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 مقدمة -أّوًل 
 
عقدت جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية )جمموعة العمل( دورهتا السااااااااااادسااااااااااة  -1

وميكن  .ابءاملرفق . وترد أمساء أعضاء جمموعة العمل واملناوبني يف 2021أبريل/ نيسان  15إىل  13خالل الفرتة املمتدة من 
  1ني على املوقع اإللكرتوين جملموعة العمل.االطالع على قائمة املندوبني واملراقب

العاملية، والقيود والشااااااواغل  19-وانعقدت هذه الدورة بشااااااكل افرتاضااااااي بصاااااافة اسااااااتثنائية يف  ل جائحة  وفيد -2
املتصااااالة ابلصاااااحة العامة. وجاء الر عقب مشااااااورات أجراها مكتب هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( بشاااااأن 

 د االجتماع بشكل افرتاضي وإقرار أعضاء جمموعة العمل هلا.ترتيبات عق
وأ دت جمموعة العمل، قبل بدء مداوالهتا، أّن االجتماع االفرتاضااااااااي يشااااااااّكل دورة عادية رمسية جملموعة العمل.  -3

لشااااكل واتفقت على تطبيق قواعدها وممارساااااهتا العادية لتساااايري أعمال االجتماع، وعلى تعليق أي قواعد قد تتعارض مع ا
االفرتاضي املستخدم لغرض عقد هذا االجتماع.  ما اتفقت على تطبيق أي إجراءات خاصة أو أساليب عمل معّدلة قد 

 تقتضيها احلاجة لضمان  فاءة تسيري أعمال االجتماع.
 

 افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر -اثنًيا
 
)بولندا(، انئب رئيس الدورة اخلامسة جملموعة العمل، ورّحب ابملندوبني  Czesław Koziolافتتح الدورة السيد  -4

 واملراقبني.
وشااااااااااّددت على األ ية احلامسة  مديرة شااااااااااعبة الغاابت ابملندوبني واملراقبني.، Mette Wilkieورّحبت الساااااااااايدة  -5

ا  .سااااواءحد ولوجي على لألشااااوار وغريها من أنواع النبااتت اخلشاااابية ومواردها الوراثية للسااااّكان والتنوع البي واّ رت أيضااااً
ابلدور اهلام لإلدارة املستدامة للغاابت يف محاية التنوع البيولوجي، مبا يشمل إعادة أتهيل الغاابت. وأشارت  ذلر إىل أن 

نُظم وطنية لبذور األشااااوار تعمل على يو جيد وتراعي االعتبارات الوراثية يف وجود الغاابت يقتضااااي  إصااااالحالنواح يف 
ناقش يف هذا االجتماع عروضااة للاألنشااطة العملية إلعادة أتهيل الغاابت. وعالوًة على الر، شااّددت على أّن املواضاايع امل

ترتبط على يو وثيق ابلتنمية املسااتدامة وابوهود الرامية إىل صااون التنوع البيولوجي واملوارد الوراثية احلرجية. وأبرحلت احلاجة 
 خطة العمل العاملية لصااون املوارد الوراثية احلرجية واسااتخدامها املسااتدام وتنميتها على أّن تنفيذإىل حلايدة التوعية وشااّددت 

 يف اوهود العاملية. يساهم (خطة العمل العاملية)
مواصاالة تنفيذ خطة ، أمينة اهليئة، ابملندوبني واملراقبني. وشااّددت على أ ية Irene Hoffmann ورّحبت الساايدة -6

 ،(التقرير الثاين) التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل، ورصااااااااااد تنفيذها، فضاااااااااااًل عن إعداد العمل العاملية
وختمت مداخلتها ابلتشاديد على ضارورة معاوة مساألة املوارد الوراثية احلرجية يف الساياو األوساع  ابلنسابة إىل عمل اهليئة.

                                                           
1  -forest-on-group-working-technical-group/intergovernmental-resources/working-genetic-http://www.fao.org/forest
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تعلقة ابملوارد الوراثية احلرجية مبا يتماشااى مع السااياسااات األخريف، مبا يف الر تلر للتنوع البيولوجي، وتنفيذ السااياسااات امل
 .بشكل عام صون التنوع البيولوجي واستخدامه على يو مستدامو اليت تتناول املوارد الوراثية األخريف 

وأحاط انئب الرئيس جمموعة العمل علًما أبنه، متاشاااااااااًيا مع املادة الثالثة من النظام األسااااااااااساااااااااي جملموعة العمل،  -7
سوف تشارك  ّل من إسواتيين )عوًضا عن الكامريون(، وفرنسا )عوًضا عن السويد( ومجهورية إيران اإلسالمية )عوًضا عن 

