CGRFA/WG-FGR-6/21/Report

الدورة السادسة جملموعة العمل الفنية
احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية
 15-13أبريل/نيسان 2021

CGRFA/WG-FGR-6/21/Report

هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
تقرير الدورة السادسة
جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية
املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية

 15-13أبريل/نيسان

2021

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
روما2021 ،

إ ّن مجيع الواثئق املع ّدة للدورة اخلامسة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية
التابعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة متاحة على شبكة اإلنرتنت على العنوان التايل:

http://www.fao.org/forest-genetic-resources/working-group/intergovernmental-technical-working-group-on-forest-geneticresources/ar/

ميكن أيضاً طلب احلصول عليها من:
أمني جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية
املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية
شعبة السياسات واملوارد احلرجية
إدارة الغاابت
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
00153 Rome, Italy

الربيد اإللكرتوين:

FO-ITWG-FGR@fao.org

األوصاف املستخدمة يف هذه الوثيقة وطريقة عرض موضوعاهتا ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
يف ما يتعلق ابلوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو يف ما يتعلق بسلطاهتا أو بتعيني حدودها وختومها.
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املرفق جيم -القائمة ابلواثئق
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ّأوًل -مقدمة
عقدت جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية (جمموعة العمل) دورهتا الس ا ا ا ااادس ا ا ا ااة
-1
خالل الفرتة املمتدة من  13إىل  15أبريل /نيسان  .2021وترد أمساء أعضاء جمموعة العمل واملناوبني يف املرفق ابء .وميكن
1
االطالع على قائمة املندوبني واملراقبني على املوقع اإللكرتوين جملموعة العمل.
وانعقدت هذه الدورة بش ا ااكل افرتاض ا ااي بص ا اافة اس ا ااتثنائية يف ل جائحة وفيد 19-العاملية ،والقيود والشا ا اواغل
-2
املتص ا االة ابلص ا ااحة العامة .وجاء الر عقب مش ا اااورات أجراها مكتب هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) بش ا ااأن
ترتيبات عقد االجتماع بشكل افرتاضي وإقرار أعضاء جمموعة العمل هلا.
وأ دت جمموعة العمل ،قبل بدء مداوالهتا ،أ ّن االجتماع االفرتاض ا ا ااي يشا ا ا ا ّكل دورة عادية رمسية جملموعة العمل.
-3
واتفقت على تطبيق قواعدها وممارس اااهتا العادية لتس اايري أعمال االجتماع ،وعلى تعليق أي قواعد قد تتعارض مع الش ااكل
االفرتاضي املستخدم لغرض عقد هذا االجتماع .ما اتفقت على تطبيق أي إجراءات خاصة أو أساليب عمل مع ّدلة قد
تقتضيها احلاجة لضمان فاءة تسيري أعمال االجتماع.

اثنيًا -افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر
-4

واملراقبني.

ورحب ابملندوبني
افتتح الدورة السيد ( Czesław Koziolبولندا) ،انئب رئيس الدورة اخلامسة جملموعة العملّ ،

ورحبت الس ا ا ا اايدة  ،Mette Wilkieمديرة ش ا ا ا ااعبة الغاابت ابملندوبني واملراقبني .وشا ا ا ا ا ّددت على األ ية احلامسة
-5
ّ
ض ا اا
لألش ااوار وغريها من أنواع النبااتت اخلش اابية ومواردها الوراثية للس ا ا ّكان والتنوع البيولوجي على حد س ا اواء .وا ّ رت أي ً
ابلدور اهلام لإلدارة املستدامة للغاابت يف محاية التنوع البيولوجي ،مبا يشمل إعادة أتهيل الغاابت .وأشارت ذلر إىل أن
النواح يف إص ااالح الغاابت يقتض ااي وجود نُظم وطنية لبذور األش ااوار تعمل على يو جيد وتراعي االعتبارات الوراثية يف
األنشااطة العملية إلعادة أتهيل الغاابت .وعالوةً على الر ،شا ّددت على أ ّن املواضاايع املعروضااة للناقش يف هذا االجتماع
ترتبط على يو وثيق ابلتنمية املسااتدامة وابوهود الرامية إىل صااون التنوع البيولوجي واملوارد الوراثية احلرجية .وأبرحلت احلاجة
إىل حلايدة التوعية وش ا ّددت على أ ّن تنفيذ خطة العمل العاملية لصااون املوارد الوراثية احلرجية واسااتخدامها املسااتدام وتنميتها
(خطة العمل العاملية) يساهم يف اوهود العاملية.
ورحبت الساايدة  ،Irene Hoffmannأمينة اهليئة ،ابملندوبني واملراقبني .وش ا ّددت على أ ية مواصاالة تنفيذ خطة
-6
ّ
العمل العاملية ،ورص ا ا ا ااد تنفيذها ،فض ا ا ا ا ًاال عن إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل (التقرير الثاين)،
ابلنسابة إىل عمل اهليئة .وختمت مداخلتها ابلتشاديد على ضارورة معاوة مساألة املوارد الوراثية احلرجية يف الساياو األوساع

http://www.fao.org/forest-genetic-resources/working-group/intergovernmental-technical-working-group-on-forest- 1
genetic-resources/detail/en/c/1256834/

