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 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة
 من جدول األعمال املؤقت 1-12البند 

 العادية الثامنة عشرةالدورة 

 2021أكتوبر/ تشرين األول  1 -سبتمرب/أيلول  27

 احلكومية الدولية الفنيةماعة العمل جل العاشرة تقرير الدورة
 لألغذية والزراعة املعنية ابملوارد الوراثية النباتية

 
 مذكرة أعدهتا األمانة

بيل انعقاد ق   اطلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، من مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية املنبثقة عنها أن تعقد اجتماعاهت
العاشرررلة عماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الدورة وقد ع قدت ابلفعل . عشرررلة للهيئة الثامنةالدورة العادية 
حزيلان  /يونيو 24إىل  22خالل الفرتة املمتدة من افرتاضرررررررررررررر   بشرررررررررررررركل العمل( مجاعة) لألغذية والزراعة الوراثية النباتية

 إعدادو  الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةخطة العمل العاملية تنفيذ حالة بدراسة العمل  مجاعةوقامت  .2021
نتائج الندوة الدولية األوىل ألصحاب واستعلضت  .التقليل الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل

األدلة العملية لتطبيق معايري بنوك اعينات مشررررررررراريع ، و املصرررررررررلحة املتعددين بشررررررررر ن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
العمل مجاعة  وحبثت. آاثر السياسات والقوانني واللوائح اخلاصة ابلبذوروانقشت  ،للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

، "التسلسل اللقميةمعلومات "و ،احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يشمل أيًضا يف املسائل املشرتكة بني القطاعات
العمررل يف لررال التكنولوجيررات البيولوجيررة يف التخفيف من وطرر ة ت ري املنررال والتكيف معرر ، و  النبرراتيررةودور املوارد الوراثيررة 

عمل اهليئة يف املسررررررتقبل يف ما بني ل احملتملة تنظيمالإعادة ، و لصررررررون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسررررررتخدامها املسررررررتدا 
  اهليئة. تنظل في يف هذه الوثيقة لك  ماعة العمل ع العاشلةويلد تقليل الدورة  ت.الدورا
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 عماعة العمل الفنية احلكومية الدوليةللدورة العاشلة ة الواثئق املعد  
 املعنية ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التابعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 متاحة على اإلنرتنت على العنوان التايل:

/pgr/itwg/10th/en-themes/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/core 

 
 وميكن أيًضا احلصول عليها من:

 أمني مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية
 ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملعنية 

 شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت
 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

 الربيد اإللكرتوين:
PRGFA@fao.org-ITWG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

األوصاف املستخدمة يف هذه الوثيقة وطليقة علض موضوعاهتا ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية 
املتحدة يف ما يتعلق ابلوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف ما يتعلق  والزراعة لألمم

 بسلطاهتا أو بتعيني حدودها وختومها.

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/10th/en/
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 املقدمة -ًل أو  

لألغررذيررة والزراعررة  يررةالعمررل الفنيررة احلكوميررة الرردوليررة املعنيررة ابملوارد الوراثيررة النبررات انعقرردت الرردورة العرراشررررررررررررررلة عمرراعررة -1
. وتلد قائمة ابألعضرراء واألعضرراء املناوبني يف مجاعة 2021 يونيو/حزيلان 24إىل  22العمل( خالل الفرتة املمتدة من  )مجاعة

 1وامللاقبني على املوقع اإللكرتوين عماعة العمل.. وميكن االطالع على قائمة املندوبني جيمامللفق العمل ضمن 
العاملية والشررواغل املتعلقة ابلصررحة  19-وانعقدت هذه الدورة بصررورة افرتاضررية بصررفة اسررتثنائية يف ةل  جائحة كوفيد -2

 العامة والقيود ذات الصرررررلة. وأعق  ذلو مشررررراورات عقدها مكت  اهليئة بشررررر ن الرتتيبات اخلاصرررررة بعقد االجتماع بصرررررورة
 افرتاضية وإقلار هذه الرتتيبات من جان  أعضاء مجاعة العمل.

وأك دت مجاعة العمل، قبل بدء مداوالهتا، أن  هذا االجتماع االفرتاضررررر  إكا يشررررركل دورة اعتيادية راية من دورات  -3
الية وتعليق أي مواد مجاعة العمل. وقد وافقت مجاعة العمل على تطبيق لوائحها وممارسررررررررررررراهتا العادية على لل ت الدورة احل

تتعارض مع انعقاد االجتماع بصرررورة افرتاضرررية ألغلاض الدورة احلالية. كما اتفقت مجاعة العمل على تطبيق أي إجلاءات  قد
   مت تشرراركأن   وأشررارت مجاعة العمل إىل خاصررة أو أسررالي  عمل معد لة قد تقتضرريها احلاجة لضررمان كفاءة لل ت الدورة.

، بش هنا وإجلاء مشاورات إقليميةها الستعلاضقبل وقت مل يكن كافًيا ي ت يف إطار التحضري لالجتماع بعض الواثئق اليت ص
 انعقاد االجتماعات.قبل وقت على حنو يتيح املزيد من ال الواثئقت تشارك وطلب

 افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر -اثنًيا

)الوال ت املتحدة األمليكي ة(، رئيسررررررة الدورة التاسررررررعة عماعة العمل، ابملندوبني  Katlyn Schollالسرررررريدة  ترح ب -4
 وامللاقبني.

، مديل شررررررررررررررعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت يف منظمة األغذية والزراعة لألمم Jingyuan Xiaورح   السرررررررررررررريد  -5
املتحدة )املنظمة(، ابملندوبني وامللاقبني. وشرررررررررررررردد على أرية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من أجل تنفيذ خطة عا  

إضافة إىل تعزيز قدرة نظم اإلنتاج على الصمود يف وج  وأبلز مكانتها األساسية يف حتسني الوضع الت ذوي للسكان،  2030
  الصررررررررررررردمات البيئية. وأشرررررررررررررار إىل أن  النهج القائم على النظم ر  أن يسرررررررررررررتند إىل اسررررررررررررررتاتي يتني رئيسررررررررررررريتني اثنتني را:

اعمع بني املكوانت من خالل  أي حتقيق االسرررررررتخدا  األمثل لبنية نظا  إنتاج احملاصررررررريل ووةائف  وخدمات ،"توخ  األمثل" 
الفواقد يف احملاصرررررررريل أي العمل قدر املسررررررررتطاع على خفض و"احلد قدر اإلمكان"  جديدة؛اللئيسررررررررية واعتماد تكنولوجيات 

تلوث البيئة على حنو غري مالئم و  خطل املخلفات بفعل اسرررتخدا  مبيدات آفات كيميائيةو  األضرررلار النامجة عن اتفاتجلاء 
تكتس  أرية حااة  ةملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعشدد أيًضا على أن  او  .لألادة الكيميائيةبفعل االستخدا  املفلط 

اخلتا ، توج  السررررريد  توخ  األمثل واحلد قدر اإلمكان". ويف  أجل اسرررررت الل طاقاهتا الكامنة إلطعا  العامل وتعزيز "هن  من
Xia  19-يف ةل  الظلوف الصعبة اليت أفلزهتا جائحة كوفيدابلشكل إىل األعضاء ملواصلتهم عملهم حىت . 