 الدورة  أعضاء.)عوًضا عن السودان( يف هذه أفغانستان (، و األردن
 Sihle Magagula)الصني( رئيًسا. وانتخبت  اًل من السيد  Yongqi Zhenوانتخبت جمموعة العمل السيد  -8

-Khosro Saghebوالساااايد  )األرجنتني( Leonardo Galloوالساااايد  )فنلندا( Mari Rusanenوالساااايدة  )إسااااواتيين(

talebi  مجهورية إيران اإلسااالمية( والساايد(Gwylim Blackburn  والساايد )ندا (Anton Lata  )اببوا غينيا اوديدة(
 .للدورة مقررة Mari Rusanenنوااًب للرئيس. وانُتخبت السيدة 

 .ألفاملرفق واعتمدت جمموعة العمل جدول األعمال على النحو الوارد يف  -9
 

 خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجيةحالة تنفيذ  -اثلثًا
 املستدام وتنميتهاواستخدامها 

 
حالة تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -10

  2.املستدام وتنميتها
وأخذت جمموعة العمل علًما ابألنشاااااااااطة اليت أشاااااااااري إليها يف هذه الوثيقة، وأشاااااااااادت ابلتقّدم ا رحل يف تنفيذ خطة  -11

ونّوهت جمموعة . احلرجيةالعمل العاملية، مبا يشااااااااااااامل مساااااااااااااا تها يف جدول األعمال الدويل للبحو  يف جمال املوارد الوراثية 
املوارد عن  لإلعالم اوديد نظام العامليالإنشاااء و التقرير الثاين إلعداد  امليزانية العمل بنواح املنظمة يف حشااد املوارد من خار 

وشاااااّوعت جمموعة العمل البلدان  . وتوجهت ابلشاااااكر إىل حكومة أملانيا على تقدميها دعًما مالًيا هلذا العمل.الوراثية احلرجية
مواصااالة تعميم املوارد الوراثية احلرجية يف إجراءات أ ثر ًوالً على تعزيز جهودها لتنفيذ خطة العمل العاملية. وشاااّوعتها على 

وأوسااااااااااااع نطاقًا لإلدارة املسااااااااااااتدامة للغاابت وتدابري التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من أتثرياته القائمة على الغاابت،  ما 
 وراثية احلرجية.شّوعتها على حتديد االحتياجات الختاا إجراءات اسرتاتيوية وحمّددة من أجل املوارد ال

، ابلتعاون ودعم تنفيذها املنظمة مواصااااالة تنسااااايق خطة العمل العاملية إىلجمموعة العمل أبن تطلب اهليئة  وأوصااااات -12
 ذلر أبن   وأوصات. حساب االقتضااء ،مع الشابكات اإلقليمية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية اات الصالة

املنظمة مواصاالة بذل جهودها الرامية إىل رفع مسااتويف الوعي الدويل بشااأن خطة العمل العاملية وأب ية املوارد  إىلتطلب اهليئة 
والعمل يف أساااارع وقت ممكن على إاتحة اخلطوط التوجيهية الطوعية إلعداد اساااارتاتيوية وطنية للموارد الوراثية  الوراثية احلرجية

جمموعة العمل أبن تشّوع اهليئة اوهات املاية على دعم تنفيذ  أوصت.  ما الوطنية احلرجية، مبا يف يشمل أمثلة على الُنهج
  خطة العمل العاملية واسرتاتيوية متويلها.

                                                           
 .FGR-CGRFA/WG-6/21/2 الوثيقة  2



3 CGRFA/WG-FGR-6/21/Report 

 

 حالة إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل -رابًعا
 

 3.الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملحالة إعداد التقرير جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان  نظرت -13
واألنشاااطة اليت أفيد عنها ابلنسااابة إىل إعداد التقرير الثاين. التقرير الثاين واطلعت جمموعة العمل على حالة إعداد  -14
ونة جهات توجهت جمموعة العمل ابلشااااااااااااكر إىل منظمة األغذية والزراعة على تنظيمها حلقات عمل تدريبية إقليمية ملعاو 

على إعداد تقاريرها القطرية. وطلبت إىل املنظمة ( الوطنية االتصالجهات )ملوارد الوراثية احلرجية اب املعنيةالوطنية  االتصال
ضاااامان وجود عملية شاااااملة الجتماعات اخلرباء األربعة اليت سااااتعمل على اسااااتقاء مزيد من املعلومات حول املوارد الوراثية 

 لعلمية من أجل إعداد التقرير الثاين.احلرجية من األسرة ا
اهليئة بدعوة البلدان  وأوصت ،صيغته النهائيةيف ح لوضع التقرير الثاين وشددت جمموعة العمل على الطابع امللّ   -15

