطاف ألغراض 
على الموارد وتقاس��م منافعھا تنّظم عملیة الحص��ول على الموارد الوراثیة الس��تخدامھا المباش��ر 

 .البحث والتطویر على السواءوألغراض 

غیر أن تنظیم عملیة الحص���ول على الموارد الوراثیة وتقاس���م منافعھا الس���تخدامھا المباش���ر قد 
یؤثر بش������كل كبیر على تجارة الحیوانات المعدّة للذبح ومواد تكاثر الحیوانات (مثًال الس�������ائل 
 المنوي واألجنّة)، وبالتالي على األمن الغذائي. وإذا لم تنّظم التدابیر الخاص�����ة بالحص�����ول على
الموارد وتقاس��م منافعھا عملیة الحص��ول على الموارد الوراثیة الحیوانیة الس��تخدامھا المباش��ر، 
سم المنافع في حال  یمكنھا أن تطلب إلى المستخدم الحصول على الموافقة المسبقة عن علم وتقا

ي نھایة تغیّرت النیّة واس���تُخدمت الحیوانات أو مواد التكاثر المعدّة أص���ًال لالس���تخدام المباش���ر ف
 .البحث والتطویرالمطاف ألغراض 

 
غالبًا ما تص���ل الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة إلى الس���وق في ش���كل یمكن 
اس����تخدامھ "كمورد بیولوجي" (على س����بیل المثال، لالس����تھالك البش����ري) أو كمورد 

یكون لتنظیم جیني (على س������بیل المثال، للبحث والتطویر، بما في ذلك التربیة). وقد 
رد االحص������ول على الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة التي تس������تخدم "كمو

. ، وبالتالي على األمن الغذائي" تأثیر كبیر على تجارة األس��ماك والس��لع النباتیة المائیةةبیولوجی
مس����ألة وھناك العدید من القوانین المتعلقة بالحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا التي تترك 

إذا تم اس������تخدام المورد البیولوجي فجأة للبحث تبادل الموارد البیولوجیة دون تنظیم؛ ومع ذلك، 
 .والتطویر، فإن ذلك یتطلب من المستخدم أن یطلب تصریًحا ومشاركة الفوائد المحتملة

 

غالبًا ما تص���ل الموارد الوراثیة الحرجیة إلى األس���واق بش���كل یتیح اس���تخدامھا كس���لع 
وتبدي بعض البلدان قلقھا في أن تُستخدم  (مثالً للزرع أو كأغذیة) أو للبحث والتطویر.

في نھایة المطاف الس��لع التي یتم الحص��ول علیھا من دون موافقة مس��بقة عن علم ومن 
وبالتالي، فإّن التدابیر الخاص��ة بالحص��ول  دون ش��روط متفق علیھا ألغراض البحث والتطویر.

منافعھا تنّظم الحص��ول على الموارد الوراثیة لكال الفئتین أي الس��تخدامھا  على الموارد وتقاس��م
غیر أّن تنظیم الحص��ول على الموارد الوراثیة الحرجیة المس��تخدمة  كس��لعة وللبحث والتطویر.

كاثر الحرجیة. جارة مواد الت لھ أثر كبیر على ت قد یكون  عة  تدابیر  كس������ل حال لم تنّظم ال وفي 
الموارد وتقاسم منافعھا الحصول على السلع، قد تستوجب مع ذلك من الخاصة بالحصول على 

مس���تخدمھا الحص���ول على إذن وتقاس���م منافعھا في حال تغیّر القص���د منھا وتم اس���تخدام الس���لع 
 ألغراض البحث والتطویر.

 

یمكن للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة المتاحة لالس������تخدام المباش������ر أي 
. ، بما في ذلك التربیةطویرأو التكاثر أن تس����تخدم غالباً أیض����اً للبحث والتلالس����تھالك 

وھناك تخّوف من أن ینتھي أمر الموارد الوراثیة التي تم الحص������ول علیھا في البدایة 
ولذا تس����توجب بعض القوانین . طویرلالس����تخدام المباش����ر، في اس����تخدامھا لغایات البحث والت
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روط المتفق علیھا، للحصول على الموارد الوراثیة لغایات البحث الموافَقة المسبقة عن علم والش
 .والتطویر واالستخدام المباشر

غیر أّن تنظیم الحص������ول على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة من أجل االس������تخدام 
. يملحوظ على تجارة البذور وحتى األغذیة، وبالتالي على األمن الغذائ بش���كل یؤثرالمباش���ر قد 

منافعھا عن تنظیم الحص���ول  وتقاس���معلى الموارد الوراثیة  وفي حال أحجمت تدابیر الحص���ول
على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة لغایات االس���تھالك المباش���ر، فقد تس���توجب في 

م استخدا في وقت الحقكل حال الشروط المتفق علیھا وتقاسم المنافع حین تتغیر النیة، بحیث یتم 
 .البذور أو األغذیة التي كانت مخصصة لالستخدام المباشر، لغایات البحث والتطویر

 

ھناك بعض الكائنات الحیة األساسیة،  السلعھو الشأن بالنسبة إلى المحاصیل من كما 
بعض الأغذیة أو ألیاف. وقد أثار س�تخدامھا كالدقیقة والالفقاریات التي تعامل كس�لعة ال

طویر لبحث والتھذه الس����لع في نھایة المطاف ألغراض ا ماس����تخدایمكن مخاوف بأنھ 
 فغالبا ما یمكن اس��تخدامص��ل لالس��تخدام المباش��ر. علیھا في األص��ول حالوإن كان یتم 
متاحة لالس����تخدام المباش����ر، مثالً الالالفقاریات، مثل الحش����رات والقواقع، الموارد الوراثیة من 

جار كاثرأو االس������تھالك أو ا ةللت لك تطویرلبحث والاض اغر، أللت ما في ذ یة. ال، ب ویجوز ترب
دراس����ات التنقیب البیولوجي. لالس����تنبات المرجعي في  ةأحد الكائنات الدقیقة المطلوباس����تخدام 

لالس���تخدام  الالفقاریاتوالكائنات الحیة الدقیقة لحص���ول على الموارد الوراثیة من م ایتنظلكن و
الحص������ول على تدابیر امتنعت إذا والتجارة.  علىغیر مرغوب فیھ بش������كل ؤثر یقد المباش������ر 

الكائنات الحیة الدقیقة الموارد الوراثیة من لى عص�����ول حعن تنظیم الالموارد وتقاس�����م منافعھا 
تطلب الموافقة فإنھ ما یزال بإمكانھا أن مباش������ر، بش������كل الالفقاریات التي یمكن اس������تخدامھا و

ویتم اس�����تخدام الموارد الوراثیة من نیة المتلقي حیثما تتغیر المس�����بقة عن علم وتقاس�����م المنافع 
 لبحث غراض االستخدام المباشر ألاأصالً منھا  مقصودالالفقاریات الوالكائنات الحیة الدقیقة 

بانتظام الحدود الدولیة دون تعبر بأن الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات وینبغي أیض����ا اإلقرار 
 .في السلعتجار قصد من خالل اإل

إلش�����ارة إلى بلد ا ةعالمودِ مجموعات اس�����تنبات المیكروبات الیوم من الجھات تطلب معظم وت
تطلب مجموعات اس���تنبات المیكروبات . ویبدو أن معظم عھارغب في إیداتلمواد التي امنش���أ 
 ً 144Fلموادامعلومات بش���أن الموافقة المس���بقة عن علم من بلد منش���أ  أیض���ا

تطلب العدید من كما . 81
الخاص������ة مواد االمتثال لألحكام ذات الص������لة من متلقي الالمیكروبات  مجموعات اس������تنبات

إذا  ّماعفي غالب األحیان لد المنش���أ، بغض النظر بالحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا لب
نت  قد جمعت المكا عدأودعت  أوواد  یا أو ب ناغو فاذ بروتوكول  بدء ن بل  . وھذا یعني أن هق

فاقات  بات المیكروبات ات قل المواد لمجموعات اس������تن قد تطلب في بعض األحیان الموافقة ن
من نطاق تدابیر تس����تبعد لمواد التي بالنس����بة إلى امتفق علیھا الش����روط والالمس����بقة عن علم 

سم منافعالحصول على الموارد و مجموعة بموجب الوالیة القضائیة التي تعمل في ظلھا  ھاتقا
نقل واتفاقات  ھامنافع تقاس�����مالحص�����ول على الموارد وتدابیر یمكن لو. اس�����تنبات المیكروبات

إذا كانت الموافقة المس������بقة عن علم ما ح یوض������المواد لمجموعات اس������تنبات المیكروبات ت
بش��أن الموارد الوراثیة من الكائنات متفق علیھا مطلوبة من أجل البحث والتطویر الش��روط وال

 .الحیة الدقیقة
 

 الوراثیة في سیاق اإلنتاج الزراعيتطویر الموارد 
 

                                                 
 .49، الصفحة 46سات األساسیة رقم اة الدروثیق  81

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak566e.pdf
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إذا اقتصرت األنشطة التي تؤدي إلى تطبیق أحكام الحصول على الموارد على "االستخدام"  -46
بالمعنى المقصود في بروتوكول ناغویا، فإنھ من الواضح أن بعض االستخدامات النموذجیة للموارد 

البذور الستخدام المنتجات المحصودة فیما بعد الوراثیة لألغذیة والزراعة، على سبیل المثال زراعة 
لالستھالك البشري، ال تنطبق علیھا صفة استخدام، وبالتالي ال تؤدي إلى تطبیق أحكام الحصول 

 على الموارد.
 

وھناك صعوبة أكبر في تصنیف األنشطة األخرى التي تؤدى بانتظام فیما یتعلق بالموارد  -47
تُطرح مسألة ما إذا كان اختیار الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  الوراثیة لألغذیة والزراعة. وقد

والزراعة واستنساخھا من قبل مزارع ومجتمع زراعي على أساس الصفات المظھریة من دون أي 
أسالیب وراثیة، یصنف على أنھ "استخدام". وبالمثل، قد تساھم تربیة األسماك التي تخدم غرض 

شري في نفس الوقت في التطویر الوراثي، وبالفعل في تدجین األسماك، إنتاج أسماك لالستھالك الب
من خالل االنتقاء الطبیعي نظرا لبیئة التفریخ. وقد تخدم تجارب األصول، التي تساعد على تحدید 
شتالت األشجار التي تتكیف بطریقة أفضل مع ظروف موقع الزراعة، غرض إعادة التحریج وإنتاج 

التي تشبھ بیئة االختبار؛ ومن جھة أخرى، فإن تجارب األصول مھمة للتربیة األخشاب على المواقع 
المخطط لھا داخل وبین األنواع. ویمكن اعتبار استخدام أجنة الماشیة أو السائل المنوي البقري 
لالستنساخ، وفي نھایة المطاف، إنتاج األلبان واللحوم على أنھ یقع خارج حدود "االستخدام". ومع 

نطوي اختیار الثیران المانحة للسائل المنوي واختیار ذریة لإلكثار، على جوانب من البحث ذلك، قد ی
والتطویر. ووفقاً للتدابیر الوطنیة، فإن افتراض أصحاب المصلحة عند بیع المادة الوراثیة في شكل 

ره، سائل منوي، وأجنة، وما إلى ذلك، غالبا ما ستكون قیمتھ كمورد وراثي ینعكس بالفعل في سع
145Fوأن المشتري سیكون حراً في استخدامھ لمزید من البحوث والتربیة.

ولكن، إذا كان االستخدام  82
المخطط لھذه المواد یصنف على أنھ "استخدام" بحسب تعریف التدابیر الوطنیة، فعندھا ستنطبق 

 متطلبات الحصول على الموارد.
 

الزراعة وتطویرھا وتحس������ینھا من ویجري تش������كیل العدید من الموارد الوراثیة لألغذیة و -48
خالل اس���تخدامھا المتواص���ل في اإلنتاج الزراعي. وحیثما یحدث "البحث والتطویر" بالتوازي مع 
اإلنتاج الزراعي، قد یكون من الص������عب التمییز بین "االس������تخدام" من األنش������طة المتعلقة بإنتاج 

تدابیر الحص������ول على الموارد المنتجات الزراعیة للبیع واالس������تھالك البش������ري. ویمكن أن توفر 
وتقاس������م منافعھا التوجیھ لمعالجة ھذه الحاالت، على س������بیل المثال، من خالل س������رد أمثلة عن 
األنش������طة/أغراض االس������تخدام التي تندرج تحت "االس������تخدام" وأمثلة أخرى تقع خارج تعریف 

الوطنیة للحص��ول على "االس��تخدام". وس��یكون التوجیھ الفني اإلض��افي مھماً لتس��ھیل تنفیذ التدابیر 
 الموارد وتقاسم منافعھا.

 
الض���روري تحدید بكل وض���وح األنش���طة المتص���لة بالموارد الوراثیة الحیوانیة التي من 

تعتبر من فئ��ة "االس������تخ��دام" وتل��ك التي ال تُعتبر من ھ��ذه الفئ��ة. ویتعیّن على ال��دول أن 
الحیوانیة التي یمكن اعتبارھا تس������تعرض وتحدد األنش������طة المرتبطة بالموارد الوراثیة 

"استخداماً". فاألنشطة المستندة على تحدید مختلف الخصائص المظھریة، أو الوراثیة أو البیولوجیة 
الكیمیائیة للموارد الوراثیة الحیوانیة التي یتم الوص������ول إلیھا، أو المتعلقة بھا، تُعتبر عادة على أنھا 

نات الحّیة أو مواد التكاثر الخاص�������ة بھا،  "بحث وتطویر". ومن جھة أخرى، فإن تجارة الحیوا
باس����تخدام أو تحس����ین أس����الیب التكنولوجیا الحیویة الخاص����ة بالتكاثر في األنواع المحدّدة (التلقیح 
االصطناعي، ونقل األجنّة، وتطعیم الغدة التناسلیة)، وإكثار الحیوانات لإلنتاج التجاري، فضًال عن 

                                                 
 .use and exchange of The . 2009الصادرة عن ھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة 43وثیقة الدراسات األساسیة رقم   82

animal genetic resources for food and agriculture.  النسخة اإلنكلیزیة[ 28 الصفحة[. 
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الحتفاظ بھا إلنتاج الحلیب أو البیض، ھي أنش������طة ال تعتبر أنھا تس������مین الحیوانات لذبحھا أو ا
"اس����تخدام"، ولذا، وبحس����ب القوانین المرعیة، لن تؤدي إلى تطبیق تدابیر الحص����ول على الموارد 

 وتقاسم منافعھا.

ستخدام" الموارد الوراثیة الحیوانیة  ًضا معالجة مسألة "إعادة ا سات أی سیا وقد یرغب صانعو ال
ت س��ابقًا من خالل "االس��تخدام" في ظل الموافقة المس��بقة عن علم والش��روط المتفق التي تش��ّكل

علیھا. وفي حال تطلبت "إعادة االس���تخدام" الموافقة المس���بقة عن علم والش���روط المتفق علیھا، 
كما في االستخدام األول للموارد الوراثیة الحیوانیة، فھذا قد یولّد في المستقبل "ھرمیات اإلذن" 

قد یختار وفي مثل ھذه الظروف، د "االس������تخدام" المس������تقبلي للموارد الوراثیة الحیوانیة. ویعقّ 
، عوًضا عن استخدامھا، وحفظھا ذات الصلة مربو الحیوانات تالفي الموارد الوراثیة الحیوانیة

وتحس���ینھا. واقترح فریق الخبراء المعني بالحص���ول على الموارد الوراثیة وتقاس���م منافعھا أن 
ذلك من خالل دعم وض������ع المعاییر  في بماتنظر الحكومات في حلول متمیزة لھذه المس�������ألة، 

في قطاع  عفاء المربینالقطاعیة الفرعیة باالس����تناد إلى أفض����ل الممارس����ات الحالیة، من قبیل إ
 .أو إیجاد حلول متعددة األطراف النبات

 

في حین أن الممارس����ات، مثل جمع المواد الحیة من المواقع البریة واس����تخدامھا الحقًا 
تربیة األحیاء المائیة القائمة على  مص�����طلحفي تربیة األحیاء المائیة، التي یطلق علیھا 
ى أنھا "بحث وتطویر"، وبالتالي قد ال تؤدي الص���ید الطبیعي، قد ال تعتبر بوض���وح عل

إلى تطبیق تدابیر الحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا، فإن تربیة األحیاء المائیة قد تس��ھم في 
وبالتالي،  الوقت نفس��ھ في التحس��ین الوراثي وبالتالي فإنھ یمكن اعتبارھا عملیة "بحث وتطویر".

د وتقاس���م منافعھا خًطا واض���ًحا بین األنش���طة ذات ینبغي أن ترس���م تدابیر الحص���ول على الموار
الص�����لة بالموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة التي تعتبر "اس�����تخداًما" وتلك التي لیس�����ت 

 كذلك.

 

إّن اختبارات المص�����در التي تس�����اعد على تحدید الش�����تالت األفض�����ل التي تتكیف مع 
بس��اطة ألغراض التش��جیر وإنتاج الظروف الخاص��ة بموقع زرع محدد قد تص��لح بكل 

 المنتجات الخش����بیة وغیر الخش����بیة في مواقع ش����بیھة بالبیئة التي جرى فیھا االختبار.
ومن جھة أخرى، یعدّ البحث عن المص��در عنص��ًرا ھاًما من عناص��ر تربیة األش��جار وغالبًا ما 

146Fالبحث والتطویر".یُعتبر في نطاق "

لتدابیر الخاص�������ة بالحص������ول على الموارد ل یمكنلذا،  83
وتقاس�����م منافعھا أن تحدد بوض�����وح الخط الفاص�����ل بین األنش�����طة المتص�����لة بالموارد الوراثیة 

 من فئة "االستخدام" وتلك الواقعة خارج ھذه الفئة.تعتبر الحرجیة التي 
 

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

ً "بش���كل عام  التربیة أو -، ولكن لیس واض���حاً ما إذا كانت أنش���طة الزراعة"اس���تخداما
أو بناء على خطوطھا النقیة، أو تكوین وانتقاء الھجائن  بالجملةاألنش�����طة من قبیل انتقاء البذور 

ً "ة أو الطفرات، تعتبر العفوی  ".استخداما

                                                 
 ,J. Koskela, B. Vinceti, W. Dvorak, D. Bush, I.K. Dawson, J. Loo, E.D. Kjaer, C. Navarro, C. Padolina 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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باتیة الس������تخدامھا المباش������ر كبذور أو  ومن ناحیة أخرى فإن التجارة بالموارد الوراثیة الن
ً "أعالف، لیس�������ت مؤھلة عادة لتعتبر /أغذیة ما تالي تعتمد على " اس������تخدا بال  القوانینوھي 

 .المرعیة، وال تؤدي إلى تطبیق تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا
ًضا في تناول مسألة  سات أی سیا صانعو ال ستخدام"وقد یرغب  الموارد الوراثیة النباتیة " إعادة ا

، في ظل الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق "االستخدام"التي تم تولیدھا سابقًا من خالل 
الموافقة المس���بقة عن علم والش���روط المتفق علیھا، " إعادة االس���تخدام"وفي حال تطلبت . علیھا

" ھرمیات اإلذن"كما في االس����تخدام األول للموارد الوراثیة النباتیة، فھذا قد یولّد في المس����تقبل 
مربو قد یختار في مثل ھذه الظروف، و. المس��تقبلي للموارد الوراثیة النباتیة" االس��تخدام"ویعقّد 

، عوًضا عن استخدامھا، وحفظھا وتحسینھا، ذات الصلة النباتات تالفي الموارد الوراثیة النباتیة
یفض��ي إلى وض��ع یتناقض بش��كل س��افر مع خطة العمل العالمیة الثانیة من ش��أنھ أن األمر الذي 

یجیات للموارد الوراثیة النباتیة ألغذیة والزراعة التي تش���جع المربین على الس���عي إلى اس���ترات
لتوس������یع القاعدة ترمي إلى توس������یع التنوع الوراثي في برامج تربیة النبات وفي منتجات تلك 

وقد اقترح فریق الخبراء المعني بالحص����ول على الموارد الوراثیة وتقاس����م منافعھا أن . البرامج
في حلول متمیزة لھذه المس�������ألة، بما في ذلك من خالل دعم وض������ع المعاییر  الحكوماتتنظر 

طاعیة الفرعیة باالس�����تناد إلى أفض�����ل الممارس�����ات الحالیة، من قبیل إعفاءات المربین على الق
 .صعید تشریعات حمایة تنوع النباتات، أو إیجاد حلول متعددة األطراف

 

من ألنش������طة المتعلقة بالموارد الوراثیة اتحدید توخي الوض������وح في ھناك حاجة إلى 
كذلك. ال تعتبر " وتلك التي االتي تعتبر "اس�����تخدامً الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات 

بش������أن لبحوث بامعینة ترتبط "تمھیدیة"  أن ھناك أنش������طةاإلش������ارة إلى من المھم و
ً الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات (أو تُ من الموارد الوراثیة  لكنھا لیس������ت على و) لھا نفذ دعما

ً ھذا النحو "اس��تخدام على س��بیل المثال، بما  ص��ونالمجموعات ألغراض الص��یانة وإدارة ك"، ا
یة  قاریات وتربیمن في ذلك تخزین الموارد الوراث قة والالف لدقی نات الحیة ا كائ ھا ال كاثرت  ھاوت

ید حد ما أ ھا.وتقییم ھاوت یة لموارد اوص������ف مجرد ن ك مة على النمط الوراث قائ في البحوث ال
التش��خیص��ي لتس��لس��ل جیني معروف جیداً  الظاھري، مثل التحلیل المورفولوجي أو االس��تخدام

ً اس������تخدامیعتبر تحدید الھویة، قد ال یكون مؤھالً عادة لغرض ل لذلك، ال یمكن اعتبار كل و. ا
147Fاً.لموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات استخداملدراسة 

84 

 

                                                 
 .a  –sharing -. Biological control and the Nagoya Protocol on access and benefit2018Smith, D., et al :في 1انظر الجدول   84

case 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 والتطویر لألغذیة والزراعة
 

بروتوكول ناغویا، بإمكان الحكومات النظر في معالجة مسألة (ج) من 8في ضوء المادة  -49
الحصول على الموارد الوراثیة واستخدامھا بشكل مختلف، إذا كان المقصود من ذلك المساھمة في 
البحوث والتطویر لألغذیة والزراعة. ویتمثل أحد الخیارات بالنسبة لبلد ما في عدم طلب الموافقة 

لموارد. وبدال من ذلك، یمكن تطبیق متطلبات إجرائیة خاصة أو معاییر المسبقة عن علم لمثل ھذه ا
تقاسم المنافع، أو أنھ بإمكان سلطة خاصة، على سبیل المثال، أن تكون مسؤولة عن الحصول على 
الموارد وتقاسم منافعھا. وبإمكان تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا التي تراعي ھذا 

148Fا إذا كان ینبغي أو ال ینبغي أن تشمل المنتجات الزراعیة لغیر األغذیة/األعالف.التمییز النظر في م

85 
غیر أن التمییز بین المنتجات الزراعیة لألغذیة/األعالف والمنتجات الزراعیة لغیر 
ً ما یكون غیر معروف، خالل مرحلة البحث  األغذیة/األعالف یواجھ صعوبة وھي أنھ غالبا

لذي ستستخدم من أجلھ النتیجة. وھناك العدید من المنتجات الزراعیة التي والتطویر، ما ھو الغرض ا
قد تستخدم أو أنھا تستخدم ألغراض األغذیة أو غیر األغذیة على حد سواء. ومع ذلك، بإمكان تدابیر 
الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، على سبیل المثال، أن تعفي من "البحوث والتطویر لألغذیة 

 عملیات البحوث والتطویر التي تھدف إلى خدمة األغراض لغیر األغذیة/األعالف. والزراعة"
 

یة لألغذیة والزراعة لتحقیق  لذي تؤدیھ الموارد الوراث لدور الخاص ا با بھدف اإلقرار 
األمن الغ��ذائي، ق��د تنظر الحكوم��ات في إمك��انی��ة التع��ام��ل مع الحص������ول على الموارد 

في حال كانت معدّة للمس���اھمة في البحوث والتنمیة  الوراثیة واس���تخدامھا بش���كل مختلف
الغذائیة والزراعیة. وقد یقض������ي أحد الخیارات التنازل عن متطلبات الموافقة المس������بقة عن علم 
والشروط المتفق علیھا للحصول على الموارد الوراثیة الحیوانیة للبحوث والتنمیة في قطاع الثروة 

 الحیوانیة.

 
الخ�اص ال�ذي تؤدی�ھ الموارد الوراثی�ة لألغ�ذی�ة والزراع�ة في بھ�دف اإلقرار ب�ال�دور 

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 

ش�������امالً للحص������ول على الموارد لمعاھدة نظاماً وفر اتو. البحوث والتنمیة الغذائیة والزراعیة
والحقیقة أن عدداً متزایداً من البلدان قد . صانعو السیاسات في اختیاره یرغبوتقاسم منافعھا قد 

یة لألغذیة والزراعة بات یة الن خاص�������اً ألھم الموارد الوراث ماً  بارھا نظا باعت . اختار المعاھدة 
اعة التي ال یشملھا النظام المتعدد األطراف وبالنسبة إلى الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزر

للحص���ول على الموارد وتقاس���م المنافع التابع لالتفاقیة، یجوز لص���انعي الس���یاس���ات أن یقدموا 
تبس����یطات مثل تطبیق الش����روط واألحكام على االتفاق الموحد لنقل المواد، أو حتى التنازل عن 

 .الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق علیھا
 

یة  لذي تؤدیھ الموارد الوراث لدور الخاص ا با لدقیقة من بھدف اإلقرار  نات الحیة ا الكائ
) ج(8ا مع المادة ش����یً الحكومات النظر، تملألمن الغذائي، یمكن في تحقیق اوالالفقاریات 

بش����كل خدامھا س����تاوھذه الموارد الحص����ول على في التعامل مع من بروتوكول ناغویا، 
ألغذیة اوالتطویر في مجالي المس�������اھمة في البحث إذا كان المقص������ود منھا مختلف 

الوراثیة لى الموارد عص������ول حتقیید البملزم ال یوجد بلد  ھأناإلش������ارة إلى من المھم والزراعة. و
 .القضائیة لوالیتھ ةالخاضع

                                                 
  .من المعاھدة )أ(12-3لمادة انظر ا  85
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 البحث والتطویر التجاري/غیر التجاري

 
وتقاسم منافعھا أحیانا بین االستخدام التجاري وغیر تمیز تدابیر الحصول على الموارد  -50

التجاري للموارد الوراثیة. وغالبا ما یستفید االستخدام غیر التجاري من اللیونة على متطلبات 
الترخیص وإجراءات ترخیص أبسط. وغالبا ما تكون الموافقة المسبقة عن علم مطلوبة لكال ھذین 

الة االستخدام غیر التجاري، یعطى المتلقین أحیانا خیار عدم الشكلین من االستخدام. غیر أنھ في ح
التفاوض على تقاسم المنافع النقدیة على الفور، إذا وافقوا على العودة إلى المزود والتفاوض على 
تقاسم المنافع النقدیة، إذا تغیرت نیتھم. وینبغي أن تنظر الدول في كیفیة تحدید المشغالت التي تشیر 

 في النیة وكیفیة معالجة ھذه التغیرات. إلى حدوث تغیر
 

تھدف البحوث غیر التجاریة في قطاع الثروة الحیوانیة إلى وض������ع طرق للمزارعین 
ترّكز على التنمی��ة الزراعی��ة، مم��ا یوفّر لھم المن��افع االجتم��اعی��ة ومن��افع للمزارعین 

موارد (البحوث لتحس����ین طرق التحس����ین الوراثي واالختیار والبحوث بش����أن تكیّف ال
الوراثیة الحیوانیة ومقاومتھا لألمراض) والطرق الخاص�������ة بتدابیر المكافحة (الفحوص�������ات 
البیطریة، وس����المة األغذیة والتتبع). كما أن البحوث العامة أس����اس����یة لقطاع الثروة الحیوانیة، 
 وانتقلت إلى البحوث التعاونیة بش��أن الطرق التي تتض��من التس��لس��ل والتركیب الوراثي المتاحین

 مجانًا.

وترّكز البحوث التجاریة، التي تجریھا ص���ناعة التربیة، على طرق التحس���ین الوراثي للص���فات 
الھامة (مثًال غالت المنتجات ومض��مونھا، والتكاثر، والص��حة، وطول العمر، وكفاءة اس��تخدام 
المدخالت) وتحس����ین ظروف تربیة الحیوانات (التغذیة، واإلیواء والرعایة الص����حیة). وتجري 

ذه البحوث عادةً على األرص�������دة الوراثیة ذات الملكیة الخاص�������ة (االختیار) أو المتأتیة من ھ
 مصادر خارجیة (اإلدارة).

 

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

التجاریة، والتبس��یطات التي تتیحھا تدابیر الحص��ول  األنش��طة التجاریة واألنش��طة غیر
ولكن قد ینظر صانعو السیاسات في إعفاء . على الموارد وتقاسم منافعھا لألنشطة غیر التجاریة

نافعھا، بحوث تربیة النباتات غیر التجاریة من تطبیق تدابیرھم للحصول على الموارد وتقاسم م
 .األمر الذي سیتطلب تعریفاً واضحاً لألنشطة المشمولة بھذا اإلعفاء، أو تحدیدھا

 
الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات من الموارد الوراثیة ذات صلة بترمي أنشطة عدیدة 

رھنا بتعریف و". تجاریة"یجوز بالتالي اعتبارھا وفي نھایة المطاف إلى تطویر منتج، 
الكائنات من الموارد الوراثیة القطاعات التي تستخدم ستفید تقد ال ، "تجاري"مصطلح 

من التمییز بین كثیرا قطاع تربیة النباتات  ألغرض البحث والتطویرالحیة الدقیقة والالفقاریات 
التجاریة والتبسیطات التي تتیحھا تدابیر الحصول على الموارد  األنشطة التجاریة واألنشطة غیر

) ج(8، تماشیا مع المادة ولكن قد ینظر صانعو السیاسات. نافعھا لألنشطة غیر التجاریةوتقاسم م
 من تطبیق تدابیرأنش������طة معینة خاص�������ة بالبحث والتطویر في إعفاء  ،بروتوكول ناغویامن 

 .لحصول على الموارد وتقاسم منافعھاا
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وغیر التجاري، وھو أمر مھم قد یكون ھناك تطبیق محدود للتمییز بین االستخدام التجاري  -51
149Fبشكل خاص للبحوث التصنیفیة وأمر یشجع علیھ بروتوكول ناغویا

، في حالة جوانب معینة من 86
البحوث الزراعیة وعملیات التطویر التي تھدف إلى تحسین اإلنتاج الزراعي والغذائي، وبالتالي قد 

تمییز قد یكون كبیرا بالنسبة للبحوث ذلك، فإن ال تتأھل، في معظم الحاالت، لالستخدام التجاري. ومع
التصنیفیة المستخدمة لبناء أطر للتمییز بین اآلفات ومسببات األمراض واألنواع الغریبة عن 

 األصناف األصیلة، أو األنواع المفیدة أو المؤذیة.
 

 اإلعفاء من أنشطة محددة
 

قد تعفي تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أیضا بعض االستخدامات للموارد  -52
الوراثیة من أیة متطلبات للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا. على سبیل المثال، یمكن إعفاء 
عملیات تبادل الموارد الوراثیة داخل وبین المجتمعات األصلیة والمحلیة وصغار المزارعین، وكذلك 

مارسات التبادل ضمن شبكات البحوث المعترف بھا، من أیة متطلبات للحصول على الموارد، م
 وربما كذلك من تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا. 

 
 إجراءات الترخیص )3(
 

ینص بروتكول ناغویا على أنھ ینبغي أن یخضع الحصول على الموارد الوراثیة الستخدامھا  -53
المسبقة عن علم من الطرف الذي یقدّم ھذه الموارد ویكون بلد منشأ ھذه الموارد، أو  لطلب الموافقة

الطرف الذي یكتسب الموارد الوراثیة بمقتضى اتفاقیة التنوع البیولوجي، ما لم یحدد الطرف خالف 
150Fذلك

87. 
  

                                                 
 .من بروتوكول ناغویا )أ(8المادة   86
 .من بروتوكول ناغویا 6-1المادة   87
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 الموافقة المسبقة عن علم
 

ھناك العدید من اإلجراءات المختلفة لمنح التراخیص، وبالتالي قد ترغب الحكومات في  -54
النظر في مزایا وعیوب الخیارات المختلفة وتكییف اإلجراءات مع الفئات المختلفة من الموارد 
الوراثیة واألغراض المختلفة المقصودة من استخدامھا. وال یوفر بروتوكول ناغویا، بأي قدر من 

صیل، كیف ینبغي منح الموافقة المسبقة عن علم، وبالتالي فھو یترك لألطراف، ضمن حدود التفا
من بروتوكول ناغویا، قدرا كبیرا من المرونة فیما یتعلق بكیفیة تصمیم إجراءات  3-6المادة 

الترخیص. ویجوز لألطراف في بروتوكول ناغویا أیضا أن ینصوا على أنواع مختلفة من إجراءات 
اعتمادا على المستخدم. وعلى أیة حال، من المھم أن یتم تبسیط وتوضیح اإلجراءات  الترخیص

للمزودین والمستخدمین على حد سواء. وإن المجموعة المختارة من األنواع المختلفة إلجراءات 
 الترخیص الواردة أدناه، لیست شاملة.

 
 الموافقة المسبقة عن علم المقیاسیة أو السریعة المسار

 
ترغب الحكومات في وضع إجراءات موحدة، وباإلضافة إلى ذلك، إجراءات سریعة  قد -55

المسار لحاالت معینة، على سبیل المثال من أجل الحصول على مواد معینة؛ بالنسبة للمواد التي 
سیتم استخدامھا ألغراض معینة، على سبیل المثال البحوث والتطویر لألغذیة والزراعة؛ وللحصول 

من قبل بعض أصحاب المصلحة، على سبیل المثال المزارعین؛ أو لمزیج من ھذه على الموارد 
  السیناریوھات.

 

ات الخاصة بالحصول على ي التشریعفالمسار السریعة جراءات اإل النص علىیمكن 
بالنس��بة اقتناء المواد) اتفاقات واتفاقات نقل المواد فض��ال عن الموارد وتقاس��م منافعھا (

الكائنات من الموارد الوراثیة بالنس������بة إلى حاالت الطوارئ، على س������بیل المثال إلى 
لحیوانیة االنباتیة والص������حة بیولوجیة أو المكافحة غرض الالحیة الدقیقة والالفقاریات المطلوبة ل

 151F88.(ب) من بروتوكول ناغویا 8شیا مع المادة اتم
 

 الموافقة المسبقة عن علم الضمنیة
 

تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أیضاً على إجراءات الموافقة المسبقة قد تنص  -56
عن علم الضمنیة لمواد أو أغراض أو أصحاب مصلحة محددین أو لغیرھا من الحاالت. وفي ھذه 
الحالة، یمكن للحصول على الموارد الوراثیة واستخدامھا أن یمضي قدما دون موافقة مسبقة عن 

قبل السلطة المختصة. وإن الموافقة المسبقة عن علم الضمنیة ال تستبعد إمكانیة علم واضحة من 
تقاسم المنافع. ویمكن لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أن تنص، على سبیل المثال، 
على أنھ في حالة الموافقة المسبقة عن علم، على المتلقي أن یوافق مع السلطة المختصة على شروط 

 م تقاسم المنافع قبل تسویق منتج مشتق من المورد الوراثي.وأحكا
  

                                                 
للكائنات مدونة السلوك الدولیة الخاصة بتنظیم االستخدام المستدام من  )2(انظر أیضا، على سبیل المثال،  القسم أوال  88

 .الحیة الدقیقة والحصول علیھا

http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
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 توحید إجراءات الموافقة المسبقة عن علم (والشروط المتفق علیھا)
 

بإمكان توحید إجراءات الحصول على الموارد، والشروط واألحكام، أن یكون أحد الردود  -57
ثیة لألغذیة والزراعة وعملیات التبادل التنظیمیة النموذجیة الرتفاع عدد عملیات نقل المواد الورا

المتكررة في قطاع األغذیة والزراعة. وتضع المعاھدة سابقة تعمل بشكل كامل لھذا النھج من خالل 
 االتفاق الموحد لنقل المواد التابع لھا.