، أمينررة هيئررة املوارد الوراثيررة لألغررذيررة والزراعررة )اهليئررة(، ابملنرردوبني Irene Hoffmannورح بررت برردورهررا السرررررررررررررريرردة  -6
لزراعة وصررروهنا على وامللاقبني. وذك لت ابإلجنازات السرررابقة عماعة العمل من أجل اسرررتخدا  املوارد الوراثية النباتية لألغذية وا

حنو مسررررتدا  وشررررددت على الدور اهلا  الذي يضررررطلع ب  أعضرررراء اهليئة من أجل تقييم الوضررررع العامل  للموارد الوراثية النباتية 
                                                      

1  /th/en10pgr/itwg/-themes/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/core. 
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ت الضرروء كذلو طلألغذية والزراعة ورسررم سررياسررات عاملية لسررد  الث لات وتلبية االحتياجات اليت جلت اإلشررارة إليها. وسررل  
مجاعة  Hoffmann  الذي تقو  ب  البلدان يف تنفيذ السرياسرات العاملية ورصرد اثرياهتا. ودعت السريدة على الدور األسراسر

اثريات   العمل إىل إعطاء توجيهات حول دور املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف التكيف مع ت ري املنال والتخفيف من
ألحيائية و"معلومات التسررررررررررلسررررررررررل اللقمية" واحلصررررررررررول على املوارد الوراثية النباتية ودور التكنولوجيات األحيائية واملعلوماتية ا

 لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها من أجل صون تلو املوارد واستخدامها على حنو مستدا . 
مجاعة العمل أبن ، عماًل أبحكا  املادة الثالثة من النظا  األسررررراسررررر  عماعة العمل، املنتهية واليتها وأبل ت اللئيسرررررة  -7

على التوايل( يف هذه وجورجيا )عوًضا عن جامايكا واعزائل والسويد سوف تشارك كوستاريكا ومجهورية الكون و الدميقلاطية 
 الدورة ك عضاء. 

ا وكالً من السررررررررريدة)زامبيا Godfrey Mwilaوقد انتخبت مجاعة العمل السررررررررريد  -8  Aluana Gonçalve de( رئيسرررررررررً
Abreu  الربازيل( والسرررررررررررريدة نيفني عبد الفتاح حسررررررررررررن )مجهورية مصررررررررررررل العلبية( والسرررررررررررريدة(Pratibha Brahmi  )اهلند( 
)الوال ت املتحدة األمليكي ة( نوااًب لللئيس.  Mark Freeman)سرررررررويسرررررررلا( والسررررررريد  Christian Eigenmann والسررررررريد
 مقلرًا للدورة. Eigenmannالسيد  وانت خ 

 .ألفامللفق وقد اعتمدت مجاعة العمل جدول األعمال على النحو الوارد يف  -9

 تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -اثلثًا

ذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد أنشرررررطة منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفينظلت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -10
تعزيز التعاون بني نظم املعلومات العاملية اخلاصررررررررررررررة وأخذت علًما بوثيقة املعلومات بعنوان  2الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

م  من دعم متواصررررررررررررررل وأثنت مجاعة العمل على منظمة األغذية والزراعة ملا . 3ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تقد 
بت  خطةتنفيذ  للبلدان يف العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )خطة العمل العاملية الثانية(. ورح 

مع خمتلف املنظمات والشرربكات وأصررحاب املصررلحة، وشرر  عتها على مواصررلة  اهتابوج  خاص بعمل املنظمة يف إطار شررلاك
وأشررررررارت  .مع املنظمات الدولية اليت تتمتع ابخلربات الفنية ذات الصررررررلةطليق إقامة الشررررررلاكات والتعاون  لدان عندعمها للب

 .املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاألولو ت للمسارة يف عملية حتديد مجاعة العمل أيًضا إىل ضلورة تبسيط 

 راعة يف املوقع وإدارهتا على مستوى املزرعةصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والز 

أثنت مجاعة العمل على املنظمة ملبادراهتا اللامية إىل صررررررررررون التنوع يف احملاصرررررررررريل وتشرررررررررر يع ، مبا يف ذلو تلو اليت  -11
 لردوليررةايردعمهررا ملفق البيئررة العررامليررة واالحتراد األورو  وتلررو اليت رلي تنفيررذهرا ابلتعرراون مع العررديرد من البلرردان واملنظمررات 

 الشليكة.
وإذ تشدد مجاعة العمل على أن  صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املوقع وخارج  وإدارهتا على مستوى  -12

أبن تطل  اهليئة من املنظمة تقدمي الدعم إىل البلدان، مبا يشررررررررمل  أوصررررررررتلصررررررررون، عملية اأشرررررررركال متكاملة ل ه املزرعة، 
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اخلطوط التوجيهية للهيئة بشرر ن وضررع أو تنقيح خططها الوطنية لصررون األنواع والسررالالت األصررلية للمزارعني، مع ملاعاة  يف
 4.صون األنواع/السالالت األصلية للمزارعني واستخدامها املستدا 

ن املوارد الوراثية مجاعة العمل أبن تطل  اهليئة من املنظمة واملاحنني مواصررررلة دعم البلدان يف جهودها لصررررو  وأوصررررت -13
والزراعة يف املوقع وإدارهتا على مسرررررررررررررتوى املزرعة، ولتعزيز اللوابط القائمة واملتكاملة بني عملي يت الصرررررررررررررون يف  لألغذيةالنباتية 

عالوًة على ذلو أبن تقو  اهليئة بدعوة املاحنني إىل ز دة متويلها للبحوث األساسية بش ن صون  وأوصت املوقع ويف خارج .
 ارب الربية للمحاصيل والنبااتت ال ذائية الربية يف موقعها الطبيع .األق

 صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع

املنظمة مواصررررررررررررررلة تقدمي الدعم للبلدان يف اعهود اليت تبذهلا للحفا   منمجاعة العمل أبن تطل  اهليئة  أوصررررررررررررررت -14
وتوزيعها. وأشرررارت إىل أن   ،وتقييمها ،وتوصررريفها ،املادة الوراثية للمحاصررريل وصررروهنا بنوك اعينات ب لض مواصرررلة مجع على

 ينب   للمنظمة، لدى تقدمي هذا الدعم، أن تسعى إىل التعاون مع املنظمات الدولية املعنية.

 الستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 تعزيز نظم البذور

العمل أبن تطل  اهليئة من املنظمة مواصرلة تقدمي الدعم للبلدان ابلتعاون مع املنظمات الدولية املعنية مجاعة  أوصرت -15
وعن طليق إقامة الشررررررررلاكات حيثما أمكن، من أجل تعزيز النظم الوطنية للبذور، مبا يشررررررررمل تلبية النبااتت، ب ية توفري بذور 

 .ومواد زراعية عالية اعودة، خاصة لص ار املزارعني
املاحنني إىل دعم البلدان، بناء على طلبها، من أجل وضررررررع أو ملاجعة سررررررياسرررررراهتا الوطنية  اهليئةأبن تدعو  وأوصررررررت -16

 اخلاصة ابلبذور.
 تعزيز تربية النبااتت

مجاعة العمل أبن تطل  اهليئة من املنظمة مواصرررررلة دعم البلدان يف لال تعزيز قدراهتا لتحسرررررني احملاصررررريل،  أوصرررررت -17
يق مع املعاهدة الدولية بشرررررررررررر ن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وعن طليق إقامة الشررررررررررررلاكات مبا يف ذلو ابلتعاون الوث

طليق امللكز املشررررررتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاصرررررة لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية  عن
 من املعاهدة. 6غذية والزراعة واملادة للموارد الوراثية النباتية لأل

  

                                                      
العنوان )متاح أيًضا على  اخلطوط التوجيهية الطوعية لصون األنواع/السالالت األصلية للمزارعني واستخدامها املستدا  2019منظمة األغذية والزراعة.   4
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 بناء املؤسسات والقدرات البشرية املستدامة
 السرتاتيجيات الوطنية

مجاعة العمل أبن تدعو اهليئة إىل توفري أموال من خارج امليزانية لدعم البلدان يف تنفيذ خطة العمل العاملية  أوصررررررررررررت -18
الثانية، مبا يف ذلو من خالل وضرع اسررتاتي يات وطنية خاصرة ابملوارد الوراثية النباتية وتنفيذها، ابلتعاون الوثيق مع املعاهدة 

 صة هبا.الدولية واسرتاتي ية التمويل اخلا

 النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر

للمعلومات   على أساس سنوي وبواسطة النظا  العامل ،مجاعة العمل أبن تطل  اهليئة من املنظمة أن تواصل أوصت -19
ف التنمية من أهدا 5-2واإلنذار املبكل بشررررررررررر ن املوارد الوراثية النباتية، بلورة حالة تنفيذ املكو ن اخلاص ابلنبات يف املقصرررررررررررد 

 املستدامة، وأن تقو  بتشارك النتائج مع مجاعة العمل واهليئة.
دور كل  من نظم املعلومات العاملية اخلاصرررررررة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية  حةً موضررررررر ،مجاعة العمل ابلتقليل ورح بت -20

النباتية، والنظا  العامل  لإلعال  عن املوارد الوراثية  والزراعة، أي النظا  العامل  للمعلومات واإلنذار املبكل بش ن املوارد الوراثية
أبن تدعو اهليئة املنظمة إىل مواصررررررررررررررلة تطويل بوابة النظا  العامل   وأوصررررررررررررررت، Genesysالنباتية لألغذية والزراعة، ونظا  

املعلومات من أجل جتن    التعاون مع سررررررررررررررائل نظم للمعلومات واإلنذار املبكل بشرررررررررررررر ن املوارد الوراثية النباتية، مبوازاة تعزيز
 ازدواجية اعهود وتيسري عملية اإلبالغ من جان  البلدان.

 عاملي لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الإلطار ا -رابًعا
 يف موقعها الطبيعي وإدارهتا يف املزرعة

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف ابجتاه وضررررررررررررررع إطار عامل  لصررررررررررررررون بعنوان مجاعة العمل يف الوثيقة  تنظل  -21
الندوة الدولية األوىل ألصررررحاب املصررررلحة املتعددين بشرررر ن  تقليل مشررررلوعشررررارت إىل وأ 5.موقعها الطبيع  وإدارهتا يف املزرعة

على اسررررررتضررررررافة الندوة و  نظمة على جناحها يفئة إىل املهنابلت العملمجاعة  توجهتو  6املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 .املقدمة العلوضجودة 

 أوصتكما ع .  يالنهائية ونشله وتوز ت  صي يف ضع تقليل الندوة و نظمة املإىل يئة العمل أبن تطل  اهلمجاعة  توأوص -22
الوراثية النباتية بشرررررررررررررر ن صررررررررررررررون املوارد إلكرتونية ندوات  بعقد ،نظمة القيا ، رهًنا بتوافل املوارد الالزمةاملن تطل  إىل يئة أباهل

واالحترراد الرردويل حلف   ابلتعرراون مع املعرراهرردة ،لألغررذيررة والزراعررة يف موقعهررا الطبيع  وإدارهتررا يف املزرعررة على فرتات منتظمررة
أرية املدفوعات مقابل خدمات ( 1)تقليل االجتماع بادر املنظمة إىل تضررررررمني العمل كذلو أبن تمجاعة  توأوصرررررر. الطبيعة

مبسرررررررارة املزارعني يف صرررررررون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واحلفا  على تنوع قلار ك داة ممكنة لإل  ةالنظم اإليكولوجي
( وأرية 3( واحلاجة إىل األطل والسررياسررات املالئمة لتمويل صررون املوارد الوراثية يف املوقع الطبيع  ويف املزرعة؛ )2؛ )احملاصرريل

 .ة هذه املسارةومكاف  جملتمع احملل ،على مستوى ابنوك البذور 
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إىل املعلومات بش ن س لة االفتقار يف املستقبل مللكرتونية أبن تست ي  الندوات والندوات اإلمجاعة العمل  توأوص -23
ظم اليت تنلندوات لوميكن  التصررنيف وبيولوجيا التكاثل والسررمات اهلامة اقتصررادً  للكثري من أنواع األقارب الرب ية للمحاصرريل.

ا مسررررارات بن اءة ملعاعة أن يف املسررررتقبل أن تعقد بصررررورة افرتاضررررية و  فقدان املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تقد   أيضررررً
األقارب الربية للمحاصرررررررررررريل والنبااتت ال ذائية الربية يف املناطق خاصررررررررررررة  وغري ذلو من الضرررررررررررر وط،الكوارث الطبيعية جلاء 

 .الطبيع  خارج املوقع الصونهذه املوارد يف ملافق على  ضلورة احلفا احملمية، و 
الف وة يف املعلومات تقو  ببلورة التدابري احملتملة ملعاعة  نظمة أناملأبن تطل  اهليئة من مجاعة العمل  وأوصررررررررررررررت -24

إمكانية دعم يشرررررررررمل  اصرررررررررون املوارد الوراثية يف املوقع الطبيع ، مبتعزيز فعالية من أجل لمحاصررررررررريل ل الربية قاربألاملتعلقة اب
 اهليئة إىل العمل أبن تطل مجاعة  توأوص. اعلى طلبه بناءً  ،لمحاصيلل الربية قاربألالبلدان يف وضع قوائم اعلد الوطنية ل

سرررررتخدامها وا التوجيهية الطوعية لصرررررون األنواع/السرررررالالت األصرررررلية للمزارعني للخطوطاملمارسرررررني  نظمة تقييم اسرررررتخدا امل
، 8املستدا  هاالتوجيهية الطوعية بش ن صون األقارب الربي ة للمحاصيل والنبااتت ال ذائية الربي ة واستخدام واخلطوط 7املستدا 

 واستخدامها. جدوى هذه اخلطوط التوجيهية مواصلة تعزيز يةيفسبل كو 
ا لتنفيذ خطة العمل نظمة تنظيم لموعة من الندوات اإللكرتونية دعمً املإىل يئة العمل أبن تطل  اهلمجاعة  توأوصررررر -25

 من املعاهدة. 6و 5العاملية الثانية واملادتني 

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تنفيذ معايري بنوك اجلينات -خامًسا