. ودعت  ذلر البلدان والشبكات ومناوبني، حسب االقتضاءاتصال وطنية ة اليت مل تبادر إىل الر بعد إىل حتديد جه
 حبلولإىل تقدمي تقاريرها النهائية للمنظمة  ،اليت مل تبادر إىل الر بعد ،واملنظمات الدولية املختصةاإلقليمية 

حرًصا على عدم أتخري عملية وضع الصياغة النهائية  الر، بعد ممكن وقت أقرب يف أو 2021أ توبر/تشرين األول  31
. وأن اهليئة يف دورهتا التاسعة عشرة العادية اضه يف دورهتا املقبلةللتقرير الثاين الذي من املزمع أن تقوم جمموعة العمل ابستعر 

وأشارت إىل أّن إقامة الشبكات اإلقليمية وتبادل التوارب من شأهنما مساعدة جهات االتصال الوطنية على إعداد تقاريرها 
 جمموعة توأبرحل املهلة ا ددة.  بلدان أبدت عزمها على تقدمي تقاريرها القطرية ضمن عدةوأشارت  ذلر إىل أّن القطرية. 
 .صيغته النهائيةيف لوضع التقرير الثاين  لدانالكثري من الب اعرتضت سبيل اليت واملالية البشرية الصعوابت اأيضً  العاملالعمل 

، ال سيما جمموعة العمل  ذلر أبن تدعو اهليئة اوهات املاية إىل مساندة عملية رفع التقارير القطرية وأوصت -16
ونشره،  ما أوصت املنظمة ابستكشاف سبل  صيغته النهائيةيف التقرير الثاين و ذلر وضع  النامية، لبلداناخلاصة ابتلر 

املنظمة على إاتحة  ذلر شّوعت  و  ونتائوه الرئيسية.التقرير الثاين وتعميم التكاليف لنشر حيث جمدية من و جديدة 
 . على موقعها اإللكرتوينالتقارير القطرية 

 

 وضع نظام عاملي جديد لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجية -خامًسا
 

 4.وضع نظام عاملي جديد لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجيةنظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -17
الوراثية واطلعت جمموعة العمل على األنشااااااااااااطة اليت أفيد عنها لوضااااااااااااع النظام العاملي اوديد لإلعالم عن املوارد  -18

أبن يتضاامن النظام اوديد أداة سااهلة االسااتخدام لرفع التقارير ومنصااة إلكرتونية يسااهل النفاا إليها من  أوصااتاحلرجية. و 
 أجل تبادل البياانت عن املوارد الوراثية احلرجية. 
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تلف مراحل إبشراك جهات االتصال الوطنية يف عملية تقييم االحتياجات واالختبار يف خم جمموعة العمل ورّحبت -19
أبن تسااااهم يف تنسااايق التقارير الوطنية والقطرية بشاااأن املوارد الوراثية احلرجية وابلتايل ختفيف  أوصاااتتطوير نظام اإلعالم و 

وشاااااااااااّوعت  عبء رفع التقارير امللقى على عاتق البلدان وتساااااااااااهيل احلصاااااااااااول على املعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية.
مواصاااااااااااالة إطالعها جهات االتصااااااااااااال الوطنية على حالة تطوير نظام اإلعالم. وأخذت علًما جمموعة العمل املنظمة على 

املر ز العاملي للحراجة الزراعية واملعهد األورويب للغاابت يف املساااااا ة يف تطوير نظام  –برغبة مر ز البحو  احلرجية الدولية 
 اإلعالم اوديد. 

للمسااااااااااا ة يف تطوير النظام العاملي اوديد  التابعة هلااهليئة بدعوة البلدان وجهات االتصااااااااااال الوطنية أوصاااااااااات و  -20
لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجية واختباره ومواصاااااااااااااالة إاتحة البياانت عن املوارد الوراثية احلرجية اسااااااااااااااتناًدا إىل الغاايت 

 وأوصتبغرض نشرها على نطاو واسع.  5يف دورهتا العادية السادسة عشرة واملؤشرات وعوامل التحقق اليت اعتمدهتا اهليئة
ا أبن تطلب اهليئة من املنظمة مواصااالة جهودها يف سااابيل وضاااع نظام عاملي جديد ساااهل االساااتخدام  جمموعة العمل أيضاااً

ا على أ ية  ّنب التكرار ومت ا ييز نظام اإلعالم هذا عمّ لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجية. وشااااااددت جمموعة العمل أيضااااااً
 سبقه من نظم. 