 

تحص���ل التجارة األكثر ش���یوًعا للموارد الوراثیة الحیوانیة بین المربّین والمزارعین، 
إلى اتفاقات ثنائیة، كما أّن الس������عر یعكس قیمة الحیوانات أو موادھا وھي تس������تند 

ة عن علم أو البیولوجیة. وفي الماض���ي، لم تتطلب عملیات النقل ھذه الموافقة المس���بق
  الشروط المتفق علیھا

وفي حال اختار بلدٌ عدم إعفاء الموارد الوراثیة الحیوانیة من التدابیر الخاص�����ة بالحص�����ول على 
وتقاس��م منافعھا، س��وف تعتمد عملیة الترخیص للحص��ول على الموافقة المس��بقة عن علم  الموارد

على اإلطار القائم للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا وعلى مزّود الموارد الوراثیة الحیوانیة. 
وبھدف ض�����مان الكفاءة في ظل األعداد الكبیرة من التبادالت، قد یكون من المفید توحید الموافقة 

 لمسبقة عن علم والشروط المتفق علیھا.ا

 

ح��الی��ا، یتم تنظیم تب��ادل الموارد الوراثی��ة، في المق��ام األول، من خالل عقود العم��ل 
وألن معظم األنواع المائیة المحس������نة وراثًیا تكون خص������بة ویمكن . للقانون الخاص

ًبا ما تقید العقود اس������تخدام الموارد الوراثیة ال مائیة لألغذیة إنتاجھا بس������ھولة، فغال
ستخدامھا في برامج تربیة منافسة وقد توفر الممارسات التجاریة . والزراعة وتحظر ا

الحالیة في صناعة تربیة األحیاء المائیة مصدر إلھام لتصمیم بنود وشروط التفاقیات الحصول 
 .على الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة

حص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا في قطاع تربیة وعلى الرغم من االھتمام المحدود بال
یة  مائ یة ال ھا مقدم الموارد الوراث فاد من تأكید حاالت اس������ت بال قد كان ھناك  یة، ف مائ األحیاء ال
لألغذیة والزراعة األص�����لیة من نتائج البحث والتطویر التي قام بھا طرف ثالث على الموارد 

وبالتالي، فإن تقاس������م نتائج عملیات البحوث والتطویر مع . الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة
مقدم الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة س��یش��كل في كثیر من األحیان ش��رًطا معیاریًا 

 .التفاقات الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا
 

 ً بالنس���بة إلى الموافقة  یقدم االتفاق الموحد لنقل المواد التابع لالتفاقیة حالً جاھزاً ومكیّفا
وبالنسبة إلى الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة . المسبقة عن علم والشروط المتفق علیھا

ستخدام االتفاق، یجب أال تعتبر التدابیر الثنائیة الخاصة  والزراعة التي ال یتم تبادلھا با
اق الموحد لنقل المواد على ویعتبر تطبیق االتف. بكل حالة فردیة على أنھا البدیل الوحید الممكن

الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة غیر الواردة في الملحق األول أح��د الب��دائ��ل 
ویمكن لتدابیر الحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا أن تس������مح بإبرام اتفاقات . المطروحة

منافع المتأتیة عن إطاریة تغطي مجموعة كاملة أو نوعاً من العینات وتلحظ طرائق لتقاس������م ال
 .استخدام كل تلك العینات

 
سبة تفاقات نماذج التم وض�ع أفض�ل الممارس�ات و نقل المواد واتفاقات اقتناء المواد بالن

الك���ائن���ات الحی���ة ال���دقیق���ة من لموارد الوراثی���ة لمختلف القط���اع���ات الفرعی���ة إلى 
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لنقل المواد واتفاقات القتناء اتفاقات مص���در إلھام لوض���ع ذه النماذج وقد تكون ھ 152F89.والالفقاریات
یس��یر بھدف تالموافقة علیھا القطاعات الفرعیة ذات الص��لة في ص��حاب المص��لحة أل المواد یمكن

على حالة كل الحاجة إلى إبرام اتفاقات ثنائیة على أس���اس فادي وت ھاقاس���م منافعبادل الموارد وتت
نقل اس�����تخدام اتفاقات بفي الواقع،  ،أن تس�����مح ھاتقاس�����م منافعتبادل المواد وتدابیر ویمكن ل. حدة

سبة إلى ا  والالفقاریاتالكائنات الحیة الدقیقة من لموارد الوراثیة المواد واتفاقات اقتناء المواد بالن
من  1-19المادة  فينص������وص علیھ على النحو الم نموذجیة وأن تش������جع ذلك، وش������روط تعاقدیة
 بروتوكول ناغویا.

 
قائمة، نقطة انطالق جیدة ویمكن أن تكون تجمعات  -58 الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ال

الس�����تخدام إجراءات وش�����روط موحدة، على س�����بیل المثال مجموعات وبنوك الجینات، وش�����بكات 
ومجتمعات المزودین والمستخدمین. وقد توفر ممارسات التبادل الخاصة بھم نماذج مفیدة لالستناد 

س��تخدام مجموعة متفق علیھا من الش��روط والطرائق، وأحیاناً تكون علیھا، بما أنھا غالباً ما تش��مل ا
 .رسمیة في شكل مدونات سلوك ومبادئ توجیھیة أو اتفاقات لنقل المواد

 
قد تھیئ تدابیر الحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا الظروف القیاس���یة للحص���ول على  -59

ص���لحة محددین، أو حاالت قیاس���یة الموارد وتقاس���م منافعھا بالنس���بة لمواد وأغراض وأص���حاب م
أخرى. وس���یكون على المتلقین الذین یحص���لون على الموارد الوراثیة المحددة ویس���تخدمونھا، على 
س����بیل المثال ألغراض البحوث والتطویر المحددة، االلتزام بمجموعة من ش����روط الحص����ول على 

موارد وتقاس��م منافعھا. ونظراً الموارد وتقاس��م منافعھا، المحددة مس��بقاً في تدابیر الحص��ول على ال
لتنوع الموارد واألغراض التي یمكن اس��تخدامھا من أجلھا، وتنوع أص��حاب المص��لحة، فإن توحید 
الحص�����ول على الموارد وتقاس�����م منافعھا قد ال یعمل كحل ش�����امل لجمیع الموارد الوراثیة لألغذیة 

الوراثیة التي عادة ما تولد نطاق والزراعة. ولكن، بالنس���بة ألنواع محددة من اس���تخدامات الموارد 
مماثل من الفوائد، قد یكون توحید الحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا خیارا قابال للتطبیق، 
وباإلضافة إلى ذلك، أداة قویة لجذب المتلقین الذین یفضلون االلتزام بمجموعة من المعاییر المحددة 

 من التفاوض بش��أن االتفاقات الثنائیة للحص��ول مس��بقا للحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا، بدال
 على الموارد وتقاسم منافعھا على أساس كل حالة على حدة.

 
یجوز لتوحید إجراءات الموافقة المس��بقة عن علم والش��روط المتفق علیھا بص��ورة متبادلة،  -60

ات القائمة وبناء على إذا كانت المعاییر المتفق علیھا كافیة وإذا تم تطویرھا بما یتماشى مع الممارس
ساعد على تخفیض تكالیف المعامالت إلى حد كبیر،  شاور مع أصحاب المصلحة المعنیین، أن ت الت

 ویمكن أیضا أن تساعد على تسریع عملیات صنع القرار اإلداري.
  

                                                 
 :للحصول على لمحة عامة، انظر  89

McCluskey, K., et.al. 2017. The U.S. Culture Collection Network responding to the requirements of the Nagoya Protocol on 
Access and Benefit Sharing. mBio 8, Table, DOI:10.1128/mBio.00982-17; Mason, P.G. et al. 2018. Best practices for the 

use and exchange of invertebrate biological control genetic resources relevant for food and agriculture. Biocontrol, 63: 149–
154 DOI: 10.1007/s10526-017-9810-3, Supplementary information.. 

https://mbio.asm.org/content/mbio/8/4/e00982-17.full.pdf
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https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10526-017-9810-3.pdf
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs10526-017-9810-3/MediaObjects/10526_2017_9810_MOESM1_ESM.docx
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 إطار عمل الموافقة المسبقة عن علم (والشروط المتفق علیھا)
 

الوراثیة ھو ممارس������ة طویلة األمد في قطاع األغذیة والزراعة، بما أن التبادل الدولي للمواد  -61
فإن العدید من أص��حاب المص��لحة یعتمد علیھ وقد تمت ھیكلة الممارس��ات التجاریة وفقا لذلك، وغالبا 
ما تتمیز بالتخص��ص وتقس��یم العمل عبر الحدود الوطنیة. ویترابط مختلف أص��حاب المص��لحة الذین 

یة یدیرون ویس������تخدمون الموارد  بادل الموارد الوراث ما یتم ت باً  یة لألغذیة والزراعة، وغال الوراث
لألغذیة والزراعة في إطار تعاونیات وثیقة وشراكات مع العدید من أصحاب المصلحة الذین یعملون 
كوسطاء في سلسلة القیمة، أي أنھم لیسوا المزودین األصلیین للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة أو 

 النھائیین.مستخدمیھا 
 

وقد تستوعب تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا ھذه الممارسات من خالل توفیر  -62
إمك��انی��ة إبرام اتف��اق��ات إط��اری��ة تس������مح ب��الحص������ول على مجموع��ة مح��ددة من الموارد الوراثی��ة 

وقت واس��تخدامھا، ربما تقتص��ر على أغراض محددة، ش��ریطة أن یتم تقاس��م المنافع في الطریقة وال
المتفق علیھما. وفي ھذه الحالة، لن یض����طر المس����تخدمون أن یطلبوا الحص����ول لكل مورد وراثي 
على حدة ولكنھ قد یتعین مع ذلك اإلخطار بكل حالة حص������ول واس������تخدام للبحوث والتربیة لتوفیر 
الیقین القانوني للمس������تخدمین وتس������ھیل رص������د االمتثال التفاق إطار العمل. وقد یكون إطار عمل 

موافقة المسبقة عن علم مناسباً بشكل خاص بالنسبة للقطاعات التي تتبادل كمیات كبیرة من المادة ال
 الوراثیة بین مختلف أصحاب المصلحة على طول سلسلة القیمة خالل مرحلة البحث والتطویر.

 
 الحصول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة -ثالثًا

 
تدابیر،  -63 قانون المحلي، اتخاذ ال قا لل ناغویا، ووف یتعین على كل طرف، بموجب بروتوكول 

حس���ب االقتض���اء، بھدف ض���مان الحص���ول على المعارف التقلیدیة المتص���لة بالموارد الوراثیة مع 
الحصول على الموافقة المسبقة عن علم وإشراك المجتمعات األصلیة والمحلیة التي تمتلك مثل ھذه 

رف التقلیدیة القبول والمشاركة من قبل المجتمعات األصلیة والمحلیة، ووضع الشروط المتفق المعا
153Fعلیھا بص������ورة متبادلة.

ومن المھم أن نالحظ أن ھذه المتطلبات تنطبق على المعارف التقلیدیة  90
 لوقت.المرتبطة بالموارد الوراثیة بغض النظر عن ما إذا كان یتم إتاحة الموارد الوراثیة في نفس ا

 
ویتطلب بروتوكول ناغویا، وفقا للقانون المحلي، أن تتخذ األطراف بعین االعتبار القوانین  -64

العرفی��ة للمجتمع��ات األص������لی��ة والمحلی��ة، والبروتوكوالت المجتمعی��ة واإلجراءات فیم��ا یتعلق 
، حیثما أمكن، بالمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة. وینبغي على نقاط االتص��ال الوطنیین

قة عن علم أو المش�������اركة  قة المس������ب أن یوفروا المعلومات عن إجراءات الحص������ول على المواف
والموافقة، حسب االقتضاء، للمجتمعات األصلیة والمحلیة. وقد یكون مطلوباً المزید من التوجیھات 

لیة والمحلیة. لكیفیة الحص��ول على الموافقة المس��بقة عن علم أو موافقة ومش��اركة المجتمعات األص��
وفي حالة المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، یمكن أن یكون الكثیر 
من ھذه المعارف مشتركا بین عدة مجتمعات، وتحتاج التدابیر الوطنیة لتوضیح كیف یمكن في مثل 

 ھذه الحاالت الحصول على موافقة صالحة تماما.
 

من المعاھدة المتعلقة بحقوق المزارعین، تتض������من حكماً  9ى أن المادة وتجدر اإلش������ارة إل -65
 بشأن حمایة المعارف التقلیدیة ذات الصلة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة.

 

                                                 
 .من بروتوكول ناغویا 7المادة   90
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إمكانیة تتعدد اإلجراءات إلش�����راك الس�����كان األص�����لیین والمجتمعات المحلیة في منح 
یتّم وض��عھا في والمعارف التقلیدیة بش��أن الموارد الوراثیة الحیوانیة، الحص��ول على 

سكان األصلیون والمجتمعات المحلیة في القرارات . بلدان عدیدة شترك ال وینبغي أن ی
التي تتعلق بمعارفھم التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة الحیوانیة، كما یجب للتدابیر 

البروتوكوالت ص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا أن تحترم التنظیمیة المحلیة الخاص����ة بالح
. والترتیبات المؤس��س��یة المحددة التي تض��عھا ھذه المجتمعات المحلیة البیولوجیة الثقافیة المحلیة

وفي الحاالت حیث تتقاس������م عدة مجتمعات محلیة المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة 
ا واحدًا فقط منح الموافقة المس���بقة عن علم، یمكن البحث في إقامة الحیوانیة، في حین أن مجتمعً 

كما أن . آلیة لتقاس�����م المنافع تعني جمیع الس�����كان األص�����لیین والمجتمعات المحلیة ذات الص�����لة
مفیدة لدعم حفظ الس������الالت المكیفة محلیًا في الموقع،  البروتوكوالت البیولوجیة الثقافیة المحلیة

للخطر  روریًا في بعض الحاالت للحفاظ على الس������الالت المعّرض������ةاألمر الذي قد یكون ض������
 .وضمان توفرھا في المستقبل

 

إمكانیة منح تتعدد اإلجراءات إلش����راك الس����كان األص����لیین والمجتمعات المحلیة في 
یتّم وض���عھا في والمعارف التقلیدیة بش���أن الموارد الوراثیة النباتیة، الحص���ول على 

أن یشترك السكان األصلیون والمجتمعات المحلیة في القرارات وینبغي . بلدان عدیدة
تدابیر التنظیمیة  یة، كما یجب لل بات یة الن بالموارد الوراث یدیة المرتبطة  التي تتعلق بمعارفھم التقل
المحلیة الخاص�����ة بالحص�����ول على الموارد وتقاس�����م منافعھا أن تحترم البروتوكوالت البیولوجیة 

وفي الحاالت . یبات المؤسسیة المحددة التي تضعھا ھذه المجتمعات المحلیةالثقافیة المحلیة والترت
باتیة  التي بالموارد الوراثیة الن یدیة المرتبطة  یة المعارف التقل تتقاس������م فیھا عدة مجتمعات محل

لألغذیة والزراعة، في حین أن مجتمًعا واحدًا فقط منح الموافقة المس������بقة عن علم، یمكن البحث 
 في إقامة آلیة لتقاس����م المنافع تعني جمیع الس����كان األص����لیین والمجتمعات المحلیة ذات الص����لة،

 .بالتماشي مع القوانین الوطنیة بحسب المقتضى
 

 التقاسم العادل والمنصف للمنافع -ارابعً 
 
 نطاق التزامات تقاسم المنافع )1(
 

قد یكون ھناك العدید من الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التي تم جمعھا قبل تطبیق  -66
بكثیر. وبالنسبة لھذه الموارد، فإن السؤال التدابیر الوطنیة للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، 

المطروح لم یعد ما إذا كان یمكن الحصول علیھا وتحت أیة شروط بما أن ذلك قد حدث بالفعل. 
وینبغي لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أن تكون واضحة فیما إذا كانت تتطلب تقاسم 

تخدام المستمر للموارد الوراثیة، أو المعارف التقلیدیة المنافع الناشئة عن استخدامات جدیدة أو االس
المرتبطة بھا التي تم الحصول علیھا قبل وضع تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا. وكما 

  ذكر أعاله، ھناك نقاش دولي بشأن النطاق الزمني لبروتوكول ناغویا.
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 معظمنطاق واس������ع في العالم، ولطالما جرى تبادل الموارد الوراثیة الحیوانیة على 
ومربو الماشیة  حراسوقد ساھم  السالالت الشائعة االستخدام ھي من أصول مختلطة.

في مناطق عدیدة من العالم في تنمیة ھذه الس��الالت، والیوم یعتمد اإلنتاج الحیواني في 
وقد تّم دمج  معظم األقالیم على موارد وراثیة حیوانیة نش�����أت أو جرى تطویرھا في مكان آخر.

 الموارد الوراثیة الحیوانیة، على مّر األجیال، في أعداد الحیوانات المحلیة.
وتجدر اإلش�ارة إلى أنھ ال توجد أمثلة عن أي ترتیبات لتقاس�م المنافع الخاص�ة بالموارد الوراثیة 

توكول الحیوانیة، أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بھا، التي تّم الحص������ول علیھا قبل دخول برو
ناغویا حیّز التنفیذ، أو قبل اعتماد التدابیر الوطنیة الخاص�����ة بالحص�����ول على الموارد وتقاس�����م 
منافعھا. وس����یكون من الص����عب جدًا، بل من المس����تحیل، تتبّع آثار ص����غار حیوانات المزرعة 

 المستوردة سابقًا.

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

 المختلفةواس�����ع عبر أنحاء العالم، وقد س�����اھم العدید من الجھات في العدید من األماكن 
ونتیجة لذلك، یعتمد جزء ھام . بطریقة أو بأخرى في التنوع الوراثي للمحاص������یل الیوم

ا من اإلنتاج الحالي للمحاص���یل على اس���تخدام التنوع الوراثي من أمكنة أخرى، وتتكل البلدان كلھ
 .إلى درجة معینة على التنوع الوراثي الذي نشأ في أمكنة أخرى

 
وقد ترغب الحكومات في النظر بعنایة إلى اآلثار المترتبة على توسیع نطاق تدابیر الحصول  -67

على الموارد وتقاسم منافعھا إلى الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التي تم الحصول علیھا سابقا 
التقلیدیة. وبما أن معظم البلدان تستخدم الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التي نشأت أو المعارف 

في بلدان أخرى، فإن تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا التي تغطي الموارد الوراثیة 
ثل ما یتعلق بوضع م لألغذیة والزراعة التي تم الحصول علیھا سابقا، قد تؤدي إلى شكوك كبیرة في

ھذه الموارد، واألھم من ذلك، قد تثبط بشدة المستخدمین المحتملین عن استخدام ھذه الموارد الوراثیة 
 غذیة والزراعة للبحوث والتطویر.لأل

 
 العدل واإلنصاف )2(
 

یشّكل التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثیة أحد المكّونات  -68
ویمكن أن تشمل المنافع الفوائد النقدیة وغیر  بیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا.الرئیسیة لتدا

ویستلزم البروتوكول أن یجري تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثیة وكذلك  .النقدیة
التطبیقات الالحقة والتسویق التجاري بطریقة عادلة ومتساویة مع الطرف الذي یقدّم ھذه الموارد 

نوع ویكون بلد منشأ ھذه الموارد، أو الطرف الذي یكتسب الموارد الوراثیة بمقتضى اتفاقیة الت
وینبغي أن یكون التقاسم ھذا على أساس شروط متفق علیھا بصورة متبادلة. وقد تنطوي  91البیولوجي.

المفاوضات الثنائیة على أساس كل حالة للشروط المتفق علیھا بصورة متبادلة بالنسبة للموارد 
لذا، قد یرغب الوراثیة لألغذیة والزراعة، على تكالیف معامالت عالیة وبالتالي لن تكون عملیة. و

ھا في االعتماد على شروط تعاقدیة نموذجیة والموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ومستخدم ومزود
ومدونات سلوك ومبادئ توجیھیة وأفضل الممارسات و/أو المعاییر الموضوعة لقطاعھم أو قطاعھم 

ھدة: تبادل المعلومات، الفرعي. وتشمل المنافع المشتركة تحت النظام المتعدد األطراف التابع للمعا
والحصول على التكنولوجیا ونقلھا، وبناء القدرات وتقاسم المنافع الناشئة عن تسویق الموارد الوراثیة 

                                                 
 .من بروتوكول ناغویا 5-1المادة   91
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حد لنقل المواد التابع ویتم تحدید بعض ھذه الفوائد في االتفاق المو 92النباتیة لألغذیة والزراعة.
 للمعاھدة.

 
الناش���ئة عن اس���تخدام الموارد الوراثیة أحد  یش���ّكل التقاس���م العادل والمنص���ف للمنافع

وقد تش����مل ھذه  المكّونات الرئیس����یة لتدابیر الحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا.
 منافع نقدیة وغیر نقدیة. ،المنافع

 الحیوانیةممارس�����ات قائمة لتبادل الموارد الوراثیة  ھناكوفي ما یتعلق بقطاع الثروة الحیوانیة، 
وأنواع مختلفة من العقود الخاص�����ة وبنود موّحدة یس�����تخدمھا القطاع الفرعي. وقد تأخذ التدابیر 
الخاص�ة بالحص�ول على الموارد وتقاس�م منافعھا في االعتبار ھذه الممارس�ات في مجال التبادل 

 .التجاري

 
 المستفیدون )3(
 

باً بشكل خاص في حالة الموارد قد یكون تحدید المستفید أو المستفیدین الصحیحین أمراً صع -69
الوراثیة لألغذیة والزراعة. وتكون عادة عملیة االبتكار للعدید من الموارد الوراثیة لألغذیة 
والزراعة، وخاصة للموارد الوراثیة النباتیة والحیوانیة، تدریجیة بطبیعتھا وعلى أساس المساھمات 

في أوقات مختلفة من الزمن. وال یتم تطویر التي قدمھا أشخاص عدیدین مختلفین من أماكن مختلفة 
معظم المنتجات من مورد وراثي واحد، ولكن بمساھمة من موارد وراثیة عدة في مراحل مختلفة 

 من عملیة االبتكار.
 

ولذلك، قد یكون تقاسم المنافع بطریقة عادلة ومنصفة، وتقاسم المنافع مع المستفید الصحیح،  -70
ً كبیراً لمعظم القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، بما في ذلك الموارد  تحدیا

مادا على الوراثیة المائیة والحرجیة، حیث تلعب تكنولوجیات التربیة دورا متزاید األھمیة. واعت
مدى مساھمة الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا في المنتج النھائي، قد یصبح من 
الصعب تحدید التقاسم العادل والمنصف للمنافع مع مختلف البلدان والمجتمعات األصلیة والمحلیة 

ید بلد المنشأ التي ساھمت في موارد وراثیة و/أو معارف تقلیدیة. وحیث یكون من الصعب تحد
للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، قد تنشأ مسألة ما إذا كان یمكن اعتبار عدة بلدان كبلدان منشأ 

 في المحیط الطبیعي لھذه البلدان.لمورد وراثي قد اكتسب خصائصھ الممیزة 
 

موذجیة ویمكن النظر في خیارات مختلفة الستیعاب الطبیعة التدریجیة لعملیة االبتكار الن -71
لكثیر من الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة. وقد تكون ھناك ظروف یكون فیھا المزودون 
والمستخدمون في موقف أفضل لتقاسم المنافع فیما بینھم. وبدال من ذلك، یمكن على سبیل المثال، 

ني فصل المنافع عن المزودین الفردیین أو عملیات الحصول الفردیة، وتجمیعھا في صندوق وط
تعاونیة أخرى وتوزیعھا تماشیا مع السیاسات المتفق علیھا ومعاییر الصرف. لتقاسم المنافع أو ترتیبات 

ویمكن النظر في ھذا الخیار، على وجھ الخصوص، لتوزیع المنافع بین المستفیدین المختلفین على 
یة). ولكن، قد ترغب المستوى الوطني (على سبیل المثال، الدولة ومختلف المجتمعات األصلیة والمحل

الحكومات، حیثما تنشأ الموارد الوراثیة في بلدان مختلفة، في النظر في كیفیة عكس مصالح ووجھات 
 المعنیة في نماذج تقاسم المنافع، بما في ذلك استخدام حلول متعددة األطراف. نظر البلدان

 

                                                 
 .من المعاھدة 13-2المادة   92
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إن العملیات لتطویر الموارد الوراثیة الحیوانیة تدریجیة في طبیعتھا، وتس������تند على 
مس������اھمات العدید من األش������خاص في بلدان مختلفة وفي فترات زمنیة مختلفة. وھي 

الوراثیة الحیوانیة المفیدة للمزارعین/مربّي الحیوانات في  للمواردتعني تبادًال مستمًرا 
 كل خطوة من عملیة التربیة.

تاجیة  یة ذات اإلن یة الحیوان نات عّززت من توافر الموارد الوراث یة الحیوا مة ترب كما أن عول
العالیة، دون أي قیود، في كافة أنحاء العالم، وعلى أساس تجاري. وقد دعم ھذا األمر التعزیز 

 .السریع لإلنتاج الحیواني في البلدان النامیة وحّسن من األمن الغذائي

ا حاجة  نة للمزارعین  للحص��ولولكن ھناك أیض��ً المتزاید على الموارد الوراثیة المكیّفة والمحس��ّ
على نطاق ص����غیر، وتوافرھا وإمكانیة الحص����ول علیھا. وعلى المس����تویات الوطنیة، قد تتعلق 

برامج االنتقاء، في وضع صحي جید، إلى  دّ أرصدة التكاثر المحّسنة منآلیات تقاسم المنافع بر
مالكیھا األص���لیین. أّما على المس���توى العالمي، فیمكن تیس���یر تقاس���م المنافع من خالل مش���اریع 

 استراتیجیة التمویل لتنفیذ خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة.مدعومة من قبل 

 
 النقدیة وغیر النقدیةالفوائد  )4(
 

ً ما تعتمد شروط وأحكام تقاسم المنافع النقدیة وغیر النقدیة على خصوصیات  -72 وغالبا
وخصائص للقطاع الفرعي، واألنواع، واالستخدام المحدد المقصود، وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن 

) 1(13الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة سیستفید دائماً في حد ذاتھ كما نصت المادة 
المعاھدة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، وقد ترغب الحكومات في النظر في كیفیة من 

معالجة أشكال االستخدام التي تقید الحصول الالحق على الموارد. وقد یكون التبادل المتبادل للموارد 
سمح بالحصول على الوراثیة لألغذیة والزراعة خیارا قد ترغب الحكومات في النظر فیھ، بما أنھ سی

الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة دون الحاجة إلى التفاوض على تقاسم المنافع النقدیة، ولكنھ 
 سیوفر على الرغم من ذلك فوائد كبیرة لكال الجانبین.

 
ونظرا إلى أھمیة المنافع غیر النقدیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، مثل بیانات  -73

ئج البحوث، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجیا، قد تحدد تدابیر الحصول على الموارد التوصیف، ونتا
الوراثیة لألغذیة والزراعة المنافع غیر النقدیة التي تعتبر ذات أھمیة خاصة بالنسبة إلى قطاع 
األغذیة والزراعة. ویسرد بروتوكول ناغویا البحوث الموجھة نحو تحقیق األمن الغذائي، مع األخذ 
باالستخدامات المحلیة للموارد الوراثیة في البلدان التي توفّر الموارد الوراثیة، فضالً عن الفوائد 

156Fالتي تنعكس على أمن الغذاء وسبل العیش كمزایا محتملة غیر نقدیة.

93 
في حین أّن الترتیبات الخاص���ة بالحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا قد تس���توجب 
أحیانًا تقاسم المنافع النقدیة عند توفرھا، قد تنظر بعض البلدان في فرص تقاسم المنافع 

أّن الفترات الزمنیة الفاصلة بین الحصول على الموارد الوراثیة  نظرا إلىغیر النقدیة 
ویعدّ تقاس��م البیانات إحدى الطرق المتاحة لتوفیر  افع قد تكون طویلة للغایة.الحرجیة وتولید المن

وقد ترغب البلدان في النظر في اإلعفاءات الناجمة عن تقاس������م  القیمة في الكثیر من الحاالت.
 .المنافع لتشجیع العمل في مجال أنواع األشجار المھددة

 
 تقاسم المنافع من خالل الشراكات )5(
 

                                                 
 .من بروتوكول ناغویا )س(2و )م(2الملحق، القسمان   93
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أن التبادل الدولي للمواد الوراثیة ھو ممارسة طویلة األجل في قطاع األغذیة والزراعة، بما  -74
فإن العدید من أصحاب المصلحة یعتمد علیھ، وقد تمت ھیكلة الممارسات التجاریة وكذلك شراكات 
التعاون العلمیة وفقا لذلك. ویترابط مختلف أصحاب المصلحة الذین یدیرون ویستخدمون الموارد 

ً ما یتم تبادل الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في إطار ال وراثیة لألغذیة والزراعة، وغالبا
تعاونیات وثیقة وشراكات مع العدید من أصحاب المصلحة الذین یعملون كوسطاء في سلسلة القیمة، 

نھائیین. أي أنھم لیسوا المزودین األصلیین للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة أو مستخدمیھا ال
وإلدارة تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا، قد 
تسمح تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا بترتیبات لتقاسم المنافع تكون جزءا من اتفاقات 

 61نظر أعاله الفقرتین ا( شراكات بحوث على نطاق أوسع. وقد تغطي مثل ھذه االتفاقات اإلطاریة
) مجموعة واسعة من الموارد الوراثیة. وخالفا لذلك، قد ترغب الحكومات في النظر في تنظیم 62 -

تبادل الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التي یمكنھا أن تؤثر سلبا على تنوع الموارد الوراثیة 
 لألغذیة والزراعة المحلیة.

 
في ما یخّص الموارد الوراثیة الحیوانیة، یتّس��م تقاس��م نتائج البحوث بأھمیة حاس��مة ال 

س����اھم في تولید المعارف العامة بش����أن الموارد الوراثیة الحیوانیة. كما أن یس����یما أنھ 
معظم منتجات المعرفة والبیانات الناش��ئة عنھا متاحة مجانًا. وتش��مل األش��كال األخرى 

دیة التي یمكن تقاس��مھا في اتفاقات التعاون توفیر المعلومات بش��أن من المنافع غیر النق
ظروف اإلدارة  من حی���ثالقیم���ة المق���درة لمخزون���ات التربی���ة التي تّم بیعھ���ا، والمتطلب���ات 

ا المنافع غیر النقدیة تنمیة القدرات،  والممارس��ات في مجال تربیة الحیوانات. وقد تتض��من أیض��ً
تكنولوجیا والتعاون في وض��ع برامج ص��ون الموارد في الموقع وتوفیر خدمات اإلرش��اد ونقل ال

 وخارج الموقع.

وفي قطاع الموارد الوراثیة الحیوانیة، أُنش�ئ عدد من التجّمعات العالمیة لتعزیز البحوث وتبادل 
لتس������لس�������ل الجینوم في الخنازیر،  التجمعالمعارف في مجال الموارد الوراثیة الحیوانیة، مثل 

لتسلسل الجینوم في الماعز، وتجمع البحوث الدولیة لصحة الحیوان، والشبكات  والتجّمع الدولي
 مثل شبكة بنك الجینات األوروبي للموارد الوراثیة الحیوانیة.

 
في حال اعتبرت التدابیر الخاص��ة بالحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا أّن تجارب 

تش����مل مع ذلك ھذا الش����كل تحدید المص����در ھي ض����من فئة "االس����تخدام"، یمكنھا أن 
إت��اح��ة إمك��انی��ة إبرام اتف��اق��ات إط��اری��ة تجیز  المح��دد من البح��ث والتطویر من خالل

الحص������ول على مجموعة من الموارد الوراثیة الحرجیة واس������تخدامھا لھذا النوع من التجارب 
 ومعالجة مسألة تقاسم المنافع بالنسبة إلى جمیع الشركاء الذین یساھمون في التجارب.

 

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 
وقد تؤدي اتفاقات . في س���یاق اتفاقیات الش���راكة العلمیةعلى الموارد وتقاس���م منافعھا، 

الش��راكة إلى االس��تغناء عن إص��دار التراخیص الفردیة للحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا 
لكل حالة على حدة، وتشجع في الوقت نفسھ األنشطة المشتركة في مجال البحوث التي تتخطى 

  یة والزراعةمجرد تبادل الموارد الوراثیة النباتیة لألغذ
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بوس��ع تدابیر الحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا تش��جیع أص��حاب المص��لحة على 
ً تناول مس���ائل الحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا حیثما كان ذلك ممكناً  ، ومالئما

 .الشبكات الرسمیة وغیر الرسمیة القائمةضمن العلمیة وات كجزء من اتفاقات الشراك
لمكافحة ممارس������ي االش������بكات التعاونیة غیر الرس������میة ل"أن كان ھناك جدال مفاده و

 ،تض������م علم���اء یعملون مع الوك��االت الحكومی���ةالتي أنح���اء الع���الم، مختلف البیولوجی���ة في 
الجامعات، والص������ناعات، والبحوث الزراعیة الدولیة، مراكز والمنظمات الحكومیة الدولیة، و

تبادل الحر المتعدد على الالمكافحة البیولوجیة ممارس������ي دة األنس������ب لمس������اعھي ، وغیر ذلك
ص������عوبة العمل مع الكائنات یمكن لو 94."اتالالفقاریمن األطراف لعوامل المكافحة البیولوجیة 

تقاسم المنافع غیر النقدیة، بما أن تجعل الحیة الدقیقة والالفقاریات والمھارات الخاصة المطلوبة 
ً في ذلك بناء القدرات،   . للغایةمھما

 
 آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع )6(
 

وافق األطراف في بروتوكول ناغویا على عملیة للنظر في الحاجة إلى آلیة عالمیة لتقاسم  -75
المنافع متعددة األطراف قد تكون ذات صلة بتقاسم منافع الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، وللنظر 

158Fفي طرائق لھا.

95 
 

 ً  االمتثال والرصد -خامسا
 

ھناك أنواع مختلفة من تدابیر االمتثال في مجال الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، بما  -76
في ذلك: امتثال البلدان بصك دولي، مثل المعاھدة أو بروتوكول ناغویا؛ امتثال المستخدمین بالموافقة 

للبلد المزود.  المسبقة عن علم والشروط المتفق علیھا بصورة متبادلة؛ واالمتثال للتشریعات المحلیة
وفیما یتعلق بالنوع الثالث من االمتثال، یتطلب البروتوكول من كل طرف اتخاذ التدابیر التشریعیة 
أو اإلداریة أو السیاسیة الالزمة والفعالة والمتناسبة لضمان الوصول إلى استخدام الموارد الوراثیة 

لشروط المتفق علیھا بصورة متبادلة، ضمن والیة البلد وفقاً للموافقة المسبقة عن علم وأن تحدد ا
وفقاً للمتطلبات التشریعیة أو التنظیمیة المحلیة التي یضعھا الطرف اآلخر في ما یتعلّق بالحصول 
على الموارد وتقاسم منافعھا. كما تتخذ األطراف في البروتوكول التدابیر الالزمة لمواجھة حاالت 

159Fوالتعاون في حاالت االنتھاكات المزعومة. عدم االمتثال مع تدابیر االستخدام في البلد

ولدعم  96
ً تدابیر، حسب  االقتضاء، لرصد وتعزیز الشفافیة بشأن  االمتثال، تتخذ األطراف المتعاقدة أیضا

160Fاستخدام الموارد الوراثیة، بما في ذلك تعیین نقطة تفتیش أو أكثر

. وتجدر اإلشارة إلى أنھ بموجب 97
161Fمادة بسرعة وبدون الحاجة إلى تتبع كل مجموعة فردیة على حدة.المعاھدة، یتاح الحصول على ال

98 
 

أحیاناً، من ش������أن المنش������أ غیر المعروف للموارد الوراثیة الحیوانیة في المجموعات 
 األق����������������دم أو ب����������������ن����������������وك ال����������������ج����������������ی����������������ن����������������ات، 

القطعان، أن یطرح ص��عوبات في تحدید بلدان المنش��أ خالل عملیات التحقق من  أو في
 امتثال المستخدم.