CGRFA/WG-FGR-6/21/Report

2

للتنوع البيولوجي ،وتنفيذ السااياسااات املتعلقة ابملوارد الوراثية احلرجية مبا يتماشااى مع السااياسااات األخريف ،مبا يف الر تلر
اليت تتناول املوارد الوراثية األخريف وصون التنوع البيولوجي واستخدامه على يو مستدام بشكل عام.
علما أبنه ،متاش ا ا ا اايًا مع املادة الثالثة من النظام األس ا ا ا اااس ا ا ا ااي جملموعة العمل،
-7
وأحاط انئب الرئيس جمموعة العمل ً
(عوضا عن
(عوضا عن السويد) ومجهورية إيران اإلسالمية
(عوضا عن الكامريون) ،وفرنسا
سوف تشارك ّل من إسواتيين
ً
ً
ً
(عوضا عن السودان) يف هذه الدورة أعضاء.
األردن) ،وأفغانستان
ً
ئيسا .وانتخبت ًال من السيد
-8
وانتخبت جمموعة العمل السيد ( Yongqi Zhenالصني) ر ً
(إس ا اواتيين) والسا اايدة ( Mari Rusanenفنلندا) والسا اايد ( Leonardo Galloاألرجنتني) والسا اايد Khosro Sagheb-
( talebiمجهورية إيران اإلسااالمية) والساايد  ( Gwylim Blackburnندا) والساايد ( Anton Lataاببوا غينيا اوديدة)
نو ًااب للرئيس .وانتُخبت السيدة  Mari Rusanenمقررة للدورة.
Sihle Magagula

-9

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

اثلثًا -حالة تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية
واستخدامها املستدام وتنميتها
 -10نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان حالة تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها
2
املستدام وتنميتها.
علما ابألنشا ا ا ااطة اليت أشا ا ا ااري إليها يف هذه الوثيقة ،وأشا ا ا ااادت ابلتق ّدم ا رحل يف تنفيذ خطة
 -11وأخذت جمموعة العمل ً
ونوهت جمموعة
العمل العاملية ،مبا يش ا ا ا ا ا اامل مس ا ا ا ا ا ااا تها يف جدول األعمال الدويل للبحو يف جمال املوارد الوراثية احلرجيةّ .
العمل بنواح املنظمة يف حشااد املوارد من خار امليزانية إلعداد التقرير الثاين وإنشاااء النظام العاملي اوديد لإلعالم عن املوارد
اوعت جمموعة العمل البلدان
دعما ماليًا هلذا العمل .وش ا ا ّ
الوراثية احلرجية .وتوجهت ابلش ا ااكر إىل حكومة أملانيا على تقدميها ً
اوعتها على مواص االة تعميم املوارد الوراثية احلرجية يف إجراءات أ ثر ًوالً
على تعزيز جهودها لتنفيذ خطة العمل العاملية .وش ا ّ
وأوس ا ا ا ا ااع نطاقًا لإلدارة املس ا ا ا ا ااتدامة للغاابت وتدابري التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من أتثرياته القائمة على الغاابت ،ما
شوعتها على حتديد االحتياجات الختاا إجراءات اسرتاتيوية وحم ّددة من أجل املوارد الوراثية احلرجية.
ّ
 -12وأوص ا اات جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة مواص ا االة تنس ا اايق خطة العمل العاملية ودعم تنفيذها ،ابلتعاون
مع الشابكات اإلقليمية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية اات الصالة ،حساب االقتضااء .وأوصات ذلر أبن
تطلب اهليئة إىل املنظمة مواصاالة بذل جهودها الرامية إىل رفع مسااتويف الوعي الدويل بشااأن خطة العمل العاملية وأب ية املوارد
الوراثية احلرجية والعمل يف أسا اارع وقت ممكن على إاتحة اخلطوط التوجيهية الطوعية إلعداد اس ا ارتاتيوية وطنية للموارد الوراثية
تشوع اهليئة اوهات املاية على دعم تنفيذ
احلرجية ،مبا يف يشمل أمثلة على النُهج الوطنية .ما أوصت جمموعة العمل أبن ّ
خطة العمل العاملية واسرتاتيوية متويلها.
2

الوثيقة .CGRFA/WG-FGR-6/21/2
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ابعا -حالة إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل
رً
-13

نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان حالة إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل.