ونظلت  9.تنفيذ معايري بنوك اعينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةبعنوان يف الوثيقة مجاعة العمل  تنظل  -26
مشررررررررررررررراريع األدلررة العمليررة لتطبيق معررايري بنوك اعينررات للموارد الوراثيررة النبرراتيررة لألغررذيررة املعلومررات بعنوان ا يف وثيقررة أيضرررررررررررررررً 
يف بنوك الطبيع  خارج املوقع الصررررررررررررررون أرية مشرررررررررررررراريع األدلة العملية الثالثة لتعزيز دى مبأقل ت مجاعة العمل و  10والزراعة.
العتبرررار املزيرررد من التعليقرررات اخلطيرررة، اليت سررررررررررررررتقرررد  إىل األمرررانرررة حبلول بعني ااملنظمرررة أن اخرررذ  إىل وطلبرررت. اعينرررات

 يئة.لك  تنظل فيها اهلوتنقيح األدل ة العملية ، 2021أغسطس/آب  15
طبيق لتالنهائية املوضررروعة يف صررري تها ة العملية الثالثة نظمة نشرررل األدل  املإىل يئة العمل أبن تطل  اهلمجاعة  توأوصررر -27

طلبت من املنظمة و القلار واملمارسرررررني وغريهم من أصرررررحاب املصرررررلحة املعنيني.  صرررررانع على  هاك اعينات وتوزيعو معايري بن
األنواع املنت ة للبذور اليت ال تتحم ل الت فيف ال سيما ابلنسبة إىل صون ، القائمة بذاهتااملزيد من األدلة العملية أيًضا إعداد 

 صون ابلتربيد الشديد.بنوك اعينات، وال يف

  

                                                      
ا على  متاح. )التوجيهية الطوعية لصرررررون األنواع/السرررررالالت األصرررررلية للمزارعني واسرررررتخدامها املسرررررتدا  اخلطوط. 2019. والزراعة األغذية منظمة  7 أيضرررررً

 .(http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5601en اللابط التايل:
8  i7788e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 
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 حالة سياسات البذور واجتاهاهتا -سادًسا

ا ابلدراسة علمً  ت، وأحاط11آاثر السياسات والقوانني واللوائح اخلاصة ابلبذور بعنوان  الوثيقةت مجاعة العمل يفنظل  -28
 12.والزراعةأثل تنفيذ التشليعات اخلاصة ابلبذور على تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية  بش ن

بنظم البررذور  كثرية  يشرررررررررررررررار إليهررا يف بلرردانعررادة مررا بوجود أنواع خمتلفررة من نظم البررذور، اليت أقلت مجرراعررة العمررل و  -29
مييز بشرررررررررررركل الت  ليس من املمكن على الدوا  نأبا يضررررررررررررً أحاطت علًما أبذور "املزارعني". و نظم "اللاية" و"غري اللاية" أو 

 بينها.جود تلابط نظلًا إىل و هذه النظم  نيواضح ب
املوارد الوراثية تنوع ضمان يف  اإلسها نظم البذور ختلف   ميكن ملاإلحياء أبنالعمل أن الدراسة متيل إىل مجاعة لى تو  -30

واسررررررررررررررتخدامها على حنو املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من هذا املنطلق، وب ية صررررررررررررررون . و النباتية لألغذية والزراعة
 .بذور بطليقة متكاملة وشاملةللنظم استحداث البلدان إىل يئة بدعوة اهلقو  أبن تمجاعة العمل  تأوص ،مستدا 

وضع سياساهتا ابلدعم الالز  لالبلدان االستملار يف تزويد نظمة املإىل يئة كذلو أبن تطل  اهلمجاعة العمل   تأوصو  -31
الدليل األخذ بعني االعتبار حاالهتا احملددة، مع مبا يتماشرررررررى مع ، حسررررررر  االقتضررررررراء و هاابلبذور أو تنقيح اخلاصرررررررةالوطنية 

 13.الطوع  لصياغة سياسات البذور الوطنية
على تنوع املوارد الوراثية  ةأو غري مباشرررررررل  ةمباشرررررررل صرررررررورة ب عوامل متعددة قد تؤثلمثة أن أشرررررررارت مجاعة العمل إىل و  -32

على قدرة ثريها انظلًا إىل هذه العوامل خمتلف على القادمة  حباثز األيتلكينصرررررررررر  أبن  توأوصرررررررررر، النباتية لألغذية والزراعة
وأبسرررعار معقولة، مبا يف ذلو األنواع/السرررالالت األصرررلية  ااملزارعني على احلصرررول على أصرررناف كافية ومتنوعة ومكي فة  ليً 

 للمزارعني.

 التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثيةإعداد  -سابًعا
 والزراعة يف العامل النباتية لألغذية

إعرررداد التقليل الثرررالرررث عن حرررالرررة املوارد الوراثيرررة النبررراتيرررة لألغرررذيرررة والزراعرررة نظلت مجررراعرررة العمرررل يف الوثيقرررة بعنوان  -33
ا بوثيقررة املعلومررات بعنوان  14،العررامل يف إعررداد التقرراريل القطليررة للتقليل الثررالررث عن حررالررة املوارد الوراثيررة النبرراتيررة وأحرراطررت علمررً

 .15العامللألغذية والزراعة يف 
وقامت مجاعة العمل ابسرررررررررتعلاض وتنقيح القائمة امللاجعة ابلدراسرررررررررات األسررررررررراسرررررررررية املواضررررررررريعية املقرتحة، على حنو  -34
بتنقيح وأوصرررررررررررت ، لك  تنظل فيها اهليئة، CORR.110/21/4 -PGR-CGRFA/WG ابلوثيقة األول امللفقيف  وردت ما

للتقليل ملخصررررات الدراسررررات األسرررراسررررية املواضرررريعية املقرتحة مبا يبني  بوضرررروح مسررررارة كل منها يف أي من الفصررررول احملددة 
ة كل ملخص وعالوة على ذلو، ال بد من إعادة هيكل .عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل الثالث

                                                      
 .PGR-CGRFA/WG-10/21/3الوثيقة   11
 .Inf.1-PGR-CGRFA/WG/10/21/3الوثيقة   12
ا على العنوان التررررررايل: الررررررردليرررررررل الطوع  لصررررررررررررررريررررررراغرررررررة سررررررررررررررريررررررراسرررررررررررررررررررررة البرررررررذور الوطنيرررررررة. 2015منظمرررررررة األغرررررررذيرررررررة والزراعرررررررة.   13 . )متررررررراح أيضرررررررررررررررررررررً

e.pdf4916ai/3http://www.fao.org/.) 
 .CORR.1-PGR-CGRFA/WG 10/21/4الوثيقة   14
 .Inf.1-PGR-CGRFA/WG/10/21/4الوثيقة   15

http://www.fao.org/3/i4916e/i4916e.pdf
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نطاق الدراسرررات تضرررييق كذلو ب  ت مجاعة العملوأوصررر .لتقسررريم  إىل ثالثة أقسرررا : ال لض، واحملتوى، واملسرررارة يف التقليل
على املوارد عملية  تنطوي على اثريات نية  ددةفجوان  ليقتصررررررل على  بشرررررر ن ت ري املنال والت ذيةاألسرررررراسررررررية املواضرررررريعية 