 
                                                 

94  Best practices for the use and exchange of invertebrate biological control genetic resources . 2018Mason, P.G., et al. 
.3-9810-017-10526/s1007.10, DOI: 151: 63. Biocontrol, relevant for food and agriculture 

 .من بروتوكول ناغویا  10/2NPوالقرار  /10NP I؛ القرار 10المادة   95
 .من بروتوكول ناغویا 16و 15المادتان   96
 .من بروتوكول ناغویا 17المادة   97
  .من المعاھدة )ب(12-3المادة   98

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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قد تش����كل تدابیر االمتثال تحدیات لقطاع األغذیة والزراعة إذا لم تكن حالة الحص����ول على  -77
یة معروفة  یة لألغذیة والزراعة المس������تخدمة في الترب قاس������م منافعھا للموارد الوراث الموارد وت
للمستخدمین. وقد ترغب الحكومات في النظر في حلول متمیزة لھذه المشكلة، بما في ذلك من خالل 

عم تطویر وض����ع المعاییر دون القطاعیة باالس����تناد إلى أفض����ل الممارس����ات الحالیة، مثل إعفاء د
  المربین، أو إیجاد حلول متعددة األطراف.
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 الملحق
 نسخة منقحة -السمات الممیزة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة

 
تستدعي حلوالً ممیزة للحصول علیھا تُعرض السمات الممیزة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التي 

والھدف من ذلك إظھار التوازن بین جمیع القطاعات . یلي ضمن سبع مجموعات ما وتقاسم منافعھا في
وال تنطبق كل سمة بالضرورة على جمیع الموارد الوراثیة لألغذیة . الفرعیة لألغذیة والزراعة

وباإلمكان التوسع أكثر في . عیة سمات مختلفةوالزراعة، لكن غالباً ما تكون لمختلف القطاعات الفر
 .بلورة السمات الخاصة بكل قطاع فرعي

 
وھذه السمات ھي سمات ممیّزة لكن لیست بالضرورة فریدة من نوعھا بالنسبة إلى الموارد الوراثیة 

الوراثیة فرغم إمكانیة وجود بعض السمات المشتركة المبیّنة فیما یلي بین الموارد . لألغذیة والزراعة
األخرى والموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، إال أّن التمازج الخاص لھذه السمات معاً یمیّز الموارد 

 .الوراثیة لألغذیة والزراعة عن سواھا من الموارد الوراثیة
 

وتعبر  .الالفقاریاتعوامل مكافحة من الالفقاریات تعتبر الموارد الوراثیة من  ،ولغرض ھذا الجدول
في الالفقاریات المائیة المستخدمة في حین أن . موارد وراثیة حیوانیةات الالفقاریمن الملقحات 
الالفقاریات المستخدمة الموارد الوراثیة من ویمكن معالجة . تعتبر موارد وراثیة مائیةاألغذیة 

 .ألغراض أخرى ذات صلة بالزراعة في عمل في المستقبل
 

                                                 
 .Report/18/10-AnGR-CGRFA/WGأوالً بالوثیقة -المرفق باء  99

 .Report/18/5-FGR-CGRFA/WGمن الوثیقة  22الفقرة   100
 .Report/18/9-PGR-CGRFA/WGمن الوثیقة  38الفقرة   101
 .Report/18/2-AqGR-CGRFA/WGالمرفق باء بالوثیقة   102
 .Report/18/1-MIGR-CGRFA/EGالمرفق جیم بالوثیقة   103
 .Report/18/1-MIGR-CGRFA/EGالمرفق جیم بالوثیقة   104

الموارد  -
الوراثیة 
الحیوان

 99 یة

الوراثیة 
الحرج

 100 یة

الموارد 
الوراثیة 

 النباتیة
101 

الموارد 
الوراثیة 

 المائیة
102 

الموارد 
الوراثیة 

من 
الكائنات 
الحیة 
الدقیقة

103 

الموارد 
الوراثیة 

من 
الالفقاري

 104 ات

دور : أل����ف
ال������م������وارد 
ال����وراث����ی����ة 
ل����ألغ����ذی����ة 
وال����زراع����ة 
ف����ي األم����ن 

 الغذائي

یة لألغذیة والزراعة جزء  1-ألف الموارد الوراث
ال یتجزأ من نظم اإلنت���اج الزراعي والغ���ذائي، 
سیاً في تحقیق األمن الغذائي  سا وھي تلعب دوراً أ

 .والتنمیة المستدامة لقطاع األغذیة والزراعة

+ + + + + + 

تش��كل الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة  2-ألف
المتص������ل��ة ب��النب��ات��ات والحیوان��ات والالفق��اری��ات 
والك��ائن��ات ال��دقیق��ة ش������بك��ة مترابط��ة من التنوع 

 .الوراثي في النظم اإلیكولوجیة الزراعیة

+ + + + + + 

دور  :ب�����اء
اإلدارة 
 البشریة

ثی���ة  1-ب���اء لورا لموارد ا یرتبط وجود معظم ا
لألغذیة والزراعة ارتباطاً وثیقاً بالنش��اط البش��ري 
شكال من  ویمكن النظر إلى العدید منھا على أنھا أ

 .الموارد الوراثیة المعدلة من جانب اإلنسان

 -): أ( +/- + - +
-): ب(
/+ 

- 

تعتم��د المح��افظ��ة على الكثیر من الموارد  2-ب��اء
الوراثیة لألغذیة والزراعة وتطورھا على التدخل 
البشري المستمر، ویشكل استخدامھا المستدام في 

+ - + + - - 
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البحوث والتطویر واإلنتاج وس���یلة ھامة لض���مان 
 .صونھا

التبادل : جیم
وال���ت���راب���ط 
ع����������ل����������ى 
المس�������توى 

 الدولي

ً تب���ادل الموارد الوراثی���ة  1-جیم جرى ت���اریخی���ا
لألغذیة والزراعة على مدى فترات زمنیة طویلة 
وعلى نط��اق واس������ع عبر المجتمع��ات والبل��دان 
المناطق، وجزء ھام من التنوع الوراثي المستخدم 
 .في األغذیة والزراعة الیوم ھو من أصول غریبة

+ - + -/+ - + 

ثمة ترابط بین البلدان فیما یتعلق بالموارد  2-جیم
الوراثیة لألغذیة والزراعة، فھي على حد س�����واء 
تق��دم بعض الموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة والزراع�ة 

 .وتتلقى البعض اآلخر منھا

+ + + + + + 

التب��ادل ال��دولي للموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة  3-جیم
والزراعة ض��روري لس��یر عمل ھذا القطاع ومن 

 .المرجح أن تزداد أھمیتھ في المستقبل

+ + + + + + 

طبیع��ة : دال
ع����م����ل����ی����ة 

 االبتكار

خاص�������ة  1-دال كار ال یة االبت ما تكون عمل عادة 
ب��الموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة ت��دریجی��ة 
الط��ابع ونتیج��ة مس�������اھم��ات یق��دمھ��ا الع��دی��د من 
األش������خ��اص المختلفین، بم��ا في ذل��ك الس������ك��ان 
األص������لیون والمجتمع��ات المحلی��ة والمزارعون 
والب��احثون ومربو النب��ات��ات، في أم��اكن وأوق��ات 

 .مختلفة

+ + + -/+ - - 

ال یّطور الع���دی���د من منتج���ات الموارد  2-دال
الوراثی���ة لألغ���ذی���ة والزراع���ة من مورد وراثي 
مفرد، بل بفضل مساھمات من عدة موارد وراثیة 
یة  لألغذیة والزراعة في مراحل مختلفة من عمل

 .االبتكار

0 - + -/+ - - 

یمكن أن تس�����تخدم بدورھا معظم المنتجات  3-دال
المطورة ب��اس������تخ��دام الموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة 
والزراعة لمواص������لة البحث والتطویر، ما یجعل 
من الصعب رسم خط واضح بین مقدمي الموارد 

 .الوراثیة لألغذیة والزراعة ومتلقیھا

0 + + + + + 

یص������ل العدید من المنتجات الزراعیة إلى  4-دال
الس������وق بش������كل یمكن معھ اس������تخدامھا كموارد 

 .بیولوجیة وكموارد وراثیة على حد سواء

0 + + -/+ + + 

: ھ������������������اء
المحتفظون 
ب���ال���م���وارد 
ال����وراث����ی����ة 
ل����ألغ����ذی����ة 
وال����زراع����ة 
ومس���تخدمو

 ھا

تحتفظ بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة  1-ھاء
وتس�����تخدمھا مجموعة واس�����عة ومتنوعة جداً من 

وھناك مجموعات متمیزة من . أصحاب المصلحة
سبة إلى  مزودي ومستخدمي الموارد الوراثیة بالن
مختلف القط���اع���ات الفرعی���ة للموارد الوراثی���ة 

  .لألغذیة والزراعة

 ): +أ( +/- + - +
 ): +ب(

 -): أ(
 ): +ب(

ھن��اك ترابط بین أص������ح��اب المص������لح��ة  2-ھ��اء
المختلفین الذین یدیرون الموارد الوراثیة لألغذیة 

 .والزراعة

+ + 0 + - - 

یحتفظ القط���اع الخ���اص بق���در كبیر من  3-ھ���اء
 .الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة

+ - 0 + - - 

یُحفظ قس������م ھ���ام من الموارد الوراثی���ة  4-ھ���اء
لألغذیة والزراعة خارج موقعھا الطبیعي ویمكن 

 .الحصول علیھا ھناك

0 - + -/+ + - 

یُحفظ قس������م ھ���ام من الموارد الوراثی���ة  5-ھ���اء
لألغ���ذی���ة والزراع���ة في موقعھ���ا الطبیعي وفي 
المزرع��ة وفي ظروف م��الی��ة وفنی��ة وق��انونی��ة 

 .مختلفة

+ + + + + + 
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: واو
ممارس������ات 
ت���������ب���������ادل 
ال������م������وارد 
ال����وراث����ی����ة 
ل����ألغ����ذی����ة 

 والزراعة

تجري عملی���ة تب���ادل الموارد الوراثی���ة  1-واو
لألغذیة والزراعة في س���یاق ممارس���ات متعارف 
علیھ���ا وبین المجموع���ات الموجودة من مق���دمي 

 .الموارد ومستخدمیھا

+ + + -/+ + + 

في البح��ث والتطویر، تح��دث عملی��ة نق��ل  2-واو
حاب  یة بین مختلف أص������ عة للمواد الوراث واس������

 .المصلحة على امتداد سلسلة القیمة

+ - + + - - 

: زاي
ال����م����ن����اف����ع 
الناش��ئة عن 
اس�������تخ���دام 
ال������م������وارد 
ال����وراث����ی����ة 
ل����ألغ����ذی����ة 

 والزراعة

مع أن المن��افع اإلجم��الی��ة الن��اش������ئ��ة عن  1-زاي
الموارد الوراثی���ة لألغ���ذی���ة والزراع���ة مرتفع���ة 
للغایة، فمن الص������عب عند إجراء المبادلة تقدیر 
المنافع المتوقعة من كل عینة من عینات الموارد 

 .الوراثیة لألغذیة والزراعة

-): أ( + + + 0
/+ 
 ): +ب(

 -): أ(
 ): +ب(

إن اس������تخ��دام الموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة  2-زاي
 .والزراعة قد یدّر أیضاً منافع غیر نقدیة ھامة

+ + + + + + 

قد یؤدي استخدام الموارد الوراثیة لألغذیة  3-زاي
والزراعة إلى آثار خارجیة تتجاوز بكثیر المقدم 

 .الفرد والمتلقي الفرد لتلك الموارد

+ + + + + + 

جماعات العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة النباتیة والحیوانیة والموارد الوراثیة سلّطت مالحظة: 
الحرجیة وفریق الخبراء المعني بالكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات، عند اس����تعراض الس����مات الممیزة، الض����وء على 

بعالمة زائد [+]) أو أقل (دون) ص����لة (معلّمة في الجدول الس����مات ذات الص����لة بش����كل خاص (معلّمة في الجدول أعاله 
. وأما الس�مات التي تعتبر محایدة بالنس�بة إلى قطاع فرعي فھي ذات الص�لة ]) بقطاعاتھا الفرعیة-أعاله بعالمة ناقص [

ن عمل ذات ص��لة بش��كل خاص بمجموعة فرعیة م جماعة]. في حین أن الس��مات الممیزة التي تعتبرھا 0معلمة بص��فر [
 +]./-عات) فرعیة أخرى، فھي معلمة بعالمة زائد وناقص [اقطاعھا الفرعي أو أقل (دون) صلة بمجموعة (جم
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 جیمالمرفق 
المشروع المنقح لوثیقة تقدیر االحتیاجات  –التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة 

 واإلجراءات الممكنة
 
 

 المقدمة -أوالً 
خدمات النظام اإلیكولوجي التي یدعمھا، یُعد التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة، إلى جانب  -1

أمراً ض���روریاً الس���تدامة األغذیة والزراعة. وھو ض���روري لتمكین أنظمة اإلنتاج وس���بل المعیش���ة 
للتكیف مع الظروف االجتماعیة واالقتص��ادیة والبیئیة المتغیرة والتطور معھا، ویعتبر مورداً رئیس��یاً 

والتغذیة والحدّ في الوقت نفس��ھ من اآلثار الس��لبیة على  في الجھود الرامیة إلى ض��مان األمن الغذائي
 البیئة أو تخفیفھا، كما أنھ یساھم بأشكال متعددة في رفاه وسبل عیش العدید من األسر.

 
العقود األخیرة، اكتسبت أھمیة التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي لألمن  وخالل -2

ة والس��احلیة، ورفاه اإلنس��ان والتنمیة المس��تدامة بش��كل عام، الغذائي والتغذیة، وس��بل العیش الریفی
، أص������حبت ھیئة الموارد 1995وفي عام  تدریجیاً المزید من االعتراف في جداول األعمال الدولیة.

الوراثیة النباتیة ھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة (الھیئة) وحصلت على والیة تغطي جمیع 
جي ذات الص���لة باألغذیة والزراعة. وعلى مّر الس���نین، أش���رفت الھیئة على مكونات التنوع البیولو

التقییمات العالمیة للموارد الوراثیة في القطاعات النباتیة والحیوانیة والحرجیة والمائیة، واعتمدت 
خطط عمل عالمیة للموارد الوراثیة في القطاعات الثالثة األولى من ھذه القطاعات (ویش������ار إلیھا 

وتش�����مل أھداف التنمیة المس�����تدامة، التي  1النص على أنھا خطط العمل العالمیة القطاعیة).في ھذا 
عام  حدة في  ھا األمم المت مدت عدداً من 2015اعت قاص�������د،  قة بص������ون التنوع البیولوجي  الم المتعل

التي وض��عتھا الھیئة. وقد المقاص��د واس��تخدامھ المس��تدام في س��یاق األغذیة والزراعة، بما في ذلك 
ت التقییم��ات الع��المی��ة األخرى، مث��ل تل��ك التي اض������طلع بھ��ا المنبر الحكومي ال��دولي للعلوم زاد

والس���یاس���ات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي، وعملیات اإلبالغ من جانب 
ھا  یذ اس������تراتیجیات لدان عن اإلنجازات في تنف یة للتنوع البیولوجي لتحقیق الب ھا الوطن وخطط عمل

اف أیتش�����ي للتنوع البیولوجي في اتفاقیة التنوع البیولوجي، من مس�����توى الوعي بش�����أن التنوع أھد
 البیولوجي بشكل عام ومساھماتھ في سبل العیش ورفاه اإلنسان بشكل خاص.

 
وباعتماد برنامج العمل المتعدد الس����نوات، قررت الھیئة في دورتھا العادیة الحادیة عش����رة  -3

(التقریر).  حالة التنوع البیولوجي في العالم لألغذیة والزراعةالش������روع في عملیة قطریة إلعداد 
                                                 

روما. (متاحة على العنوان النباتیة لألغذیة والزراعة في العالم. حالة الموارد الوراثیة . 1996منظمة األغذیة والزراعة.   1
تالي:  عة.  )؛http://www.fao.org/3/a-w7324e.pdfال یة والزرا یة 2007منظمة األغذ یة لألغذ یة الحیوان لة الموارد الوراث حا  .

تالي:  عالم. روما. (متاحة على العنوان ال منظمة األغذیة والزراعة.  )؛http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdfوالزراعة في ال
ی���ة وإعالن إنترالكن. روم���ا. (مت���اح���ة على العنوان الت���الي: . خط���ة العم���ل الع���المی���ة للموارد الوراثی���ة الحیوان2007

http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.htmلة الموارد . 2010منظمة األغذیة والزراعة.  )؛ ثاني عن حا التقریر ال
روم����ا. (م����ت����اح ع����ل����ى ال����ع����ن����وان ال����ت����ال����ي: ذی����ة وال����زراع����ة ف����ي ال����ع����ال����م. ال����وراث����ی����ة ال����ن����ب����ات����ی����ة ل����ألغ����

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e.pdfثانیة للموارد . 2011منظمة األغذیة والزراعة.  )؛ خطة العمل العالمیة ال
 روم�����ا. (م�����ت�����اح�����ة ع�����ل�����ى ال�����ع�����ن�����وان ال�����ت�����ال�����ي: ال�����وراث�����ی�����ة ال�����ن�����ب�����ات�����ی�����ة ل�����ألغ�����ذی�����ة وال�����زراع�����ة. 

http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htmالة الموارد الوراثیة الحرجیة في ح. 2014منظمة األغذیة والزراعة.  )؛
عالم.  تالي:  ال تاحة على العنوان ال عة.  )؛http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf روما. (م یة والزرا . خطة 2014منظمة األغذ

 العمل العالمیة لصون الموارد الوراثیة الحرجیة واستخدامھا وتنمیتھا بطریقة مستدامة. روما. (متاحة على العنوان التالي: 
http://www.fao.org/3/a-i3849e.pdf .ثاني عن ح. 2015)؛ منظمة األغذیة والزراعة یة التقریر ال یة الحیوان لة الموارد الوراث ا
منظم��ة األغ��ذی��ة  ؛)http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdfروم��ا. (مت��اح على العنوان الت��الي: لألغ��ذی��ة والزراع��ة في الع��الم. 

 روما.حالة الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة في العالم. والزراعة. ستنشر قریباً. 

http://www.fao.org/3/a-w7324e.pdf)%D8%9B
http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdf)%D8%9B
http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.htm)%D8%9B
http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e.pdf)%D8%9B
http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm)%D8%9B
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf)%D8%9B
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf)%D8%9B
http://www.fao.org/3/a-i3849e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf)%D8%9B
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لة ، دعت منظمة األغذیة والزراعة البلدان األعضاء إلى تقدیم تقاریر قطریة عن حا2013وفي عام 
التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة. وطلبت الھیئة في دورتھا العادیة السادسة عشرة، التي عقدت 

 .2018، إلى المنظمة وضع الصیغة النھائیة للتقریر في عام 2017في ینایر/كانون الثاني 
 
، مش���اورات إقلیمیة غیر رس���میة لتبادل المعلومات بش���أن 2016وعقدت الھیئة، خالل عام  -4

ون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واستخدامھ المستدام، وتحدید االحتیاجات واإلجراءات ص
المحتمل��ة. واالحتی��اج��ات واإلجراءات المحتمل��ة الممكن��ة لص������ون التنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة 

 والزراعة واستخدامھ المستدام المحددة في ھذه الوثیقة ھي نتیجة لھذه المشاورات اإلقلیمیة.
 
وتح��دد ھ��ذه الوثیق��ة االحتی��اج��ات واإلجراءات ذات األولوی��ة للتنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة  -5

والزراعة، مثل "تنوع الحیوانات والنباتات والكائنات الدقیقة وتباینھا على المس��توى الوراثي وعلى 
تھ مس����توى األنواع والنظم اإلیكولوجیة التي تحافظ على ھیاكل النظام اإلیكولوجي ووظائفھ وعملیا

169Fفي نظم اإلنتاج وحولھا، والتي توفر الغذاء والمنتجات الزراعیة غیر الغذائیة".

ویعتبر أن "نظم  2
اإلنتاج" تش���مل قطاعات المحاص���یل والثروة الحیوانیة والغابات واألس���ماك وتربیة األحیاء المائیة. 

ك وتربیة األحیاء ووفقاً لتعریف منظمة األغذیة والزراعة، تشمل الزراعة الغابات ومصاید األسما
 ق األول وصف للمفاھیم األخرى المستخدمة في ھذه الوثیقة.لحالمائیة. ویرد في الم

 
 األساس المنطقي –ثانیًا

یُعد التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة، أي التنوع البیولوجي الذي یس��اھم بش��كل أو بآخر  -6
األمن الغذائي والتغذیة والتنمیة المس��تدامة  في الزراعة واإلنتاج الغذائي، أمراً ال غنى عنھ من أجل

وإم�داد الع�دی�د من خ�دم�ات النظ�ام اإلیكولوجي الحیوی�ة. وق�د اتخ�ذت الع�دی�د من البل�دان إجراءات 
لص�����ون مجموعة من الموارد الوراثیة النباتیة والحیوانیة والحرجیة والمائیة واس�����تخدامھا بش�����كل 

دمت الھیئة، وال تزال تقدم، التوجیھات بش��أن ص��ون وقد ق مس��تدام، من خالل اس��تراتیجیات مختلفة.
شكل مستدام، من خالل أدوات  ستخدامھا ب مكونات التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة المتعددة وا
وقرارات ھامة، وإن كانت خاص���ة بقطاعات محددة. وترص���د المنظمة تنفیذ ھذه الص���كوك وترفع 

مختلف قطاعات الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة. التقاریر إلى الھیئة عن حالة تنفیذھا وحالة 
ومع ذل��ك، ھن��اك ح��اج��ة إلى اإلدارة المتك��امل��ة للمكون��ات المتع��ددة للتنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة 
والزراعة، بما یتخطى االس������تراتیجیات الخاص�������ة بقطاعات الموارد الوراثیة لألغذیة الزراعة، 

س�����تخدامھ بش�����كل مس�����تدام، بما في ذلك الموارد وص�����ون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة وا
الوراثیة لألغذیة والزراعة، من خالل اتباع نھج أكثر انتظاماً. وینبغي اتخاذ تدابیر محددة من أجل 
عكس الخسارة المستمرة للتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة، وتحسین صونھ وضمان استخدامھ 

والمتعددة القطاعات، على المستوى الوراثي، ومستوى بشكل مستدام من خالل نھج اإلدارة الشاملة 
 األنواع، ومستوى النظم اإلیكولوجیة.

 
 یولوجي لألغذیة والزراعة ما یلي:وتشمل المیزات األساسیة للتنوع الب -7
 

170Fالمكونات الھامة للتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة

3 
 

تعتبر الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة من المكونات الرئیسیة للتنوع البیولوجي  •
لألغذیة والزراعة. وھناك معرفة بش�������أن خص�������ائص الموارد الوراثیة لألغذیة 

على  –والزراعة وحالة مجموعاتھا وتربیتھا لص��ونھا واس��تخدامھا بش��كل مس��تدام 
                                                 

لة التنوع البیولوجي لألغذیة . 2013منظمة األغذیة والزراعة.   2 قاریر القطریة بش�������أن حا الخطوط التوجیھیة إلعداد الت
 )./a.pdf644as-a/3http://www.fao.orgروما. (متاحة على العنوان التالي: والزراعة في العالم. 

 لالطالع على أوصاف المفاھیم المستخدمة في ھذه الوثیقة. 1انظر الملحق   3

http://www.fao.org/3/a-as644a.pdf
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ة الحیوانیة، واألش��جار وأنواع الت الثروس��بیل المثال، أص��ناف المحاص��یل، وس��ال
النب��ات��ات الخش������بی��ة األخرى، والس������الالت واألنواع الم��ائی��ة، والك��ائن��ات ال��دقیق��ة 

على الرغم من  –والالفقاریات، أي تلك المس��تخدمة مباش��رة في مختلف القطاعات 
 االختالفات اإلقلیمیة والقطاعیة. 

بیولوجي لألغذیة والزراعة، ویعتبر التنوع البیولوجي المرافق مكوناً آخر للتنوع ال •
وھو ض���روري لتقدیم العدید من خدمات النظام اإلیكولوجي التي یس���تند إلیھا إنتاج 
األغ��ذی��ة والزراع��ة. وتلع��ب مكون��ات التنوع البیولوجي المرافق، مث��ل الملقح��ات 
والترب��ة والك��ائن��ات الم��ائی��ة واألع��داء الطبیعیین ألنواع اآلف��ات في المح��اص������ی��ل 

ھا، وفي الث ماً في وحول ھا یة، دوراً  یة والحرج مائ تاج ال یة، ونظم اإلن روة الحیوان
بل العیش  تالي تعزز س������ بال ھذه النظم، و خل  تعمیم أو زیادة التنوع البیولوجي دا
الریفیة، وتحس��ن األمن الغذائي والتغذیة، وتوطد االس��تدامة والقدرة على الص��مود 

 في وجھ التحدیات مثل تغیر المناخ.
یة البریة للتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة األغذیة التي ویش������مل مكون األغذ •

تسھم في القطاعات االقتصادیة الرئیسیة مثل مصاید األسماك الطبیعیة ومجموعة 
واس������عة من الفطریات والنباتات والحیوانات، بما في ذلك الالفقاریات، التي یتم 

غذ غذائي والت لب. وھي مھمة لألمن ال غا یاً في ال عدید من حص�������ادھا محل یة في ال
خس��ارتھا. وإن األنواع البریة البلدان، ومع ذلك فھي معرض��ة بش��كل متزاید لخطر 

التي یتم حص���ادھا كمص���ادر لألغذیة ھي أنواع ھامة، ولكن غالباً ما تُغفل كمكون 
ھا. وبعض األغذیة البریة ھي أ تاج وحول قارب في التنوع البیولوجي في نظم اإلن

ویمكن اس��تئناس��ھا، وتوفّر مجموعة من الموارد الوراثیة  بریة لألنواع المس��تأنس��ة،
 .للتھجین واالختیار

 التقییم والرصد
 

تختلف المع���ارف بش��������أن ح���ال���ة التنوع البیولوجي المرافق، وخ���دم���ات النظ���ام  •
اإلیكولوجي واألغذیة البریة بین إقلیم وآخر، وغالباً ما تكون غیر مكتملة. وھناك 

نات الدقیقة، وكذلك بعض األنواع النباتیة والحیوانیة العدید من الالفقاریات والكائ
، كما أن وصفھا أو یتم تسجیلھالم في نظم اإلنتاج وحولھا، التي  الموجودةاألخرى 

 .وظائفھا ضمن النظم اإلیكولوجیة تبقى غیر مفھومة بشكل جید
افق ال ش�ك في أن الحالة غیر المتقدمة بش�كل كاف لبرامج رص�د التنوع البیولوجي المر •

ھا  حالت قة ب نات المتعل یا یة البریة، تعني أن الب ھاواألغذ ھات جا لة.  وات وفر وتغیر مكتم
عن حالة الفئات الفردیة للتنوع البیولوجي  مس������وح األعداد والتدابیر المقابلة مؤش������راً 

ھذا النوع اإلقلیمیة. وتعطي البیانات من  المرافق على المستویات المحلیة أو الوطنیة أو
ص������ورةً مختلطة، إنما ھناك أس������باب عدیدة تدعو إلى القلق بش������أن تراجع المكّونات 

 .المرافقالرئیسیة للتنّوع البیولوجي 
 محفزات التغییر

 
غالباً ما یتأثر التنوع البیولوجي المرافق وخدمات النظام اإلیكولوجي التي یقدمھا  •

یمكن أن یكون مصدراً للقدرة على تأثراً سلبیاً بمجموعة من المحفزات. ومع ذلك، 
في وج��ھ الع��دی��د من ھ��ذه المحفزات وكق��اع��دة لتكییف نظم اإلنت��اج مع  الص������مود

التحدیات الحالیة والمس��تقبلیة. وتتراوح المحفزات بین المس��توى المحلي والعالمي، 
غذیة والزراعة في التكنولوجیا وممارسات اإلدارة ضمن قطاع األ التطوراتوبین 

ً  لبیئیةوالعوامل ا  .واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة األوسع نطاقا
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 األطر القانونیة والسیاساتیة
 

وض��عت معظم البلدان أطراً س��یاس��اتیة وقانونیة تس��تھدف ص��ون التنوع البیولوجي  •
كّكل واس������تخدامھ على نحو مس������تدام، ولدى العدید منھا تدابیر لحمایة الطبیعة من 

تكملھا س������یاس�������ات محددة لموارد وراثیة  جي البّري، غالباً ماأجل التنوع البیولو
والزراعة محددة، أو أنھا قد تدمج الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة مع  لألغذیة

التي تتناول إدارة نظم اإلنتاج س���یاس���ات التنمیة القطاعیة أو الریفیة. والس���یاس���ات 
نظام اإلیكولوجي، والمش�����اھد الغذائیة والزراعیة تس�����تند بش�����كل متزاید إلى نُھج ال

ومع ذل��ك، غ��الب��اً م��ا تفتقر ھ��ذه األطر الق��انونی��ة  .الطبیعی��ة والمش��������اھ��د البحری��ة
والس�����یاس�����اتیة إلى تركیز محدد على التنوع البیولوجي المرافق أو األغذیة البریة. 
وفي حین أن االتفاقات الوطنیة والدولیة قائمة للحدّ من االس����تغالل المفرط لألنواع 

تستھدف بشكل صریح یة أو الغابات، فإن التدابیر القانونیة والسیاساتیة التي السمك
األغ��ذی��ة البری��ة أو المكون��ات في التنوع البیولوجي المرافق وأدوارھ��ا في توفیر 

 غیر مذكورة على نطاق واسع. خدمات النظام اإلیكولوجي
ویقید عدد من الحواجز عملیة وض���ع وتنفیذ أدوات س���یاس���اتیة فعالة تتناول ص���ون  •

التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واستخدامھ بشكل مستدام، والتنوع البیولوجي 
ویواج�ھ التنفی�ذ أحی�ان�اً العوائق بفع�ل ع�دم توفر الموارد المرافق بش������ك�ل خ�اص. 

ن جانب أص������حاب الش������أن وغیاب البش������ریة والمالیة، وغیاب الوعي والمعرفة م
 ذات الصلة.التعاون بین الوكاالت اإلرادة السیاسیة و/أو الحوكمة وغیاب 

 اإلدارة والتعاون
 

ت اإلف��ادة على نط��اق واس������ع عن جھود إلدارة التنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة  • تم��ّ
والزراعة، وال سیما التنوع البیولوجي المرافق، بھدف تعزیز عملیة توفیر خدمات 

 منظمة وداعمة في النظام اإلیكولوجي.
 لص��وناتیة وأُفید عن تزاید اس��تخدام مجموعة من ممارس��ات اإلدارة التي تُعتبر مو •

. ومع ذلك، ال التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واس����تخدامھ على نحو مس����تدام
یزال یتعین تحسین معرفة كیفیة تأثیر ھذه الممارسات على حالة التنوع البیولوجي 

 لألغذیة والزراعة.
اإلدارة المس������تدامة للتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة وتعزیز دوره في وتتطلب  •

قدیم خدمات النظام اإلیكولوجي تعاوناً متعدد األطراف  وتعاوناً  القطاعاتبین وت
 ً یعبر اس������تخدام التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة الحدود الدولیة والحدود . ودولیا

فأطر التعاون على المس������تویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة  بین القطاعات.التقلیدیة 
 في إدارة الموارد الوراثیة متطورة نسبیاً في القطاعات الفرعیة لألغذیة والزراعة.

 
یواجھ ص����ون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واس����تخدامھ بش����كل مس����تدام العدید من  -8

یل المثال،  یغطي التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة العدید من المجاالت التحدیات. فعلى س������ب
التي تتراوح من الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة إلى التنوع البیولوجي المرافق،  -والقطاعات 

یمكن إدارتھا  التي ال -مثل الملقحات والكائنات الحیة الدقیقة في التربة والموائل واألنظمة البیئیة 
ومن بین التحدیات التي أبلغت عنھا البلدان، ھناك الحاجة إلى إنشاء آلیات تعاون بین  بشكل منعزل.

 القطاعات إلدارة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة بفعالیة.
 
وتتناول خطة العمل القطاعیة للھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتحدد األولویات  -9

دام للموارد الوراثیة وتنمیتھا وص��یانتھا، فض��الً عن األحكام المتعلقة االس��تراتیجیة لالس��تخدام المس��ت
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بالتعاون والتمویل والتنفیذ. وتوجھ اللجنة تنفیذ خطط العمل القطاعیة العالمیة، وتدعمھا وترصدھا، 
كما تقیم على فترات منتظمة حالة تنفیذھا ومكونات الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة الخاص������ة 

 بھا.
 

وتعكس االحتی��اج��ات واإلجراءات [المحتمل��ة] المجمع��ة في ھ��ذه الوثیق��ة التح��دی��ات التي  -10
حددتھا البلدان أثناء إعداد التقریر. وینص���ب التركیز بقوة على اإلجراءات التي تس���عى إلى زیادة 

سیما األنواع والمكونات على مستوى  تحسین المعرفة بالتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة، وال
ظام اإلیكولوجي، على س���بیل المثال، التنوع البیولوجي المرافق، الذي یتخلف عن اآلخرین في الن

ھذا الص���دد، وآثار ممارس���ات اإلدارة ونھجھا المتعلقة بالتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة. كما 
ألغذیة تم التأكید على الحاجة إلى تنفیذ نُھج وإجراءات عملیة لتحس������ین إدارة التنوع البیولوجي ل

والزراعة. وتم إیالء المزید من االھتمام ألھمیة التعاون، على جمیع المستویات، في إدارة التنوع 
 البیولوجي لألغذیة والزراعة وصونھ واستخدامھ على نحو مستدام.

 
وإدراكاً ألھمیة تجنب االزدواجیة، والحاجة إلى التعاون والتنس���یق، توفر ھذه الوثیقة إطاراً  -11

لصون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة كّكل واستخدامھ بشكل مستدام. وینبغي أن تتخذ شامالً 
البلدان اإلجراءات الالزمة وفقاً ألولویاتھا الوطنیة والتزاماتھا الدولیة، حس���ب االقتض���اء. وال تغیر 

تكملھا وتخلق  الوثیقة خطط العمل العالمیة القطاعیة للھیئة، أو تحّل محلھا. وبدالً من ذلك، فإنھا
إطاراً تمكینیاً ش��امالً لتنفیذھا بش��كل متس��ق ومتماس��ك. وأیض��اً، بالنظر إلى عمل الھیئة الش��امل لعدة 
قطاعات بش���أن الحص���ول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاس���م منافعھا، فإن الوثیقة ال 

 نافعھا.تشیر إلى قضایا الحصول على الموارد وتقاسم م
 

 الوثیقةطبیعة  –اثالثً 
تھدف ھذه الوثیقة إلى تعزیز العمل المنس���ق عبر القطاعات ذات الص���لة بالتنوع البیولوجي  -12

لألغذیة والزراعة على المستوى الوراثي ومستوى النظم اإلیكولوجیة. وھي طوعیة وغیر ملزمة. 
یة لألغذی بدال أو تكرار خطط العمل العالمیة للموارد الوراث ة والزراعة، أو وال تھدف إلى اس������ت

االتفاقات الدولیة األخرى، بل إلى تعزیز تنفیذھا المتناغم، حس������ب المقتض������ى. ویجب تحدیث ھذه 
 الوثیقة عند االقتضاء.