3

 -14واطلعت جمموعة العمل على حالة إعداد التقرير الثاين واألنشااطة اليت أفيد عنها ابلنساابة إىل إعداد التقرير الثاين.
وتوجهت جمموعة العمل ابلشا ا ا ا ا ااكر إىل منظمة األغذية والزراعة على تنظيمها حلقات عمل تدريبية إقليمية ملعاونة جهات
االتصال الوطنية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية (جهات االتصال الوطنية) على إعداد تقاريرها القطرية .وطلبت إىل املنظمة
ض اامان وجود عملية ش اااملة الجتماعات اخلرباء األربعة اليت س ااتعمل على اس ااتقاء مزيد من املعلومات حول املوارد الوراثية
احلرجية من األسرة العلمية من أجل إعداد التقرير الثاين.
 -15وشددت جمموعة العمل على الطابع امللّح لوضع التقرير الثاين يف صيغته النهائية ،وأوصت اهليئة بدعوة البلدان
اليت مل تبادر إىل الر بعد إىل حتديد جهة اتصال وطنية ومناوبني ،حسب االقتضاء .ودعت ذلر البلدان والشبكات
اإلقليمية واملنظمات الدولية املختصة ،اليت مل تبادر إىل الر بعد ،إىل تقدمي تقاريرها النهائية للمنظمة حبلول
حرصا على عدم أتخري عملية وضع الصياغة النهائية
 31أ توبر/تشرين األول  2021أو يف أقرب وقت ممكن بعد الرً ،
للتقرير الثاين الذي من املزمع أن تقوم جمموعة العمل ابستعراضه يف دورهتا املقبلة وأن اهليئة يف دورهتا التاسعة عشرة العادية.
وأشارت إىل أ ّن إقامة الشبكات اإلقليمية وتبادل التوارب من شأهنما مساعدة جهات االتصال الوطنية على إعداد تقاريرها
القطرية .وأشارت ذلر إىل أ ّن عدة بلدان أبدت عزمها على تقدمي تقاريرها القطرية ضمن املهلة ا ددة .وأبرحلت جمموعة
أيضا الصعوابت البشرية واملالية اليت اعرتضت سبيل الكثري من البلدان لوضع التقرير الثاين يف صيغته النهائية.
العمل العامل ً
 -16وأوصت جمموعة العمل ذلر أبن تدعو اهليئة اوهات املاية إىل مساندة عملية رفع التقارير القطرية ،ال سيما
تلر اخلاصة ابلبلدان النامية ،و ذلر وضع التقرير الثاين يف صيغته النهائية ونشره ،ما أوصت املنظمة ابستكشاف سبل
شوعت ذلر املنظمة على إاتحة
جديدة وجمدية من حيث التكاليف لنشر وتعميم التقرير الثاين ونتائوه الرئيسية .و ّ
التقارير القطرية على موقعها اإللكرتوين.

خامسا -وضع نظام عاملي جديد لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجية
ً
-17

نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان وضع نظام عاملي جديد لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجية.

4

 -18واطلعت جمموعة العمل على األنش ا ا ا ا ااطة اليت أفيد عنها لوض ا ا ا ا ااع النظام العاملي اوديد لإلعالم عن املوارد الوراثية
احلرجية .وأوصاات أبن يتضاامن النظام اوديد أداة سااهلة االسااتخدام لرفع التقارير ومنصااة إلكرتونية يسااهل النفاا إليها من
أجل تبادل البياانت عن املوارد الوراثية احلرجية.

3
4

الوثيقة
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ورحبت جمموعة العمل إبشراك جهات االتصال الوطنية يف عملية تقييم االحتياجات واالختبار يف خمتلف مراحل
-19
ّ
تطوير نظام اإلعالم وأوص اات أبن تس اااهم يف تنس اايق التقارير الوطنية والقطرية بش ااأن املوارد الوراثية احلرجية وابلتايل ختفيف
اوعت
عبء رفع التقارير امللقى على عاتق البلدان وتس ا ا ا ا ااهيل احلص ا ا ا ا ااول على املعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية .وش ا ا ا ا ا ّ
علما
جمموعة العمل املنظمة على مواص ا ا ا ا االة إطالعها جهات االتص ا ا ا ا ااال الوطنية على حالة تطوير نظام اإلعالم .وأخذت ً
برغبة مر ز البحو احلرجية الدولية – املر ز العاملي للحراجة الزراعية واملعهد األورويب للغاابت يف املس ا ااا ة يف تطوير نظام
اإلعالم اوديد.
 -20وأوص ا ا ا اات اهليئة بدعوة البلدان وجهات االتص ا ا ا ااال الوطنية التابعة هلا للمس ا ا ا ااا ة يف تطوير النظام العاملي اوديد
اتنادا إىل الغاايت
لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجية واختباره ومواص ا ا ا ا ا االة إاتحة البياانت عن املوارد الوراثية احلرجية اس ا ا ا ا ا ا ً
واملؤشرات وعوامل التحقق اليت اعتمدهتا اهليئة يف دورهتا العادية السادسة عشرة 5بغرض نشرها على نطاو واسع .وأوصت
ضا اا أبن تطلب اهليئة من املنظمة مواص االة جهودها يف س اابيل وض ااع نظام عاملي جديد س ااهل االس ااتخدام
جمموعة العمل أي ً
عما
لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجية .وش ا ااددت جمموعة العمل أي ً
ضا ا اا على أ ية نّب التكرار ومتييز نظام اإلعالم هذا ّ
سبقه من نظم.