ابلنسررررررررررررربة إىل سرررررررررررررائل العمل  يةازدواجرن   ة من البلدان و واردل املعلومات اللى حنو يكم  والزراعة، عالوراثية النباتية لألغذية 
إمكانية إدراج دراسررررات أسرررراسررررية مواضرررريعية بشرررر ن النتائج ت مجاعة العمل املنظمات والصرررركوك املتعددة األطلاف. وانقشرررر

املسرررتدامة وبشررر ن تقاسرررم املنافع غري النقدية ال ذائية ظم لزراعة يف الناملوارد الوراثية النباتية لألغذية وا العلمية املتصرررلة مبسرررارة
 .املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالناشئة عن استخدا  

لتقييمني العامليني االثنني السررررررررررررررابقني للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، خالًفا ل ،والحظت مجاعة العمل أن  -35
على املسرررررررررررتوى  بلدان اليت قامت ابإلبالغ بشررررررررررر ن التقليل الثالث غري كاف لضرررررررررررمان الت طية الكافية للتقييميزال عدد ال ال

مواصررررررررررررلة تقدمي الدعم للبلدان من أجل رفع  مجاعة العمل أبن تطل  اهليئة من منظمة األغذية والزراعةأوصررررررررررررت . و القطلي
. 2021ديسررررررررررررررمرب/كانون األول  31  لتقدمي التقاريل القطلية حىت متديد املوعد النهائتقاريلها ل لض إعداد التقليل الثالث و 

ا أبن تنظل اهليئة يف تبسررررريط وأوصرررررت النظا  العامل  للمعلومات واإلنذار املبكل  كوذج على حنو ملحو  لموعة العمل أيضرررررً
 .بش ن املوارد الوراثية النباتية للفع التقاريل، فور استكمال التقليل الثالث

العمل، استناًدا إىل نتائج التقليل الثالث، وبعد إجلاء مشاورات إقليمية، استعلاض خطة العمل العاملية وطلبت مجاعة  -36
 .الثانية وتنقيحها حس  االقتضاء لك  تنظل فيها مجاعة العمل واهليئة يف دورهتا العادية العشلين

املوارد من خارج  توفري منظمة من خاللمجاعة العمل أبن تدعو اهليئة اعهات املاحنة إىل مواصررلة دعمها لل أوصررتو  -37
 امليزانية الالزمة لوضع التقليل الثالث يف صي ت  النهائية ونشله ولعملية استعلاض خطة العمل العاملية الثانية.

 احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها -اثمًنا

على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسرررررم منافعها: اسرررررتعلاض  احلصرررررولحبثت مجاعة العمل الوثيقة بعنوان  -38
مسررررودة دراسررررة اسررررتقصررررائية للتدابري القطلية بشرررر ن احلصررررول على املوارد وأخذت علًما بوثيقيت املعلومات بعنوان  16وتوقعات

)مسرررررودة دراسرررررة  17واملعارف التقليدية املتصرررررلة هباوتقاسرررررم منافعها امللاعية للسرررررمات املمي زة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 18إسهامات األعضاء بش ن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها.استقصائية( و

ونو هت مجاعة العمل مبا اضررطلعت ب  اهليئة من عمل يف لال احلصررول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسررم  -39
املتصررلة ابحلصررول على وخمتلف قطاعاهتا الفلعية  دورها يف التوعية ابلسررمات املمي زة للموارد الوراثية لألغذية والزراعةمنافعها و 

املوارد وتقاسررررم منافعها. وأخذت مجاعة العمل علًما ابملسررررت دات يف إطار االتفاقات والصرررركوك الدولية األخلى وشررررددت 
 مان االتساق مع العمل املضطلع ب  يف منتد ت أخلى ذات الصلة. على ضلورة جتن   االزدواجية يف العمل وض

واعتربت مجاعة العمل مسررررودة الدراسررررة االسررررتقصررررائية مبثابة جتميع شررررامل ومفيد جململ تدابري احلصررررول على املوارد  -40
ارت إىل أن ، طبًقا ملسرررررررودة وتقاسرررررررم منافعها القائمة حالًيا وامللاعية للسرررررررمات املمي زة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. وأشررررررر

الدراسة االستقصائية، مثة هامش واسع للبلدان مللاعاة السمات املمي زة للموارد الوراثية النباتية ضمن أطلها اخلاصة ابحلصول 

                                                      
 .PGR-CGRFA/WG-10/21/5الوثيقة   16
 .2Inf./21/10-PGR-CGRFA/WGالوثيقة   17
 .Inf.1-PGR-CGRFA/WG/10/21/5الوثيقة   18
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على املوارد وتقاسررررررررررررم منافعها. وأشررررررررررررارت كذلو إىل عد  كفاية البحوث، على حنو ما أشررررررررررررارت إلي  مسررررررررررررودة الدراسررررررررررررة 
الت ثريات اإلرابية أو السررلبية للتدابري اخلاصررة ابحلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها، على حنو ما  لنسرربة إىلاالسررتقصررائية، اب

جلى تنفيذها من الناحية العملية، ل لض صرررررررررون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسرررررررررتخدامها املسرررررررررتدا  واملعارف التقليدية 
 املتصلة هبا. 

بعناصررررل لتيسررررري التنفيذ احملل  طل  اهليئة إىل األمانة إعداد وثيقة مسررررتقل ة ميكن إرفاقها مجاعة العمل أبن ت أوصررررتو  -41
مشررررررفوعة  -للحصررررررول على املوارد وتقاسررررررم منافعها ابلنسرررررربة إىل خمتلف القطاعات الفلعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

حبيث تربز فيها أمثلة  ددة عن التدابري القطلية للحصول  19)عناصل احلصول على املوارد وتقاسم منافعها( مبذكلات تفسريية
رد على املوارد وتقاسررم منافعها مبا يلاع  السررمات املمي زة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة و/أو املعارف التقليدية امللتبطة ابملوا

للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، لك   اللقمية"التدابري اليت تتناول "معلومات التسلسل وقد تشمل الوراثية لألغذية والزراعة، 
 تستعلضها لموعات العمل واهليئة. 

مجاعة العمل كذلو أن تعد ، يف ملحلة من امللاحل، تقليلًا عن تطبيق التدابري القطلية بشررر ن احلصرررول على  أوصرررتو  -42
املوارد وتقاسررررررررررررررم منافعها على خمتلف القطاعات الفلعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة املعمول هبا، وذلو ب لض حتديد 

اثية لألغذية والزراعة وصوهنا يف خمتلف القطاعات الفلعية، فضالً عن التقاسم اثريات تلو التدابري على استخدا  املوارد الور 
العادل واملنصف للمنافع الناشئة عنها. ور  أن يستند التقليل إىل استبيان جلى اختباره مسبًقا الستقاء املعلومات من  من 

أن يتضم ن االستبيان نفس  أسئلة حول فائدة  إىل إمكانية مجاعة العمل جان  البلدان وأصحاب املصلحة املعنيني. وأشارت
عناصررل احلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها من أجل وضررع وتطبيق تدابري خاصررة ابحلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها يف 

 حتديد الث لات وأوج  الضعف ومعاعتها. هبدفخمتلف القطاعات الفلعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، 