 

 احلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها -سادًسا
 

احلصااااااااااااااول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاساااااااااااااام منافعها: اسااااااااااااااتعراض نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -21
مشااااااروع مسااااااح بشااااااأن التدابري القطرية املتعلقة "وأحاطت علًما ابلوثيقتني املعروضااااااتني لغرض اإلحاطة بعنوان  6،وتوقعات

ابحلصاااااااااااول على املوارد وتقاسااااااااااام منافعها اليت تراعي السااااااااااامات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية 
 8.منافعها ل على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسمإسهامات األعضاء بشأن احلصو "و 7،ا"املرتبطة هب

احلصاااااول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  يف جمالعمل من  مبا اضاااااطلعت به اهليئةوأشاااااادت جمموعة العمل  -22
يف إطار االتفاقات والصكوك  تطّوراتابلعت اهليئة على املضي قدًما يف هذا العمل وأحاطت علًما وتقاسم منافعها، وشوّ 

دت على ضااارورة تفادي االحلدواجية وضااامان االتسااااو خريف املعنية ابحلصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها. وشااادّ األالدولية 
مبشاااروع مساااح بشاااأن التدابري القطرية املتعلقة ابحلصاااول على بت مع العمل املضاااطلع به يف املنتدايت األخريف املعنية. ورحّ 

ابعتباره  ساااااام منافعها اليت تراعي الساااااامات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبااملوارد وتقا
يراعي السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية مبا  ميًعا شاماًل ومفيًدا لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها القائمة 

املشاااااااااريع اوارية واخلربات  عنقدموا معلومات جمموعة العمل بتعليقات على مشااااااااروع املسااااااااح، و  والزراعة. وأدىل أعضاااااااااء
 الوطنية، وأحاطوا علًما أبنه ما حلال ابإلمكان تقدمي تعليقات وإسهامات خطية.
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 عناصاااااااار احلصااااااااول على املوارد وتقاساااااااام منافعهاجمموعة العمل أبن تنظر اهليئة يف مرحلة ما يف تنقيح  وأوصاااااااات -23
دة للتدابري القطرية املتعلقة ابحلصاااااول على املوارد وتقاسااااام منافعها اليت ، هبدف إبراحل أمثلة حمدّ وعة مبذ رات تفسااااارييةمشاااااف

 تراعي السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة و/أو املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة.
ا أبن تنظر اهليئة يف مرحلة ما يف إعداد تقرير بشااااااأن تنفيذ التدابري القطرية املتعلقة  وأوصاااااات -24 جمموعة العمل أيضااااااً

لموارد الوراثية لألغذية والزراعة على الصااعيد بة إىل خمتلف القطاعات الفرعية لابحلصااول على املوارد وتقاساام منافعها ابلنساا
م وصااون خمتلف القطاعات صااول على املوارد وتقاساام منافعها على اسااتخداالعملي، والر من أجل حتديد آاثر تدابري احل

لموارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة واملعااارف التقليااديااة املرتبطااة ابملوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة والتقاااساااااااااااااام العااادل الفرعيااة ل
يؤدي إىل احلدواجية يف وأاّل  ء رفع التقاريرإثقال  اهل األعضاء بعب أباّل يؤدي هذا التقرير إىل وأوصتواملنصف للمنافع. 

 متطلبات اإلبالغ القائمة.
مديف فائدة عناصااااار احلصاااااول على عن جمموعة العمل  ذلر أبن تطلب اهليئة من األمانة إعداد تقييم  وأوصااااات -25

على خمتلف املوارد وتقاسااااااااام منافعها لوضاااااااااع تدابري احلصاااااااااول على املوارد وتقاسااااااااام منافعها وتنفيذها، على النحو املطبق 
 والتوصااااايةالوراثية لألغذية والزراعة، والر هبدف حتديد الفووات ومواطن الضاااااعف ومعاوتها،  للمواردالقطاعات الفرعية 

 لكي تنظر فيها جمموعات العمل واهليئة.ممكنة بوضع أنشطة 
 

 "معلومات التسلسل الرقمية" عن املوارد الوراثية احلرجية -سابًعا
 

معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة: فرص يف الوثيقة بعنوان "نظرت جمموعة العمل  -26
واساااتعرضااات التطبيقات الفعلية أو ا تملة لااااااااااااااااا "معلومات التسااالسااال الرقمية" يف جمال  9.االبتكار والتحدايت والتداعيات

واعتربت أهنا تتناول أهم تطبيقات "معلومات التسااااالسااااال  املوارد الوراثية احلرجية، على يو ما هو موضاااااح يف وثيقة العمل،
 .اات الصلة والتوارةاملستدام  هاواستخدام ااملستدامة وصوهن الغاابتإدارة يف جماالت الرقمية" 

للتدابري أو الُنهج الوطنية القائمة امللحو ة جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة من املنظمة إجراء حتليل لآلاثر  أوصتو  -27
"معلومات التسلسل الرقمية" على البحث والتطوير يف قطاع األغذية  لااملتعلقة ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها 
 والزراعة، لكي تستعرضه جمموعات العمل واهليئة.