 
 األھداف -رابعًا

في ما یتعلق بالتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة، وال س������یما التنوع البیولوجي المرافق،  -13
التي یدعمھا، تھدف اإلجراءات الواردة في ھذه الوثیقة إلى ما  وتنظیم خدمات النظام اإلیكولوجي

 یلي:
 

زیادة الوعي بش��أن أھمیة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة بین جمیع أص��حاب  •
 المصلحة المعنیین، من المنتجین إلى المستھلكین وصانعي السیاسات؛

المیة القطاعیة إنش������اء إطار تمكیني للتنفیذ المتس������ق والمتناس������ق لخطط العمل الع •
الحالیة للھیئة، وص������ون التنوع البیولوجي المرافق واألغذیة البریة واس������تخدامھم 
بشكل مستدام، وبالتالي لصون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة ككّل، كأساس 

 لألمن الغذائي واألغذیة والزراعة المستدامة والحدّ من الفقر؛ 
ة والزراعة واس���تخدامھ المس���تدام، وال س���یما تعزیز إدارة التنوع البیولوجي لألغذی •

التنوع البیولوجي المرافق واألغذیة البریة، داخل نظم اإلنتاج والنظم اإلیكولوجیة 
األرضیة والمائیة، كأساس لخدمات النظام اإلیكولوجي والقدرة على الصمود، من 
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ان النامیة، أجل تعزیز التنمیة االقتص�ادیة والحدّ من الجوع والفقر، خاص�ة في البلد
 فضالً عن توفیر خیارات للتكیف مع تغیر المناخ والتخفیف من آثاره؛

وض���ع األس���اس المفاھیمي واإلطار الالزم لوض���ع واعتماد س���یاس���ات وتش���ریعات  •
وبرامج وطنیة إلدارة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة وص�����ونھ واس�����تخدامھ 

 بشكل مستدام؛
یة، زیادة التعاون وتبادل المعلومات عل • ى المس������تویات الوطنیة واإلقلیمیة والدول

وتعزیز القدرات المؤس��س��یة، بما في ذلك مجاالت البحث والتعلیم والتدریب بش��أن 
 صون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واستخدامھ بشكل مستدام؛

تحس����ین جمع البیانات ووض����ع مقاییس ومؤش����رات لقیاس أثر ممارس����ات اإلدارة  •
التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واستخدامھ بشكل مستدام ونھجھا على صون 

 على المستوى الوراثي ومستوى النظام اإلیكولوجي؛
الحدّ من االزدواجیة غیر المقص������ودة وغیر الض������روریة لإلجراءات من أجل و •

تش������جیع الكفاءة والفعالیة في الجھود العالمیة والوطنیة لص������ون التنوع البیولوجي 
 ة واستخدامھ بشكل مستدام.لألغذیة والزراع
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 الھیكل والتنظیم –خامًسا
تعرض ھذه الوثیقة مجموعة من اإلجراءات [الممكنة] المتكاملة والمترابطة لص��ون التنوع  -14

البیولوجي لألغذیة والزراعة واس��تخدامھ بش��كل مس��تدام، تم تنظیمھا في ثالثة مجاالت ذات أولویة. 
 .مجال ذي أولویةلممكنة] بأكثر من ویتصل العدید من ھذه اإلجراءات [ا

 
 : تقییم التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة ورصده1مجال األولویة 

 
 : إدارة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة2مجال األولویة 

 
 : األطر المؤسسیة للتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة3مجال األولویة 

 
بترتیب األولویة، ألن األس������بقیة النس������بیة لكل مجال عمل وال ترد اإلجراءات [الممكنة]  -15

[ممكن] والج��داول الزمنی��ة المرتبط��ة ق��د تختلف اختالف��اً كبیراً بین البل��دان والمن��اطق. وق��د تعتم��د 
األولویة النسبیة على مكونات التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة نفسھا، أو البیئة الطبیعیة أو نظم 

قدرات اإلدارة الحالیة، أو الموارد المالیة، أو الس���یاس���ات الجاریة بالفعل إلدارة اإلنتاج المعنیة، أو 
 التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة.

 
ولكل مجال من مجاالت العمل [الممكنة]، تعرض مقدمة االحتیاجات المحددة على أس�����اس  -16

االستشاریة المذكورة أعاله. ثم التقاریر القطریة التي تم إعدادھا كمساھمات في التقریر والعملیات 
یتم عرض ع��دد من األولوی��ات المح��ددة. وتتكون ك��ل أولوی��ة من أس�������اس منطقي ومجموع��ة من 

 اإلجراءات الفردیة [الممكنة].
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المجاالت ذات األولویة لصون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واستخدامھ 
 المستدام

 
 البیولوجي لألغذیة والزراعة ورصدهتقییم التنوع  :1مجال األولویة 

 تحسین توافر المعلومات المتعلقة بالتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة والحصول علیھا 1-1
 

 إدارة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة  :2مجال األولویة 

 تعزیز النھج المتكاملة إلدارة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة 2-1
 التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة تحسین صون 2-2
 

 األطر المؤسسیة للتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة :3مجال األولویة 

 بناء القدرات من خالل التوعیة والبحوث والتعلیم والتدریب 3-1
 تعزیز األطر القانونیة والسیاساتیة والتحفیزیة 3-2
 التعاون والتمویل 3-3
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 والزراعة ورصدهتقییم التنوع البیولوجي لألغذیة  :1مجال األولویة 
 

 مقدمة
 1ق لحنظر المایُعتبر تحدید التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة وتوص������یفھ وتقییمھ ورص�������ده (

للمفاھیم المستخدمة في ھذه الوثیقة) من األمور الضروریة لصونھ واستخدامھ بشكل مستدام. وإن 
التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة وإدارتھ على المستویات عملیات تقییم ورصد حالة واتجاھات 

باً ما تكون محدودة وجزئیة. كما یختلف مدى  الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة غیر متس�������اویة، وغال
 وطابع فجوات المعرفة الحالیة اختالفاً كبیراً بین مختلف فئات التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة.

 
وفي حالة النباتات المس������تأنس������ة والموارد الوراثیة الحیوانیة والمائیة لألغذیة والزراعة (الموارد 

واألنواع التي یتم حص�������ادھا على نطاق واس������ع من البریة (مثل  –الوراثیة لألغذیة والزراعة) 
وجد قوائم ت –األشجار الحرجیة واألنواع النباتیة الخشبیة األخرى واألنواع في المصاید الطبیعیة) 

جرد ومعلومات، على الرغم من تفاوت درجاتھا عبر المناطق في العالم وعبر القطاعات. وعلى 
المس��توى العالمي، تم تطویر أنظمة رص��د للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، على س��بیل المثال، 

غذیة والزراعة، ونظام النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بش��أن الموارد الوراثیة النباتیة لأل
معلومات التنوع الوراثي للحیوانات المس����تأنس����ة، والنظام العالمي للمعلومات عن الموارد الوراثیة 

 الحرجیة.
 

ویجري عموماً رص��د النظم اإلیكولوجیة الرئیس��یة ذات األھمیة لألغذیة والزراعة على المس��تویات 
خلیة والس����احلیة، والش����عب المرجانیة، وغابات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة لألراض����ي الرطبة الدا

المنغروف، وطبقات األعش�����اب البحریة، والغابات، والمراعي، وإن كانت بمس�����تویات مختلفة من 
 الشمولیة.

 
وفي المقابل، لم یتم تحدید وتوثیق العدید من أنواع التنوع البیولوجي المرافق التي تقدم خدمات 

ل جید ثیق اتجاھات األعداد بشكالكائنات الدقیقة والالفقاریات. ویتم توسیما  تنظیمیة وداعمة، وال
نس�بیاً لبعض المجموعات التص�نیفیة (مثل بعض الفقاریات) ولكن، بالنس�بة للمجموعات األخرى، 
تكاد المعرفة أن تكون غیر موجودة. وفي كثیر من الحاالت، یص�����عب توص�����یف وتنظیم األنواع 

د المیتاجینومیة وغیرھا من تقنیات تفاعل الجینوم لتحدیس�������الیب الفردیة، ویمكن اس������تخدام األ
 التجمعات.

 
وفي العدید من الحاالت، تكون مس����اھمات مكونات محددة من التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة 
بة آلثار  بالنس������ حال  كل جید، كما ھو ال في توفیر خدمات النظام اإلیكولوجي غیر مفھومة بش������

األع��داد وتوزیعھ��ا، وعلى العالق��ات م��ا في ذل��ك تغیر المن��اخ) على أحج��ام المحفزات المعین��ة (ب
 ولوجیة التي تدعم توفیر خدمات النظام اإلیكولوجي. اإلیك

 
وفي ض����وء ما س����بق، ھناك حاجة عامة لتحس����ین توافر البیانات والمعلومات. وتش����مل االحتیاجات 

نات (بما في ذلك نظم المعلومات األكثر تحدیداً تحس������ین منھجیات تس������جیل وتخزین وتحلیل البیا
الجغرافیة) بش������أن التغیرات في وفرة األنواع والنظم اإلیكولوجیة وتوزیعھا، وتحس������ین القدرة على 

 الرصد والتقییم، على سبیل المثال من خالل زیادة عدد خبراء التصنیف الماھرین.
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 والزراعة والحصول علیھاتحسین توافر المعلومات المتعلقة بالتنوع البیولوجي لألغذیة  1-1

 األساس المنطقي
یتكون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة من عدد ال یحص����ى من األنواع، ومن بینھا األص����ناف 
والس����الالت. وقد تم االعتراف باألھمیة المحوریة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، وتوص����یفھا 

بھذه اإلجراءات، في خطط العمل العالمیة  وتقییمھا ورص�������دھا، واالتفاق على األحكام الخاص�������ة
 القطاعیة الخاصة بالموارد الوراثیة المعنیة.

 
المثال وھناك حاجة لتحس�����ین معرفة األنواع األخرى ذات األھمیة لألغذیة والزراعة، على س�����بیل 

یة البریة، قدم خدمات التلقیح وتنظیم اآلفات واألمراض واألغذ لذي ی  التنوع البیولوجي المرافق ا
وكذلك نظم إیكولوجیة وموائل كاملة، باالس������تناد إلى البیانات الموجودة حیثما أمكن وتعزیز تلك 
البی��ان��ات. وب��النظر إلى النط��اق الواس������ع لھ��ذه المكون��ات للتنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة والزراع��ة 
واالختالف���ات في احتی���اج���ات البل���دان وق���دراتھ���ا، یتعین تح���دی���د األنواع ذات األولوی���ة، والنظم 

 اإلیكولوجیة، أو خدمات النظام اإلیكولوجي، للتقییم والرصد على المستوى الوطني.
 

وتوجد مجموعة واس����عة من الممارس����ات والنھج اإلداریة التي تس����تفید من مختلف مكونات التنوع 
البیولوجي لألغذیة والزراعة، وبالتالي یُعتبر أنھا تس���اھم في ص���ونھ واس���تخدامھ بش���كل مس���تدام. 

 الحافظة للموارد،الممارس����ات تلك المس����تخدمة على مس����توى اإلنتاج (مثل الزراعة وتش����مل ھذه 
تاج المختلطة (مثل  كاملة لآلفات)، ونظم اإلن وإدارة التلقیح، والزراعة العض������ویة، واإلدارة المت
الحراجة الزراعیة، والنظم المتكاملة للمحاصیل والثروة الحیوانیة والمائیة، وممارسات التنویع في 

یة األحیاء المائیة)، وممارس���ات االس���تعادة، والنھج على مس���توى النظام اإلیكولوجي األرض���ي ترب
والمائي (مثل نھج النظم اإلیكولوجیة لمص���اید األس���ماك وتربیة األحیاء المائیة واإلدارة المس���تدامة 

ذه للغابات واإلیكولوجیا الزراعیة). ومع ذلك، یص������عب في معظم الحاالت تقییم مدى اس������تخدام ھ
الموارد، بس���بب تنوع المقاییس والس���یاقات المتض���منة وغیاب المعلومات عن تطبیق الممارس���ات. 

بالنس���بة إلى ھذا النوع من الممارس���ات التي تركز على التنوع البیولوجي لألغذیة ومع أّن تأثیرات 
وتطویر  ، فمن الواض�����ح أن ھناك حاجة إلجراء المزید من البحوثةعتبر في الغالب إیجابیالتنوع تُ 

 ھذا الصدد. أسالیب تقییم مناسبة في
 

 ءات [الممكنة]اإلجرا

 لموارد الوراثیة لألغذیة والزراعةا
القطاعیة لتحس����ین توص����یف الموارد الوراثیة المعینة العالمیة العمل  ةتنفیذ خط تش����جیع 1-1-1

 .وتقییمھا ورصدھا، حسب االقتضاء

 اإلیكولوجيالتنوع البیولوجي المرافق وخدمات النظام 
تحس��ین فھم تأثیرات محفزات معینة (بما في ذلك تغیر المناخ) على أعداد وتوزیع التنوع  1-1-2

 البیولوجي المرافق وعلى العالقات اإلیكولوجیة التي تدعم توفیر خدمات النظام اإلیكولوجي.
اإلیكولوجي، حس������ب تحدید األنواع ذات األولویة، والنظم اإلیكولوجیة، وخدمات النظام  1-1-3

 االقتضاء، للتقییم والرصد على المستوى الوطني.
تحدید المس���ؤولیات المتعلقة بتقییم ورص���د التنوع البیولوجي المص���احب وخدمات النظم  1-1-4

اإلیكولوجیة ذات الص������لة. وقد ینطوي ذلك على تفویض وكالة وطنیة (على س������بیل المثال، من 
 كلیھما) لجمع البیانات واالضطالع بأنشطة الرصد.قطاعي الزراعة أو البیئة، أو 
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استخدام نظم الرصد القائمة (مثل تلك التي وضعت ألھداف التنمیة المستدامة، أو اتفاقیة  1-1-5
یة على المس������توى  حال نات والمؤش������رات ال یا حد معقول، والب ئة)، إلى  التنوع البیولوجي، أو الھی

 تخدم أغراض متعددة. الوطني، واستكشاف إمكانات المؤشرات التي
نات وحص������رھا وتقییمھا  1-1-6 یا مة لجمع الب قائ عاییر والبروتوكوالت ال تعزیز األدوات والم

ورص������دھا، و/أو تطویر أدوات ومعاییر وبروتوكوالت جدیدة، مع مراعاة المبادرات الدولیة ذات 
 الصلة واألدوات واألسالیب القائمة.

(مثل تلك التي وض���عت ألھداف التنمیة المس���تدامة، أو دمج نظم الرص���د الوطنیة القائمة  1-1-7
اتفاقیة التنوع البیولوجي، أو الھیئة) في إطار ش������امل للتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة، بھدف 
تحس������ین تقییم ورص������د التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة، من خالل اس������تخدام جمیع البیانات 

 ي، بشكل كامل.والمؤشرات الموجودة على المستوى الوطن

 اإلدارة المتكاملة
تطویر أدوات لجمع البیانات، والمنھجیات لتحلیلھا، وأنظمة إدارة المعارف، واألس����الیب  1-1-8

لتبادل ونش��ر المعارف ذات الص��لة بالتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة، بما في ذلك في ما یتعلق 
 بإدارتھا المتكاملة وبطریقة تشاركیة.

وافر البیانات الالزمة لرصد مدى استخدام ممارسات ونھج اإلدارة، مع مراعاة تحسین ت 1-1-9
 المعارف التقلیدیة.

تطویر وتطبیق أس�������الیب لتقییم أثر ممارس�������ات اإلدارة على التنوع البیولوجي لألغذیة  1-1-10
 النظام اإلیكولوجي، بما في ذلك الوكالء. والزراعة وتوفیر خدمات
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 تنوع البیولوجي لألغذیة والزراعةإدارة ال :2مجال األولویة 

 مقدمة
تش������م��ل إدارة ق��درة التنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة والزراع��ة على توفیر مختلف خ��دم��ات النظ��ام 
اإلیكولوجي مجموعة من األنش�����طة على مختلف المس�����تویات (من المس�����توى الوراثي ومس�����توى 

البحریة). وتش����مل ھذه األنش����طة ص����ون التنوع األنواع إلى المناظر الطبیعیة أو المناظر الطبیعیة 
 البیولوجي لألغذیة والزراعة واستخدامھ بشكل مستدام.

 
وفي حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة، یش��مل "االس��تخدام" مختلف الممارس��ات واألنش��طة 

یة أو غیر التي تنطوي علیھا زراعة أو تربیة األنواع المستأنسة، وتنفیذ أنشطة تحسین وراثیة رسم
نظم إنتاج جدیدة، وإدارة في رسمیة، واستئناس أنواع بریة إضافیة، وإدخال أنواع مستأنسة أو بریة 

األنواع البری��ة والتنوع البیولوجي المرافق لھ��ا وموائلھ��ا في نظم اإلنت��اج وحولھ��ا لتعزیز تق��دیم 
 البریة.ائیة وغیرھا من المنتجات خدمات النظام اإلیكولوجي، وحصاد المواد الغذ

 
المرافق مجالین رئیس��یین: ویش��مل مص��طلح "االس��تخدام المس��تدام" المطبق على التنوع البیولوجي 

الموقع لكافة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة للحفاظ على تنوع الكائنات الحیة (أ) اإلدارة في 
س المستھدف وانتقاء ت النظام اإلیكولوجي، (ب) واالستئناوتفاعالتھا لضمان استمرار توفیر خدما

األنواع لتحس������ین تقدیم خدمات النظام اإلیكولوجي. ومن المعترف بھ على نطاق واس������ع أن إدارة 
التنوع، بما في ذلك الموائل ألنواع التنوع البیولوجي المرافق، تس������ھم في بناء نظم اإلنتاج القادرة 

ف اإلنتاج الغذائي والزراعي على الص���مود، وس���بل العیش، وتعزیز األمن الغذائي والتغذیة، وتكثی
یركز االنتقاء والتحس���ین الوراثي على أنواع التنوع البیولوجي المرافق، إال  على نحو مس���تدام. وال

 في بعض االستثناءات القلیلة.
 

ویعتبر أن للعدید من الممارس���ات ونھج اإلدارة المطبقة على مس���توى المزرعة أو األش���جار أو أي 
اإلنت��اج، أو على مس������توى النظ��ام اإلیكولوجي أو المن��اظر الطبیعی��ة أو وح��دة أخرى من وح��دات 

المن��اظر الطبیعی��ة البحری��ة، ت��أثیر إیج��ابي على ص������ون التنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة والزراع��ة 
وفي الوقت نفس���ھ، ترتبط الدوافع الرئیس���یة للتغییر على مس���توى نظام  واس���تخدامھ بش���كل مس���تدام.

باً على تاج التي تؤثر س������ل ظام اإلیكولوجي  اإلن عة وخدمات الن یة والزرا التنوع البیولوجي لألغذ
المرافقة بممارس������ات اإلدارة، بما في ذلك التغییرات في اس������تخدام األراض������ي والمیاه وإدارتھا، 

تطویر إن والتلوث، واإلفراط في اس������تخدام المدخالت الخارجیة، واالس������تغالل المفرط للموارد. و
یذھا،  الممارس�������ات والنھج التي تركز على التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة، واعتمادھا وتنف
واجھ العدید من التحدیات. ففي حین أن مكون من مكونات التنوع ی ،والحد من الس���لبیة منھا وتجنبھا
من الجینات واألنواع الفردیة للنباتات والحیوانات والكائنات الحیة  –البیولوجي لألغذیة والزراعة 

یكتس�����ي أھمیة خاص�����ة، فإنھ ال یتواجد في عزلة، وبالتالي  –لنظم اإلیكولوجیة بأكملھا الدقیقة إلى ا
یجب إدارتھ كجزء من المناظر الطبیعیة أو المناظر الطبیعیة البحریة األوس���ع نطاقاً. ویتطلب ذلك، 

أص����حاب المص����لحة المتعددین الذین یعملون داخل المناظر الطبیعیة أو الجمع بین في جملة أمور، 
 .ھملمناظر الطبیعیة البحریة وإشراكا
 

 یولوجي لألغذیة والزراعة ما یلي:ویمكن أن تشمل األولویات األخرى إلدارة التنوع الب
 

تعزیز األنش�����طة الرامیة إلى تعزیز وص�����ون المعارف التقلیدیة التي تس�����اھم في اإلدارة  )1(
من المعارف دون أن  المس���تدامة للتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة. وقد ض���اع الكثیر

یتم توثیقھا على اإلطالق، وال تزال ھذه الخس�������ارة مس������تمرة مع تض�������اؤل اس������تخدام 
 الممارسات التقلیدیة؛
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الحفاظ على مناطق من الموائل الطبیعیة أو ش��بھ الطبیعیة داخل نظم اإلنتاج وحولھا، بما  )2(
في ذلك تلك التي تدار بش������كل مكثف، وعند الض������رورة تجدید الموائل المتض������ررة أو 

 المتجزئة أو إعادة توصیلھا؛ 
دامة في معالجة التھدیدات المحددة مثل األنواع الغریبة الغازیة أو ممارس����ات غیر مس����ت )3(

 الزراعة، والغابات، ومصاید األسماك أو تربیة األحیاء المائیة؛
نطاق تطویر واعتماد وتنفیذ نھج النظام اإلیكولوجي أو نھج المناظر  وتوس������یعتعزیز و )4(

الطبیعیة/المناظر الطبیعیة البحریة في إدارة نظم اإلنتاج، لض������مان توفیر خدمات النظام 
 یشة.اإلیكولوجي وتحسین سبل المع

 
وفي س������یاق التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة، یش������مل الحفظ في الموقع الطبیعي تدابیر تعزز 
الحفاظ على التنوع البیولوجي واس�����تمرار تطوره في نظم إنتاج المحاص�����یل والحیوانات والغابات 

نات والنظم المائیة والمختلطة، وحولھا. ویش������مل الحفظ خارج الموقع الطبیعي الحفاظ على مكو
التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة خارج موائلھا الطبیعیة في نظم اإلنتاج وحولھا. وقد ینطوي 
ذلك على ص�����ون الكائنات الدقیقة في مواقع مثل الحدائق النباتیة، أو خارج الموقع، أو األكواریوم، 

و مخازن البذور، أو أو بنوك الجینات الحقلیة، أو حدائق الحیوان، أو مزارع الحیوانات النادرة، أ
المحافظ علیھا بالتجمید، مثل الس������ائل المنوي الحیواني أو اللقاح، أو األنس������جة النباتیة، أو المواد 

 األجنة في بنوك الجینات.
 

وقد اتفقت الھیئة على أولویات صون الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في خطط العمل القطاعیة 
الحفظ خ�ارج الموقع الطبیعي تق��دم�اً في العق��د الم��اض������ي في جمیع الع��المی��ة. وبوج�ھ ع�ام، أحرز 

قط��اع��ات الموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة، في حین یواج��ھ الحفظ في الموقع وفي المزرع��ة 
 تحدیات أكبر، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدوافع االقتصادیة.

 
وبالنظر إلى ما ورد أعاله، یعتبر عدم كفایة التمویل ونقص الموظفین المدربین وذلك االفتقار إلى 
الموارد التقنیة من القیود المش�����تركة على الموارد. وعندما یتعلق األمر بالموارد البش�����ریة، تُالحظ 

ص��ات نقاط الض��عف بش��كل خاص في التص��نیف والمنھجیات. ویعیق عدم وجود نھج متعدد التخص��
ستراتیجیات الصون.  سالیب وا ویزید االفتقار إلى الموارد في البحوث الجھود الرامیة إلى تحسین أ

من ص���عوبة س���د الفجوات المعرفیة من النوع الموص���وف أعاله، ویقید تنفیذ البرنامج اللوائح التي 
طة التعلیم تھدف إلى حمایة التنوع البیولوجي، أو یمنع تنفیذھا بش������كل فعال. وینبغي تعزیز أنش������

جین والتدریب وزیادة مستوى الوعي عند أصحاب المصلحة على جمیع المستویات، بدءاً من المنت
 ووصوالً إلى صانعي السیاسات.

 
ساتیة والمؤسسیة و/أو  سیا شمل نقاط الضعف في األطر القانونیة وال أما الفئة األخرى من القیود فت

یذھا.  ظام اإلیكولوجي وص������ون التنوع البیولوجي وال یتم تعمیم توفیر تنظیم ودعم خدتنف مات الن
المرافق المرتبط بھا بش��كل كاف في الس��یاس��ات التي تس��تھدف مختلف قطاعات األغذیة والزراعة 
وتلك التي تعالج قطاعات االقتص�����اد األخرى. وھناك أیض�����اً تركیز محدود على التنوع البیولوجي 

نوع البیولوجي. وغالباً ما ال یتم تنفیذھا بشكل صحیح المرافق في أطر السیاسات العامة المتعلقة بالت
 في البلدان التي وضعت سیاسات وقوانین ذات صلة.

معترفاً بھ على نطاق واس�����ع.  یق بین أص�����حاب المص�����لحة قیداً آخرویعتبر انعدام التعاون والتنس�����
وھناك  وبش��كل عام، ھناك نقص في التنس��یق بین القطاعات، بما في ذلك على مس��توى الس��یاس��ات.
، وبین قیود مرتبطة بنقص الروابط الكافیة بین الوزارات، وبین الباحثین وص������انعي الس������یاس������ات

 صانعي السیاسات والمنتجین أو المجتمعات المحلیة.
 
 تعزیز النھج المتكاملة إلدارة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة 2-1
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 األساس المنطقي
والنھج اإلداریة التي تس��تخدم مختلف مكونات التنوع  الممارس��اتیمكن تحدید مجموعة واس��عة من 

البیولوجي لألغذیة والزراعة ومن ثم تس�����اھم في ص�����ونھ وتعزیز اس�����تخدامھ، داخل وخارج نظم 
اإلنتاج. وغالباً ما تتم إدارة التنوع البیولوجي المرافق، على وجھ الخص���وص، بش���كل غیر مباش���ر 

 صونھ أو استخدامھ بشكل مستدام. ھدفبدالً من خالل اإلجراءات المحددة التي تست
 

ویتراوح نط��اق نھج إدارة التنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة والزراع��ة من المن��اظر الطبیعی��ة أو المن��اظر 
لدان نُھج  ید من الب عد مدت ال یة. وقد اعت تاج أو قطعة األرض الفرد ظام اإلن یة البحریة إلى ن الطبیع

والتخطیط المتكامل الس����تخدام األراض����ي والمیاه، على  المناظر الطبیعیة والمناظر الطبیعیة البحریة
ا في العدید من البلدان تطبیق اإلدارة المس�����تدامة للغابات ونھم النظام  األقل إلى حد ما. ویجري أیض�����ً

ستعادة  اإلیكولوجي إزاء مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة والزراعة اإلیكولوجیة وممارسات ا
ظام اإلنتاج، قد تعزز الممارس����ات المحددة المتعلقة بتنویع أنظمة اإلنتاج، وعلى مس����توى ن الموارد. 

وممارس����ات اإلدارة ونُھج اإلنتاج، ص����ون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واس����تخدامھ بش����كل 
مس������تدام. وینبغي تطبیق ھذه النُھج والممارس������ات على نطاق أوس������ع. ومع ذلك، فإن نقص البحوث 

 الموارد واألطر التمكینیة یجعل اعتمادھا وتنفیذھا أمراً صعباً.والمعرفة والقدرات و
 

وإن العدید من الممارس������ات والنھج اإلداریة التي تس������تخدم مكونات مختلفة من التنوع البیولوجي 
لألغذیة والزراعة معقدة نسبیاً وتتطلب فھماً جیداً لتركیبة األنواع في النظام اإلیكولوجي، ووظائف 

ما بینھا. ویمكن لمثل ھذه الممارسات  خل النظام اإلیكولوجي، والعالقات التغذویة فيھذه األنواع دا
والنُھج أن تكون كثیفة المعرفة، وخاص���ة بالس���یاق، وأن توفر فوائد على المدى الطویل ولیس على 
المدى القص��یر. وھناك حاجة إلى دعم فني وس��یاس��ي، فض��الً عن تطویر القدرات، للتغلب على ھذه 

 ت وتشجیع التنفیذ على نطاق أوسع.التحدیا
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 اإلجراءات [الممكنة]

 الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
الموارد الوراثیة المعنیة  تعزیز تنفیذ خطط العمل القطاعیة العالمیة لتحس������ین ص������ون 2-1-1

 واستخدامھا بشكل مستدام.

 اإلدارة المتكاملة
الغذائي والزراعي المس������تدامة التي تس������تخدم التنوع الترویج لممارس������ات ونُھج اإلنتاج  2-1-2

البیولوجي لألغذیة والزراعة وتصونھ وتستعیده وفي نفس الوقت تحسن سبل المعیشة وتدعم األداء 
 االقتصادي والصحة البیئیة.

مراعاة عوامل التغییر التي تؤثر سلباً على التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة وخدمات  2-1-3
یكولوجي المرافقة لھ عند وض������ع أو تنفیذ نُھج متكاملة إلدارة التنوع البیولوجي لألغذیة النظام اإل

 والزراعة. 
تش�جیع البحوث، بما في ذلك البحوث التش�اركیة، بش�أن الممارس�ات والنُھج اإلداریة التي  2-1-4

 تستخدم مختلف مكونات التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة. 
الممارس������ات اإلداریة (بما في ذلك الممارس������ات القائمة على المعارف تحدید أفض������ل  2-1-5

التقلیدیة) التي تسھم في زیادة صون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واستخدامھ بشكل مستدام، 
 ووضع خطوط توجیھیة وأدوات لتسھیل تنفیذھا، حسب االقتضاء.

 
 ذیة والزراعةتحسین صون التنوع البیولوجي لألغ 2-2

 األساس المنطقي
ھناك نظم لصون الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، وإن كان ذلك مع وجود اختالفات إقلیمیة في 
تغطیتھا وفعالیتھا، وقد وافقت الھیئة على أولویات ص������ونھا في خطط العمل القطاعیة العالمیة. 

بما في ذلك االفتقار إلى وھناك العدید من التحدیات التي تواجھ ص������ون التنوع البیولوجي المرافق، 
المعلومات الكافیة عن األس�����الیب واالس�����تراتیجیات لكل من الص�����ون في الموقع وخارجھ. وفي ما 
یتعلق بالص�����ون خارج الموقع على وجھ الخص�����وص، ال تزال ھناك عوائق بیولوجیة وفنیة تحول 

ا. ومن العقبات دون ص������ون بعض األنواع على المدى الطویل، مثل األنواع التي ال یمكن تربیتھ
العملیة األخرى ص���عوبة اس���تھداف أنواع التنوع البیولوجي المرافق من أجل برامج الص���ون. وفي 
العدید من الحاالت، قد یكون تحدید أولویات طرق ونُھج الص���ون التي تس���تھدف النظم اإلیكولوجیة 

 أكثر كفاءة من تلك التي تستھدف األنواع الفردیة.
 

المجاالت األخرى ذات األولویة معالجة المعوقات المتعلقة بالمعارف  وتش������مل أولویات العمل في
والموارد والس����یاس����ات التي تواجھ وض����ع برامج ص����ون فعالة للتنوع البیولوجي المرافق. وفي ما 
یتعلق بأنش���طة واس���تراتیجیات الص���ون بحد ذاتھا، ینبغي إعطاء األولویة لتوس���یع نطاق اس���تخدام 

ن خالل ممارس����ات اإلدارة المراعیة للتنوع البیولوجي في قطاعات الص����ون في الموقع الطبیعي م
الزراعة والغابات ومصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة، بما في ذلك ممارسات اإلدارة التقلیدیة 
المرتبطة بالمجتمعات المحلیة أو األص��لیة، عند االقتض��اء. ومن المھم في ھذا الس��یاق تحس��ین بنیة 

ة لتوفیر الموائ��ل ألنواع التنوع البیولوجي المرافق. وینبغي تعزیز الترابط بین المن��اظر الطبیعی��
المجتمعات المحلیة وفي داخلھا، وكذلك نقل المعارف والمھارات التي تمكن مواصلة صون التنوع 
البیولوجي لألغذیة والزراعة وتنمیتھ واس������تخدامھ بش������كل مس������تدام، ووظائف النظام اإلیكولوجي 

 بین األجیال. المرتبطة بھ،
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 اإلجراءات [الممكنة]

 الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
تعزیز تنفیذ خطط العمل القطاعیة العالمیة لتحسین صون الموارد الوراثیة المعنیة في  2-2-1

 الموقع وفي المزرعة وخارج الموقع.

 لنظام اإلیكولوجيالتنوع البیولوجي المرافق وخدمات ا
تحدید األنواع ذات األولویة، والنظم اإلیكولوجیة وخدمات النظم اإلیكولوجیة للص������ون  2-2-2

 على المستوى الوطني، ووضع غایات أو أھداف ذات صلة بھذه األولویات. 
تعزیز برامج الص����ون، وال س����یما الص����ون في الموقع أو في المزرعة، األمر الذي قد  2-2-3

التنوع البیولوجي المرافق واألغذیة البریة، والسعي إلى تحقیق یكون أكثر فعالیة للعدید من أنواع 
 التكامل األمثل بین نُھج الصون في الموقع وخارجھ، عند االقتضاء.

تعزیز الص��ون من خالل الجمع بین ممارس��ات اإلدارة التقلیدیة والتكنولوجیات المبتكرة،  2-2-4
 عھا وتخزینھا وتوثیقھا أو إدارتھا. حسب االقتضاء، وتحسین استخدمھا لتوصیف البیانات وجم

إنشاء أو تعزیز البنیة التحتیة الفعالة، بما في ذلك على المستوى المحلي، من أجل صون  2-2-5
الك��ائن��ات ال��دقیق��ة والالفق��اری��ات وأنوع التنوع البیولوجي المرافق األخرى، وتحس������ین التوثیق 

 واستعراض المجموعات داخل البلدان.
وتعزیز شبكات تربط بین المستخدمین والمجتمعات التي تصون التنوع البیولوجي إنشاء  2-2-6

المرافق وخدمات النظام اإلیكولوجي في المزارع والمواقع الطبیعیة، ومعاھد البحوث، والعلماء، 
 وأصحاب المصلحة اآلخرین، بما في ذلك على المستویین الوطني واإلقلیمي.

 اإلدارة المتكاملة
ج لنظم إنت��اج متع��ددة األغراض یتم إدارتھ��ا من أج��ل ص������ون التنوع البیولوجي التروی 2-2-7

 لألغذیة والزراعة واستخدامھ بشكل مستدام، مثل الغابات المتعددة االستعماالت.
لالتحاد  6و 5تطویر أو توس����یع مناطق معینة، مثل المناطق المحمیة (بما في ذلك الفئات  2-2-8

في الدولي لحفظ الطبیعة) وغیرھا من التدابیر الفعالة لص�����ون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة 
وخدمات النظام اإلیكولوجي ذات الص���لة، وكذلك نظم التراث العالمي ذات األھمیة العالمیة موقعھا 

 فیة). والمجاالت المعترف بھا للمنتجات المرتبطة بالمنشأ (مثل المؤشرات الجغرا
  



CGRFA-17/19/Report P a g e  17Appendix C,  

 

 األطر المؤسسیة للتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة  :3مجال األولویة 
 

 مقدمة
یؤدي الطلب على إنتاج األغذیة، في البلدان النامیة على وجھ الخص��وص، إلى إحداث تغییر ھیكلي 
سریع في قطاعات الزراعة، یرتبط في كثیر من األحیان بتغیر استخدام األراضي وتدھور الموائل 

، ديوالما بما في ذلك التخطیط المكانيوتجزئتھا. وتعتبر الس�����یاس�����ات واألطر اإلداریة الس�����لیمة، 
مان الحفاظ على التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة، وتوفیر خدمات النظام  ض������روریة لض������

 اإلیكولوجي، واإلنتاج المستدام، ورفاه اإلنسان وصحتھ.
 

وباإلض������افة إلى تطویر القدرة على التخطیط الوطني، یجب زیادة الوعي الش������عبي بأھمیة التنوع 
زیز االس��تثمارات في اإلدارة المس��تدامة للتنوع البیولوجي البیولوجي لألغذیة والزراعة من أجل تع

لألغذیة والزراعة. وفي العدید من الحاالت حتى اآلن، ركزت تنمیة قطاع الزراعة على تش������جیع 
حزم التكثیف التي تعتمد على المدخالت الخارجیة، بدالً من تحسین إدارة التنوع البیولوجي المرافق 

 البیئي ودعمھا.دیم خدمات النظام لتعزیز تق
 

، فإن أحد القیود الرئیس����یة أمام تطویر واعتماد وتنفیذ 1وكما تمت اإلش����ارة إلیھ في مجال األولویة 
س�یاس�ات لص�ون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واس�تخدامھ بش�كل مس�تدام ھو االفتقار الكبیر 
للبی��ان��ات المتعلق��ة بخص��������ائص النظم اإلیكولوجی��ة والفھم المح��دود لوظ��ائف وخ��دم��ات النظ��ام 

 لألغذیة والزراعة في ھذا السیاق.نوع البیولوجي اإلیكولوجي، وعلى وجھ التحدید أدوار الت
 

، تشمل القیود األخرى نقاط ضعف في األطر القانونیة والسیاساتیة 2وكما لوحظ في مجال األولویة 
والمؤس���س���یة. إن تنظیم ودعم خدمات النظام اإلیكولوجي، وص���ون التنوع البیولوجي المرافق الذي 

ف في الس�����یاس�����ات القطاعیة، في قطاع األغذیة والزراعة یدعم توفیرھا، ال یتم تعمیمھ بش�����كل كا
وخارجھ. وعادة ما تولي أطر الس��یاس��ات العامة المتعلقة بالتنوع البیولوجي اھتماماً محدوداً بالتنوع 
البیولوجي المرافق. وحیثما توجد س���یاس���ات وقوانین ذات ص���لة، فإن تنفیذھا یكون في الغالب غیر 

صانعي السیاسات على المستویات الوطنیة أو اإلقلیمیة وأصحاب  كاف. ویؤدي غیاب التشاور بین
 المستویات السیاسیة والتشغیلیة. المصلحة على المستوى المحلي إلى انفصال بین

 
ویعتمد المنتجون في جمیع القطاعات الزراعیة على التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة. وغالباً 

 –بمن فیھم النس����اء  –والمنتجین من الس����كان المحلیین  ما یتم تھمیش المنتجین على نطاق ص����غیر
واس����تبعادھم عن عملیات ص����نع القرار التي تؤثر على نظم اإلنتاج الخاص����ة بھم، على الرغم من 
أھمیتھم بالنس������بة إلدارة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة. وتلعب العدید من منظمات المنتجین 

ي تق��دیم ال�دعم العملي لإلدارة المس������ت��دام�ة للتنوع البیولوجي والمنظم��ات المجتمعی��ة دوراً ھ�ام�اً ف
لألغذیة والزراعة وفي الدعوة إلى س��یاس��ات واس��تراتیجیات تس��ویقیة تدعم أدوار ص��غار المنتجین 

 بصفتھم حراساً للتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة.
 