سادسا -احلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها
ً
 -21نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان احلص ا ا ا ا ا ااول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاس ا ا ا ا ا اام منافعها :اس ا ا ا ا ا ااتعراض
6
علما ابلوثيقتني املعروض ا ااتني لغرض اإلحاطة بعنوان "مش ا ااروع مس ا ااح بش ا ااأن التدابري القطرية املتعلقة
وتوقعات ،وأحاطت ً
ابحلصا ا ا ا ااول على املوارد وتقاسا ا ا ا اام منافعها اليت تراعي السا ا ا ا اامات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية
8
املرتبطة هبا" 7،و"إسهامات األعضاء بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها.
 -22وأش ا ااادت جمموعة العمل مبا اض ا ااطلعت به اهليئة من عمل يف جمال احلص ا ااول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
تطورات يف إطار االتفاقات والصكوك
وتقاسم منافعهاّ ،
وشوعت اهليئة على املضي ً
علما ابل ّ
قدما يف هذا العمل وأحاطت ً
الدولية األخريف املعنية ابحلصااول على املوارد وتقاساام منافعها .وش ا ّددت على ضاارورة تفادي االحلدواجية وضاامان االتساااو
ورحبت مبش ااروع مس ااح بش ااأن التدابري القطرية املتعلقة ابحلص ااول على
مع العمل املض ااطلع به يف املنتدايت األخريف املعنيةّ .
املوارد وتقاس ا اام منافعها اليت تراعي الس ا اامات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ابعتباره
ومفيدا لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها القائمة مبا يراعي السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية
ميعا ً
شامال ً
ً
والزراعة .وأدىل أعض ا ا اااء جمموعة العمل بتعليقات على مش ا ا ااروع املس ا ا ااح ،وقدموا معلومات عن املش ا ا اااريع اوارية واخلربات
علما أبنه ما حلال ابإلمكان تقدمي تعليقات وإسهامات خطية.
الوطنية ،وأحاطوا ً

5
6
7
8
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 -23وأوص ا ا اات جمموعة العمل أبن تنظر اهليئة يف مرحلة ما يف تنقيح عناص ا ا اار احلص ا ا ااول على املوارد وتقاس ا ا اام منافعها
مش ا اافوعة مبذ رات تفس ا اريية ،هبدف إبراحل أمثلة حم ّددة للتدابري القطرية املتعلقة ابحلص ا ااول على املوارد وتقاس ا اام منافعها اليت
تراعي السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة و/أو املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

ض ا ا اا أبن تنظر اهليئة يف مرحلة ما يف إعداد تقرير بش ا ااأن تنفيذ التدابري القطرية املتعلقة
 -24وأوص ا اات جمموعة العمل أي ً
ابحلصااول على املوارد وتقاساام منافعها ابلنس ابة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة على الصااعيد
العملي ،والر من أجل حتديد آاثر تدابري احلصااول على املوارد وتقاساام منافعها على اسااتخدام وصااون خمتلف القطاعات
الفرعيااة للموارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة واملعااارف التقليااديااة املرتبطااة ابملوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة والتقاااس ا ا ا ا ا اام العااادل
أبال يؤدي هذا التقرير إىل إثقال اهل األعضاء بعبء رفع التقارير و ّأال يؤدي إىل احلدواجية يف
واملنصف للمنافع .وأوصت ّ
متطلبات اإلبالغ القائمة.
 -25وأوصا اات جمموعة العمل ذلر أبن تطلب اهليئة من األمانة إعداد تقييم عن مديف فائدة عناصا اار احلصا ااول على
املوارد وتقاس ا ا ا اام منافعها لوض ا ا ا ااع تدابري احلص ا ا ا ااول على املوارد وتقاس ا ا ا اام منافعها وتنفيذها ،على النحو املطبق على خمتلف
القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،والر هبدف حتديد الفووات ومواطن الضا ااعف ومعاوتها ،والتوصا ااية
بوضع أنشطة ممكنة لكي تنظر فيها جمموعات العمل واهليئة.