مجاعة العمل كذلو أبن تشرررررررر  ع اهليئة املنظمة والشرررررررربكات اإلقليمية والشررررررررلاكات التعاونية على التوعية  أوصررررررررتو  -43
ابملسررررائل املتصررررلة ابحلصررررول على املوارد وتقاسررررم منافعها وتعزيز القدرة على التعاط  معها، فضررررالً عن تبادل املعلومات عن 

 املعلومات وتقاسم منافعها. لال تنفيذ التدابري اخلاصة ابحلصول على  الت ارب يف

مجاعة العمل كذلو أبن تطل  اهليئة إىل األمانة القيا ، ابلتعاون مع املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع  وأوصررررررررررررررت -44
البيولوج ، ابلتحقيق يف سرررربل جتميع املعلومات ذات الصررررلة املتعلقة بتقاسررررم املنافع غري النقدية، ضررررمن إطار والية كل منها 

 .لهيئة لك  تنظل فيهال لموعات العمل التابعة مة، وأن تعلض نتائج هذا التحقيق علىواألطل القائ
ا أبن تبحث اهليئة يف إمكانية العمل على توثيق أمثلة عن حاالت تسرررراهم فيها املعارف  أوصررررتو  -45 مجاعة العمل أيضررررً

 التقليدية يف اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

  

                                                      
 عناصررررررررررل احلصررررررررررول على املوارد وتقاسررررررررررم منافعها: عناصررررررررررل لتيسررررررررررري التنفيذ احملل  للحصررررررررررول على املوارد وتقاسرررررررررم  .2019منظمة األغذية والزراعة.   19

 صرررررررررررررررفحررة. الرتخيص: 81رومررا.  .منررافعهررا ابلنسررررررررررررررربررة إىل خمتلف القطرراعررات الفلعيررة للموارد الوراثيررة لألغررذيررة والزراعررة مشرررررررررررررررفوعررة مبررذكلات تفسررررررررررررررررييررة

. IGO 0.3SA -NC-CC BY ( التايل: على العنوانمتاحة أيًضا ar.pdf5088ar/ca5088ca/3http://www.fao.org/). 

http://www.fao.org/3/ca5088ar/ca5088ar.pdf


9 CGRFA/WG-PGR-10/21/REPORT 

 

 

 معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -اتسًعا

معلومات التسررررررلسررررررل اللقمي ة بشرررررر ن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة: فلص نظلت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -46
، واسررتعلضررت التطبيقات احلالية واملمكنة ملعلومات التسررلسررل اللقمية من أجل صررون املوارد 20االبتكار والتحد ت والتداعيات

من الوثيقة. وأشررررررررارت إىل أن  بعض التطبيقات  2الوراثية النباتية واسررررررررتخدامها على حنو مسررررررررتدا  على النحو الوارد يف اعدول 
ذية والزراعة وميكن ابلتايل ضرررم ها مًعا ضرررمن قسرررم عا  يف اعدول. الواردة في  تعين مجيع القطاعات الفلعية للموارد الوراثية لألغ

أبن مييز اعدول بني التطبيقات ذات الصررلة ابلتوصرريف واالسررتخدا  املسررتدا  والصررون. وأشررارت مجاعة العمل كذلو  وأوصررت
ا بعد انتهاء اجتماع مجاعة العمل من الوثيقة خطيً  2إىل أن   ال يزال إبمكان األعضاء تقدمي تعليقاهتم وإسهاماهتم بش ن اعدول 

 .وطلبت إىل األمانة ملاجعة اعدول وجتميع  يف ضوء التعليقات الواردة لك  تستعلض  اهليئة يف دورهتا املقبلة
ابلنسرررررررررررررربة إىل مت االتفاق علي  من جان  أطلاف متعددة وبعد أن أشررررررررررررررارت مجاعة العمل إىل أن وضررررررررررررررع تعليف  -47

أبن  أوصررتون مهًما إلحلاز تقد  أكرب يف معاعة مسرر لة "معلومات التسررلسررل اللقمية"، "معلومات التسررلسررل اللقمية" سرريك
آاثر التدابري أو النهج الوطنية احلالية اخلاصرررررررة ابحلصرررررررول على املواد وتقاسرررررررم منافعها على  النظل يفتطل  اهليئة إىل املنظمة 

 .العمل واهليئةالبحث والتطويل يف قطاع األغذية والزراعة، لك  تستعلضها مجاعات 
مجاعة العمل كذلو بعقد حلقة عمل خالل فرتة ما بني الدورات، ابلتعاون مع الصرررررررررررررركوك واملنظمات  وأوصررررررررررررررت -48

بدور "معلومات التسرررررررلسرررررررل اللقمية" يف لايل البحث يف ما يتعلق املعنية، للفع مسرررررررتوى وع  أصرررررررحاب املصرررررررلحة املعنيني 
ت اليت تعرتض سبيل الوصول إىل "معلومات التسلسل اللقمية" واستخدامها على والتطويل املتصلني ابملوارد الوراثية وابلتحد 

 .أكمل وج 
مجاعة العمل أبن تطل  اهليئة إىل املنظمة دعم البلدان يف بناء ما يلز  من قدرات فنية ومؤسررررسررررية وبشررررلية  وأوصررررت -49

ة ألغلاض البحث والتطويل يف لال املوارد السرررررررتخدا  "معلومات التسرررررررلسرررررررل اللقمية" بشررررررر ن املوارد الوراثية لألغذية والزراع
 .والزراعة لألغذيةالوراثية 

 .مجاعة العمل أبن تواصل اهليئة رصد التطورات املست دة بش ن "معلومات التسلسل اللقمية" يف  افل أخلى وأوصت -50

 دور املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف التخفيف -عاشًرا
 والتكيف معه من وطأة تغري املناخ

وأخذت علًما بوثيقيت املعلومات  21ت ري املنال واملوارد الوراثية لألغذية والزراعةدرسررررررررررررررت مجاعة العمل الوثيقة بعنوان  -51
وأنشررررررررررررررطة منظمة األغذية  22دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع ت ري املنال والتخفيف من وط ة آاثرهبعنوان 

 23والزراعة يف لال ت ري املنال.
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ورح بت مجاعة العمل ابلدراسرررررررررررة االسرررررررررررتشرررررررررررلافية عن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع ت ري املنال  -52
ة خطًيا بعد والتخفيف من اثريات . وأشرررارت إىل أن   روز لألعضررراء تقدمي ما لديهم من تعليقات وإسرررهامات بشررر ن الدراسررر

 كذلو اهليئة أبن تطل  إىل املنظمة إصدار نسخة منقحة من الدراسة.  أوصتانتهاء اجتماع مجاعة العمل. و 
ورح بت مجاعة العمل ابملشررررلوع املنقح ملسررررار العمل اخلاص بت ري املنال ضررررمن بلانمج العمل املتعدد السررررنوات على  -53

اسرررررررررررررتعلاض العمل مهلة إجلاء بنقل  وأوصرررررررررررررت .AqGR-CGRFA/WG-10/21/7ابلوثيقة  امللفق األول النحو الوارد يف
 .2027إىل عا   2029من عا  واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املتعلق بت ري املنال 