، مبا يشمل منها خاصة البلدان الناميةلبلدان، تقدمي الدعم لجمموعة العمل أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة  وأوصت -28
من خالل توفري التدريب اإلقليمي واألقاليمي، لبناء القدرات الفنية واملؤسسية والبشرية الالحلمة لتسخري "معلومات التسلسل 

 الرقمية" يف جمال املوارد الوراثية ألغراض البحث والتطوير.

ظيم حلقة عمل خالل فرتة ما بني الدورات، ابلتعاون مع جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة من املنظمة تن وأوصاااات -29
الصكوك واملنظمات املعنية، لرفع مستويف وعي أصحاب املصلحة املعنيني بدور "معلومات التسلسل الرقمية" يف مضماري 
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إىل التحدايت اليت  البحث والتطوير املتصلني ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وقطاع األغذية والزراعة بصورة عامة، إضافة
 تعرتض سبيل الوصول إىل "معلومات التسلسل الرقمية" واالستفادة منها استفادة  املة.

"معلومات التسلسل الرقمية" يف  سألةاهليئة رصد املستودات اات الصلة مب تواصلجمموعة العمل أبن  وأوصت -30
ىل احلصاااااااول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة دراساااااااة تبعات هذه املساااااااتودات ابلنسااااااابة إو املنتدايت الدولية األخريف، 

واساااتخدامها وتقاسااام املنافع الناشااائة عنها، هبدف القيام، حساااب االقتضااااء، بتحديد اووانب الرئيساااية اليت ينبغي أخذها 
يئة بيئة تنطوي بعني االعتبار عند التعاطي مع "معلومات التساااااااالساااااااال الرقمية" يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وهت

، و ذلر بناء القدرات على توليد البياانت لألغذية والزراعة املوارد الوراثيةإىل  على مقومات التمكني وتيسااااااااااااري الوصااااااااااااول
 لألغذية والزراعة وتنميتها واستخدامها بشكل مستدام. واستخدامها وتبادهلا والوصول إليها لصون املوارد الوراثية

 

 الوراثية احلرجية يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معهدور املوارد  -اثمًنا
 

ا بوثيقيت  10"تغري املناااخ واملوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااةنظرت جمموعااة العماال يف الوثيقااة بعنوان " -31 وأخااذت علمااً
املوارد الوراثية لألغذية دور و" 11"األنشاااااااااااااطة اليت تضاااااااااااااطلع منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخاملعلومات بعنوان "

 12."والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه
وأخذت جمموعة العمل علًما ابلدراسااااااة االسااااااتكشااااااافية عن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من  -32

اسااااااة. واسااااااتعرضاااااات جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة من املنظمة نشاااااار هذه الدر  وأوصااااااتوطأة تغري املناخ والتكيف معه، 
 املرفق األولاملشاااااروع املنقح لربانمج العمل املتعدد السااااانوات اخلاص مبساااااار العمل املتعلق بتغري املناخ على النحو الوارد يف 

 .CGRFA/WG-FGR-6/21/7ابلوثيقة 
وإىل ضااااااارورة  ّنب أي وأشاااااااارت جمموعة العمل إىل العبء الواقع ابلفعل على البلدان يف ما يتعلق برفع التقارير  -33

عبء إضاااايف غري ضاااروري وتبسااايط عملية رفع التقارير. وشاااّددت على أنّه ينبغي لألعمال املقبلة للهيئة يف ما يتعلق بتغري 
املناخ أن تسااتند إىل العمل اواري يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وأن تكّمل عمل سااائر املنظمات الدولية املعنية. 

املنظمة النظر يف مسااااااااااااااألة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية لألغذية  إىلأبن تطلب اهليئة  صااااااااااااااتأو  ما 
 والزراعة يف عملها حول تغري املناخ يف املستقبل.

ا ابلتقااارير القطريااة -34 هاا ، وبطلااب اهليئااة إعطااائالتقرير الثااايناملرفوعااة يف إطااار  احلاااليااة وأحاااطاات جمموعااة العماال علمااً
توجيهااات إلعااداد تقييم عاااملي بقيااادة البلاادان لاادور املوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة يف التخفيف من وطااأة تغري املناااخ 

 .ارأتت الرإاا  13والتكيف معه،
القطري املقرتح بشاااااااأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري املناخ على  االساااااااتبيانواساااااااتعرضااااااات جمموعة العمل  -35

 االساااااااااااتبيانأبن تساااااااااااتعرض اهليئة هذا  وأوصااااااااااات، FGR-CGRFA/WG-6/21/7ابلوثيقة  املرفق الثاينالنحو الوارد يف 
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أبن  وأوصااااتاالقتضاااااء. عن هذا االسااااتبيان، عند  مقتضاااابة أ ثرالقطري وأن تنظر يف الطرو املرنة املمكنة إلدرا  صاااايغة 
النتائج لكي تنظر فيها جمموعات العمل، ومن مث اهليئة.  أن تتيحتدعو اهليئة املنظمة إىل تعميم االسااااااااااااااتبيان على البلدان و 