سابعا" -معلومات التسلسل الرقمية" عن املوارد الوراثية احلرجية
ً
 -26نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة :فرص
االبتكار والتحدايت والتداعيات 9.واسااتعرضاات التطبيقات الفعلية أو ا تملة ل ا ا ا ا ا ا ا ا "معلومات التساالساال الرقمية" يف جمال

املوارد الوراثية احلرجية ،على يو ما هو موضا ااح يف وثيقة العمل ،واعتربت أهنا تتناول أهم تطبيقات "معلومات التسا االسا اال
الرقمية" يف جماالت إدارة الغاابت املستدامة وصوهنا واستخدامها املستدام والتوارة اات الصلة.
 -27وأوصت جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة من املنظمة إجراء حتليل لآلاثر امللحو ة للتدابري أو النُهج الوطنية القائمة
املتعلقة ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها لا "معلومات التسلسل الرقمية" على البحث والتطوير يف قطاع األغذية
والزراعة ،لكي تستعرضه جمموعات العمل واهليئة.
 -28وأوصت جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة تقدمي الدعم للبلدان ،خاصة البلدان النامية منها ،مبا يشمل
من خالل توفري التدريب اإلقليمي واألقاليمي ،لبناء القدرات الفنية واملؤسسية والبشرية الالحلمة لتسخري "معلومات التسلسل
الرقمية" يف جمال املوارد الوراثية ألغراض البحث والتطوير.
 -29وأوص اات جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة من املنظمة تنظيم حلقة عمل خالل فرتة ما بني الدورات ،ابلتعاون مع
الصكوك واملنظمات املعنية ،لرفع مستويف وعي أصحاب املصلحة املعنيني بدور "معلومات التسلسل الرقمية" يف مضماري

9
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البحث والتطوير املتصلني ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،وقطاع األغذية والزراعة بصورة عامة ،إضافة إىل التحدايت اليت
تعرتض سبيل الوصول إىل "معلومات التسلسل الرقمية" واالستفادة منها استفادة املة.
 -30وأوصت جمموعة العمل أبن تواصل اهليئة رصد املستودات اات الصلة مب سألة "معلومات التسلسل الرقمية" يف
املنتدايت الدولية األخريف ،ودراس ا ا ااة تبعات هذه املس ا ا ااتودات ابلنس ا ا اابة إىل احلص ا ا ااول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
واسااتخدامها وتقاساام املنافع الناشاائة عنها ،هبدف القيام ،حسااب االقتضاااء ،بتحديد اووانب الرئيسااية اليت ينبغي أخذها
بعني االعتبار عند التعاطي مع "معلومات التس ا ا االس ا ا اال الرقمية" يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،وهتيئة بيئة تنطوي
على مقومات التمكني وتيسا ا ا ا ا ااري الوصا ا ا ا ا ااول إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،و ذلر بناء القدرات على توليد البياانت
واستخدامها وتبادهلا والوصول إليها لصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتنميتها واستخدامها بشكل مستدام.

اثمنًا -دور املوارد الوراثية احلرجية يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه
 -31نظرت جمموعااة العماال يف الوثيقااة بعنوان "تغري املناااخ واملوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة" 10وأخااذت عل ًماا بوثيقيت
املعلومات بعنوان "األنش ا ا ا ا ا ااطة اليت تض ا ا ا ا ا ااطلع منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخ" 11و"دور املوارد الوراثية لألغذية
12
والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه".
علما ابلدراس ا ااة االس ا ااتكش ا ااافية عن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من
 -32وأخذت جمموعة العمل ً
وطأة تغري املناخ والتكيف معه ،وأوص ا اات أبن تطلب اهليئة من املنظمة نش ا اار هذه الدراس ا ااة .واس ا ااتعرض ا اات جمموعة العمل
املشا ااروع املنقح لربانمج العمل املتعدد السا اانوات اخلاص مبسا ااار العمل املتعلق بتغري املناخ على النحو الوارد يف املرفق األول
ابلوثيقة .CGRFA/WG-FGR-6/21/7
 -33وأش ا ا ااارت جمموعة العمل إىل العبء الواقع ابلفعل على البلدان يف ما يتعلق برفع التقارير وإىل ض ا ا اارورة نّب أي
عبء إض ااايف غري ض ااروري وتبس اايط عملية رفع التقارير .وش ا ّددت على أنّه ينبغي لألعمال املقبلة للهيئة يف ما يتعلق بتغري
تكمل عمل سااائر املنظمات الدولية املعنية.
املناخ أن تسااتند إىل العمل اواري يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وأن ّ
ما أوص ا ا ا ا ا اات أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة النظر يف مس ا ا ا ا ا ااألة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية لألغذية
والزراعة يف عملها حول تغري املناخ يف املستقبل.
 -34وأحاااطاات جمموعااة العماال عل ًماا ابلتقااارير القطريااة احلاااليااة املرفوعااة يف إطااار التقرير الثاااين ،وبطلااب اهليئااة إعطااائهاا
توجيهااات إلعااداد تقييم عاااملي بقيااادة البلاادان لاادور املوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة يف التخفيف من وطااأة تغري املناااخ
والتكيف معه 13،إاا ارأتت الر.
 -35واسا ا ااتعرضا ا اات جمموعة العمل االسا ا ااتبيان القطري املقرتح بشا ا ااأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري املناخ على
النحو الوارد يف املرفق الثاين ابلوثيقة  ،CGRFA/WG-FGR-6/21/7وأوصا ا ا ا اات أبن تسا ا ا ا ااتعرض اهليئة هذا االسا ا ا ا ااتبيان
10
11
12
13
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القطري وأن تنظر يف الطرو املرنة املمكنة إلدرا صا اايغة مقتضا اابة أ ثر عن هذا االسا ااتبيان ،عند االقتضا اااء .وأوصا اات أبن
تدعو اهليئة املنظمة إىل تعميم االس ا ا ا ا ا ااتبيان على البلدان وأن تتيح النتائج لكي تنظر فيها جمموعات العمل ،ومن مث اهليئة.
ما أوص ا ا ا ا ا اات أبن تنظر اهليئة يف إمكانية إدرا املعلومات اليت تقدمها البلدان عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري
ض اا عن إجراء تقييم عاملي إضااايف
املناخ يف عمليات التقييم العاملية اوارية حلالة املوارد الوراثية احلرجية والنباتية يف العامل ،عو ً
بشأن تغري املناخ.