ورح بت مجاعة العمل كذلو ابلدراسرررة االسرررتقصرررائية القطلية بشررر ن ت ري املنال واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة على  -54
مجاعة العمل إبعداد نسرررخة موجزة من  وأوصرررت .AnGR-CGRFA/WG-10/21/7ابلوثيقة امللفق الثاين  الوارد يف النحو

ب لض إدراجها ضرررررمن االسرررررتبياانت  الدراسرررررة االسرررررتقصرررررائية، تلاعى فيها أوج  التشررررراب  واالختالف عرب خمتلف القطاعات،
على مجاعة العمل وشرررررررررررددت  .تقاريل املقبلة عن احلالة يف العاملاملقبلة للصرررررررررررد تنفيذ خطط العمل العاملية القطاعية وإعداد ال

 قبل تعميمها.أي من االستبياانت  ضلورة اختبار
إبضررافة أسررئلة تتعلق ابملنال يف االسررتبياانت املقبلة من أجل رصررد تنفيذ خطط العمل العاملية  مجاعة العمل أوصررتو  -55

على مسرررررررتوى القطاعات وإعداد التقاريل املقبلة عن حالة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف العامل على مسرررررررتوى القطاعات، 
 اتق البلدان من خالل تبسيط عمليات رفع التقاريل. مع اإلشارة إىل ضلورة خفض ع ء رفع التقاريل امللقى على ع

مجاعة العمل أبن تطل  اهليئة إىل املنظمة تعزيز بلامج تعبئة القدرات والتدري  يف لال التكيف مع ت ري  أوصررررررررررررتو  -56
وضرررررع خطوط . وأشرررررارت كذلو إىل ضرررررلورة يف ما يتعلق ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املنال والتخفيف من وط ت 

 توجيهية خاصة ابلقطاع ملساعدة أصحاب املصلحة على إدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف ةل  ت ري املنال.
وشرررددت مجاعة العمل على ضرررلورة أن يكون عمل اهليئة اخلاص بت ري املنال يف املسرررتقبل مسرررتنًدا إىل العمل اللاهن  -57
على غلار عمل كورونيفيا املشرتك بش ن والصكوك، نظمات سائل املراعة وأن يكم ل عمل لال املوارد الوراثية لألغذية والز  يف

 .24الزراعة
اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع الوراث  مجاعة العمل أبن تطل  اهليئة إىل املنظمة اسررررتعلاض  أوصررررتو  -58

ت يريات، حسررررررررر  املقتضرررررررررى، لك  تنظل فيها لموعات واقرتاح  25يف ختطيط التكيف مع ت ري املنال على املسرررررررررتوى الوطين
 العمل واهليئة.

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف عملها املسرررررررررتقبل  على  تلكيزها اهليئة تواصرررررررررلكذلو مجاعة العمل أبن   أوصرررررررررتو  -59
 بش ن ت ري املنال.

 
 

                                                      
24  /http://www.fao.org/koronivia/ar. 

 .اخلطوط التوجيهيررة الطوعيررة لرردعم إدراج التنوع الوراث  يف ختطيط التكيف مع ت ري املنررال على املسرررررررررررررررتوى الوطين. 2015األغررذيررة والزراعررة.  منظمررة  25
 .(http://www.fao.org/3/i4940e/i4940e.pdf :التايل اللابط على أيًضا)متاح 
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د الوراثية استعراض العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية من أجل صون املوار  -أحد عشر
 املستدام النباتية واستخدامها

اسرتعلاض العمل يف لال التكنولوجيات البيولوجية من أجل صرون املوارد الوراثية رح بت مجاعة العمل ابلوثيقة بعنوان  -60
البيولوجية التطورات األخرية يف التكنولوجيات  املعلومات بعنوان، وأحاطت علًما بوثيقة 26النباتية واسررررررررررررررتخدامها املسررررررررررررررتدا 

 .27الصلة بتوصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدا  ذات
وسررررررررررل طت مجاعة العمل الضرررررررررروء على أن  التكنولوجيات البيولوجية، يف مجلة من االبتكارات وهنج اإلنتاج األخلى،  -61
حتقيق األمن ال ذائ  والت ذية وغري ذلو من أهداف  الزراعة اإليكولوجية أو الزراعة العضرررررروية، تكتسرررررر  أرية حااة يف مثل
بتحسرررني كفاءة اسرررتخدا  قد تسرررمح التكنولوجيات البيولوجية يف لال تلبية النبااتت،  تنمية املسرررتدامة. وشرررد دت على أن  ال

 املدخالت، وز دة ال الل، ومقاومة اإلجهاد األحيائ  والالأحيائ .
"التقليدية" مثل زراعة  وأالتكنولوجيات البيولوجية "املنخفضررررررررررررررة املسررررررررررررررتوى" وذك لت مجاعة العمل أبن  العديد من  -62

األنسرررر ة، أو اإلكثار الدقيق أو االسررررتنسررررال، ال تزال تضررررطلع بدور مهم، وأن  تطبيق تكنولوجيات اعينو  "احلديثة" يعتمد 
يتعني على نظم التعليم الوطنية وجهود تنمية   األكاط الظاهلية واملنظمات املعنية ابلرتبية والبنية التحتية. وأشررررررررررررررارت إىل أن  

ق سرر  االقتضرراء. وأشررارت كذلو إىل أن  البلدان قد تطب  حبالقدرات أن تشررمل مجيع التكنولوجيات البيولوجية ذات الصررلة، 
ية قد التكنولوجيات البيولوجية جملموعة متنوعة من أسررررررررالي  اإلنتاج ونظم ، وأن  التكنولوجيات البيولوج لموعة واسررررررررعة من

 .وط ت ف مع ت ري املنال أو للمساعدة يف التخفيف من تصبح مهمة لتعزيز التكي  
مجاعة العمل أبن تطل  اهليئة من املنظمة مواصررررررررررررررلة تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية يف البلدان النامية  وأوصررررررررررررررت -63

وارد الوراثية لألغذية والزراعة واسررررررتخدامها هبدف تطبيق وبلورة أسررررررالي  مالئمة يف لال التكنولوجيا البيولوجية لتوصرررررريف امل
املسرررررتدا  وصررررروهنا، مع ملاعاة املنافع واملخاطل ذات الصرررررلة، والقوانني واألنظمة الوطنية واإلقليمية ذات الصرررررلة، والصررررركوك 

 الدولية، مبا فيها تلو املتعلقة بتقييم املخاطل.
و  ابنتظا  جبمع ونشررررررررررررررل معلومات واقعية  د ثة مجاعة العمل كذلو أبن تطل  اهليئة من املنظمة أن تق وأوصررررررررررررررت -64
دور التكنولوجيات البيولوجية يف توصرررررررريف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصرررررررروهنا واسررررررررتخدامها املسررررررررتدا ، وعن الب   عن

بكات واللسائل التحتية والقدرات الالزمة لتطبيق هذا النوع من التكنولوجيات البيولوجية، وذلو بواسطة قواعد البياانت والش
مجاعة العمل علًما بضرررلورة اسرررتكشررراف آليات للتعاون يف املسرررتقبل  أحاطتاإلخبارية املتوافلة لديها. وابإلضرررافة إىل ذلو، 