أبن تنظر اهليئة يف إمكانية إدرا  املعلومات اليت تقدمها البلدان عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري  أوصاااااااااااااات ما 
ا عن إجراء تقييم عاملي إضاااايف  عمليات التقييم املناخ يف العاملية اوارية حلالة املوارد الوراثية احلرجية والنباتية يف العامل، عوضاااً

 بشأن تغري املناخ.
اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدرا  التنوع املنظمة اسااااااااااتعراض  إىلجمموعة العمل أبن تطلب اهليئة  وأوصاااااااااات -36

، واقرتاح تغيريات، حبساااااااااااب االقتضااااااااااااء، لكي تنظر فيها يف مع تغري املناخ على املساااااااااااتويف الوطينالوراثي يف ختطيط التك
مبا يتماشااااااااى مع  إحلاء تغري املناخ، جمموعات العمل واهليئة، مع مراعاة ضاااااااارورة معاوة أوجه ضااااااااعف املوارد الوراثية احلرجية

 االتفاقات الدولية اات الصلة.
املنظمة اقرتاح سااااااابل معاوة مساااااااألة تغري املناخ  إىلجمموعة العمل أبن تطلب اهليئة  أوصاااااااتوعالوًة على الر،  -37

املقبلة والصكوك السياساتية،  عمليات التقييميف  14على يو متسق بني مجيع القطاعات يف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 لكي تنظر فيها جمموعات العمل واهليئة.

 

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

 
اساااااتعراض العمل يف جمال التكنولوجيات األحيائية لصاااااون املوارد الوراثية نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان " -38

 تالتطورات األخرية يف التكنولوجيا"وأحاطت علًما بوثيقة املعلومات بعنوان  15"،لألغذية والزراعة واسااااااتخدامها املسااااااتدام
  16".األحيائية اات الصلة بتوصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام

بلدان النامية املنظمة مواصاااالة تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية يف ال إىلمل أبن تطلب اهليئة جمموعة الع وأوصاااات -39
دة يف جمااال التكنولوجيااا لتوصاااااااااااااايف املوارد الوراثيااة احلرجيااة  األحيااائيااة تهباادف تطبيق وبلورة أسااااااااااااااااليااب مالئمااة وموحااّ

، مع مراعاة املنافع واملخاطر اات الصاااالة، والقوانني ووقايتها واسااااتخدامها املسااااتدام وصااااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 ليمية اات الصلة، والصكوك الدولية، مبا فيها تلر املتعلقة بتقييم املخاطر.واألنظمة الوطنية واإلق

من أجل تطوير السمات واسع  على نطاو التكنولوجيات األحيائيةإىل منافع استخدام جمموعة العمل  تار شأو  -40
املؤاتية، واألهم من الر، لتعزيز القدرة على حتّمل اإلجهاد غري األحيائي مثل اوفاف واحلرارة وامللوحة ومقاومة اإلجهاد 

لطب لاألحيائية تكنولوجيات الاألحيائي الناجم عن اآلفات واألمراض اليت يزداد انتشارها بسبب تغري املناخ، فضاًل عن 
 املخاطر تقييمل منهويات وحتسنياستحدا   أ يةحاطت علًما مبديف تخدمة للتتّبع وإنفاا القوانني البيئية. وأالشرعي املس

                                                           
 .هنج مشرتك  14
 .FGR-CGRFA/WG-6/21/8لوثيقة ا  15
 .Inf.7-FGR-CGRFA/WG/6/21الوثيقة   16
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 البيئية واالتفاقات الوطنية لتشريعاتطبًقا ل األحيائية، لتكنولوجياتالنامجة عن ا ا تملة والسلبية اإلجيابية اآلاثرعاوة مل
 السارية. األطراف املتعددة

عن دور مسااااتندة إىل الوقائع جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة من املنظمة مواصاااالة مجع معلومات حمّدثة  وأوصاااات -41
التكنولوجيات األحيائية يف توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام، ونشرها بصورة منتظمة، 

 ية املتوافرة لديها.من خالل قواعد البياانت والشبكات والرسائل اإلخبار 
ورغم التطورات السريعة اليت تشهدها التكنولوجيات األحيائية واإلمكاانت اليت قد تنطوي عليها لتوصيف املوارد  -42

الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام، شّددت جمموعة العمل على أ ية مواصلة صون التنوع الوراثي 
 .االقتضاء حسب العامل، أياء خمتلف يف األخريف اخلشبية النبااتت وأنواع لألشوار

املنظمة مواصاااااااالة اسااااااااتكشاااااااااف آليات للتعاون يف املسااااااااتقبل مع إىل جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة  وأوصاااااااات -43
التعاون يف ما بني بلدان اونوب على وجه التحديد، فضاااااااااًل عن التعاون بني  لتوطيداملنظمات الدولية املعنية، مبا يف الر 

بلدان الشاااااااامال واونوب، والتعاون الثالثي، والر من أجل تشااااااااويع التكنولوجيات األحيائية املناساااااااابة لتوصاااااااايف املوارد 
 الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام.