 -36وأوص ا ا ا اات جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة اس ا ا ا ااتعراض اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدرا التنوع
الوراثي يف ختطيط التكيف مع تغري املناخ على املس ا ا ا ا ااتويف الوطين ،واقرتاح تغيريات ،حبس ا ا ا ا ااب االقتض ا ا ا ا اااء ،لكي تنظر فيها
جمموعات العمل واهليئة ،مع مراعاة ضا ا ا اارورة معاوة أوجه ضا ا ا ااعف املوارد الوراثية احلرجية إحلاء تغري املناخ ،مبا يتماشا ا ا ااى مع
االتفاقات الدولية اات الصلة.

 -37وعالوةً على الر ،أوص ا ا اات جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة اقرتاح س ا ا اابل معاوة مس ا ا ااألة تغري املناخ
على يو متسق بني مجيع القطاعات يف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 14يف عمليات التقييم املقبلة والصكوك السياساتية،
لكي تنظر فيها جمموعات العمل واهليئة.

اتسعا -استعراض العمل يف جمال التكنولوجيات األحيائية لصون
ً
املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام
 -38نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان "اسا ااتعراض العمل يف جمال التكنولوجيات األحيائية لصا ااون املوارد الوراثية
15
علما بوثيقة املعلومات بعنوان "التطورات األخرية يف التكنولوجيات
لألغذية والزراعة واس ا ااتخدامها املس ا ااتدام" ،وأحاطت ً
16
األحيائية اات الصلة بتوصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام".
 -39وأوص اات جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة مواص االة تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية يف البلدان النامية
هباادف تطبيق وبلورة أس ا ا ا ا ا ا اااليااب مالئمااة ومو ّح ادة يف جمااال التكنولوجيااات األحيااائيااة لتوص ا ا ا ا ا اايف املوارد الوراثيااة احلرجيااة
واس ااتخدامها املس ااتدام وص ااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ووقايتها ،مع مراعاة املنافع واملخاطر اات الص االة ،والقوانني
واألنظمة الوطنية واإلقليمية اات الصلة ،والصكوك الدولية ،مبا فيها تلر املتعلقة بتقييم املخاطر.
 -40وأشارت جمموعة العمل إىل منافع استخدام التكنولوجيات األحيائية على نطاو واسع من أجل تطوير السمات
حتمل اإلجهاد غري األحيائي مثل اوفاف واحلرارة وامللوحة ومقاومة اإلجهاد
املؤاتية ،واألهم من الر ،لتعزيز القدرة على ّ
فضال عن التكنولوجيات األحيائية للطب
األحيائي الناجم عن اآلفات واألمراض اليت يزداد انتشارها بسبب تغري املناخً ،
علما مبديف أ ية استحدا وحتسني منهويات لتقييم املخاطر
الشرعي املستخدمة للتتبّع وإنفاا القوانني البيئية .وأحاطت ً
14
15
16
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ملعاوة اآلاثر اإلجيابية والسلبية ا تملة النامجة عن التكنولوجيات األحيائية ،طب ًقا للتشريعات الوطنية واالتفاقات البيئية
املتعددة األطراف السارية.
 -41وأوص اات جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة من املنظمة مواص االة مجع معلومات حم ّدثة مس ااتندة إىل الوقائع عن دور
التكنولوجيات األحيائية يف توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام ،ونشرها بصورة منتظمة،
من خالل قواعد البياانت والشبكات والرسائل اإلخبارية املتوافرة لديها.
 -42ورغم التطورات السريعة اليت تشهدها التكنولوجيات األحيائية واإلمكاانت اليت قد تنطوي عليها لتوصيف املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام ،ش ّددت جمموعة العمل على أ ية مواصلة صون التنوع الوراثي
لألشوار وأنواع النبااتت اخلشبية األخريف يف خمتلف أياء العامل ،حسب االقتضاء.
 -43وأوصا ا ا اات جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة مواصا ا ا االة اسا ا ا ااتكشا ا ا اااف آليات للتعاون يف املسا ا ا ااتقبل مع
املنظمات الدولية املعنية ،مبا يف الر لتوطيد التعاون يف ما بني بلدان اونوب على وجه التحديد ،فض ا ا ا ًاال عن التعاون بني
بلدان الش ا ا اامال واونوب ،والتعاون الثالثي ،والر من أجل تش ا ا ااويع التكنولوجيات األحيائية املناس ا ا اابة لتوص ا ا اايف املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام.