ویجب أن تھدف السیاسات ویعتمد العدید من صغار المنتجین على الموارد المجتمعیة في معیشتھم. 
االجتماعیة واالقتص��ادیة إلى ض��مان المس��اواة للس��كان الریفیین، بحیث یتم تمكینھم من بناء قدراتھم 
اإلنتاجیة على نحو مستدام، لزیادة توفیر السلع والخدمات من ناحیة الكمیة والجودة في االقتصادات 

ات النظام اإلیكولوجي للمیاه النظیفة الوطنیة اآلخذة في االتس������اع. ویش������مل ذلك تنظیم ودعم خدم
 د لھا سوق في العدید من البلدان.والھواء النقي والتربة الصحیة، التي ال یوج

 
ویمكن ألدوات التقییم االقتص����ادي أن تس����اعد في جعل الفوائد والتكالیف المخفیة للتنوع البیولوجي 

ة إلى صونھ، ودفع سیاسات للصون وفقدان التنوع البیولوجي أكثر وضوحاً، وزیادة الوعي بالحاج
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أكثر فعالیة، بما في ذلك خطط الحوافز. غیر أنھ غالباً ما یش������كل قیاس خدمات النظام اإلیكولوجي 
والتنوع البیولوجي من الناحیة الكمیة تحدیاً بس����بب ص����عوبة وتكلفة جمع البیانات، وتعقید العملیات 

ثق��افی��ة في كیفی��ة النظر إلى التنوع البیولوجي اإلیكولوجی��ة المعنی��ة، واالختالف��ات الجغرافی��ة وال
والفوائد التي یوفرھا. ویبرز عدد من التقاریر القطریة أھمیة دراس��ات التقییم، ولكنھا تش��یر إلى إنھ 

 ال یزال ھناك فجوات رئیسیة في المعرفة.
 

ص�����حة ومن المتوقع أن یزداد، في العدید من البلدان، س�����وق المنتجات ذات الس�����مات التي تعزز ال
والتي تتوافق مع المعاییر البیئیة أو االجتماعیة. ویوفر مثل طلب المس�����تھلكین المتزاید ھذا الفرص 
للمنتجین للجمع بین تولید الدخل واإلنتاج المراعي للتنوع البیولوجي. وقد تساھم حصة متزایدة من 

وجي، في اس��تخدام التنوع المنتجات عالیة القیمة، التي ترتبط بممارس��ات إنتاج مراعیة للتنوع البیول
البیولوجي لألغذیة والزراعة بش���كل مس���تدام. ویمكن للھویة الثقافیة، التي یتم التعبیر عنھا في كثیر 
من األحیان من حیث األفضلیات الغذائیة، أن توفر األساس للوعي المتزاید بقیمة التنوع البیولوجي 

 تمعات الھامشیة في الوقت الحالي.لألغذیة والزراعة، بما في ذلك لصغار المنتجین والمج
 

ویمكن أن تتخذ حوافز ص�����ون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واس�����تخدامھ بش�����كل مس�����تدام 
مجموعة من األش������كال وأن تنبع من البرامج العامة، أو اس������تثمارات القطاع الخاص، أو مبادرات 

بة في كثیر من األ تدابیر التحفیز غائ مدني. وال تزال  بالفعل ھناك المجتمع ال حیان، وحیث توجد 
نقص في تنفی��ذھ��ا یعیق النج��اح في كثیر من األحی��ان. وق��د یعزز الجمع بین مجموع��ة من ت��دابیر 
 التحفیز في مجموعة متكاملة صون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واستخدامھ بشكل مستدام.

 
والتنس���یق بین أص���حاب المص���لحة. وإن ، تش���مل القیود عدم التعاون 2وكما لوحظ في مجال األولویة 

التنس���یق داخل القطاعات الزراعیة وخارجھا، بما في ذلك على مس���توى الس���یاس���ات، ض���عیف بوجھ 
عام. وتشمل الثغرات في ھذا الصدد، عدم وجود روابط كافیة بین الوزارات، وبین الباحثین وصانعي 

سیاسات وأصحاب المصلحة على مستوى سیاسات، وبین صانعي ال اإلنتاج ومستوى المجتمعات  ال
المحلیة. وتعبر اإلدارة المتكاملة، وص����ون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واس����تخدامھ بش����كل 
مس������تدام، الحدود التنظیمیة واإلداریة التقلیدیة بین القطاعات، على المس������تویات الوطنیة واإلقلیمیة 

 والدولیة.
 

یة، س���یحتاج التخطیط الوطني إلى ض���مان وفي وقت یش���ھد تغییرات س���ریعة وخص���خص���ة متنام
اإلمداد طویل األجل للس����لع العامة، بما في ذلك ص����ون التنوع البیولوجي وخدمات النظام البیئي، 
مثل الھواء النظیف وإمدادات المیاه اآلمنة، والص��حة البش��ریة. وإن ھذا التخطیط الوطني س��یؤدي 

ختلفة. ویجب دمج س��یاس��ات القطاع قص��یرة حتماً إلى مقایض��ة بین أھداف الس��یاس��ات الوطنیة الم
األجل وطویلة األجل مع إطار التخطیط األوس���ع المش���ترك بین القطاعات، لتحقیق أھداف التنمیة 

 المستدامة.
 
 بناء القدرات من خالل التوعیة والبحوث والتعلیم والتدریب 3-1
 

 األساس المنطقي
من المعترف بھ على نطاق واس������ع أن البحوث والتعلیم والتدریب على جمیع المس������تویات تُعتبر 
سیة لتعزیز اإلدارة المستدامة للتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة. وكما ھو موضح  الوسائل الرئی

من مس������اھماتھا الحیویة في قطاعي األغذیة والزراعة، فإنھ  ، على الرغم2و 1األولویة في مجالي 
ینبغي تحس������ین المعرفة بالعدید من مكونات التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة، وخدمات النظام 
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جیھ عملیة ص�����نع القرار بش�����كل اإلیكولوجي وتأثیرات الدوافع والممارس�����ات والنھج اإلداریة، لتو
 أفضل.

 
البشریة والموارد المالیة عقبة رئیسیة أمام تطویر المؤسسات الضروریة ویمثل النقص في القدرات 

في العدید من البلدان النامیة، وتخطیط وتنفیذ نھج اس������تراتیجي إلدارة التنوع البیولوجي لألغذیة 
والزراعة وصونھ واستخدامھ بشكل مستدام. ولھذا السبب، ومن أجل تحقیق ھذه األھداف، ستحتاج 

ان إلى إیالء اھتمام خاص بإنش����اء وبناء المؤس����س����ات ذات الص����لة، واعتماد وتنفیذ العدید من البلد
سات المالئمة واألطر التنظیمیة الفعالة، وبناء قاعدة قویة ومتنوعة من المھارات، بما في ذلك  سیا ال

171Fفي مجال التصنیف ومن خالل علم الجمیع.

4 
 

بناء القدرات المس���تدامة في جمیع ومن الض���روري االض���طالع بأنش���طة التعلیم والتدریب من أجل 
المجاالت ذات األولویة. وینبغي تعزیز البحوث على الص���عیدین الوطني والدولي في جمیع جوانب 
إدارة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة. ویُعتبر دعم البحوث الزراعیة، على س������بیل المثال نظم 

تنوع البیولوجي المرافق، أمراً بالغ األھمیة البحوث الزراعیة الوطنیة وش��بكات البحوث المتعلقة بال
 في ھذا السیاق.

 
 ت [الممكنة]اإلجراءا

 الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
تعزیز تنفیذ خطط العمل القطاعیة العالمیة للتوعیة بأدوار وقیم الموارد الوراثیة لألغذیة  3-1-1

والت��دری��ب من أج��ل ص������ون ھ��ذه الموارد والزراع��ة، وبن��اء الق��درات لتعزیز البحوث والتعلیم 
 واستخدامھا بشكل مستدام، حسب االقتضاء.

 التنوع البیولوجي المرافق وخدمات النظام اإلیكولوجي
رفع مس������توى الوعي على المس������توى الوطني بش������أن أھمیة التنوع البیولوجي المرافق  3-1-2

مس���تدام، بین المزارعین،  وخدمات النظام اإلیكولوجي، والحاجة إلى اس���تخدامھا وص���ونھا بش���كل
ومراقبي الثروة الحیوانیة، وص����یادي األس����ماك، وس����كان الغابات، والجمھور األوس����ع، والجھات 
المانحة، وص����انعي الس����یاس����ات، والقطاع الخاص، والمس����تھلكین، واألطفال، والش����باب ووس����ائل 

 اإلعالم.
 
وع البیولوجي المرافق وخدمات دعم الحمالت اإلقلیمیة والدولیة لزیادة الوعي بأھمیة التن 3-1-3

النظام اإلیكولوجي التي یوفرھا، والحاجة إلى ص���ونھا واس���تخدامھا بش���كل مس���تدام، بھدف تعزیز 
 الدعم المقدم من الحكومات والمؤسسات وأصحاب المصلحة اآلخرین ذوي الصلة. 

وخدمات النظام تحس������ین القدرة على إجراء البحوث المتعلقة بالتنوع البیولوجي المرافق  3-1-4
اإلیكولوجي، وتشجیع تشكیل أفرقة بحث متعددة التخصصات. تعزیز طرق مبتكرة لبناء القدرات، 

 مثل استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.
تعزیز التعاون والتآزر في مجال البحوث المتعلقة بالتنوع البیولوجي المرافق وخدمات  3-1-5

األخرى للتنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة والزراع��ة، وتحس������ین نق��ل النظ��ام اإلیكولوجي والمكون��ات 
 مخرجات البحوث إلى المنتجین وصانعي السیاسات.

 النھج المتكاملة
                                                 

 .یشیر علم الجمیع ھنا إلى مجموعة من البیانات المتعلقة بالتنوع البیولوجي من قبل الجمھور العام  4
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تعزیز تعلیم التص������نیف، وعلم الترب��ة، واإلیكولوجی��ا، وبیولوجی��ا النظم، وغیرھ��ا من  3-1-6
غذیة والزراعة، في الجامعات المواضیع المشتركة بین القطاعات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي لأل

والمدارس والتعلیم المھني وغیر الرس��مي الذي یس��تھدف مختلف أص��حاب المص��لحة، بما في ذلك 
 العلم للجمیع.

دمج قض�������ایا التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في التعلیم والتدریب من أجل تعزیز  3-1-7
 المھارات متعددة التخصصات بین الممارسین.

فرص التدریب والتعلیم المستمر للمزارعین، وصیادي األسماك، وحراس الثروة  تعزیز 3-1-8
لك عن طریق الم�دارس المی�دانی�ة للمزارعین، أو برامج  بات، بم�ا في ذ الحیوانی�ة، وس������ك�ان الغ�ا
اإلرش����اد لمجموعات المنتجین، أو المنظمات المجتمعیة، لتعزیز االس����تخدام واإلدارة المس����تدامین 

 لألغذیة والزراعة وخدمات النظام اإلیكولوجي التي یدعمھا. للتنوع البیولوجي
تعزیز أطر الس����یاس����ات المتعلقة بالبحوث لض����مان دعم أنش����طة البحوث طویلة األجل،  3-1-9

 وزیادة توافر الموارد البشریة والمادیة والمالیة لھذا الغرض.
وس�������ائ��ل مختلف��ة (مث��ل تحفیز التعلیم والبحوث في مج��ال التنوع البیولوجي، من خالل  3-1-10

یة مثل المختبرات  ید بھ، بما في ذلك من خالل األجر الكافي، وتوفیر البنى التحت االعتراف المتزا
 والدعم اللوجستي).

 
 تعزیز األطر القانونیة والسیاساتیة والتحفیزیة 3-2

 األساس المنطقي
األطر القانونیة والس����یاس����اتیة المناس����بة ض����روریة لإلدارة الفعالة للتنوع البیولوجي لألغذیة تعتبر 

والزراعة، ولكنھا غالباً ما تكون غیر نامیة أو ض�����عیفة التنفیذ. ویعد تحس�����ین ھذه األطر تحدیاً، ال 
س��یما في ض��وء أص��حاب المص��لحة المتعددین والمص��الح المش��تركة والحاجة إلى أحكام تص��احب 

لقضایا الناشئة في إدارة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة. وكثیراً ما یتم التغاضي عن القوانین ا
والسیاسات التي تتجاوز مجال إدارة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة بآثار غیر مباشرة أو غیر 

ولوجي المرافق مقص������ودة على التنوع البیولوجي لألغ�ذی�ة والزراع�ة. وفي م�ا یتعلق ب�التنوع البی
وخدمات النظام اإلیكولوجي على وجھ الخص����وص، فإن االفتقار إلى التنس����یق الكافي بین قطاعات 
ص�����ون األغذیة والزراعة والطبیعة، والفھم المحدود لھذه المكونات من التنوع البیولوجي وأھمیتھا 

م تطویر القوانین بالنس���بة لألغذیة والزراعة بین ص���انعي الس���یاس���ات، یش���كالن قیوداً رئیس���یة أما
 والسیاسات المناسبة.

 
بأھمیة تقییم التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي على نطاق واس������ع. ومع ذلك،  فریُعت

فإن دمج نتائج دراسات التقییم في نظم المحاسبة الوطنیة أو في التدابیر األوسع للرعایة االجتماعیة 
وراً أكثر بروزاً، في جملة أمور منھا وض��ع اس��تراتیجیات محدود. ویمكن لبیانات التقییم أن تلعب د

بالتنوع البیولوجي لألغذیة  للص������ون وبرامج للبحوث. وعموماً، ال تزال جھود التقییم الخاص�������ة 
والزراعة وخدمات النظام اإلیكولوجي بحاجة إلى س�����دّ الثغرات المعرفیة الرئیس�����یة، بما في ذلك، 

وارد الوراثیة المیكروبیة، والملقحات البریة، والنباتات الطبیة على س�����بیل المثال، في ما یتعلق بالم
 البریة.

 
وفي ما یتعلق باس������تخدام برامج التحفیز، كثیراً ما تس������تخدم البلدان برامج التحفیز الفردیة بدال من 
النھج القائمة على تدابیر تحفیز متعددة. وفي حین أن البرامج العامة الفردیة أو اس�����تثمارات القطاع 
الخاص أو مبادرات المجتمع المدني قد تقدم حوافز ذات ص����لة بأھدافھا الخاص����ة، یمكن لمجموعة 
من التدابیر المنس�����قة أن تخلق تأثیراً أكبر بكثیر من حیث تحس�����ین نتائج التنوع البیولوجي لألغذیة 
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كینیة والزراعة. وتش������مل التحدیات التي تواجھ إنش�������اء برامج متعددة الحوافز الحاجة إلى بیئة تم
مناس��بة لدعم المس��توى الرفیع للتنس��یق المطلوب بین المؤس��س��ات وعبر النطاقات (الدولیة والوطنیة 
شجیع االستثمار المسؤول، والحاجة  ودون الوطنیة)، والحاجة إلى االنخراط مع القطاع الخاص وت

خرى في إلى حوار ش�������امل للقطاعات، أي بین اإلنتاج البیئي والغذائي والزراعي والقطاعات األ
 النظام الغذائي. وعموماً، ھناك حاجة أیضاً إلى تحسین توثیق مخططات الحوافز والتخطیط لھا.

 
 ت [الممكنة]اإلجراءا

 الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
تعزیز تنفیذ خطط العمل القطاعیة العالمیة من أجل تعزیز المؤسسات واألطر السیاساتیة  3-2-1

 الوراثیة لألغذیة والزراعة، حسب االقتضاء.الخاصة بالموارد 

 النھج المتكاملة
وضع سیاسات وبرامج متماسكة مشتركة بین القطاعات من أجل إدارة التنوع البیولوجي  3-2-2

لألغذیة والزراعة وص��ونھ واس��تخدامھ بش��كل مس��تدام على المس��تویین الوطني واإلقلیمي، ومعالجة 
غ��ذی��ة والزراع��ة، وخ��دم��ات النظ��ام اإلیكولوجي، والتنوع مختلف قط��اع��ات الموارد الوراثی��ة لأل

البیولوجي المرافق، واألغ��ذی��ة البری��ة، وإنش��������اء نظم أو آلی��ات توفر ال��دعم المتك��ام��ل والمتع��دد 
 القطاعات.

تكییف أو وضع تشریعات أو سیاسات جدیدة لمواجھة دوافع التغییر التي تؤثر سلباً على  3-2-3
 الزراعة وخدمات النظام اإلیكولوجي المرافقة لھ.التنوع البیولوجي لألغذیة و

تعمیم التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في الس�����یاس�����ات والبرامج واالس�����تراتیجیات  3-2-4
الوطنیة القائمة بش��أن التنوع البیولوجي (مثل االس��تراتیجیات وخطط العمل الوطنیة المعنیة بالتنوع 

تمل على التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة، على س������بیل البیولوجي) وفي تلك التي لھا تأثیر مح
المثال من خالل إنشاء قطاعات متعددة (مشتركة بین الوزارات) ومجموعات عمل متعددة أصحاب 

 المصلحة (مع مراعاة الجھود الحالیة، حسب االقتضاء).
وجي لألغذیة تش�����جیع المنظمات الدولیة ذات الص�����لة على النظر في أھمیة التنوع البیول 3-2-5

والزراعة وخدمات النظام اإلیكولوجي التي یدعھما عند مراجعة االتفاقات العالمیة بش�������أن التنوع 
 البیولوجي.

جرد ومراجعة التدابیر التش����ریعیة واإلداریة والس����یاس����اتیة الحالیة بش����أن إدارة التنوع  3-2-6
واس����تخدامھ بش����كل مس����تدام، وص����ونھ  -والوص����ول إلیھ وتبادلھ  -البیولوجي لألغذیة والزراعة 

وتنفیذھا ومدى تأثیرھا (الس��لبي أو اإلیجابي) على االس��تخدام المس��تدام للتنوع البیولوجي لألغذیة 
 والزراعة. وحیث یتم تحدید فجوات، تعزیز أو وضع مثل ھذه التدابیر، حسب االقتضاء.

یة  3-2-7 مات تطویر وتوحی�د منھجی�ات وأدوات تقییم التنوع البیولوجي لألغذ عة وخد والزرا
 النظام اإلیكولوجي.

إجراء عملیات تقییم، بما في ذلك تقییمات تشاركیة، لقیم استخدام أو عدم استخدام التنوع  3-2-8
البیولوجي لألغذیة والزراعة، وال س������یما خدمات النظام اإلیكولوجي، والتنوع البیولوجي المرافق 

 المعلومات والتقییمات الحالیة.واألغذیة البریة، واالستناد قدر اإلمكان إلى 
یة  3-2-9 جل تحس������ین إدارة التنوع البیولوجي لألغذ ھا من أ توثیق خطط الحوافز والتخطیط ل

والزراعة في القطاعات البیئیة والغذائیة والزراعیة، ولدى أص������حاب المص������لحة العامین وغیر 
 الحكومیین وفي القطاع الخاص.
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تیجیات واألطر الوطنیة التي تقدم الدعم، بما في ذلك تعزیز ووض��ع الس��یاس��ات واالس��ترا 3-2-10
من خالل الحوافز، للمنتجین وغیرھم من الجھات الفاعلة في س���لس���لة القیمة في تطبیق الممارس���ات 
التي تدعم ص������ون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة وخدمات النظام اإلیكولوجي واس������تخدامھا 

سیما أصحاب المصلحة  في نظم اإلنتاج األصلیة والمحلیة. وقد تشمل الحوافز بشكل مستدام، وال 
توفیر قروض ص��غیرة إلى النس��اء في المناطق الریفیة، والدعم في ھذا الس��یاق خدمات اإلرش��اد، و

والوص�����ول على نحو مالئم إلى الموارد الطبیعیة وإلى الس�����وق، وحّل القض�����ایا المتص�����لة بحیازة 
 ثقافیة، وإضافة القیمة إلى منتجاتھا المتخصصة.األراضي، واإلقرار بالممارسات والقیم ال

تعزیز الس����یاس����ات واألطر المؤس����س����یة لدمج نتائج دراس����ات التقییم في خطط الحوافز  3-2-11
 واستراتیجیات الصون.

تحسین التنسیق في إدارة مخططات الحوافز بین قطاعات البیئة واألغذیة والزراعة وبین  3-2-12
 عام والقطاعین غیر الحكومي والخاص.أصحاب المصلحة في القطاع ال

تعزیز التعاون بین مختلف الجھات الفاعلة في س������لس������لة القیمة، وحیثما أمكن، تعزیز  3-2-13
س������الس�������ل القیمة القص������یرة والبنى التحتیة المتنوعة للبیع بالتجزئة من أجل تعزیز الروابط بین 

 المزارعین واألسواق والمستھلكین.
المستھلك، بما في ذلك عن طریق دعم التسویق الذي یشجع المستھلكین زیادة الوعي لدى  3-2-14

 على اتخاذ خیارات شراء مسؤولة ومستدامة.
مواص���لة تطویر األس���واق وس���الس���ل القیمة للمنتجات من نظم اإلنتاج التي تؤید ص���ون  3-2-15

التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة واس������تخدامھ بش������كل مس������تدام (على س������بیل المثال من خالل 
التوسیم، وإصدار الشھادات، وإمكانیة التتبع، وتسمیة المنشأ، والتحدید الجغرافي، ووضع العالمات 

فن الطھو والس�����یاحة)، وتش�����جیع اس�����تخدام األغذیة المحلیة/التقلیدیة لتحس�����ین التغذیة التجاریة، و
 والصحة.

 
 التعاون والتمویل 3-3

 األساس المنطقي
یدیة بین قطاعات األغذیة والزراعة  تغطي إدارة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة الحدود التقل

الطبیعة. وغالباً ما یتطلب تعزیز ص���ون التنوع البیولوجي وتلك بین األغذیة والزراعة والحفاظ على 
واس��تخدامھ بش��كل مس��تدام إجراءات على نطاق جغرافي واس��ع (على س��بیل المثال، عبر مس��تجمعات 
المیاه أو على طول مس���ارات الھجرة) وإش���راك مجموعة من مختلف أص���حاب المص���لحة. وغالباً ما 

بیولوجي المرافق الح��دود الوطنی��ة. وتتطل��ب التح��دی��ات تتخطى النط��اق��ات الموزع��ة ألنواع التنوع ال
العالمیة مثل تغیر المناخ وتھدیدات األمراض الناش�����ئة اس�����تجابات عالمیة. وبالتالي، فإن التعاون مع 
أص����حاب المص����لحة المتعددین وبین القطاعات وعلى المس����توى الدولي في مجال التنوع البیولوجي 

 و أمر حیوي.لألغذیة والزراعة ورصده وإدارتھ، ھ
 

وھناك حاجة إلى التعاون داخل البلدان وفي ما بینھا من أجل تطویر الش������بكات الوطنیة واإلقلیمیة. 
وتعتبر الش���بكات مھمة في ربط أص���حاب المص���لحة وفي دعم البحث والتطویر المؤس���س���ي وبناء 

ر الحكومیة على دعم المنظمات غیالقدرات. وتعتمد بعض البلدان التي یوجد فیھا ش����بكات متطورة 
النش���طة، بما في ذلك قطاع البیئة والمس���تھلكین. ویمكن أن تص���بح جھات التنس���یق الوطنیة للتنوع 

لة التنوع  –البیولوجي لألغذیة والزراعة  قاریر القطریة عن حا ئت من أجل إعداد الت التي أُنش������
ون ش�����بكات عوامل رئیس�����یة للتغییر، یمكن من خاللھا بناء وص����� –البیولوجي لألغذیة والزراعة 

 إلدارة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة.
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وتس����تھدف العدید من المبادرات التعاونیة اإلقلیمیة والدولیة ص����ون الموارد الوراثیة المحص����ولیة 
والحیوانیة والحرجیة والمائیة واس�����تخدامھا بش�����كل مس�����تدام. وفي حین یس�����ھم عدد من المنظمات 

یمی��ة وال��دولی��ة في إدارة مكون��ات مح��ددة للتنوع البیولوجي والش������راك��ات اإلقلیمی��ة الفرعی��ة واإلقل
المرافق، بما في ذلك من خالل المشاریع التي تستھدف الملقحات أو عوامل المكافحة البیولوجیة أو 
ستھدف إدارة التنوع البیولوجي  المجموعات خارج الموقع الطبیعي، فإن جھوداً أقل بكثیر من ھذه ت

 خدمات النظام اإلیكولوجي لألغذیة والزراعة. المرافق أو دوره في توفیر
 

وإلى جانب االفتقار إلى اإلرادة الس����یاس����یة و/أو الحوكمة، والقدرات، والوعي والمعرفة والتعاون، 
فإن االفتقار إلى الموارد المالیة یش������كل أحد القیود الرئیس������یة أمام التنفیذ الفعال لجمیع اإلجراءات 

األولویة الثالثة من جل ص������ون التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة المدرجة في جمیع مجاالت 
 واستخدامھ بشكل مستدام.

 
 ات [الممكنة]اإلجراء

 التعاون
جرد ووص��ف المؤس��س��ات ذات الص��لة ووالیاتھا لتمكین تطویر آلیات التنس��یق إلنش��اء،  3-3-1

والزراعة لتعزیز التعاون بین على س������بیل المثال، لجنة توجیھیة وطنیة للتنوع البیولوجي لألغذیة 
 المؤسسات ذات الصلة، والبحث عن التآزر وتنسیق تنفیذ أنشطة كل منھا.

تحسین التعاون المتعدد أصحاب المصلحة بین المنتجین والباحثین والمستھلكین وصانعي  3-3-2
الس������یاس������ات، داخل قطاعات الزراعة وبین قطاع الزراعة والقطاعات األخرى، من أجل تقلیص 

 الفجوة بین السیاسات والواقع الفعلي.
إنش����اء ش����بكات جدیدة، وتعزیز الش����بكات القائمة، التي تربط بین العلماء والباحثین على  3-3-3

 المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة، لتحسین تبادل المعلومات.
ة والزراعة في مواص�����لة تطویر وتعزیز التعاون الدولي لتعمیم التنوع البیولوجي لألغذی 3-3-4

 القطاعات الزراعیة وخارجھا.
ض���مان إیالء اھتمام خاص بالزراعة المس���تدامة ألص���حاب الحیازات الص���غیرة، ودور  3-3-5

عة، عبر المجاالت واإلجراءات  یة والزرا المرأة كمحافظة على المعرفة للتنوع البیولوجي لألغذ
 ذات األولویة، حسب االقتضاء.

 التمویل
الفرص، وحیثما أمكن، إنش��اء آلیات لجمع األموال ووض��ع خطط اس��تثماریة اس��تكش��اف  3-3-6

والتقییم والرص����د والص����ون واالس����تخدام  –متكاملة، ألغراض البحث والتدریب وتطویر القدرات 
 بشأن التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي. –المستدامین في داخل وخارج الموقع 

تآزر تحدید فرص لالس������تخدام ال 3-3-7 یل المثال من خالل تعزیز ال فعال للموارد، على س������ب
 والتعاون بین المشاریع على المستویین الوطني واإلقلیمي.

یة للھیئة وتنفیذ برنامج عملھا دعم اس������تراتیجیات التمویل لخطط العمل القطاعیة العالم 3-3-8
 المتعدد السنوات.
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 1 قلحالم

 الوثیقةالمفاھیم المستخدمة في ھذه  :1الجدول 

من اتف��اقی��ة التنوع  2یُعرف التنوع البیولوجي في الم��ادة  التنوع البیولوجي
التباین بین الكائنات الحیة من جمیع البیولوجي على أنھ "

المصادر بما فیھا، ضمن أمور أخرى، النظم اإلیكولوجیة 
یة التي  البری�ة والبحری�ة والم�ائی�ة والمرّكب�ات اإلیكولوج

یش�����مل التنوع داخل األنواع وبینھا  وھذا: تعد جزءاً منھا
 5".وتنّوع النظم اإلیكولوجیة

التنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة والزراع��ة ھو فئ��ة فرعی��ة من  التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة
حالة التنوع التنوع البیولوجي، وھو یتضمن ألغراض تقریر 

"تنوع الحیوان��ات البیولوجي لألغ��ذی��ة والزراع��ة في الع��الم 
والنباتات والكائنات الدقیقة وتباینھا على المس������توى الوراثي 
وعلى مس���توى األنواع والنظم اإلیكولوجیة التي تدعم ھیاكل 
النظ��ام اإلیكولوجي ووظ��ائف��ھ وعملی��ات��ھ داخ��ل نظم اإلنت��اج 
وحولھا، وتوفر المنتجات الزراعیة الغذائیة وغیر الغذائیة". 

ص������ی��ل والثروة ویعتبر أن نظم اإلنت��اج ھن��ا تش������م��ل المح��ا
 الحیوانیة والغابات ومصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة.

مكون��ات التنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة 
 والزراعة

یش�������م��ل التنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة والزراع��ة الموارد 
الوراثیة النباتیة والحیوانیة والمائیة لألغذیة والزراعة، 

ثی���ة من والموارد الوراثی���ة الحرجی���ة، والموارد الورا
الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات، والتنوع البیولوجي 

 .المرافق واألغذیة والبریّة
ال���م���وارد  

ثی���ة  ال�ورا
لألغ���ذی���ة 
 والزراعة

الموارد الوراثی��ة 
النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة 

 والزراعة

یشیر مصطلح الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة 
التي لھا قیمة فعلیة أو إلى المواد الوراثیة من أص����ل نباتي 

وتش������مل ھذه المواد األنواع  6محتملة لألغذیة والزراعة.
التي یس���تخدمھا المزارعون/الس���الالت األص���لیة التي یتم 
االحتفاظ بھا في المزارع، واألص����ناف المحس����نة، ومواد 
یل، وعینات بنوك  التربیة في برامج تحس������ین المحاص������

ألق���ارب الجین���ات (أي المجموع���ات خ���ارج الموقع)، وا
 البریة للمحاصیل، والنباتات البریة المحصودة لألغذیة.

الموارد الوراثی��ة 
الحیوانیة لألغذیة 

 والزراعة

الموارد الوراثیة الحیوانیة لألغذیة والزراعة ھي الموارد 
الوراثی��ة ذات أص�������ل حیواني التي تس������تخ��دم أو یحتم�ل 

طاق  عوتم�اش������ی�اً م 7اس������تخ�دامھ�ا لألغ�ذی�ة والزراع�ة. ن
یُس���تخدم المص���طلح في ھذه  8التقییمات العالمیة الس���ابقة، 

                                                 
 .أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجياتفاقیة التنوع البیولوجي. مونتریال، كندا. . 1992اتفاقیة التنوع البیولوجي.   5
روما. التقریر الثاني عن حالة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في العالم. . 2010منظمة األغذیة والزراعة.   6

 .)http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e.pdf(متاح على العنوان التالي: 
روما. (متاح على العنوان حالة الموارد الوراثیة الحیوانیة لألغذیة والزراعة في العالم. . 2007منظمة األغذیة والزراعة.   7

خط��ة العم��ل الع��المی��ة للموارد الوراثی��ة . 2007منظم��ة األغ��ذی��ة والزراع��ة.  )؛http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdfالت��الي: 
 )./ml.ht00e1404e/a1404a/010http://www.fao.org/docrep الحیوانیة وإعالن إنترالكن. روما. (متاح على العنوان التالي:

روما. (متاح على العنوان حالة الموارد الوراثیة الحیوانیة لألغذیة والزراعة في العالم. . 2007منظمة األغذیة والزراعة.   8
تالي:  عة.  )؛ /a.pdf1260a-a/3http://www.fao.orgال یة والزرا یة . 2015منظمة األغذ لة الموارد الوراث حا ثاني عن  التقریر ال

 ).http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdfروما. (متاح على العنوان التالي: الحیوانیة لألغذیة والزراعة في العالم. 

http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdf)%D8%9B
http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdf)%D8%9B
http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdf)%D8%9B
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الوثیقة لإلش���ارة إلى الموارد الوراثیة لألنواع المس���تأنس���ة 
  من الطیور والثدییات المستخدمة في األغذیة والزراعة.

الموارد الوراثی��ة 
الحرجیة لألغذیة 

 والزراعة

عة ھي  یة والزرا یة لألغذ یة الحرج المواد الموارد الوراث
تات  با جار وأنواع الن ھا داخل األش������ الموروثة المحتفظ ب
الخش������بیة األخرى ذات القیمة االقتص�������ادیة أو البیئیة أو 
العلمیة أو االجتماعیة الفعلیة أو المحتملة وفي ما بین تلك 

 9 .األشجار والنباتات

الموارد الوراثی��ة 
الم��ائی��ة لألغ��ذی��ة 

 والزراعة

عة ھي الموارد  یة والزرا الموارد الوراثی�ة الم�ائی�ة لألغذ
الوراثیة لألنواع الحیوانیة والنباتیة المائیة المس�����تخدمة أو 
التي یحتمل استخدامھا في مصاید األسماك وتربیة األحیاء 
المائیة، والتنوع البیولوجي للنظم اإلیكولوجیة المرافقة لھا 

عالمي المض����طلع بھ التي تدعمھا. ویش����مل نطاق التقییم ال
حالة الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة للتقریر المقبل عن 

األنواع المائیة  والزراعة وتربیة األحیاء المائیة في العالم،
 10المستزرعة وأقاربھا البریة ضمن الوالیة الوطنیة.

الموارد الوراثی��ة 
ل��������ألغ��������ذی��������ة 
وال���زراع���ة م���ن 
الك���ائن���ات الحی���ة 
ال�������دق�������ی�������ق�������ة 

 والالفقاریات 

تُعد الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة من الكائنات الحیة 
سیاً في التنوع البیولوجي  الدقیقة والالفقاریات عنصراً رئی
المرافق. وتش��مل المجموعات المھمة الملقحات، وال س��یما 
نحل العس����ل، والكائنات الحیة الدقیقة المھمة بالنس����بة إلى 

ذیة والعملیات عملیة الھض���م لدى المجترات، وتجھیز األغ
الزراعی��ة الص������ن��اعی��ة، وعوام��ل المك��افح��ة البیولوجی��ة، 

  11والكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات في التربة.