 

 تنظيم عمل اهليئة يف املستقبل يف ما بني الدوراتاخليارات املتاحة ل -عاشًرا
 

ورّحبت  17.إمكانية إعادة تنظيم عمل اهليئة املستقبلي يف ما بني الدوراتالوثيقة بعنوان يف جمموعة العمل  نظرت -44
مع التقدير مبا ُأحرحل من تقدم يف عمل اهليئة ما بني الدورات ابالسااااااااتناد إىل إسااااااااهامات أجهزهتا الفرعية ومكتبها وجهات 
االتصاااال الوطنية / املنساااقني الوطنيني واألعضااااء. وشاااّددت على ضااارورة التعاطي بصاااورة متساااقة ومتكاملة ومتوانساااة مع 

زراعة، مبا يف الر املوارد الوراثية للكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت، ضاااااااااامن عمل مسااااااااااألة التنوع البيولوجي لألغذية وال
 عن احلاجة إىل توطيد التنساااااااااايق والتواصاااااااااال بني خمتلف جمموعات العمل التابعة للهيئة ويف ما بني اهليئة والبلدان، فضاااااااااااًل 

 .جهات االتصال الوطنية / املنسقني الوطنيني
وانقشت جمموعة العمل مسألة تنظيم عمل اهليئة يف املستقبل يف ما بني الدورات وأعطت توجيهاهتا هبذا الصدد.  -45
أبن تنظر اهليئة خالل مداوالهتا بشااااااأن إعادة تنظيم عملها يف ما بني الدورات يف مسااااااألة حمدودية املوارد املتاحة  أوصااااااتو 

عرض جمموعة العمل ب أوصاااااتاملتاحة إلعادة تنظيم األجهزة الفرعية للهيئة، اخليارات  خمتلفللبلدان ولألمانة. ومع مراعاة 
من اخلرباء تُعىن األوىل ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة فيما  إنشاااااااااء جمموعتني اثنتني إمكانية يشاااااااامل، مبا خيار خامس

 ضااااااوء التوارب اخلاصااااااة بتنظيم العمل يف جمال تعىن الثانية ابملوارد الوراثية للكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت، والر يف
 .النفاا إىل املوارد وتقاسم منافعها

أو حلقات عمل إقليمية وهات غري رمسية ل عقد مشاورات افرتاضية وأشارت جمموعة العمل إىل أنه من املفضّ  -46
الرمسية، عوًضا عن االجتماعات التنسيق الوطنية / املنسقني الوطنيني، مبا يف الر جلسات إحاطة حتضريًا لالجتماعات 

                                                           
 .FGR-CGRFA/WG-6/21/9الوثيقة   17
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 بشكل افرتاضي الرمسية االجتماعات عقد أن العمل جمموعة وأبرحلت .املختلطة مبا يضمن املشار ة على نفس قدم املساواة
 املنظمة لعمل سابقة لتشكّ  أاّل  وجيب ،19- وفيد  جائحةاليت تطرحها  ظروفال بسبب بصورة استثنائية،أن يكون  ينبغي
 .املستقبل يف

إىل أنّه وأشارت  ،ورّحبت جمموعة العمل إبعداد مشروع اختصاصات جهات االتصال الوطنية/ املنسقني الوطنيني -47
 ميعها حبيث تنظر  إىلبعد االجتماع لكي تعمد األمانة  ، بشكل خطي،جيوحل ألعضاء اهليئة إبداء ما لديهم من تعليقات

ضع خت أن توطلب االختصاصات تنفيذاملالية املرتتبة عن  اآلاثرإىل جمموعة العمل أشارت و  فيها اهليئة خالل دورهتا املقبلة.
 .لبلدانالستعراض ا

 على الوطنية االتصال جهات وميع اإللكرتوين الربيد عناوينب قائمة إاتحة األمانة من جمموعة العملطلبت و  -48
 لكرتونية جملموعة العمل.اإل صفحة

 اخلتامية البياانت -شرأحد ع
ما حققته من  على العملابلتهنئة إىل جمموعة  لغاابت،شعبة ا مدير انئب ،Tiina Vähänen السيدةتقدمت  -49