عاشرا -اخليارات املتاحة لتنظيم عمل اهليئة يف املستقبل يف ما بني الدورات
ً
17
ورحبت
 -44نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان إمكانية إعادة تنظيم عمل اهليئة املستقبلي يف ما بني الدوراتّ .
مع التقدير مبا أُحرحل من تقدم يف عمل اهليئة ما بني الدورات ابالس ا ا ااتناد إىل إس ا ا ااهامات أجهزهتا الفرعية ومكتبها وجهات
االتصااال الوطنية  /املنسااقني الوطنيني واألعضاااء .وش ا ّددت على ضاارورة التعاطي بصااورة متسااقة ومتكاملة ومتوانسااة مع
مس ا ا ا ااألة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،مبا يف الر املوارد الوراثية للكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت ،ض ا ا ا اامن عمل
اهليئة والبلدان ،فض ا ا ا ا ًاال عن احلاجة إىل توطيد التنس ا ا ا اايق والتواص ا ا ا اال بني خمتلف جمموعات العمل التابعة للهيئة ويف ما بني
جهات االتصال الوطنية  /املنسقني الوطنيني.

 -45وانقشت جمموعة العمل مسألة تنظيم عمل اهليئة يف املستقبل يف ما بني الدورات وأعطت توجيهاهتا هبذا الصدد.
وأوص ا اات أبن تنظر اهليئة خالل مداوالهتا بش ا ااأن إعادة تنظيم عملها يف ما بني الدورات يف مس ا ااألة حمدودية املوارد املتاحة
للبلدان ولألمانة .ومع مراعاة خمتلف اخليارات املتاحة إلعادة تنظيم األجهزة الفرعية للهيئة ،أوص ا اات جمموعة العمل بعرض
خيار خامس ،مبا يشا ا ا اامل إمكانية إنشا ا ا اااء جمموعتني اثنتني من اخلرباء تُعىن األوىل ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة فيما
تعىن الثانية ابملوارد الوراثية للكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت ،والر يف ضا ا ااوء التوارب اخلاصا ا ااة بتنظيم العمل يف جمال
النفاا إىل املوارد وتقاسم منافعها.
املفضل عقد مشاورات افرتاضية غري رمسية أو حلقات عمل إقليمية وهات
 -46وأشارت جمموعة العمل إىل أنه من ّ
عوضا عن االجتماعات
التنسيق الوطنية  /املنسقني الوطنيني ،مبا يف الر جلسات إحاطة
حتضريا لالجتماعات الرمسيةً ،
ً
17
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املختلطة مبا يضمن املشار ة على نفس قدم املساواة .وأبرحلت جمموعة العمل أن عقد االجتماعات الرمسية بشكل افرتاضي
ينبغي أن يكون بصورة استثنائية ،بسبب الظروف اليت تطرحها جائحة وفيد ،19-وجيب ّأال تش ّكل سابقة لعمل املنظمة
يف املستقبل.
ورحبت جمموعة العمل إبعداد مشروع اختصاصات جهات االتصال الوطنية /املنسقني الوطنيني ،وأشارت إىل أنّه
-47
ّ
جيوحل ألعضاء اهليئة إبداء ما لديهم من تعليقات ،بشكل خطي ،بعد االجتماع لكي تعمد األمانة إىل ميعها حبيث تنظر
فيها اهليئة خالل دورهتا املقبلة .وأشارت جمموعة العمل إىل اآلاثر املالية املرتتبة عن تنفيذ االختصاصات وطلبت أن ختضع
الستعراض البلدان.
 -48وطلبت جمموعة العمل من األمانة إاتحة قائمة بعناوين الربيد اإللكرتوين وميع جهات االتصال الوطنية على
صفحة اإللكرتونية جملموعة العمل.