التنوع البیولوجي المرافق ھو فئ���ة فرعی���ة من التنوع  التنوع البیولوجي المرافق
البیولوجي لألغ��ذی��ة والزراع��ة تتكون بش������ك��ل كبیر من 

وتش�مل االس�تثناءات نحل العس�ل األنواع غیر المس�تأنس�ة. 
المس������ت��أنس، وبعض أنواع الملقح��ات ومختلف عوام��ل 
خدمون  حة البیولوجیة (األعداء الطبیعیون المس������ت كاف الم

س���ر. وعندما لمكافحة أنواع اآلفات) التي تم تربیتھا في األَ 
نظر أدن��اه)، ایتعلق األمر بخ��دم��ات النظ��ام اإلیكولوجي (

مھم بش������كل خاص لتزوید  فإن التنوع البیولوجي المرافق
الخ��دم��ات ال��داعم��ة والتنظیمی��ة. وق��د تكون أنواع التنوع 
البیولوجي المرافق أیض��������اً مص��������ادر مب��اش������رة للغ��ذاء 
والمنتجات األخرى (توفر خدمات النظام اإلیكولوجي) أو 
تكون ذات أھمیة ثقافیة (توفر خدمات النظام اإلیكولوجي 

 الثقافي).
شیوعاً في قطاع المحاصیل، وربما یكون ھذا المفھوم أكثر 

حیث یتمیز التنوع البیولوجي للمحاص������یل المس������تأنس������ة 
 –المحص��ودة عن "التنوع البیولوجي المرافق للمحاص��یل" 

وھو نط���اق األنواع األخرى الموجودة في نظ���ام اإلنت���اج 
وحول��ھ، التي ت��دعم ھی��اك��ل النظ��ام اإلیكولوجي ووظ��ائف��ھ 

األمثلة الملقحات، ومفترس�������ات آفات  لوعملیاتھ. وتش������م
                                                 

روما. (متاح على العنوان حالة الموارد الوراثیة الحرجیة لألغذیة والزراعة في العالم. . 2014منظمة األغذیة والزراعة.   9
 ).http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdfالتالي: 

 روما.حالة الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة في العالم. منظمة األغذیة والزراعة. سینشر قریباً.   10
 ./1Report Rev./17/16CGRFAالوثیقة  من 79الفقرة   11
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المح��اص������ی��ل، والغط��اء النب��اتي الموجود في الش������جیرات 
وھوامش الحقول، والالفق��اری��ات والك��ائن��ات ال��دقیق��ة التي 
تُنش������ئ التربة وتحافظ على خص������وبتھا. وباإلض������افة إلى 
األنواع المفی�دة مث�ل الملقح�ات، یش������م�ل التنوع البیولوجي 

بالمحص������ول األ فة التي تمنع المرافق المرتبط  نواع المختل
 ات.إنتاج المحاصیل عن طریق التصرف كاألعشاب واآلف

نظ��ام اإلنت��اج الحیواني، على س������بی��ل المث��ال، یمكن وفي 
تمییز الحیوانات المستأنسة عن التنوع البیولوجي المرافق 
مثل نباتات المراعي، والكائنات الحیة الدقیقة ومجتمعات 

ھذه ا طة ب قاریات المرتب نات الالف كائ تات والتربة، وال با لن
الجھاز الھض������مي للحیوانات. الحیة الدقیقة الموجودة في 

ط األش������جار بالعدید من اوفي النظام البیئي للغابات، تح
النباتات والحیوانات والكائنات الدقیقة التي تس�����اھم بطرق 
مختلفة في عمل النظام البیئي. وفي المص�������اید الطبیعیة، 

نات  تعتمد األنواع المحص������ودة على مجموعة من الحیوا
یة  والنب�ات�ات والك�ائن�ات الحی�ة ال�دقیق�ة كمص�������ادر لألغ�ذ
والخ��دم��ات مث��ل تنقی��ة المی��اه ومع��الج��ة المخلف��ات. وھي 
تستفید من األكسجین الذي توفره النباتات المائیة والحمایة 
التي توفرھ��ا الموائ��ل مث��ل غ��اب��ات األعش��������اب البحری��ة 

نواع على أنواع والش������ع�ب المرج�انی�ة. وتعتم�د بعض األ
أخرى كمضیفة لھا. كما تتفاعل األنواع المائیة المستزرعة 
في نظم واسعة أو في مصاید أسماك قائمة على االستزراع 
مع ھ���ذه المكون���ات المختلف���ة للتنوع البیولوجي المرافق. 
فإن األنواع التي یتم اس������تزراعھا في أحواض  وبالمثل، 

عة الخدمات التي تربیة األحیاء المائیة تس������تفید من مجمو
توفرھا النباتات والحیوانات التي تحیط بھا، وخاص������ة في 

 المغذیات. ما یتعلق بتنقیة المیاه وتدویر
وتش���مل إدارة التنوع البیولوجي المرافق مجموعة واس���عة 

فة. وال فات مختل ید من مكونات التنوع  بكثا عد تتم إدارة ال
البیولوجي المرافق، بأي طریقة مدروس����ة، لتعزیز دورھا 
عة  یة والزرا ظام اإلیكولوجي لألغذ مات الن خد قدیم  في ت
(أو أنھا تخض������ع فقط لتدابیر واس������عة تس������تھدف النظم 
ئل في  تدار الموا اإلیكولوجیة ككّل). وفي حاالت أخرى، 

عمد من أجل تعزیز وجود نظم اإلنتاج وحولھا بش������كل مت
تالي زیادة إمدادات  أنواع التنوع البیولوجي المرافق، وبال
خ��دم��ات النظ��ام اإلیكولوجي التي توفرھ��ا (على س������بی��ل 
حقول ل���دعم  ل مش ا جیرات وھوا مث���ال، إدارة الش������� ل ا
الملقح��ات). وفي ح��االت أخرى، یتم إدخ��ال أنواع التنوع 

تاج ( مثل إدخال البیولوجي المرافق عن عمد في نظم اإلن
عوامل المكافحة البیولوجیة لمعالجة مش������كالت اآلفات أو 

 الكائنات الدقیقة في التربة لدعم تغذیة النباتات).

األغذیة البریة ھي منتجات غذائیة تم الحص������ول علیھا من  األغذیة البریّة
أنواع غیر مس������تأنس�������ة. وقد یتم حص�������ادھا (تجمیعھا أو 

الغذائي والزراعي أو اص������طیادھا) من داخل نظم اإلنتاج 
من النظم البیئیة الطبیعیة أو شبھ الطبیعیة. وتتداخل األنواع 
التي تزود األغذیة البریة بدرجات متفاوتة مع فئات األنواع 
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"القطاعیة" للموارد الوراثیة المذكورة أعاله. وفي القطاع 
المائي، یأتي معظم اإلنتاج من األغذیة البریة، وتس������تخدم 

آت تربی��ة األحی��اء الم��ائی��ة مخزون��اً بری�اً الع��دی��د من منش�������
ألس�����ماك التفریخ أو تربیة الیرقات. وربما تكون المص�����اید 
الطبیعی���ة أكبر مث���ال منفرد على االس������تخ���دام البش������ري 

 البریة.  لألغذیة

توفر مكونات التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة خدمات  خدمات النظام اإلیكولوجي
وخ��دم��ات النظ��ام اإلیكولوجي ھي  12النظ��ام اإلیكولوجي.

"الفوائد التي یس���تمدھا البش���ر من النظم اإلیكولوجیة". وقد 
حدد تقییم األلفیة للنظام اإلیكولوجي أربع فئات من خدمات 

خ��دم��ات التزوی��د، وخ��دم��ات  :النظ��ام اإلیكولوجي، وھي
التنظیم، وخ��دم��ات ال��دعم، والخ��دم��ات الثق��افی��ة. "خ��دم��ات 

التي یتم الحص���ول علیھا من النظم التزوید" ھي "المنتجات 
اإلیكولوجی��ة"، أي المواد الغ��ذائی��ة والمواد الخ��ام بمختلف 
أنواعھا. و"خدمات التنظیم" ھي "الفوائد التي یتم الحصول 
لة  مل األمث یات النظام البیئي". وتش������ ھا من تنظیم عمل علی
می���اه والھواء، واألمراض،  من���اخ، ونوعی���ة ال تنظیم ال

و"الخدمات الثقافیة" ھي "فوائد غیر  والكوارث الطبیعیة.
مادیة یحص���ل علیھا الناس من النظم اإلیكولوجیة من خالل 
اإلثراء الروحي، وتنمی���ة المعرف���ة، والتفكیر، والترفی���ھ، 
والخبرات الجم���الی���ة". و"خ���دم���ات ال���دعم" ھي خ���دم���ات 
"ض������روری��ة إلنت��اج جمیع خ��دم��ات النظ��ام اإلیكولوجي 

ل الض������وئي وت��دویر األخرى". وتش������م��ل األمثل��ة التمثی��
المغذیات. والس�����مة الممیزة لخدمات الدعم ھي أن لھا تأثیر 

 أقل مباشرة على رفاھیة اإلنسان.
 

                                                 
12  being: synthesis. Washington DC, Island Press-MA. 2005. Ecosystems and human well. 
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 الغرض -أوالً 
 
یكمن الغرض من استراتیجیة التمویل ھذه في حشد الموارد المالیة وتوطید أواصر التعاون  -1

الدولي لدعم البلدان النامیة والبلدان التي تمر اقتص�������اداتھا بمرحلة انتقالیة في الجھود التي تبذلھا 
دام بھدف تنفیذ خطة العمل العالمیة بش�����أن ص�����ون الموارد الوراثیة الحرجیة واس�����تخدامھا المس�����ت

وتنمیتھ��ا (خط��ة العم��ل الع��المی��ة) التي اعتم��دھ��ا مؤتمر المنظم��ة في دورت��ھ الث��امن��ة والثالثین في 
 2030-2017للمس������اھمة في خطة األمم المتحدة االس������تراتیجیة للغابات للفترة  2013یونیو/حزیران 

 الغابات.وااللتزامات الدولیة األخرى ذات الصلة المعنیة ب 2030وخطة التنمیة المستدامة لعام 
 

 مجاالت األولویة لخطة العمل العالمیة لصون الموارد الوراثیة الحرجیة  -اثانیً 
 واستخدامھا المستدام وتنمیتھا

 
أولویة اس������تراتیجیة على المس������تویات الوطنیة  27تحدد خطة العمل العالمیة ما مجموعھ  -2

 واإلقلیمیة والعالمیة، مجّمعة في المجاالت ذات األولویة األربعة التالیة:
 

 تحسین توافر المعلومات بشأن الموارد الوراثیة الحرجیة والوصول إلیھا؛ •
 ؛)في الموقع وخارج الموقع(صون الموارد الوراثیة الحرجیة و •
 ؛تھاوإدار ھاوتطویرلموارد الوراثیة الحرجیة لستدام االستخدام المو •
 السیاسات والمؤسسات وبناء القدرات.و •

 
وتس���لّم بأن أھمیة كل أولویة اس���تراتیجیة قد تختلف كثیرا باختالف البلدان واألقالیم. وتدعو  -3

الضروریة،  تعزیز الجھود الرامیة إلى حشد المواردإلى العمل من أجل " 27األولویة االستراتیجیة 
". وتس��لّم خطة بما في ذلك التمویل للص��ون ولالس��تخدام المس��تدام وتنمیة الموارد الوراثیة الحرجیة

العمل العالمیة كذلك بأن حش���د الموارد لتنفیذھا یتطلب إیالء االھتمام الواجب وبذل الجھود الالزمة 
لجاریة داخل البلدان، إقلیمیًا على جمیع المس�����تویات، بما في ذلك التنس�����یق مع المبادرات المتعددة ا

 وعالمیًا.
 

 أھداف استراتیجیة التمویل -اثالثً 
 
 تتمثل األھداف المنشودة الستراتیجیة التمویل في ما یلي: -4
 

حش�����د الموارد المالیة من آلیات التمویل المتعددة األطراف الموجودة لتنفیذ خطة العمل  •
بص������ون الموارد الوراثی��ة الحرجی��ة  الع��المی��ة عن طریق تعمیم اإلجراءات المتعلق��ة

واس����تخدامھا وتنمیتھا في إجراءات قطریة كبیرة وش����املة تُص����ّمم لتعزیز تنفیذ اإلدارة 
المس��تدامة للغابات، بما في ذلك ص��ون التنوع البیولوجي الحرجي واس��تخدامھ، واتخاذ 

 تدابیر التكیف والتخفیف من وطأة تغیر المناخ القائمة على الغابات؛
لة التماس الموارد المالیة من جمیع المص�����ادر الممكنة وحش�����دھا لإلجراءات ومواص����� •

االس������تراتیجیة والمحددة بش������أن الموارد الوراثیة الحرجیة على المس������تویات القطریة 
 واإلقلیمیة والدولیة؛ 

والتعاون مع مبادرات التمویل الحرجي الجاریة ذات الص�����لة، وبالخص�����وص الش�����بكة  •
یل الحرجي التي أنش�أھا منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، من العالمیة لتیس�یر التمو

 أجل إتاحة المعلومات عن مصادر التمویل القائمة والناشئة وتیسیر الوصول إلیھا.
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وینبغي لتعمیم اإلجراءات المتعلق���ة ب���الموارد الوراثی���ة الحرجی���ة واتخ���اذ اإلجراءات  -5

ا حشد الموارد المالیة تحت إطار استراتیجیة التمویل أن االستراتیجیة ذات الصلة التي یتم من أجلھ
یعالج مجاالت األولویة لخطة العمل العالمیة، وأن یتماش������ى مع االتفاقات الدولیة ذات الص������لة. 
ا لالس���تجابة لالحتیاجات والظروف  وعالوة على ذلك، ینبغي أن تص���ّمم ھذه اإلجراءات خص���یص���ً

لخاص��ة بالغابات ن تكون متوائمة تماًما مع الس��یاس��ات القائمة االمحددة لمختلف البلدان واألقالیم، وأ
 وتغیر المناخ واألمن الغذائي، وغیرھا من السیاسات ذات الصلة. يوالتنوع البیولوج

 
وباإلض��افة إلى توفیر المعلومات عن مص��ادر التمویل المتاحة، ینبغي للتعاون مع مبادرات  -6

إدراج الموارد الوراثیة الحرجیة في اس��تراتیجیات التمویل التمویل الحرجي الجاریة أیض��ا تش��جیع 
 الحرجي الوطنیة والتوعیة بالدور األساسي لھذه الموارد في اإلدارة المستدامة للغابات.

 
 الموارد المالیة ذات الصلة باستراتیجیة التمویل -ارابعً 

 
 للموارد المالیة، بما في ذلك:تشمل استراتیجیة التمویل جمیع المصادر المعروفة والمحتملة  -7
 

الموارد المالیة المخص���ص���ة على المس���توى الوطني لص���ون الموارد الوراثیة الحرجیة  •
 واستخدامھا وتنمیتھا، وفقًا للقدرات الوطنیة والوضع المالي لكل بلد؛

 1العالمیةوآلیات التمویل المتعددة األطراف الرئیسیة الخاصة بالغابات، أي مرفق البیئة  •
، التي توفر التمویل لإلجراءات القطریة الكبرى والش��املة 2والص��ندوق األخض��ر للمناخ

الرامیة إلى تعزیز تنفیذ اإلدارة المس����تدامة للغابات، بما في ذلك اس����تص����الح الغابات، 
وتدابیر التكیف القائمة على الغابات، واألنش�����طة اإلض�����افیة لخفض االنبعاثات الناجمة 

  3ورھا في البلدان النامیة؛عن إزالة الغابات وتدھ
والدعم المتعدد األطراف وكذلك الثنائي واإلقلیمي المقدم إلى البلدان والشبكات اإلقلیمیة  •

 والمنظمات الدولیة من أجل تنفیذ خطة العمل العالمیة؛
والموارد المالیة المتاحة من جانب المؤس������س�������ات والقطاع الخاص والمنظمات غیر  •

 ن المصادر لتنفیذ خطة العمل العالمیة؛الحكومیة وغیر ذلك م
واألموال من خارج المیزانیة المتاحة للمنظمة لتقدیم الدعم الفني والمالي لتنفیذ خطة  •

العمل العالمیة على المس���تویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة و/أو لتنفیذ مش���اریع أوس���ع 
ات الخاصة بالموارد الوراثیة نطاقا بشأن اإلدارة المستدامة للغابات، بما في ذلك المكون

 الحرجیة؛
 وموارد البرنامج العادي للمنظمة، بما یشمل برنامج التعاون التقني. •

 
خرى، وفي كثیر أت بین بلدان وكیانات أو آلیات تالمالیة مش������وإن التحّكم في ھذه الموارد  -8

لبیئ��ة الع��المی��ة من األحی��ان داخلھ��ا. ویمكن للبل��دان المؤھل��ة للحص������ول على تموی��ل من مرفق ا
والص��ندوق األخض��ر للمناخ أن تتخذ، باإلض��افة إلى التحّكم في الموارد المالیة الخاص��ة بھا، القرار 

لھا من قبل آلیتي التمویل المتعدد  بش�����أن أولویاتھا في ما یتعلق باس�����تخدام األموال المخص�����ص�����ة

                                                 
1  /http://www.thegef.org. 
2  https://www.greenclimate.fund. 
خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدھورھا، ودور الحفاظ على الغابات وإدارتھا المستدامة وزیادة مخزونات   3

 ن الغابات في البلدان النامیة.كربو

http://www.thegef.org/
https://www.greenclimate.fund/
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أیض������ا أن تحدد، من خالل  األطراف. وبالنس������بة إلى برنامج التعاون التقني للمنظمة، یمكن للبلدان
 أطر البرمجة القطریة، أولویاتھا بالنسبة إلى عمل المنظمة على المستوى القطري.

 
وتتخذ البلدان المتقدمة والجھات المانحة األخرى قرارات بخص���وص تخص���یص المس���اعدة  -9

اإلنمائیة الدولیة أو االستثمارات باالستناد إلى معاییر وغایات خاصة بھا قد تبرز مجاالت األولویة 
لتي لخطة العمل العالمیة أو قد ال تبرزھا. واألمر ذاتھ ینطبق على معاییر التمویل أو األولویات ا

تستخدمھا المؤسسات والقطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة والجھات األخرى. وھذا الوضع 
المش��اركة في التمویل  الكیاناتیجعل من الض��روري زیادة التنس��یق داخل البلدان وكذلك في ما بین 

على  المتعدد األطراف واإلقلیمي والثنائي، والس�����عي إلى تحقیق التآزر مع العمل في الوقت نفس�����ھ
حش���د الموارد المالیة من مص���ادر مختلفة لتنفیذ خطة العمل العالمیة. وفض���ال عن ذلك، من األھمیة 

 بمكان أیضا مواصلة التوعیة بأھمیة الموارد الوراثیة الحرجیة.
 

 اعتبارات لتنفیذ استراتیجیة التمویل -اخامسً 
 

یكون معظم الموارد المالیة ذات الصلة لدعم تنفیذ خطة العمل العالمیة خارج نطاق سیطرة  -10
بالتع�اون مع ش������ركائھ�ا ورھن�ا بتوافر الموارد، دورا  لك یمكن للمنظم�ة أن تؤدي،  لذ المنظم�ة. و

شراكاتھا القائمة مع مرفق البی سیریا فقط في حشد الموارد المالیة لھذا الغرض، باالستفادة من  ئة تی
الدولي المتعلق  الترتیبالعالمیة والص����ندوق األخض����ر للمناخ، وكذلك من مس����اھماتھا الجاریة في 

بالغابات. وبموازاة ذلك، س���تدرس المنظمة الس���بل الكفیلة بزیادة الموارد البش���ریة والمالیة المتاحة 
ی�ة في الوق�ت لعملھ�ا في مج�ال الموارد الوراثی�ة الحرجی�ة نظرا إلى أن ھ�ذه الموارد مح�دودة للغ�ا

 الحاضر.
 

وثمة أدلة متزایدة على أن آلیات التمویل المتعددة األطراف والجھات المانحة األخرى تقّر  -11
ب��أھمی��ة إدارة الموارد الوراثی��ة الحرجی��ة، وعلى أنھ��ا على اس������تع��داد ل��دعم ھ��ذا العم��ل كجزء من 

بما في ذلك اس��تص��الح الغابات،  المش��اریع أو البرامج األكبر التي تدعم اإلدارة المس��تدامة للغابات،
وتدابیر التكیف القائمة على الغابات واألنش������طة اإلض�������افیة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

بید أن التجربة التي اكتس������بتھا المنظمة من دعم البلدان في  4 ات وتدھورھا في البلدان النامیة.الغاب
إعداد مقترحات مش���اریع للحص���ول على تمویل مرفق البیئة العالمیة والص���ندوق األخض���ر للمناخ 
تش���یر إلى أن الوكاالت الوطنیة التي تقود عملیات إعداد المقترحات الخاص���ة بمرفق البیئة العالمیة 

الحاجة إلى العمل على الصعید الوطني ا ما ال تدرك بما فیھ الكفایة والصندوق األخضر للمناخ غالب
الوطنیة  مع الوكاالت كبییرتتعاون بش������كل ال في مجال الموارد الوراثیة الحرجیة، وإلى أنھا قد 

والجھات األخرى ص���احبة المص���لحة التي تعنى بالموارد الوراثیة الحرجیة. وفي ما یتعلق ببرنامج 
عاون التقني لل عام الت یة ل تائج تقییم عمل المنظمة في مجال الموارد الوراث أن  2016منظمة، تبیّن ن

بالموارد  ند للموارد الوراثیة الحرجیة في أطر البرمجة القطریة أولویة أدنى مقارنة  البلدان تس������
 الوراثیة الحیوانیة والنباتیة.

 
األخرى ص��احبة المص��لحة ولمعالجة ھذه المش��اكل، یتعین على الوكاالت الوطنیة والجھات  -12

المعنیة بالموارد الوراثیة الحرجیة تحدید إجراءات اس����تراتیجیة ومحددة خاص����ة بالموارد الوراثیة 
الحرجیة، وترتیبھا بحس������ب األولویة، حتى یتس������نى عرض������ھا على الوكاالت الوطنیة التي تعمل 

، والتفاعل مع جھات اخالعالمیة والصندوق األخضر للمنبوصفھا جھات تنسیق تابعة لمرفق البیئة 
مانحة أخرى. وینبغي أیض���ا إحاطة الوزارات والمكاتب القطریة المعنیة للمنظمة علما باإلجراءات 
بار في أطر  یة الحرجیة لكي تؤخذ بعین االعت بالموارد الوراث االس������تراتیجیة المحددة الخاص�������ة 

                                                 
 .Inf.2-CGRFA/17/19/10.2.من الوثیقة  11الفقرة   4
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وطنیة بشأن الموارد الوراثیة البرمجة القطریة. وفي حال سبق لبلد من البلدان أن وضع استراتیجیة 
 .المنفذةإلى األنشطة االستراتیجیة یشار في ھذه الوثیقة الحرجیة، 

 
وتش������رف ھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة (الھیئة)، باالس������تناد إلى التوص������یات  -13

الص�������ادرة عن جماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة الحرجیة (جماعة 
العمل)، على تنفیذ اس������تراتیجیة التمویل. وفي ھذا الص�������دد، ینبغي أخذ عدد من االعتبارات في 

 ن. الحسبا
 

یا مع أوًال  -14 ، إن خطة العمل العالمیة طوعیة وغیر ملزمة بطبیعتھا، وینبغي تنفیذھا تماش������
ا، إن مصادر الموارد المالیة التي سیلتمس منھا ثانیً والتشریعات الوطنیة واالتفاقات الدولیة القائمة. 

ا، ینبغي ألعض���اء ثالثً و. التمویل الالزم لتنفیذ خطة العمل العالمیة ال تخض���ع مباش���رة لرقابة الھیئة
 الھیئة والجھات الفاعلة األخرى اتخاذ إجراءات جماعیة لتنفیذ استراتیجیة التمویل.

 
وتش������جع الھیئة أعض������اءھا على تحدید إجراءات اس������تراتیجیة خاص������ة بالموارد الوراثیة  -15

، وعلى الحرجیة وض����روریة لتعزیز ص����ون ھذه الموارد في البلد واس����تخدامھا المس����تدام وتنمیتھا
إحاطة الوكاالت الوطنیة المعنیة، التي تأخذ بزمام قیادة حش������د الموارد مع مختلف الجھات المانحة 
وإعداد المش���اریع القطریة الكبرى لتنفیذ اإلدارة المس���تدامة للغابات، علما باإلجراءات المحددة، بما 

طة اإلض�����افیة لخفض في ذلك اس�����تص�����الح الغابات، وتدابیر التكیف القائمة على الغابات واألنش�����
االنبع��اث��ات الن��اجم��ة عن إزال��ة الغ��اب��ات وت��دھورھ��ا في البل��دان الن��امی��ة. وبن��اء على اإلجراءات 

مذكرات مفاھیمیة موجزة تعرض االس�تراتیجیة المحددة، یش�جع أعض�اء الھیئة عندئذ على ص�یاغة 
طة الض������روریة في ذلك األطر الزمنیة المقترحة لألنش������ ، بماالمحددة اإلجراءات االس������تراتیجیة

والموارد المالیة الالزمة لتنفیذھا. وینبغي دعم عملیة تحدید اإلجراءات االس������تراتیجیة المقترحة 
بالمعلومات ذات الصلة، مثل التقاریر المرحلیة القطریة عن تنفیذ خطة العمل العالمیة و/أو التقاریر 

تشجع الھیئة أعضاءھا على إحاطة  القطریة الخاصة بحالة الموارد الوراثیة الحرجیة في العالم. كما
الوزارات والمكاتب القطریة المعنیة للمنظمة علما باإلجراءات االستراتیجیة المحددة بشأن الموارد 

 الوراثیة الحرجیة لكي تؤخذ بعین االعتبار عند صیاغة أطر البرمجة القطریة.
 

وراثیة الحرجیة عند دعم وتش�����جع الھیئة المنظمة على مواص�����لة الترویج لتعمیم الموارد ال -16
الص��ندوق األخض��ر أو البلدان المؤھلة في إعداد مقترحات المش��اریع الخاص��ة بمرفق البیئة العالمیة 

 آل��������ی��������ات ال��������ت��������م��������وی��������ل ال��������م��������ت��������ع��������ددة األط��������رافأو ل��������ل��������م��������ن��������اخ 
أو اإلقلیمیة األخرى. كما تش���جع المنظمة على مواص���لة التماس أموال من خارج المیزانیة بالنس���بة 

مجال الموارد الوراثیة الحرجیة وتوطید تعاونھا مع الش���بكة العالمیة لتیس���یر التمویل إلى عملھا في 
الحرجي لتوفیر معلومات عن مص��ادر التمویل القائمة والناش��ئة المتاحة للبلدان النامیة لتعزیز إدارة 

 االس�����تمرار في تعزیز على مواردھا الوراثیة الحرجیة. وعالوة على ذلك، تش�����جع الھیئة المنظمة
 شراكاتھا مع الوكاالت الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة لتیسیر تنفیذ خطة العمل العالمیة.

 
 الرصد واالستعراض -ارابعً 

 
ترص����د الھیئة عملیة تنفیذ اس����تراتیجیة التمویل باالس����تناد إلى مختلف مص����ادر المعلومات  -17

الھیئة، وتقاریر التقییم العالمیة المتاحة. وھذه المصادر تشمل تقاریر المنظمة المرحلیة المقدمة إلى 
بش��أن تنفیذ خطة العمل العالمیة والتقاریر الص��ادرة عن مرفق البیئة العالمیة والص��ندوق األخض��ر 
للمناخ حول تمویلھما لإلجراءات ذات الص��لة بالغابات، فض��ال عن المعلومات التي تجّمعھا الش��بكة 

اھات الخاص���ة بالتمویل الحرجي في العالم. كما العالمیة لتیس���یر التمویل الحرجي عن الحالة واالتج
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یات  بدعم مختلف آل باإلجراءات القطریة التي تحظى  نة  ئة أعض�������اءھا إلى إبالغ األما تدعو الھی
 التمویل المتعددة األطراف واإلقلیمیة، وكذلك الجھات المانحة الثنائیة، لتنفیذ خطة العمل العالمیة.

 
ومن المزمع أن تس���تعرض الھیئة خطة العمل العالمیة في دورتھا العادیة العش���رین في عام  -18

 . وستستعرض بعد ذلك أیضا استراتیجیة التمویل، حسب االقتضاء.2025
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 ھاءالمرفق 
 خطة العمل بشأن االستخدام المستدام للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة من الكائنات 

 الحیة الدقیقة والالفقاریات وصونھا
 
تعد الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات المجموعات األكثر عدداً وتنوعاً من الكائنات على  -1

سلة القیمة الغذائیة. ومنذ عام  ، یقّر 2007وجھ األرض. وھي تؤدي أدواراً مھمة في كافة مراحل سل
نات الحیة ا كائ قدمھا ال بالمس�������اھمة المھمة التي ت عدد الس������نوات  ئة المت قة برنامج عمل الھی لدقی

 الغذائي. والالفقاریات في توفیر خدمات النظام اإلیكولوجي واستدامة األغذیة واألمن
 
وبتوجیھ من الھیئة، جرت تقییمات مس������تھدفة لمختلف الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات  -2

184Fولمساھماتھا في األغذیة والزراعة.

1 
 

 خطة العمل أھداف -أوالً 
 
من الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات جزءاً من عدد من المبادرات تشكل الموارد الوراثیة  -3

والبرامج واألنش����طة الدولیة الجاریة المتّص����لة بالتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة. وتقدّم منظمة 
األغذیة والزراعة، عن طریق الش������راكة العالمیة من أجل التربة والعمل العالمي بش�������أن خدمات 

ر عملیات اتخاذ التلقیح من أجل ا لزراعة المس���تدامة، التوجیھات والمش���ورة الفنیة إلى البلدان وتیس���ّ
ر المنظمة تنفیذ المبادرات الدولیة بش�������أن  قة بقض�������ایا التربة والتلقیح. كما تیس������ّ القرارات المتعلّ

185Fالملقحات

186Fوالتنوع البیولوجي للتربة 2

یة التنوع البیولوجي. 3 فاق قة عن مؤتمر األطراف في ات  المنبث
عالوة على ذلك، تعمل المنظمة منذ وقت طویل في مجال المكافحة البیولوجیة من خالل برنامجھا 

 المتكامل إلدارة اآلفات.
 
لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي بالمبادرة التي  عش��ر الرابعجتماع رّحب االو -4

لالفقاریات، بما في ذلك تلك المھمة أخذتھا الھیئة لوض���ع خطة عمل بش���أن الكائنات الحیة الدقیقة وا
بالنس������بة إلى التنوع البیولوجي للتربة واس������تمرار توفیر وظائف النظم اإلیكولوجیة وخدماتھا عن 

187Fطریق التربة والتي تعد ض������روریة للزراعة المس������تدامة.

كما أنھا دعت المنظمة، بالتعاون مع  4
إع��داد تقریر عن ح��ال��ة المع��ارف المتعلّق��ة منظم��ات أخرى ورھن��اً بتوافر الموارد، إلى النظر في 

 2020 بالتنوع البیولوجي للتربة یغطي الوضع الراھن والتحدیات واإلمكانات المتاحة بحلول عام
188F

5. 
 
وتس���اھم منظمات أخرى مثل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والس���یاس���ات في مجال التنوع  -5

راً في تعزیز األس���س المعرفیة لتحس���ین وض���ع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة، إس���ھاماً كبی
الس������یاس������ات من أجل االس������تخدام المس������تدام للكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات وخدمات النظام 
اإلیكولوجي التي توفّرھا، وص������ونھا. وقد نتج عن تقریر التقییم بش�������أن الملقحات والتلقیح وإنتاج 

189Fاألغذیة 

موعة واس���عة من منتجات المتابعة واإلجراءات الص���ادر عن المنبر الحكومي الدولي مج 6
والمبادرات في مجال الس���یاس���ات، بما فیھا الئحة تطول باس���تمرار باالس���تراتیجیات وخطط العمل 

                                                 
1  invertebrates/ar-and-http://www.fao.org/cgrfa/topics/microorganisms/ 
 السادس.في اجتماعھ عن مؤتمر األطراف  الصادر 6/5مقرر من ال الثاني رفقالم  2
 .في اجتماعھ الثامنعن مؤتمر األطراف  الصادر 8/23مقرر ال  3
 .CBD/COP/DEC/14/30من الوثیقة  22الفقرة   4
 .CBD/COP/DEC/14/30من الوثیقة  23الفقرة   5
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. 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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تائج التقییم. قة بالتلقیح، ترتكز على ن 190Fالوطنیة المتعلّ

وتعد منظمة األغذیة والزراعة ش������ریكاً من  7
 مي الدولي.الشركاء التعاونیین األربعة للمنبر الحكو

 
عام و -6 نذ  قة 2007م لدقی نات الحیة ا كائ ھا في مجال ال ئة بص������ورة مطردة عمل ، عززت الھی

ناول  قاریات. ویتم ت قاریاوالالف یة  تالالف مائ یة األحیاء ال ناً مھماً من ترب كل مكو الكبیرة التي تش������
حالة في المائة من اإلنتاج العالمي على التوالي) بالتفصیل في التقریر عن  15و 23ومصاید األسماك (

عالم یة لألغذیة والزراعة في ال مائ یة ال وس������یتم إدماجھا في إجراءات المتابعة ذات  الموارد الوراث
األولویة. وتغطي ھذه العملیة أیض�������اً بعض الكائنات الحیة الدقیقة المائیة مثل الطحالب المجھریة. 

عدّ بتوجیھ من الھیئة، أُ الذي  حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالماول التقریر عن یتنو
اس��تخدام وص��ون الكائنات الحیة الدقیقة في التربة، والملقحات، وعوامل المكافحة البیولوجیة، فض��الً 

یة من جانب الكائنات خدمات النظم اإلیكولوج لتقدیم مؤاتیةأنھا عن ممارس�������ات اإلدارة التي یُعتقد 
 الحیة الدقیقة والالفقاریات، من جملة أمور أخرى.

 
 تھدف خطة العمل ھذه إلى:و -7
 

صلة باالستخدام المستدام للكائنات الحیة الدقیقة  )1( شطة الھیئة وعملیاتھا ذات ال توحید أن
 المجال؛والالفقاریات وصونھا، والتخطیط بشكل متّسق لألنشطة المستقبلیة في ھذا 

إذك���اء الوعي وتعزیز المع���ارف والفھم حول أھمی���ة الك���ائن���ات الحی���ة ال���دقیق���ة و )2(
والالفقاریات بالنس�����بة إلى وظائف النظام اإلیكولوجي، وقدرة نظم إنتاج األغذیة على 

 الصمود، واألمن الغذائي، والتغذیة؛
ت وعملیات وض����ع تعزیز األخذ بالكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات في الس����یاس����او )3(

الس���یاس���ات المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والدولیة من أجل االس���تخدام المس���تدام للتنوع 
 البیولوجي لألغذیة والزراعة وصونھ، وإدارتھا على نحو مستدام؛

تعزیز التع��اون بین منظم��ة األغ��ذی��ة والزراع��ة والمنظم��ات والمب��ادرات ال��دولی��ة و )4(
المھمة بالنسبة إلى استخدام الكائنات الحیة الدقیقة  األخرى ذات الصلة لحشد الخبرات

 والالفقاریات وصونھا على نحو مستدام وتحدید المجاالت ذات االھتمام المشترك.
 

 ً  التركیز على المجموعات الوظیفیة من الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات -ثانیا
 
دی��ھ الك��ائن��ات الحی��ة ال��دقیق��ة على الرغم من االعتراف الواس������ع ب��ال��دور المھم ال��ذي تؤ -8

والالفقاریات في توفیر خدمات النظام اإلیكولوجي وبأھمیتھا بالنس������بة إلى األغذیة والزراعة، فإن 
المعلومات المتعلّقة بتنوعھا ووظیفتھا وتوزیعھا غیر متكافئة ومحدودة جداً ومجزأة في الكثیر من 

الفقاریات بالنسبة إلى األغذیة والزراعة ال تنعكس الحاالت. كما أن أھمیة الكائنات الحیة الدقیقة وال
بشكل واٍف في األموال المخصصة للبحوث ذات الصلة وال في السیاسات وعملیات أخذ القرارات، 

 .حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالمعلى النحو الذي أكده التقریر عن 
 
الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات بش�����كل  یتعارض التنوع التص�����نیفي والوظیفي ألنواعو -9

ملحوظ مع األنواع في قطاعات النباتات والحیوانات والغابات ومص�����اید األس�����ماك. وتش�����مل ھذه 
األخیرة عدداً قلیالً نس������بیاً من األنواع التي یكون تص������نیفھا مفھوماً جیداً. ونتیجة لذلك یمكن إدارة 

سالالت واألصناف "القطاعیة" ستراتیجیات الصون  األنواع وال بطریقة مختلفة، ویمكن أن تكون ا
مثالً قائمة على نوع واحد. ویواجھ ھذا النھج القائم على كل نوع على حدة ص�����عوبات عملیة كبیرة 
في حالة الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات نظراً إلى العدد الكبیر من األنواع، والطائفة التص��نیفیة 

جداً من ھذه الكائنات الحیة، وبالتالي، الموارد البشریة والمالیة التي یتطلبھا واإلیكولوجیة المتنوعة 
 ھذا النھج.