تيح توجيهات ال غىن عنها ست اوتوصياهت العملجمموعة  شاتانق نحاطت علًما أبوأ. مثمر جتماعتنظيمها الو  إجناحلات
 عملها يفساعي امل هذه نتائج استخدام إىل عتتطلّ  املنظمة أندت على شدّ و . النظام العاملي لإلعالمو  الثاين التقرير إلعداد

 .العاملية العمل خطة تنفيذ يف الفين لدعمتزويد البلدان اب يف نظمةامل يف لغاابتشعبة ا رغبةدت جمدًدا على وأ ّ . املستقبل يف

 من توجيهاتما قدموه  على والرئيس العمل إىل أعضاء جمموعةلشكر اب  ذلرHoffmann هت السيدة وتوجّ  -50
 جمموعة العمل وعملها الدؤوب، أجرته الذي املثمر النقاش ق، بفضلقد حقّ  وأشارت إىل أن االجتماع. هذه الدورة خالل
 .قطاعات لعدة الشاملةاهليئة  خبصوص بنود الوراثية احلرجية وإمنا أيًضا ابملوارد املتعلق العمل بشأن فقط ليس قّيمة، نتائج

أعرب عن   ما.  الدورةأعمال  إجناح يف مسا اهتم على ةر واملقرّ  املندوبنيمجيع بدوره ابلشكر إىل  الرئيستوّجه و  -51
التحريرين و  الفوريني لمرتمجنيول اهليئة، وأمانة والبيئة البيولوجي والتنوع املناخ تغري ومكتب نظمةامل يف الغاابتامتنانه لشعبة 

 .املو فنيسائر و 
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 ابءاملرفق 

 
 العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثيةجمموعة ألعضاء واألعضاء املناوبون يف ا

  عشرةسابعة يف دورهتا العادية ال الذين انتخبتهم اهليئة احلرجية
 

 البلد التشكيل)عدد البلدان يف كل إقليم(

 أفريقيا

(5) 

 إثيوبيا

 والغأن

 توغو

  تونس
 الكامريون

 إسواتيينالعضو املناوب األول: 

 غاان العضو املناوب الثاين: 

 آسيا

(5) 

  اتيلند
 مجهورية  وراي

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 الصني 
  ماليزاي

 اهلندالعضو املناوب األول: 

 إندونيسياالعضو املناوب الثاين: 

 أورواب

(5) 

  االحتاد الروسي
 إيطاليا

 بولندا

   السويد
 فنلندا

  فرنساالعضو املناوب األول: 

 النرويج العضو املناوب الثاين: 

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

(5) 

 األرجنتني

 الرباحليل
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 غياان

  واب

  وستاريكا

  بريوالعضو املناوب األول: 

 بنماالعضو املناوب الثاين: 

 الشرق األدين

(4) 

 األردن

 السودان

 لبنان

 اليمن

 مجهورية إيران اإلسالميةالعضو املناوب األول: 

 اومهورية العربية السوريةالعضو املناوب الثاين: 

 أمريكا الشمالية

(2) 

  ندا

 الوالايت املتحدة األمريكية

 جنوب غرب احمليط اهلادئ

(2) 

  اببوا غينيا اوديدة
  فانواتو

 فيويالعضو املناوب األول: 

 سليمانجزر العضو املناوب الثاين: 
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 جيم املرفق

 لواثئقابقائمة 
 العنوان رمز الوثيقة

CGRFA/WG-FGR-6/21/1 املؤقت جدول األعمال 

CGRFA/WG-FGR-6/21/1 Add.1 جدول األعمال التفصيلي واودول الزمين املؤقتان 

CGRFA/WG-FGR-6/21/2  واستخدامها  خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجيةحالة تنفيذ
 املستدام وتنميتها

CGRFA/WG-FGR-6/21/3  التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملحالة إعداد 
CGRFA/WG-FGR-6/21/4 وضع نظام عاملي جديد لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجية 

CGRFA/WG-FGR-6/21/5 وتقاسم منافعها: استعراض وتوقعاتحلصول على املوارد الوراثية احلرجية ا 

CGRFA/WG-FGR-6/21/6 "لألغذية والزراعة: فرص  معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية
 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

 العنوان رمز الوثيقة

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.1  ةيابملوارد الوراث ةياملعن ةيالدول ةياحلكوم ةيالعمل الفن جملموعةالنظام األساسي 
واألعضاء واألعضاء املناوبون الذين انتخبتهم اهليئة يف دورهتا  ةياحلرج

 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 نشطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخأ 

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.6  دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف
 وطأتهمن 

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.7  اات الصلة بتوصيف آخر التطورات يف جمال التكنولوجيات البيولوجية
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام.

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

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.9 قائمة ابملندوبني واملراقبني 

 