أحد عشر -البياانت اخلتامية
 -49تقدمت السيدة  ،Tiina Vähänenانئب مدير شعبة الغاابت ،ابلتهنئة إىل جمموعة العمل على ما حققته من
علما أبن نقاشات جمموعة العمل وتوصياهتا ستتيح توجيهات ال غىن عنها
إجناحلات وتنظيمها الجتماع مثمر .وأحاطت ً
إلعداد التقرير الثاين والنظام العاملي لإلعالم .وش ّددت على أن املنظمة تتطلّع إىل استخدام نتائج هذه املساعي يف عملها
جمددا على رغبة شعبة الغاابت يف املنظمة يف تزويد البلدان ابلدعم الفين يف تنفيذ خطة العمل العاملية.
يف املستقبل .وأ ّ دت ً
وتوجهت السيدة  Hoffmannذلر ابلشكر إىل أعضاء جمموعة العمل والرئيس على ما قدموه من توجيهات
-50
ّ
خالل هذه الدورة .وأشارت إىل أن االجتماع قد ح ّقق ،بفضل النقاش املثمر الذي أجرته جمموعة العمل وعملها الدؤوب،
أيضا خبصوص بنود اهليئة الشاملة لعدة قطاعات.
نتائج قيّمة ،ليس فقط بشأن العمل املتعلق ابملوارد الوراثية احلرجية وإمنا ً
املقررة على مسا اهتم يف إجناح أعمال الدورة .ما أعرب عن
 -51و ّ
توجه الرئيس بدوره ابلشكر إىل مجيع املندوبني و ّ
امتنانه لشعبة الغاابت يف املنظمة ومكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة وأمانة اهليئة ،وللمرتمجني الفوريني والتحريرين
وسائر املو فني.
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املرفق ألف
جدول أعمال الدورة السادسة
جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية
 15 - 13أبريل/نيسان 2021
-1

انتخاب الرئيس وانئب (نواب) الرئيس واملقرر

-2

اعتماد جدول األعمال واودول الزمين

-3

حالة تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

-4

حالة إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

-5

وضع نظام عاملي جديد لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجية

-6

احلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها

-7

"معلومات التسلسل الرقمية" عن املوارد الوراثية احلرجية

-8

دور املوارد الوراثية احلرجية يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه

-9

استعراض العمل يف جمال التكنولوجيات األحيائية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام

-10

اخليارات املتاحة لتنظيم عمل اهليئة يف املستقبل يف ما بني الدورات

-11

ما يستود من أعمال

 -12اعتماد التقرير
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املرفق ابء
األعضاء واألعضاء املناوبون يف جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية
احلرجية الذين انتخبتهم اهليئة يف دورهتا العادية السابعة عشرة

التشكيل(عدد البلدان يف كل إقليم)

البلد

أفريقيا

إثيوبيا

)(5

أنغوال
توغو
تونس
الكامريون
العضو املناوب األول :إسواتيين
العضو املناوب الثاين :غاان

آسيا

اتيلند

)(5

مجهورية وراي
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
الصني
ماليزاي
العضو املناوب األول :اهلند
العضو املناوب الثاين :إندونيسيا

أورواب

االحتاد الروسي

)(5

إيطاليا
بولندا
السويد
فنلندا
العضو املناوب األول :فرنسا
العضو املناوب الثاين :النرويج

أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

األرجنتني

)(5

الرباحليل
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غياان
واب
وستاريكا
العضو املناوب األول :بريو
العضو املناوب الثاين :بنما
الشرق األدين

األردن

)(4

السودان
لبنان
اليمن
العضو املناوب األول :مجهورية إيران اإلسالمية
العضو املناوب الثاين :اومهورية العربية السورية

أمريكا الشمالية

ندا

)(2

الوالايت املتحدة األمريكية

جنوب غرب احمليط اهلادئ

اببوا غينيا اوديدة

)(2

فانواتو
العضو املناوب األول :فيوي
العضو املناوب الثاين :جزر سليمان
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املرفق جيم
رمز الوثيقة

قائمة ابلواثئق
العنوان

CGRFA/WG-FGR-6/21/1

جدول األعمال املؤقت

CGRFA/WG-FGR-6/21/1 Add.1

جدول األعمال التفصيلي واودول الزمين املؤقتان

CGRFA/WG-FGR-6/21/2

حالة تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها
املستدام وتنميتها

CGRFA/WG-FGR-6/21/3

حالة إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

CGRFA/WG-FGR-6/21/4

وضع نظام عاملي جديد لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجية

CGRFA/WG-FGR-6/21/5

احلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها :استعراض وتوقعات

CGRFA/WG-FGR-6/21/6

"معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة :فرص
االبتكار والتحدايت والتداعيات

CGRFA/WG-FGR-6/21/7

تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-FGR-6/21/8

استعراض العمل يف جمال التكنولوجيات األحيائية لصون املوارد الوراثية
احلرجية واستخدامها املستدام

CGRFA/WG-FGR-6/21/9

إمكانية إعادة تنظيم عمل اهليئة املستقبلي يف ما بني الدورات

واثئق املعلومات
رمز الوثيقة

العنوان

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.1

النظام األساسي جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية
احلرجية واألعضاء واألعضاء املناوبون الذين انتخبتهم اهليئة يف دورهتا
العادية السابعة عشرة

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.2
Rev.1

مذ رة معلومات للمشار ني
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CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.3

مسودة الدراسة االستقصائية بشأن التدابري القطرية اخلاصة ابحلصول
على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها اليت تراعي السمات
املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.4

إسهامات األعضاء بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.5

أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخ

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.6

دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف
من وطأته

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.7

آخر التطورات يف جمال التكنولوجيات البيولوجية اات الصلة بتوصيف
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام.

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.8

قائمة ابلواثئق

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.9

قائمة ابملندوبني واملراقبني