                                                 
 pollination-www.ipbes.net/deliverables/3a: للمزید من المعلومات یمكن االطالع على الموقع  7

http://www.ipbes.net/deliverables/3a-pollination
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قد تكون اس����تراتیجیات اإلدارة ذات الص����لة بالكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات المعتمدة و -10

الكائنات على إطار ش������امل یرّكز على وظائف وخدمات النظام اإلیكولوجي التي تس������اھم فیھا ھذه 
الحیة الدقیقة والالفقاریات وعلى ممارس��ات اإلدارة التي تعزز ص��ونھا واس��تخدامھا المس��تدام، أكثر 
فعالیة وكفاءة من االس�����تراتیجیات التي تركز على الكائنات الحیة نفس�����ھا، ال س�����یما بالنس�����بة إلى 

 الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات التي تدار ضمن نظم اإلنتاج.
 

التالي، تتناول خطة العمل ھذه الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات باعتبارھا مجموعات بو -11
تالي: الملقحات، یة كال  والمنبھاتعوامل المكافحة البیولوجیة ونحل العس�������ل؛ بما في ذلك  وظیف

ئنات التركیز على العالج البیولوجي والكا، مع الدقیقة والالفقاریات في التربة الكائناتالحیویة؛ و
الكائنات الحیة الدقیقة المھمة بالنس������بة إلى عملیة الھض������م لدى ؛ والحیة التي تقوم بتدویر المغذیات

والفطری���ات الص���������الح���ة لألك���ل والالفق���اری���ات المس������تخ���دم���ة كمكون���ات غ���ذائی���ة المجترات؛ 
یات الزراعیة  قة المس������تخدمة في تجھیز األغذیة والعمل لدقی نات الحیة ا لألغذیة/األعالف؛ والكائ

191Fالصناعیة.

8 
 

192Fعلى ض��وء األنش��طة والتطورات األخیرة على المس��توى العالمي في ما یتعلّق بالملقحاتو -12

9 
 ، تتناول خطة العمل ھذه المجموعات أوالً.وعوامل المكافحة البیولوجیة

 
وباإلض�������افة إلى ذلك، تتناول خطة العمل مجموعتین وظیفیتین في كل دورة من دورات  -13

 الھیئة.
  

                                                 
 .CGRFA16/17/Reportمن الوثیقة  79الفقرة   8
.Policy Platform on Biodiversity and -The assessment report of the Intergovernmental Science IPBES (2016)م����ث����الً   9

Fonseca, and H.T. Ngo, (eds.). -. S.G. Potts, V. L. ImperatrizEcosystem Services on pollinators, pollination and food production
Secretariat 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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نات الحیة  -14 یة من الكائ تال یة ال قادمة، المجموعات الوظیف ئة، في دوراتھا ال ناول الھی وس������تت
 الدقیقة والالفقاریات:

 
ال��دورة الث��امن�ة 

 عشرة للھیئة
 (أ)نحل العسلبما في ذلك الملقحات، 

 الحیویة والمنبھات عوامل المكافحة البیولوجیة
الدورة التاس��عة 

 عشرة للھیئة
قة  لدقی نات ا كائ قاریات في التربةال  التركیز ، معوالالف

التي تقوم  الحی���ة والك���ائن���ات البیولوجي العالج على
 (ب)بتدویر المغذیات

الكائنات الحیة الدقیقة المھمة بالنس��بة إلى عملیة الھض��م 
 (ج)لدى المجترات

ال���������������������دورة 
ال����عش����������رون 

 للھیئة

 المس������تخدمة والالفقاریات لألكل الص������الحة الفطریات
 (د)األعالف/لألغذیة غذائیة كمكونات
 األغذیة تجھیز في المس������تخدمة الدقیقة الحیة الكائنات

 (ه)الصناعیة الزراعیة والعملیات
  مالحظات:

 بدالً  عملیة التلقیح في ما یتعلق بنحل العسل، سیتناول ھذا العمل األدوار التي یؤدیھا في (أ)
 الوراثیة تحت إطار الموارد یتم معالجتھ األخیر فھذا. والشمع العسل إنتاج في أدواره من

 .الحیوانیة
 .العمل ھذا نطاق في النابوت الداخلي، ذلك في بما ینبغي إدراج المتكافلین، (ب)
 .61 ة الدراسات األساسیة رقموثیق إلى العمل ھذا یستند أن ینبغي (ج)
 ھذه في الطحالب، مثل إلنتاج األغذیة، المستخدمة الحیة المائیة تدرج الكائنات لن (د)

 والزراعة. المائیة لألغذیة الوراثیة إطار الموارد تحت نظًرا إلى أنھ یتم تناولھا الدراسة،
 .65و 46 تي الدراسات األساسیة رقموثیق إلى العمل ھذا یستند أن ینبغي (ه)

 
 األنشطة الرئیسیة -لثًاثا

 
على الحاجة الماس�������ة  العالمحالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في أّكد التقریر عن  -15

 إلى:
 

وض�����ع خطوط أس�����اس وطنیة ال س�����یما بالنس�����بة إلى الكائنات الحیة الدقیقة في التربة  •
 والملقحات؛ توالالفقاریا

تحس��ین المعارف بش��أن خدمات ووظائف أنواع الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات في  •
 نظم اإلنتاج وحولھا؛

االستخدام المستدام للكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات تقییم أثر ممارسات اإلدارة على  •
وص������ونھا وعلى خدمات النظم اإلیكولوجیة التي توفّرھا، وتحدید الممارس������ات األكثر 

 ؛مالءمة والتأكد من فعالیتھا
إدراج وتعزیز ص�����ون الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات واس�����تخدامھا المس�����تدام في  •

ط القائمة على المس�����تویین المحلي والوطني وإدماج ھذه الس�����یاس�����ات وعملیات التخطی
 العملیات في نظم المحاسبة واإلبالغ الوطنیة؛

وإض����فاء الطابع الرس����مي علیھا وتحس����ین تبادل وتقاس����م المعارف  الش����راكاتتقویة و •
الالفقاریات واس���تخدامھا وأفض���ل الممارس���ات المتعلّقة بص���ون الكائنات الحیة الدقیقة و

 ؛المستدام
، وھو قطاع الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریاتبالنس��بة إلى العمل التص��نیفي ص��لة وامو •

رص�����د اآلفات واألمراض، بما في ذلك األنواع یكتس�����ي أھمیة حیویة بالنس�����بة إلى  ما
 الغریبة الغازیة.
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ستتناول الھیئة، في إطار خطة العمل ھذه، كل مجموعة من المجموعات الوظیفیة باالستناد  -16
 ى:إل

 
 توالالفقاریابص������ون الكائنات الحیة الدقیقة موجز عن الحالة واالتجاھات الخاص������ة  −

، باالس��تناد إلى عمل الھیئة والحص��ول علیھا وتقاس��م المنافع الناش��ئة عنھا واس��تخدامھا
الس�����ابق واألدبیات الموجودة ودراس�����ة اس�����تقص�����ائیة مفتوحة یمكن أن تجمع أفض�����ل 

 واستخدامھا المستدام، حسب االقتضاء؛الممارسات المتعلّقة بصونھا 
خریطة بالمنظمات اإلقلیمیة والدولیة والمؤس������س�������ات األخرى المھمة بالنس������بة إلى  −

 المجموعة الوظیفیة، وتحدید للمجاالت االستراتیجیة للتعاون المحتمل؛
 تحلیل للثغرات واالحتیاجات وإلمكانیة قیام الھیئة واألعضاء فیھا بمعالجتھا. −

 
 ً  الشراكات -رابعا

 
س���یتم تنفیذ خطة العمل ھذه بالش���راكة مع المنظمات المعنیة باالس���تخدام المس���تدام للكائنات  -17

الحیة الدقیقة والالفقاریات وص���ونھا. وینبغي إش���راك ش���ركاء الھیئة وأص���حاب المص���لحة في تنفیذ 
 أنشطة محددة من خطة العمل حیثما كان ذلك مناسباً.

 
 ً  االستعراض -خامسا

 
الھیئة خطة العمل ھذه في إطار اس���تعراض عملھا حول الموارد الوراثیة من  ضس���تس���تعر -18

سنواتالكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات، حسب ما ھو مقرر  ، وسیتم في برنامج العمل المتعدد ال
حالة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في رصدھا بشكل وثیق جنبًا إلى جنب مع أنشطة متابعة 

 تفادیًا الزدواجیة الجھود. عالمال
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 واوالمرفق 

 )2027-2019الخطة االستراتیجیة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة (
 

 
 بیان المحتویات

 الفقرات
 الرؤیة والمھمة واألھداف والمبادئ التشغیلیة

 4-1 ........................................... )2027-2019المنطقي للخطة االستراتیجیة (األساس  -أوًال 
 8-5 ....................................................................... والرصد واالستعراضالتنفیذ  -اثانیً 
 10-9 ............................................................................................. الشراكات -اثالثً 

 )2027-2019برنامج العمل المتعدد السنوات: المخرجات والمعالم البارزة ( – 1الملحق  
التخطیط للدورتین الثامنة عشرة والتاسعة عشرة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة  - 2الملحق  

 والزراعة
  



2 PageAppendix F,  CGRFA-17/19/Report 

 

  الرؤیة
تثمین التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة وصونھ وتشجیع استخدامھ دعماً لألمن الغذائي العالمي 
 ول�����������������ل�����������������ت�����������������ن�����������������م�����������������ی�����������������ة ال�����������������مس�����������������������ت�����������������دام�����������������ة، 

 من أجل أجیال الحاضر والمستقبل.
 

  المھمة
تس�����عى ھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة (الھیئة) جاھدة، اعترافاً منھا بأن الموارد الوراثیة 

لزراعة تمثل ش��اغالً مش��تركاً لجمیع البلدان، حیث إن البلدان جمیعھا تعتمد على الموارد لألغذیة وا
الوراثیة لألغذیة والزراعة التي یكون منش������أھا في أماكن أخرى، إلى وقف فقدان الموارد الوراثیة 

الموارد لألغذیة والزراعة، وإلى كفالة األمن الغذائي العالمي والتنمیة المستدامة بتشجیع صون تلك 
واس�����تخدامھا المس�����تدام، بما في ذلك تبادلھا، والتقاس�����م العادل والمنص�����ف للمنافع التي تتحقق من 

 استخدامھا.
 

  األھداف
إن أھداف الھیئة، تماش������یاً مع مھمتھا، مش������تركة بین القطاعات وتدعم أھداف التنمیة المس������تدامة. 

عالمیة التي أعدت بموجب توجیھاتھا، وتس�����تند األھداف المش�����تركة بین القطاعات على التقییمات ال
ومجاالت األولویات االس��تراتیجیة، واألھداف الطویلة األجل واألھداف التي وض��عتھا خطط العمل 
العالمیة للھیئة الخاص��ة بالموارد الوراثیة النباتیة، والحیوانیة والحرجیة، وغیرھا من أنش��طة الھیئة 

 المنفذة استجابة للتقییمات العالمیة.
 

استخدام الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتنمیتھما بشكل  تعزیز : االستخدام المستدام:1 فالھد
من أجل زیادة اإلنتاج مس��تدام، وبص��ورة أعم كل التنوع البیولوجي ذي الص��لة باألغذیة والزراعة، 

 193F1.تحقیق األمن الغذائي العالمي والتنمیة المستدامةل
 

194Fتنوع الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة؛الحفاظ على  : الصون:2الھدف 

2 
 

تعزیز الحصول المناسب على الموارد الوراثیة  : الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا:3الھدف 
195Fلألغذیة والزراعة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا؛

3 
 

                                                 
من أھداف التنمیة المستدامة: ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفیذ  2من الھدف  4المقصد  1یدعم الھدف   1

ممارسات زراعیة متینة تؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة والمحاصیل، وتساعد على الحفاظ على النظم اإلیكولوجیة، وتعزز القدرة 
والفیضانات وغیرھا من الكوارث، على التكیّف مع تغیر المناخ وعلى مواجھة أحوال الطقس المتطرفة وحاالت الجفاف 

ن تدریجیا نوعیة األراضي والتربة، بحلول عام  : تنظیم الصید على نحو فعال، وإنھاء 14من الھدف  4؛ والمقصد 2030وتحّسِ
الصید المفرط والصید غیر القانوني وغیر المبلغ عنھ وغیر المنظم وممارسات الصید المدمرة، وتنفیذ خطط إدارة قائمة على 

لم، من أجل إعادة األرصدة السمكیة إلى ما كانت علیھ في أقرب وقت ممكن، لتصل على األقل إلى المستویات التي یمكن الع
: تعزیز 15من الھدف  2؛ والمقصد 2020أن تتیح إنتاج أقصى غلة مستدامة وفقا لما تحدده خصائصھا البیولوجیة، بحلول عام 

غابات، ووقف إزالة الغابات، وترمیم الغابات المتدھورة وتحقیق زیادة كبیرة في نسبة تنفیذ اإلدارة المستدامة لجمیع أنواع ال
 .2020زرع الغابات وإعادة زرع الغابات على الصعید العالمي، بحلول عام 

روعة من أھداف التنمیة المستدامة: الحفاظ على التنوع الجیني للبذور والنباتات المز 2من الھدف  5المقصد  2یدعم الھدف   2
یتصل بھا من األنواع البریة، بما في ذلك من خالل بنوك البذور والنباتات المتنّوعة التي تُدار إدارة سلیمة  والحیوانات األلیفة وما

على كل من الصعید الوطني واإلقلیمي والدولي، وضمان الوصول إلیھا وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة وما 
 .2020من معارف تقلیدیة بعدل وإنصاف على النحو المتفق علیھ دولیا، بحلول عام یتّصل بھا 

من أھداف التنمیة المستدامة: تعزیز التقاسم العادل  15من الھدف  6والمقصد  2من الھدف  5المقصد  3یدعم الھدف   3
تلك الموارد، على النحو المتفق علیھ ، وتعزیز سبل الوصول إلى الوراثیةوالمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد 

 دولیاً.
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196Fالمعنیین في صنع القرار. تیسیر مشاركة أصحاب المصلحة : المشاركة:4الھدف 

4 
 

 التشغیلیة المبادئ
 

تض��طلع الھیئة بدور تنس��یقي وتتعامل مع المس��ائل المتص��لة بالس��یاس��ات والمس��ائل  :1المبدأ 
القطاعیة والمس����ائل المش����تركة بین القطاعات في األمور المتص����لة بص����ون الموارد 

  الوراثیة الوثیقة الصلة باألغذیة والزراعة.
وترص����د س����یاس����ات المنظمة وبرامجھا وأنش����طتھا المتعلقة بالموارد الوراثیة توّجھ الھیئة  −

 لألغذیة والزراعة، في إطار األھداف االستراتیجیة للمنظمة.
تُبقي الھیئة قید االس���تعراض المس���تمر المس���ائل ذات الص���لة المتناولة في منتدیات أخرى،  −

الموارد الوراثیة لألغذیة  ومن بینھا التطورات على صعید السیاسات، في ما یتعلق بصون
والزراعة واس������تخدامھا المس������تدام والتقاس������م العادل والمنص������ف للمنافع التي تتحقق من 

 استخدامھا.
 

ترص��د الھیئة حالة التنوع البیولوجي في العالم، بما في ذلك الموارد الوراثیة لألغذیة  :2المبدأ 
  والزراعة.

العالمیة بش�������أن الموارد الوراثیة والتنوع تش������رف الھیئة على اإلعداد الدوري للتقییمات  −
البیولوجي لألغذیة والزراعة، وإقامة نظام أو نظم معلومات عالمیة ش�������املة عن الموارد 

 الوراثیة ذات الصلة دعماً لھذا الدور، بحسب االقتضاء. 
 

تس�عى الھیئة جاھدة إلى التوص�ل إلى توافق دولي في اآلراء بش�أن س�یاس�ات وبرامج  :3المبدأ 
، بما في ذلك الموارد واس��تخدامھ بش��كل مس��تدام التنوع البیولوجي عمل لكفالة ص��ون

شئة عن الوراثیة لألغذیة والزراعة سم العادل والمنصف للمنافع النا ، فضال عن التقا
  استخدامھا.

توفر الھیئة منتدى حكومیاً دولیاً للتفاوض على س������یاس������ات دولیة بش������أن الموارد الوراثیة  −
 اعةلألغذیة والزر

تش����رف الھیئة على تنفیذ وتحدیث خطط العمل العالمیة وغیرھا من الص����كوك التي تتناول  −
ص��ون التنوع البیولوجي واس��تخدامھ بش��كل مس��تدام، بما في ذلك الموارد الوراثیة لألغذیة 

 والزراعة، فضال عن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا.
 ي المنتدیات األخرى، حیثما كان ذلك مالئما.تستجیب الھیئة للتطورات ف −

 
تس�����اھم الھیئة في تعزیز الس�����یاس�����ات الوطنیة واإلقلیمیة بش�����أن التنوع البیولوجي  :4المبدأ 

  لألغذیة والزراعة وتشجع التعاون في مجال بناء القدرات
د تدعم الھیئة وض������ع أو تعزیز الس������یاس������ات والبرامج الوطنیة واإلقلیمیة المتعلقة بالموار −

الوراثیة والتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة، الس������یما بتیس������یر تنفیذ خطط عمل عالمیة 
للموارد الوراثیة، وتُنش��ئ آلیات تنس��یقیة لتش��جیع التعاون الوطني واإلقلیمي عبر القطاعات 

 ذات الصلة وفي ما بین الجھات الفاعلة.

                                                 
من أھداف التنمیة المستدامة: ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجیب لالحتیاجات  16من الھدف  7المقصد  4یدعم الھدف   4

 .وشامل للجمیع وتشاركي وتمثیلي على جمیع المستویات
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فنیة وتكنولوجیة ألعض��اء الھیئة تحدّد الھیئة وتُیس��ر توافر موارد مالیة وبش��ریة وعلمیة و −
لكي یكونوا ق��ادرین على المس��������اھم��ة النش������ط��ة في تحقیق مخرج��ات ومع��الم الخط��ة 

 االستراتیجیة للھیئة ولتنفیذ السیاسات والتوصیات التي تضعھا الھیئة.
تدعم الھیئة أعض��اءھا في وض��ع وتنفیذ اس��تراتیجیات وأنش��طة إلثارة الوعي العام وتیس��یر  −

تحس���ین فھم أھمیة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة عمال على توس���یع  التثقیف من أجل
 نطاق مشاركة أصحاب المصلحة في صون واستخدام الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة.

 
  تواصل الھیئة وتعزز التعاون والشراكات بشأن التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة :5بدأ مال

التعاون بین المنظمة واألجھزة الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیة تیسر الھیئة وتشرف على  −
 األخرى ذات الصلة.

وتجمع الھیئة، إضافة إلى أنشطتھا في مجال الموارد الوراثیة النباتیة والحیوانیة والحرجیة  −
والمائیة والكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات، ما بین الش������ركاء الدولیین الذین یتناولون 

لتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة، وذلك لتیس��یر تبادل الخبرات وإقامة ش��راكات قض��یة ا
 جدیدة. 

ویس�������عى تعاون الھیئة مع األجھزة الدولیة األخرى ذات الص�������لة إلى كفالة أن تراعي  −
المفاوض����ات في المنتدیات األخرى االحتیاجات الخاص����ة للقطاع الزراعي، مع مراعاة 

 جي ذي الصلة باألغذیة والزراعة.جمیع مكونات التنوع البیولو
وس�����تعزز الھیئة مش�����اركة جمیع أص�����حاب المص�����لحة، من قبیل منظمات المجتمع المدني  −

ومنظمات المنتجین، بما یش��مل المنظمات التي تمثل المرأة وص��غار المنتجین، ومؤس��س��ات 
خاص التي تعمل في مجال الموارد  عام وال طاعین ال یة، ومنظمات الق عات الترب نا وص������

 اثیة لألغذیة والزراعة.الور
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 )2027-2018األساس المنطقي للخطة االستراتیجیة ( –الً أوّ 
 
إن التنوع البیولوجي لألغ��ذی��ة والزراع��ة من أھم الموارد على األرض. ف��المح��اص������ی��ل،  -1

 -والثروة الحیوانیة، والكائنات المائیة، وأش������جار الغابات، والكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات 
ھي التي تش�كل ش�بكة التنوع البیولوجي الذي تعتمد علیھ إمدادات  –األنواع وتنوعھا الوراثي آالف 

األغذیة في العالم. ویس�����ھم التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في تحقیق األمن الغذائي والتغذوي 
نظیمیة وفي اس���تدامة س���بل المعیش���ة، وھو الذي یدعم من خالل تقدیم خدمات النظم اإلیكولوجیة الت

والداعمة، القدرة الطبیعیة على التكیف مع الدینامیات البیئیة واالجتماعیة االقتص�������ادیة المتغیرة 
 باستمرار، مثل نمو السكان، واألفضلیات الغذائیة، واالحتیاجات التغذویة، وتغیر المناخ.

 
یة وتس������عى الھیئة، وعیاً منھا بأھمیة كل عنص������ر من عناص������ر التنوع البیولوجي لألغذ -2

والزراعة بالنس������بة لألمن الغذائي العالمي والتغذیة، إلى التكفل بص������ون الموارد الوراثیة لألغذیة 
والزراعة واستخدامھا بصورةٍ مستدامة، والتقاسم العادل والمنصف للفوائد الناجمة عن استخدامھا، 

 .سواء لألجیال الحاضرة أو القادمة
 
عدد الس������نوات منذ عام  -3 ئة بموجب برنامج عمل مت  2007وتعمل الھی

197F

مل الخطة 5 . وتش������
برنامج العمل المتعدد  2023 - 2014االس������تراتیجیة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة للفترة 

الس����نوات وتحتوي على رؤیة الھیئة ومھمتھا وأھدافھا. وتس����تند أھداف الخطة االس����تراتیجیة لھیئة 
إلى تقاریر التقییم العالمي لحالة الموارد في  2027-2018ارد الوراثیة لألغذیة والزراعة للفترة المو

العالم والمجاالت االس������تراتیجیة ذات األولویة واألھداف والمقاص������د الطویلة األجل لخطط العمل 
بھ من العالمیة وغیرھا من االس�����تجابات الس�����یاس�����اتیة لھذه التقییمات، إض�����افة إلى ما ھو معمول 
 مؤشرات وإجراءات رصد لتقییم خطط العمل العالمیة وتنفیذ الصكوك األخرى المتفق علیھا.

 
وتلغي ھذه الخطة االس�����تراتیجیة جمیع النس�����خ الس�����ابقة لبرنامج العمل المتعدد الس�����نوات  -4

المخرجات والمعالم البارزة  1الملحق وللخطط االس������تراتیجیة، وتحل محلّھا. وھي تتض������من في 
 2الملحق س����یة لبرنامج العمل المتعدد الس����نوات للدورات العادیة الخمس����ة القادمة للھیئة، وفي الرئی

 خططا أكثر تفصیال لدورتي الھیئة المقبلتین.
 

 التنفیذ والرصد واالستعراض –ثانیًا
 
تسترشد الھیئة في تنفیذ والیتھا بھذه الخطة االستراتیجیة. وھذه الخطة االستراتیجیة عبارة  -5

مجموعة من المخرجات والمراحل المتجدّدة، وبالتالي فھي مرنة وتبقیھا الھیئة قید االستعراض عن 
المس���تمر. وس���یمّكن اس���تعراض ھذه الخطة االس���تراتیجیة الھیئة في كل دورة ثانیة من تقدیر التقدم 

التنوع  المحرز في عملھا نحو تحقیق أھدافھا، لمعالجة وتجمیع المس��ائل الجدیدة والناش��ئة في مجال
البیولوجي، بم��ا في ذل��ك الموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة، ولمراع��اة التطورات والعملی��ات 
الجدیدة في المنتدیات األخرى ذات الص��لة. ویخض��ع برنامج العمل المتعدد الس��نوات جنباً إلى جنب 

 ة.مع النتائج والمعالم البارزة الرئیسیة وتخطیط الدورات إلى االستعراض في كل دور
ولتنفیذ ھذه الخطة االستراتیجیة، تواصل الھیئة االعتماد على الدعم الذي تتلقاه من األجھزة  -6

ذلك مجموعات العمل الفنیة الحكومیة الدولیة التي تقدّم المشورة إلى الھیئة بشأن  في التابعة لھا، بما
صدر توصیات إلى قضایا في المجاالت التي تقع ضمن اختصاص كل منھا. وھي تقدم المشورة وت

 الھیئة بشأن ھذه المسائل، وتنظر في التقدم المحرز في تنفیذ الخطة االستراتیجیة.
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وتتوقع الھیئة، من خالل ھذه الخطة االس���تراتیجیة، االس���تمرار في إعداد وعرض تقییماتھا  -7
ل عالم، بما في ذلك عن حا لة التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في ال عالمیة عن حا ة الموارد ال

 الوراثیة الحیوانیة والنباتیة والحرجیة والمائیة.
 
سنوات على الدعم  وسیتوقف -8 نجاح تنفیذ ھذه الخطة االستراتیجیة وبرنامج عملھا المتعدد ال

یة،  ئة موارد من خارج المیزان یة للمنظمة وعلى تعب قدم عن طریق برنامج العمل والمیزان لذي ی ا
 مات الدولیة األخرى ومساھماتھا في ھذا الشأن.فضالً عن الشراكات مع المنظ

 
 الشراكات –اثالثً 

 
س�����تواص�����ل الھیئة، س�����عیاً وراء تحقیق أھدافھا وغایاتھا ودعم تنفیذ برنامج العمل المتعدد  -9

الس����نوات، بذل جھودھا إلقامة ش����راكات قویة باإلض����افة إلى التآزر مع الوكاالت المتخص����ص����ة 
بما في ذلك  ،الص����لة، فض����الً عن المنظمات الحكومیة الدولیة األخرىواتفاقیات األمم المتحدة ذات 

 بغیةلألغذیة والزراعة،  ةاتفاقیة التنوع البیولوجي والمعاھدة الدولیة بش�����أن الموارد الوراثیة النباتی
كما س������تزید الھیئة من تعاونھا مع مراكز البحوث الزراعیة . ازدواجیة العملفادي تحقیق التآزر وت

والمنظم��ات العلمی��ة الوطنی��ة واإلقلیمی��ة، والمنظم��ات غیر الحكومی��ة ال�دولی��ة واإلقلیمی��ة، ال�دولی��ة، 
والمجتمع الدولي، ومنظمات المنتجین، ووكاالت التمویل ذات الص����لة، والقطاع الخاص. وس����وف 
یتم تیس��یر عملیة تبادل المعلومات وتنمیة القدرات من خالل الش��بكات اإلقلیمیة والتعاون في ما بین 

 لدان الجنوب والتعاون الثالثي.ب
 

عاون في مجال التنوع البیولوجي  -10 یذ ھذه الخطة االس������تراتیجیة وتعزیز الت وتیس������یراً لتنف
لألغذیة والزراعة، أقامت الھیئة عملیة تشاور، دعت بموجبھا المنظمات الدولیة إلى تقدیم معلومات 

لتي لھا أولویتھا في كل دورة من دورات عن سیاساتھا وبرامجھا وأنشطتھا المتعلقة بالموضوعات ا
 الھیئة العادیة.
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 برنامج العمل المتعدد السنوات: المخرجات والمعالم البارزة :1الملحق 
)2019-2027(198F6 

 الدورة
الحادیة 

 والعشرون
2027 

 الدورة
 العشرون

2025 

 الدورة
 التاسعة عشرة

2023 

 الدورة
 الثامنة عشرة

2021 

 الدورة
السابعة عشرة 

2019 

 

 المسائل القطاعیة
خطة اس������تعراض 

العم���ل الع���المی���ة 
للموارد الوراثی���ة 

 الحیوانیة

التقریر الثالث عرض 
ل����ح����ال����ة ال����م����وارد 
الوراثی���ة الحیوانی���ة 
لألغذیة والزراعة في 

 العالم

خطة اس������تعراض تنفیذ  
یة للموارد  عالم العمل ال

 الوراثیة الحیوانیة

الموارد  
الوراثیة 
 الحیوانیة

استعراض تنفیذ 
خطة العمل 

للموارد  العالمیة
الوراثیة المائیة 

لألغذیة والزراعة 
 في العالم

النظر في مشروع خطة   
یة عالم للموارد  العمل ال

الوراثیة المائیة لألغذیة 
 والزراعة في العالم

عرض الص������یغة 
النھ���ائی���ة لتقریر 
ح���ال���ة ال���م���وارد 
الوراثی��ة الم��ائی��ة 
لألغذیة والزراعة 

 في العالم

الموارد 
الوراثیة 
 المائیة

عراض   ت خط���ة اس�������
العمل العالمیة لصون 
ال���م���وارد ال���وراث���ی���ة 
الحرجیة واس��تخدامھا 

 المستدام وتنمیتھا

ال���ت���ق���ری���ر ع���رض 
الثاني لحالة الموارد 
الوراثی���ة الحرجی���ة 

 في العالم

اس������تعراض تنفیذ  
خ���ط���ة ال���ع���م���ل 
العالمیة لص������ون 
الموارد الوراثی���ة 
ال������ح������رج������ی������ة 
واس�������ت��خ���دام��ھ���ا 

 المستدام وتنمیتھا

الموارد 
الوراثیة 
 الحرجیة

اس�������تعراض العم���ل  
ال��م��وارد ب��� ال��م��ع��ن��ي

الوراثیة من الكائنات 
ال���ح���ی���ة ال���دق���ی���ق���ة 

 والالفقاریات

اس�������ت��ع��راض ال��ع��م���ل  
ال���م���وارد ب��� ال���م���ع���ن���ي

الوراثی��ة من الك��ائن��ات 
ال����ح����ی����ة ال����دق����ی����ق����ة 

 والالفقاریات

الموارد  
من الوراثیة 

الكائنات 
الحیة الدقیقة 
 والالفقاریات

اس������تعراض تنفی��ذ 
خ����ط����ة ال����ع����م����ل 
الع��المی��ة (الث��انی��ة) 
للموارد الوراثی���ة 
النب���اتی���ة لألغ���ذی��ة 

 والزراعة

ال���ت���ق���ری���ر ع���رض  
ال���ث���ال���ث ل���ح���ال���ة 
ال��م��وارد ال��وراث��ی���ة 
النب���اتی���ة لألغ���ذی���ة 
 والزراعة في العالم

 

اس������تعراض حالة  
س���یاس���ات البذور 

 واتجاھاتھا

الموارد 
الوراثیة 
 النباتیة

 المشتركة بین القطاعاتالمسائل 
حالة التنوع متابعة 

ال��ب��ی��ول��وج��ي ف��ي 
لم لع���ا لألغ���ذی���ة  ا

  والزراعة
ال�ت�ق�ری�ر ع�رض و

الثاني لحالة التنوع 
البیولوجي لألغذیة 
وال����زراع����ة ف����ي 

 العالم

ح���ال���ة التنوع مت���ابع���ة  
لألغ���ذی���ة  یولوجي  ب ل ا

 والزراعة في العالم

ح���ال���ة م��ت���اب��ع���ة  
التنوع البیولوجي 
لألغذیة والزراعة 

 العالم في

حالة التنوع 
البیولوجي 
لألغذیة 
 والزراعة
 في العالم

اس����تعراض العمل  
بش�����أن الحص�����ول 
ع����ل����ى ال����م����وارد 

 وتقاسم منافعھا

استعراض العمل بشأن  
الحص���ول على الموارد 

  وتقاسم منافعھا
 

ب��ل��ورة م���ذك��رات 
تفس����یریة خاص���ة 
ب����ال����ق����ط����اع����ات 
الفرعی���ة للموارد 
الوراثی��ة لألغ��ذی�ة 

الحصول على 
الموارد 
وتقاسم 
 منافعھا

                                                 
راجعتھ الھیئة في دورتھا السابعة عشرة على ضوء التعلیقات الواردة من مجموعات العمل الفنیة الحكومیة الدولیة كما   6

 .التابعة لھا
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والزراع��ة لتكمل��ة 
عناصر الحصول 
ع���ل���ى ال���م���وارد 

 وتقاسم منافعھا
العمل اس����تعراض  
ف������ي م������ج������ال 
 ال��ت��ك��ن��ول��وج��ی���ات

ص��ون لالبیولوجیة 
الموارد الوراثی���ة 
لألغذیة والزراعة 
واستخدامھا بشكل 

 مستدام

العمل في اس������تعراض  
 التكنولوجی���اتمج���ال 

بیولوجی���ة  ل ص�������ون لا
ال����م����وارد ال����وراث����ی����ة 
ل��ألغ���ذی���ة وال��زراع���ة 
واس������تخدامھا بش������كل 

 مستدام

التكنولوجیات  
 البیولوجیة

النظر في اس��تخدام 
"ال����م����ع����ل����وم����ات 
التس���لس���لیة الرقمیة 
بش���������أن ال��م��وارد 
الوراثی��ة لألغ��ذی��ة 
وال����������زراع����������ة" 

المحتمل��ة وآث��ارھ��ا 
ع����ل����ى ص����������ون 
ثی���ة  الموارد الورا
لألغذیة والزراعة 
واس��تخدامھا بش��كل 
مس�تدام والحص�ول 
علیھ���ا  وتق���اس������م 

 منافعھا

النظر في اس������تخ���دام  
"المعلومات التس��لس��لیة 
الرقمیة بش�����أن الموارد 
ال���وراث���ی���ة ل���ألغ���ذی���ة 
والزراع���ة" وآث���ارھ���ا 
المحتملة على ص������ون 
ال����م����وارد ال����وراث����ی���ة 
ل��ألغ���ذی���ة وال��زراع���ة 
واس������تخدامھا بش������كل 
تدام والحص������ول  مس������

 علیھا وتقاسم منافعھا

النظر في استخدام  
"ال���م���ع���ل���وم���ات 
سلیة الرقمیة  سل الت
بش���������أن الموارد 
الوراثی��ة لألغ��ذی�ة 
وال��������زراع��������ة" 
لة  ثارھا المحتم وآ
ع���ل���ى ص���������ون 
الموارد الوراثی���ة 
لألغذیة والزراعة 
واستخدامھا بشكل 
مستدام والحصول 
علیھ��ا  وتق��اس������م 

 منافعھا

لومات "المع
التسلسلیة 

الرقمیة بشأن 
الموارد 
الوراثیة 
لألغذیة 
199والزراعة"

∗
F 

اس����تعراض العمل  
بش���أن تغیر المناخ 
والموارد الوراثی��ة 
 لألغذیة والزراعة

ستعراض تقییم عالمي  ا
بقی���ادة البل���دان آلث���ار 
تغیر المن���اخ وت���دابیر 
ف وال��ت��خ��ف��ی��ف  ال��ت��ك��ی��ّ
ال��م��ت��ع��ل��ق���ة ب���ال��م��وارد 

 الوراثیة

 استعراض العمل بشأن
تغیر المن���اخ والموارد 
ال���وراث���ی���ة ل���ألغ���ذی���ة 

 والزراعة

 تغیر المناخ 

اس�����تعراض العمل 
بش���������أن ال��م��وارد 
الوراثی��ة لألغ��ذی��ة 
والزراعة والتغذیة 

 والصحة

استعراض العمل بشأن  
ال����م����وارد ال����وراث����ی���ة 
ل��ألغ���ذی���ة وال��زراع���ة 

 والتغذیة والصحة

مذكرة مفاھیمیة بش�����أن 
ال��ت��ن��وع ال��ب��ی��ول��وج��ي 
ل��ألغ���ذی���ة وال��زراع���ة 

 وصحة اإلنسان

اس���تعراض العمل 
بش���������أن الموارد 
الوراثی��ة لألغ��ذی�ة 
وال����������زراع����������ة 

 والتغذیة

التغذیة 
 والصحة

ت��ق��ری��ر م��رح��ل��ي/ 
اس����تعراض الخطة 

 االستراتیجیة
شأن  رفع التقاریر ب
أھ���داف ال��ت��ن��م��ی���ة 

 المستدامة

ت����ق����ری����ر م����رح����ل����ي/  
لخط���ة  تعراض ا اس�������

 االستراتیجیة
رفع التق��اریر بش��������أن 
أھ����داف ال����ت����ن����م����ی����ة 

 المستدامة

ع��ن وث��ی��ق���ة خ��ی���ارات 
ن��ظ��ی��م ال��ع��م���ل ف��ي ت��

 المستقبل

ت��ق��ری��ر م��رح��ل��ي/ 
ستعراض الخطة  ا

 االستراتیجیة
رف���ع ال���ت���ق���اری���ر 
بش���������أن أھ���داف 

 التنمیة المستدامة

 اإلدارة

  

                                                 
مالحظة: حس���بما اس���تعرض���تھ الھیئة في دورتھا الس���ابعة عش���رة في ض���وء التعلیقات الواردة من جماعات العمل الحكومیة 

 الدولیة التابعة لھا.  
وھو  الصادرة عن االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي 13/16 ح مأخوذ من المقررھذا المصطل  ∗

موض������ع المزید من النقاش. وثمة إقرار بتعدد المص������طلحات المس������تخدمة في ھذا المجال (بما فیھا، على س������بیل المثال ال 
س��لیة الوراثیة" و"المعلومات الوراثیة" و"الموارد الوراثیة غیر الحص��ر، "البیانات التس��لس��لیة الوراثیة" و"المعلومات التس��ل

 ال���م���ادی���ة" و"ال���م���ح���اك���اة ب���ال���ح���اس���������وب" وم���ا إل���ى ذل���ك) وم���ن الض���������روري م���واص���������ل���ة ال���ن���ظ���ر ف���ي
 .ھذا الموضوع لتحدید المصطلح أو المصطلحات المناسبة الواجب استخدامھا
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: التخطیط للدورتین الثامنة عشرة والتاسعة عشرة لھیئة الموارد الوراثیة 2الملحق 
 لألغذیة والزراعة

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

- 2021( 
 

 المسائل القطاعیة
إعداد مش���روع مخطط وجدول زمني ومیزانیة، ووض���ع عملیة لجمع  •

التقریر الثالث عن حالة الموارد الوراثیة البیانات الوطنیة لدعم إعداد 
 الحیوانیة لألغذیة والزراعة في العالم

مرحلي تولیفي لتق��دیم نظرة ع��ام��ة ع��المی��ة عن التق��دّم  إع��داد تقریر •
 المحرز في تنفیذ خطة العمل العالمیة

 إعداد التقریر المرحلي للمنظمة بش�������أن تنفیذ خطة العمل العالمیة  •
 واستراتیجیة التمویل

 إعداد التقریر المرحلي للمنظمات الدولیة •
 واتجاھاتھاإعداد تقریر موجز عن حالة الموارد الوراثیة الحیوانیة  •

ال��م��وارد ال��وراث��ی���ة 
 الحیوانیة 

 

للموارد الوراثیة المائیة النظر في مش���روع خطة العمل العالمیة الثانیة  •
 لألغذیة والزراعة في العالم

ال��م��وارد ال��وراث��ی���ة 
 المائیة 

یة  • عالم یذ خطة العمل ال عداد تقریر المنظمة المرحلي بش�������أن تنف إ
 للموارد الوراثیة الحرجیة

والتقریر إعداد معلومات مس����تكملة بش����أن إعداد تقریر التنفیذ الثاني  •
(بما في ذلك جمع  الثاني لحالة الموارد الوراثیة الحرجیة في العالم

 البیانات الوطنیة)

ال��م��وارد ال��وراث��ی���ة 
 الحرجیة 

 استعراض العمل المتعلق بالكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات •
 لصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوعمتابعة التوصیات السابقة ا •

ال��ك���ائ��ن���ات ال��ح��ی���ة 
 الدقیقة والالفقاریات 

إعداد تقریر المنظمة المرحلي بشأن تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة  •
 للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

  متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوع •
التقریر الثالث عن حالة  مس������تكملة بش�������أن إعدادإعداد معلومات  •

 الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في العالم

ال��م��وارد ال��وراث��ی���ة 
 النباتیة 

 المسائل المشتركة بین القطاعات
حالة التنوع البیولوجي لألغذیة إعداد تقریر مرحلي عن تنفیذ متابعة  •

 والزراعة في العالم
ح����ال����ة ال����ت����ن����وع 
البیولوجي لألغ��ذی��ة 
 والزراعة في العالم 

صة بالحصول على الموارد  • ستعراض للصكوك القائمة الخا إعداد ا
وتقاس������م منافعھا وأثرھا على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، 

 وتحدید العمل في المستقبل 
 متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوع •

ال���حص��������ول ع���ل���ى 
ال��م��وارد ال��وراث��ی���ة 

 وتقاسم منافعھا 

اس������تعراض تطّور التكنولوجیات البیولوجیة وتأثیرھا الممكن على  •
ص������ون الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة واس������تخدامھا بطریقة 

 مستدامة

ال���ت���ك���ن���ول���وج���ی���ات 
 البیولوجیة

ل����وم����ات "ال����م����ع���� متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوع •
التس���لس���لیة الرقمیة 
بش���������أن ال���م���وارد 
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الوراثی���ة لألغ���ذی���ة 
 والزراعة"

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

 متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوع •

 تغیر المناخ 

 التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوعمتابعة  •
مذكرة مفاھیمیة بش��أن التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة وص��حة  •

 البشر

 التغذیة والصحة

إعداد تقریر مرحلي/اس���تعراض للخطة االس���تراتیجیة واس���تعراض  •
 برنامج العمل المتعدد السنوات

 المستقبلتنظیم العمل في عن إعداد وثیقة خیارات  •
 رفع التقاریر بشأن أھداف التنمیة المستدامة •

 اإلدارة 

دعوة الص������كوك والمنظمات الدولیة إلى رفع تقاریر عن عملھا في  •
 مجال دعم أنشطة الھیئة، وتجمیع إسھاماتھا

 مسائل أخرى
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األنشطة التحضیریة للدورة التاسعة عشرة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة 
)2022-2023( 

 
 المسائل القطاعیة

 التقریر الثالث عن حالة الموارد الوراثیة الحیوانیةالنھوض بإعداد  •
 ورفع تقریر عن التقدم المحرزلألغذیة والزراعة في العالم 

إع��داد وثیق��ة بش�������أن تنفی��ذ خط��ة العم��ل الع��المی��ة للموارد الوراثی��ة  •
 الحیوانیة وإمكانیة تحدیثھا

لي بش�������أن تنفی��ذ خط��ة العم��ل الع��المی��ة إع��داد تقریر المنظم��ة المرح •
 للموارد الوراثیة الحیوانیة

 إعداد تقریر موجز عن حالة الموارد الوراثیة الحیوانیة واتجاھاتھا •

ال��م��وارد ال��وراث��ی���ة 
 الحیوانیة

للموارد الوراثیة المائیة لألغذیة  خطة العمل العالمیةإعداد متابعة  •
 والزراعة في العالم

ال��م��وارد ال��وراث��ی���ة 
 المائیة

عالمیة  • یذ خطة العمل ال عداد تقریر المنظمة المرحلي بش�������أن تنف إ
 للموارد الوراثیة الحرجیة

ثاني  • ثاني والتقریر ال یذ ال لحالة الموارد الوراثیة عرض تقریر التنف
  الحرجیة في العالم

ال��م��وارد ال��وراث��ی���ة 
 الحرجیة 

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

ال��ك���ائ��ن���ات ال��ح��ی���ة 
 الدقیقة والالفقاریات

یة • لة الموارد الوراثی�ة النب�ات حا لث عن  عداد التقریر الث�ا یة  إ لألغذ
 والزراعة في العالم

ثانیة للموارد إع • داد تقریر مرحلي عن تنفیذ خطة العمل العالمیة ال
  راثیة النباتیةالو

، خطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیةإعداد مش���روع  •
 حسب االقتضاء

ال��م��وارد ال��وراث��ی���ة 
 النباتیة 

 المسائل المشتركة بین القطاعات
ح���ال���ة التنوع البیولوجي إع���داد تقریر مرحلي عن تنفی���ذ مت���ابع���ة  •

 ل��������������������ألغ��������������������ذی��������������������ة وال��������������������زراع��������������������ة
 في العالم

ح����ال����ة ال����ت����ن����وع 
البیولوجي لألغ��ذی��ة 

 والزراعة في العالم
ال���حص���������ول ع���ل���ى  متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوع •

ال��م��وارد ال��وراث��ی���ة 
 وتقاسم منافعھا 

ال���ت���ك���ن���ول���وج���ی���ات  متابعة التوصیات السابقة الصادرة عن الھیئة بشأن ھذا الموضوع •
 البیولوجیة

التس���لس���لیة الرقمیة بش���أن الموارد النظر في اس���تخدام "المعلومات  •
الوراثیة لألغذیة والزراعة" وآثارھا المحتملة على ص����ون الموارد 
الوراثیة لألغذیة والزراعة واس��تخدامھا بش��كل مس��تدام والحص��ول 

 علیھا وتقاسم منافعھا

"ال�����م�����ع�����ل�����وم�����ات 
التس����لس����لیة الرقمیة 
بش����������أن ال����م����وارد 
ثی���ة لألغ���ذی���ة  الورا

 والزراعة"
العالمي الموجھ من البلدان لدور الموارد الوراثیة اس��تعراض التقییم  •

 لألغذیة والزراعیة في التكیّف مع تغیر المناخ والتخفیف من وطأتھ
 إعداد متابعة التقییم •

 تغیر المناخ

اس������تعراض العمل على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وعلى  •
 التغذیة والصحة 

 التغذیة والصحة 
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مرحلي/استعراض للخطة االستراتیجیة وبرنامج العمل إعداد تقریر  •
 المتعدد السنوات

متابعة التوص����یات الس����ابقة الص����ادرة عن الھیئة بش����أن المقاص����د  •
 والمؤشرات، ورفع التقاریر بشأن أھداف التنمیة المستدامة

 اإلدارة 

دعوة الص������كوك والمنظمات الدولیة إلى رفع تقاریر عن عملھا في  •
 ھیئة، وتجمیع مدخالتھامجال دعم أنشطة ال

 مسائل أخرى
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 زايالمرفق 
 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعات العمل الفنیة الحكومیة الدولیة 

 المنتخبون خالل الدورة العادیة السابعة عشرة للھیئة
 

 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة 
 الحیوانیة لألغذیة والزراعةالمعنیة بالموارد الوراثیة 

 
 البلد (عدد البلدان في كل إقلیم) التشكیل

 أفریقیا
)5( 

 الجزائر
 جمھوریة أفریقیا الوسطى

 كوت دیفوار
 كینیا

 زمبابوي
 نامیبیا العضو المناوب األول:
 تونس العضو المناوب الثاني:

 آسیا 
)5( 

 الصین
 جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

 الفلبین
 جمھوریة كوریا

 تایلند
 بوتان العضو المناوب األول:
 مالیزیا العضو المناوب الثاني:

 أوروبا
)5( 

 فرنسا
 ألمانیا
 ھولندا

 النرویج
 بولندا

 السوید العضو المناوب األول:
 سویسرا العضو المناوب الثاني:

 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي 
)5( 

 األرجنتین
 البرازیل

 كوبا
 بنما

 أوروغواي
 كوستاریكا العضو المناوب األول:
 جامایكا العضو المناوب الثاني:

 الشرق األدنى
)4( 

 جمھوریة إیران اإلسالمیة
 العراق

 لبنان
 اإلمارات العربیة المتحدة
 األردنالعضو المناوب األول: 
 قطرالعضو المناوب الثاني: 

 أمریكا الشمالیة
)2( 

 الوالیات المتحدة األمریكیة 
 كندا

 جنوب غرب المحیط الھادئ
)2( 

 فیجي
 تونغا

 فانواتو العضو المناوب األول:
 ساموا العضو المناوب الثاني:

 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة 
 المخصصة المعنیة بالموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة

 
 التشكیل

 البلد (عدد البلدان في كل إقلیم)

 أفریقیا
)5( 

 بوركینا فاسو
 تشاد

 المغرب
 جنوب أفریقیا

 أوغندا
 أنغوال العضو المناوب األول:

 موریتانیاالعضو المناوب الثاني: 
 الھند آسیا
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 إندونیسیا )5(
 الیابان
 مالیزیا
 الفلبین

 تایلند العضو المناوب األول:
جمھوریة الو الدیمقراطیة العضو المناوب الثاني: 

 الشعبیة
 أوروبا

)5( 
 البوسنة والھرسك

 تشیكیا
 فرنسا
 ألمانیا

 النرویج
 -- العضو المناوب األول:
 -- العضو المناوب الثاني:

 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي 
)5( 

 األرجنتین
 البرازیل

 شیلي
 بنما

 بیرو
 جامایكا العضو المناوب األول:
 باراغواي العضو المناوب الثاني:

 الشرق األدنى
)4( 

 جمھوریة مصر العربیة
 سلطنة عمان

 المملكة العربیة السعودیة
 الجمھوریة العربیة السوریة

 الكویت العضو المناوب األول:
 العراق العضو المناوب الثاني:

 أمریكا الشمالیة
)2( 

 كندا
 الوالیات المتحدة األمریكیة

 غرب المحیط الھادئجنوب 
)2( 

 باالو
 جزر سلیمان

 تونغا العضو المناوب األول:
    جزر مارشال العضو المناوب الثاني:
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 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة 
 المعنیة بالموارد الوراثیة الحرجیة

 
 التشكیل

 البلد (عدد البلدان في كل إقلیم)

 أفریقیا
)5( 

 أنغوال
 الكامیرون

 إثیوبیا
 توغو
 تونس

 إسواتیني األول:العضو المناوب 
 غانا العضو المناوب الثاني:

 آسیا 
)5( 

 الصین
 جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

 جمھوریة كوریا
 مالیزیا

 تایلند
 الھند العضو المناوب األول:
 إندونیسیا العضو المناوب الثاني:

 أوروبا
)5( 

 فنلندا
 إیطالیا
 بولندا

 االتحاد الروسي
 السوید

 فرنسا العضو المناوب األول:
 النرویج العضو المناوب الثاني:

 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي 
)5( 

 األرجنتین
 البرازیل

 كوستاریكا
 كوبا
 غیانا

 بیرو العضو المناوب األول:
 بنما العضو المناوب الثاني:

 الشرق األدنى
)4( 

 األردن
 لبنان

 السودان
 الیمن

 جمھوریة إیران اإلسالمیة العضو المناوب األول:
 الجمھوریة العربیة السوریة العضو المناوب الثاني:

 أمریكا الشمالیة
)2( 

  الوالیات المتحدة األمریكیة
 كندا

 جنوب غرب المحیط الھادئ
)2( 

 بابوا غینیا الجدیدة
 فانواتو

 فیجي العضو المناوب األول:
    جزر سلیمان المناوب الثاني:العضو 
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 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة 
 المعنیة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 
 التشكیل

 البلد (عدد البلدان في كل إقلیم)

 أفریقیا
)5( 

 الجزائر
 الكامیرون

 إریتریا
 السنغال

 زامبیا
 مالوي المناوب األول:العضو 

 المغرب العضو المناوب الثاني:
 آسیا 

)5( 
 بنغالدیش

 الھند
 إندونیسیا

 الیابان
 تایلند

 مالیزیا العضو المناوب األول:
 بوتان العضو المناوب الثاني:

 أوروبا
)5( 

 فرنسا
 جورجیا

 ھولندا
 االتحاد الروسي

 سویسرا
 البوسنة والھرسك العضو المناوب األول:

 السوید المناوب الثاني:العضو 
 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي 

)5( 
 البرازیل

 شیلي
 إكوادور
 جامایكا

 بیرو
 كوستاریكا العضو المناوب األول:
 كوبا العضو المناوب الثاني:

 الشرق األدنى
)4( 

 جمھوریة مصر العربیة
 الكویت
 السودان

 الیمن
 العربیة السعودیةالمملكة  العضو المناوب األول:
 اإلمارات العربیة المتحدة العضو المناوب الثاني:

 أمریكا الشمالیة
)2( 

 كندا
 الوالیات المتحدة األمریكیة

 جنوب غرب المحیط الھادئ
)2( 

 جزر كوك
 ساموا

 تونغا العضو المناوب األول:
 فیجي العضو المناوب الثاني:
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 حاءالمرفق 
 قائمة بالوثائق

 
 وثائق العمل والوثائق المعروضة لإلحاطة

 CGRFA-17/19/1 المؤقت األعمال جدول

 CGRFA-17/19/1 Add.1 المؤقتان الزمني والجدول التفصیلي األعمال جدول
Rev.1 

 CGRFA-17/19/1/Inf.1 والزراعة لألغذیة الوراثیة لھیئة الموارد األساسي النظام

 CGRFA-17/19/1/Inf.2 والزراعة یةلألغذ یةالموارد الوراث لھیئة یةالالئحة الداخل

Declaration of competences and voting rights submitted by the 
European Union and its 28 Member States 

CGRFA-17/19/1/Inf.3 

 CGRFA-17/19/1/Inf.4 بالوثائق قائمة

 في والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد بدور المتعلق العمل اس�����تعراض
 األمن الغذائي تحقیق

CGRFA-17/19/2 

Submissions by Members on the contribution of genetic resources 
for food and agriculture to the four pillars of food security and to 

the achievement of relevant Sustainable Development Goals  

CGRFA-17/19/2/Inf.1 

 المعني والق���انونیین الفنیین الخبراء لفریق الرابع���ة ال���دورة تقریر
 منافعھا وتقاسم على الموارد بالحصول

CGRFA-17/19/3.1 

 عناص���ر س���یاق ض���من تص���ف، التي التفس���یریة المالحظات مس���ودة
 لمختلف الممیزة الس���مات منافعھا، الموارد وتقاس���م على الحص���ول
 والزراعة الوراثیة لألغذیة للموارد الفرعیة القطاعات

CGRFA-17/19/3.2 

Inputs by Members and observers on access and benefit-sharing 
for genetic resources for food and agriculture 

CGRFA-17/19/3.2/Inf.1 

Report of the First Meeting of the Expert Group on Micro-
organism and Invertebrate Genetic Resources for Food and 

Agriculture 

CGRFA-17/19/3.2/Inf.2 

Outputs of the International Workshop on Access and Benefit-
sharing for Genetic Resources for Food and Agriculture 

CGRFA-17/19/3.2/Inf.3 

Access and benefit-sharing for genetic resources for food and 
agriculture: Survey findings 

CGRFA-17/19/3.2/Inf.4 

 لألغذیة الوراثیة الموارد الرقمیة" بش������أن التس������لس������ل "معلومات
 الغذائي األمن وأھمیتھا بالنسبة إلى والزراعة

CGRFA-17/19/4  

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
http://www.fao.org/3/my588en/my588en.pdf
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Submissions by Members and observers on “digital sequence 
information” on genetic resources for food and agriculture 

CGRFA-17/19/4/Inf.1 

 وطأة من التخفیف في والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد دور تقییم
 معھ المناخ والتكیف تغیر

CGRFA-17/19/5 

Submissions by countries on the implementation of the voluntary 
guidelines to support the integration of genetic diversity into 

national climate change adaptation planning 

CGRFA-17/19/5/Inf.1 

 CGRFA-17/19/6 والتغذیة والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد بشأن العمل استعراض

 CGRFA-17/19/7.1 العالم في والزراعة لألغذیة البیولوجي التنوع حالة تقریر إعداد

 المعنیة الوطنیة جھات التنس������یق لمجموعة األول االجتماع تقریر
 والزراعة البیولوجي لألغذیة بالتنوع

CGRFA-17/19/7.2 

 واإلجراءات االحتی��اج��ات - والزراع��ة لألغ��ذی��ة البیولوجي التنوع
 الممكنة

CGRFA/17/19/7.3 

Submissions by countries on the draft needs and possible actions 
for the conservation and sustainable use of biodiversity for food 

and agriculture  

CGRFA-17/19/7.3/Inf.1 

 ال��دولی��ة الحكومی��ة الفنی��ة العم��ل لمجموع��ة الث��انی��ة ال��دورة تقریر
 لألغذیة والزراعةالمائیة  الوراثیة المعنیة بالموارد المخصصة

CGRFA-17/19/8.1 

المخص���ص���ة  یةالدول یةالحكوم یةالنظام األس���اس���ي لجماعة العمل الفن
والزراع��ة واألعض�������اء  ی��ةلألغ��ذ ی��ةالم��ائ ی��ةالوراث ب��الموارد ی��ةالمعن

عش���رة  الس���ادس���ة یةورة العادالد واألعض���اء المناوبون المنتخبون في
 لھیئةل

CGRFA-17/19/8.1/Inf.1 

 في والزراعة لألغذیة المائیة الوراثیة الموارد حالة عن التقریر إعداد
 العالم

CGRFA-17/19/8.2 Rev.1 

The State of the World’s Aquatic Genetic Resources for Food and 
Agriculture – Proofing version 

CGRFA-17/19/8.2/Inf.1 

 CGRFA-17/19/8.2/Inf.2 األسماك یدللجنة مصا ینالدورة الثالثة والثالث یرتقر

Report of the Ninth Session of the Sub-committee on Aquaculture CGRFA-17/19/8.2/Inf.3 

Report of the Second Session of the Committee on Fisheries 
Advisory Working Group on Aquatic Genetic Resources and 

Technologies 

CGRFA-17/19/8.2/Inf.4 

 والزراعة لألغذیة المائیة الوراثیة الموارد حالة لمتابعة الخیارات
 العالم في

CGRFA-17/19/8.3 

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
http://www.fao.org/3/my618en/my618en.pdf
http://www.fao.org/3/my596en/my596en.pdf
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 المعنیة الدولیة الحكومیة الفنیة العمل لجماعة التاسعة الدورة تقریر
 والزراعة لألغذیة النباتیة بالموارد الوراثیة

CGRFA-17/19/9.1 

لدول یةالحكوم یةالنظام األس�������اس������ي لجماعة العمل الفن  یةالمعن یةا
والزراعة واألعض����اء واألعض����اء  یةلألغذیة النبات یةبالموارد الوراث

 للھیئةالسادسة عشرة یة المناوبون المنتخبون في الدورة العاد

CGRFA-17/19/9.1/Inf.1 

 العالمیة العمل خطة تنفیذ لدعم والزراعة األغذیة منظمة أنش������طة
 والزراعة لألغذیة النباتیة ثیةللموارد الورا الثانیة

CGRFA-17/19/9.2 

Draft voluntary guidelines for the conservation and sustainable use 
of farmers’ varieties/landraces 

CGRFA-17/19/9.2/Inf.1 

Status of development of the World Information and Early 
Warning System on plant genetic resources for food and 

agriculture 

CGRFA-17/19/9.2/Inf.2 

Proposal for an international symposium on on-farm management 
of farmers’ varieties/landraces and networking mechanisms 

CGRFA-17/19/9.2/Inf.3 

Proposal for an international symposium on in situ conservation of 
crop wild relatives and wild food plants 

CGRFA-17/19/9.2/Inf.4 

Facilitating the implementation and monitoring of the Genebank 
Standards 

CGRFA-17/19/9.2/Inf.5 

Draft revised Reporting Format for Monitoring the 
Implementation of the Second Global Plan of Action for Plant 

Genetic Resources for Food and Agriculture 

CGRFA-17/19/9.2/Inf.6  

 CGRFA-17/19/9.3 واتجاھاتھا بالبذور الخاصة والقوانین السیاسات حالة

Review of the status and trends of seed policies and seed laws CGRFA-17/19/9.3/Inf.1 

 لألغذیة النباتیة الوراثیة الموارد حالة بش������أن الثالث التقریر إعداد
 العالم في والزراعة

CGRFA-17/19/9.4 

Preparation of country reports for The Third Report on the State 
of the World's Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

CGRFA-17/19/9.4/Inf.1 

 الدولیة الحكومیة الفنیة العمل لمجموعة الخامس�������ة الدورة تقریر
 الحرجیة بالموارد الوراثیة المعنیة

CGRFA-17/19/10.1 

لدول یةالحكوم یةس�������اس������ي لجماعة العمل الفنألالنظام ا  یةالمعن یةا
عض��������اء المن��اوبون عض��������اء واألواأل ی��ةالحرجی��ة ب��الموارد الوراث

 ھیئةلل السادسة عشرة یةالمنتخبون في الدورة العاد

CGRFA-17/19/10.1/Inf.1 

 الحرجیة الوراثیة الموارد لص������ون العالمیة العمل خطة تنفیذ حالة
 وتنمیتھا المستدام واستخدامھا

CGRFA-17/19/10.2 

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
http://www.fao.org/3/my564en/my564en.pdf
http://www.fao.org/3/my575en/my575en.pdf
http://www.fao.org/3/my601en/my601en.pdf
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First report on the Implementation of the Global Plan of Action for 
the Conservation, Sustainable Use and Development of Forest 

Genetic Resources 

CGRFA-17/19/10.2/Inf.1 

Global framework on forests and main forest-related financing 
mechanisms 

CGRFA-17/19/10.2/Inf.2 

Revised draft voluntary guidelines for preparing a national 
strategy for forest genetic resources 

CGRFA-17/19/10.2/Inf.3 

Updated draft funding strategy for the implementation of the 
Global Plan of Action for the Conservation, Sustainable Use and 

Development of Forest Genetic Resources 

CGRFA-17/19/10.2/Inf.4 

 CGRFA-17/19/10.3 العالم في الحرجیة الوراثیة الموارد حالة عن الثاني التقریر إعداد

Draft guidelines for the preparation of country reports for The 
Second Report on the State of the World’s Forest Genetic 

Resources 

CGRFA-17/19/10.3/Inf.1 

 ال��دولی��ة الحكومی��ة الفنی��ة العم��ل لجم��اع��ة الع��اش������رة ال��دورة تقریر
 والزراعة لألغذیة الحیوانیة بالموارد الوراثیة المعنیة

CGRFA-17/19/11.1 

لدول یةالحكوم یةس�������اس������ي لجماعة العمل الفناألالنظام   یةالمعن یةا
األعض��اء و األعض��اءوالزراعة و یةأللغذ یوانیةالحیة بالموارد الوراث

 ھیئةعشرة لل ةسادسیة الالمناوبون المنتخبون في الدورة العاد

CGRFA-17/19/11.1/Inf.1 

 CGRFA-17/19/11.2 الحیوانیة الوراثیة للموارد العالمیة العمل خطة تنفیذ استعراض

Review of methods for identification and valuation of ecosystem 
services provided by livestock breeds 

CGRFA-17/19/11.2/Inf.1 

Funding Strategy for the Implementation of the Global Plan of 
Action for Animal Genetic Resources: achievements and 

challenges 

CGRFA-17/19/11.2/Inf.2 

Report on the status of development of the Domestic Animal 
Diversity Information System 

CGRFA-17/19/11.2/Inf.3 
Rev.1 

Status and trends of animal genetic resources – 2018 CGRFA-17/19/11.2/Inf.4 

Revised draft FAO guidelines on developing sustainable value 
chains for small-scale livestock producers 

CGRFA-17/19/11.2/Inf.5 

Status of preparation of guidelines on results-based incentive 
systems supporting the continued provision of ecosystem services 

CGRFA-17/19/11.2/Inf.6 

 بش�����أن العمل خطة مش�����روع بش�����أن التش�����اوریة العملیة عن تقریر
 الكائنات من والزراعة لألغذیة الوراثیة المستدام للموارد االستخدام

 وصونھا والالفقاریات الدقیقة الحیة

CGRFA-17/19/12.1 

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
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
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 الوراثیة للموارد المس���تدام االس���تخدام بش���أن العمل خطة مش���روع
 وصونھا والالفقاریات الدقیقة الحیة الكائنات من والزراعة لألغذیة

CGRFA-17/19/12.2 

Submissions by Members and observers on the draft work plan for 
future work on sustainable use and conservation of micro-

organism and invertebrate genetic resources 

CGRFA-17/19/12.2/Inf.1 
Rev.1 

Progress report on the implementation of the International 
Initiative for the Conservation and Sustainable Use of Pollinators 

CGRFA-17/19/12.2/Inf.2 

Progress report on the implementation of the International 
Initiative for the Conservation and Sustainable Use of Soil 

Biodiversity 

CGRFA-17/19/12.2/Inf.3 

المراجعة  االس���تراتیجیة الخطة مش���روع واس���تعراض المرحلي التقریر
 ذلك في بم�ا )،2027-2018والزراعة ( لألغذیة لھیئ�ة الموارد الوراثی�ة

 المتعدد السنوات العمل برنامج

CGRFA-17/19/13 

 CGRFA-17/19/14 الدولیة والمنظمات الصكوك مع التعاون

Submissions by international instruments and organizations CGRFA-17/19/14/Inf.1 

Report from the Secretariat of the Convention on Biological 
Diversity 

CGRFA-17/19/14/Inf.2 

Report from the Global Crop Diversity Trust CGRFA-17/19/14/Inf.3 

Report from CGIAR  CGRFA-17/19/14/Inf.4 

Report from International Treaty on Plant Genetic Resources for 
Food and Agriculture 

CGRFA-17/19/14/Inf.5 

Collaboration with the International Treaty on Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture 

CGRFA-17/19/14/Inf.6 

  

http://www.fao.org/3/my605en/my605en.pdf
http://www.fao.org/3/my595en/my595en.pdf
http://www.fao.org/3/my828en/my828en.pdf
http://www.fao.org/3/my889en/my889en.pdf
http://www.fao.org/3/my606en/my606en.pdf
http://www.fao.org/3/my607en/my607en.pdf
http://www.fao.org/3/mz019en/mz019en.pdf
http://www.fao.org/3/my971en/my971en.pdf
http://www.fao.org/3/my972en/my972en.pdf
http://www.fao.org/3/my973en/my973en.pdf
http://www.fao.org/3/mz018en/mz018en.pdf
http://www.fao.org/3/my697en/my697en.pdf
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 وثائق أخرى
 

إلى مختلف بالنسبة  ھاوارد وتقاسم منافعمحلي للحصول على المال یذر التنفیسیعناصر لت
 والزراعةلألغذیة  یةللموارد الوراث یةالقطاعات الفرع

Proceedings of the International Workshop on Access and Benefit-Sharing for Genetic 
Resources for Food and Agriculture 

 البریة یةالغذائ والنباتات للمحاصیل البریة األقارب لصون یةالطوعجیھیة المبادئ التو
 لھا المستدام واالستخدام

 
 دراسات أساسیةوثائق 

 
Background Study Paper No. 

68 
Exploratory Fact-Finding Scoping Study on “Digital 
Sequence Information” on Genetic Resources for Food and 
Agriculture 

Background Study Paper No. 
69 

Biodiversity for food and agriculture and food security - An 
exploration of inter-relationships 

 

http://www.fao.org/3/CA0099EN/ca0099en.pdf
http://www.fao.org/3/CA0099EN/ca0099en.pdf
http://www.fao.org/3/CA2359EN/ca2359en.pdf
http://www.fao.org/3/CA2359EN/ca2359en.pdf
http://www.fao.org/3/CA2359EN/ca2359en.pdf
http://www.fao.org/3/CA2359EN/ca2359en.pdf
http://www.fao.org/3/CA2359EN/ca2359en.pdf
http://www.fao.org/3/CA3218EN/ca3218en.pdf
http://www.fao.org/3/CA3218EN/ca3218en.pdf
http://www.fao.org/3/CA3218EN/ca3218en.pdf
http://www.fao.org/3/CA3218EN/ca3218en.pdf
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 طاءالمرفق 
 أعضاء ھیئة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 
والبحر  أمریكا الالتینیة أوروبا الشرق األدنى آسیا أفریقیا

 أمریكا الشمالیة الكاریبي
 الجزائر

 أنغوال
 بنن

 بوتسوانا
 فاسو بوركینا

 بوروندي
 الكامیرون

 كابو فیردي
جمھوریة 

فریقیا أ
 الوسطى

 تشاد
 جزر القمر

 الكونغو
 كوت دیفوار

جمھوریة 
الكونغو 

 الدیمقراطیة
غینیا 

 االستوائیة
 إریتریا

 إسواتیني
 إثیوبیا
 غابون

 غانا
 غامبیا
 غینیا
 بیساو-غینیا
 كینیا

 لیسوتو
 یارلیب

 مدغشقر
 مالوي

 مالي
 موریتانیا

 موریشیوس
 المغرب

 موزامبیق
 نامیبیا
 النیجر

 نیجیریا
 رواندا

سان تومي 
 وبرینسیبي

 السنغال
 سیشیل

 سیرالیون
 جنوب أفریقیا

 توغو
 تونس
 أوغندا

جمھوریة 
 تنزانیا المتحدة

 زامبیا
 زمبابوي

 بنغالدیش
 بوتان

 كمبودیا
 الصین

جمھوریة 
كوریا الشعبیة 

 الدیمقراطیة 
 الھند

 إندونیسیا
 الیابان

 كازاخستان
الو جمھوریة 

الدیمقراطیة 
 الشعبیة
 مالیزیا
 ملدیف
 منغولیا
 میانمار

 نیبال
 باكستان
 الفلبین

جمھوریة 
 كوریا

 سري النكا
 تایلند

 فییت نام
 
 

 فغانستانأ
 مصرجمھوریة 

 العربیة
جمھوریة إیران 

 اإلسالمیة
 العراق
 األردن
 الكویت

 قیرغیزستان
 لبنان
 لیبیا

 عمان
 قطر

المملكة العربیة 
 السعودیة
 السودان

الجمھوریة 
 العربیة السوریة

 طاجیكستان
اإلمارات 

 العربیة المتحدة
 الیمن

 ألبانیا
 أرمینیا
 النمسا

 أذربیجان
 بیالروس

 بلجیكا
البوسنة 

 والھرسك
 بلغاریا
 كرواتیا
 قبرص
 تشیكیا

 الدانمرك
 إستونیا
االتحاد 

 األوروبي
 فنلندا

 فرنسا
 جورجیا

 ألمانیا
 الیونان
 ھنغاریا
 آیسلندا
 آیرلندا

 إسرائیل
 إیطالیا
 التفیا

 لیتوانیا
 لكسمبرغ

 مالطة
جمھوریة 

 مولدوفا
الجبل 
 األسود
 ھولندا

مقدونیا 
 الشمالیة
 النرویج

 بولندا
 البرتغال
 رومانیا
االتحاد 
 الروسي

 سان مارینو
 صربیا

 سلوفاكیا
 سلوفینیا
 إسبانیا
 السوید

 سویسرا
 تركیا

 أوكرانیا
المملكة 
المتحدة 

لبریطانیا 
العظمى 

یرلندا آو
 الشمالیة

 أنتیغوا وباربودا
 األرجنتین

 جزر البھاما
 بربادوس

 بلیز
 دولة بولیفیا المتعددة القومیات

 البرازیل
 شیلي

 كولومبیا
 كوستاریكا

 كوبا
 دومینیكا

 الجمھوریة الدومینیكیة
 إكوادور

 السلفادور
 غرینادا

 غواتیماال
 غیانا

 ھایتي
 ھندوراس

 جامایكا
 المكسیك

 نیكاراغوا
 بنما

 باراغواي
 بیرو

 سان كیتس ونفیس
 سانت لوسیا

 سان فنسنت وغرینادین
 سورینام

 ترینیداد وتوباغو
 أوروغواي

 جمھوریة فنزویال البولیفاریة
 
 

 كندا
 الوالیات المتحدة األمریكیة

 
 
 

جنوب غرب المحیط 
 الھادئ

 أسترالیا
 جزر كوك

 فیجي
 جزر مارشال

 نیوزیلندا
 باالو

 بابوا غینیا الجدیدة
 ساموا

 جزر سلیمان
 تونغا

 فانواتو

 


	ثاني عشر- الموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة واللافقاريات
	تُعرض السمات المميزة للموارد الوراثية للأغذية والزراعة التي تستدعي حلولاً مميزة للحصول عليها وتقاسم منافعها في ما يلي ضمن سبع مجموعات. والهدف من ذلك إظهار التوازن بين جميع القطاعات الفرعية للأغذية والزراعة. ولا تنطبق كل سمة بالضرورة على جميع الموارد ا...
	وهذه السمات هي سمات مميّزة لكن ليست بالضرورة فريدة من نوعها بالنسبة إلى الموارد الوراثية للأغذية والزراعة. فرغم إمكانية وجود بعض السمات المشتركة المبيّنة فيما يلي بين الموارد الوراثية الأخرى والموارد الوراثية للأغذية والزراعة، إلا أنّ التمازج الخاص له...
	ولغرض هذا الجدول، تعتبر الموارد الوراثية من اللافقاريات عوامل مكافحة من اللافقاريات. وتعبر الملقحات من اللافقاريات موارد وراثية حيوانية. في حين أن اللافقاريات المائية المستخدمة في الأغذية تعتبر موارد وراثية مائية. ويمكن معالجة الموارد الوراثية من اللا...