مع املنظمات الدولية املعنية، مبا يشررررررررررررررمل تعزيز التعاون بني بلدان الشررررررررررررررمال واعنوب، ويف ما بني بلدان اعنوب، والتعاون 
 راعة واستخدامها املستدا  وصوهنا.الثالث  لتش يع التكنولوجيات البيولوجية املناسبة لتوصيف املوارد الوراثية لألغذية والز 
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 اخليارات املتاحة لتنظيم عمل اهليئة يف املستقبل يف ما بني الدورات -اثين عشر

ورح بت مع  28.إمكانية إعادة تنظيم عمل اهليئة يف املسرررررررتقبل يف ما بني الدورات حبثت لموعة العمل الوثيقة بعنوان -65
ابالسررررررررررررتناد إىل إسررررررررررررهامات أجهزهتا الفلعية وتنفيذ نطاق واليتها، ما بني الدورات التقديل مبا أ حلز من تقد  يف عمل اهليئة 

 ومكتبها وجهات االتصال الوطنية / املنسقني الوطنيني واألعضاء.
وشررررددت على ضررررلورة التعاط  بصررررورة متسررررقة ومتكاملة ومت انسررررة مع مسرررر لة التنوع البيولوج  لألغذية والزراعة،  -66

وتبسررريط عمل لموعات العمل التابعة للهيئة بشررر ن املسرررائل املشررررتكة، واملوارد الوراثية للكائنات احلية الدقيقة والالفقار ت، 
ما بني جهات االتصررررررال  واصررررررل بني خمتلف لموعات العمل التابعة للهيئة ويفتوطيد التنسرررررريق والتمن أجل تعزيز الكفاءة و 

 الوطنية / املنسقني الوطنيني.
اهليئة أبن تنظل،  وصرررتوأوأعطت مجاعة العمل توجيهاهتا بشررر ن تنظيم عمل اهليئة يف املسرررتقبل يف ما بني الدورات.  -67

  ، يف مس لة  دودية املوارد املتاحة للبلدان ولألمانة.خالل مداوالهتا بش ن إعادة تنظيم عملها يف ما بني الدورات
 اخليارات املتاحة إلعادة تنظيم عمل األجهزة الفلعية للهيئة.خمتلف وحبثت مجاعة العمل يف حسررررررررررررررنات وسرررررررررررررريئات  -68

 أوصتو  ،ي خيار  ددا. ومل تعلب اهليئة عن تفضيلها ألاخليارات ومناقشتها ابلتفصيل قبل البت  فيه هذهبتحليل وأوصت 
 .على اهليئة بعد أن تتم بلورهتا ابلتنسيق مع املكت  بعلض خيارات أخلى

من أجل توحيد املها  اللئيسرررررية عهات االتصرررررال الوطنية/املنسرررررقني الوطنيني، املتخذة ورح بت مجاعة العمل ابملبادرة  -69
ملهمة اللئيسررررررررررررية عهات االتصررررررررررررال تنفيذها يبقى رهًنا ابألولو ت والقدرات الوطنية. وشررررررررررررددت على أن  ا أن   مشرررررررررررررية إىل

الوطنية/املنسررررررررررررررقني الوطنيني تتمثل يف التواصررررررررررررررل بني اهليئة والبلدان وإىل أن  روز هلم تفويض هذه املها  إىل الفلق القطلية 
 ابلنسبة إىل مها  معي نة. 

بت مجاعة العمل ابإلمكانية الفنية اعديدة اليت تتيح عقد ندوات إلكرتونية أو مشرررررررررررررراورات -70 أو حلقات عمل  ورح 
 إقليمية بصورة افرتاضية أو خمتلطة عهات االتصال الوطنية / املنسقني الوطنيني، مع ملاعاة مبدأ الشمولية.

 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية -اثلث عشر

 وتوجهت ابلشرررررررررررررركل إىل 29التعاون مع الصرررررررررررررركوك واملنظمات الدولية. أخذت مجاعة العمل علًما ابلوثيقة بعنوان -71
 الصرررررررررندوق العامل  لتنوع احملاصررررررررريل واالحتاد الدويل للبذور واملعاهدة واالحتاد الدويل حلماية األصرررررررررناف النباتية اعديدة على

رفعت  هذه اهليئات من تقاريل عن أنشررررررررطتها األخرية بشرررررررر ن صررررررررون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسررررررررتخدامها  ما
 ل لدًدا على أرية تعزيز أوج  التآزر وتوطيد التعاون بني اهليئة واملنظمات الشليكة هلا.وأكدت مجاعة العم 30املستدا .
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مجاعة العمل أبن تواصرررررل اهليئة تلق  تقاريل من املنظمات والصررررركوك املعنية لتيسرررررري العمل يف لال املوارد  أوصرررررتو  -72
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ودعت املنظمات، على غلار اتفاقية التنوع البيولوج  وملاكز اعماعة االسررررتشررررارية للبحوث 

عن أنشررررررررررررررطتهرررا املتصررررررررررررررلرررة بصررررررررررررررون املوارد الوراثيرررة النبررراتيرررة لألغرررذيرررة والزراعرررة  الزراعيرررة الررردوليرررة، على رفع تقررراريل منتظمرررة
 املستدا .  واستخدامها

 بياانت اخلتاميةال -رابع عشر

اليت على املناقشرررررات الثلية واملثملة مجاعة العمل اهليئة، وأمني ، كبري مسرررررؤويل االتصرررررال Dan Leskienالسررررريد  هن   -73
رئيسرررررررية  مطبوعاتالعامل ه  عن احلالة يف ط الضررررررروء على أن التقاريل . وسرررررررل  ي أةهلت الذ وروح التعاون والتضرررررررامنأجلهتا، 
 جهاتالواقع على كاهل  الكبري وعالوة على ذلو، أشررررررررررررار إىل ع ء اإلبالغ. ملنظمةإىل اأرية كبرية ابلنسرررررررررررربة ا وهل للهيئة

. هاوالتزام الذي اضررررررررررررررطلعت ب  هذه اعهاتلعمل ، وأعلب عن تقديله وامتنان  لإلعداد هذه املطبوعاتالتنسرررررررررررررريق الوطنية 
النظا  العامل  للمعلومات واإلنذار املبكل بشررررررررر ن املوارد الوراثية النباتية، مثال على اإلجنازات  د أنوابإلضرررررررررافة إىل ذلو، أك  

مية املسررررررتدامة. ويف مسررررررارة أسرررررراسررررررية يف اخلطة العاملية للتناهليئة ولموعات العمل التابعة هلا، ابعتبارها اهلامة اليت حققتها 
 حكومات إسبانيا وأملانيا وسويسلا وكندا والنلويج على دعمها املستمل. توج   ابلشكل إىلاخلتا ، 

قد  مجاعة العمل وأشرررررررار إىل أن   ،راهتم يف جناح الدورةاسرررررررممجيع املندوبني واملقلر على  ابلشررررررركل إىل اللئيس وتوج   -74
ومجيع املشاركني يف االجتماع. اهليئةتطلع إىل التفاعالت املقبلة مع ي أن  إىل مشريًاتم حققت الكثري من اإلجنازات. وخ
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 املرفق ألف

 جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية الدورة العاشرة جدول أعمال
 املعنية ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

 
 انتخاب اللئيس وانئ  )نواب( اللئيس واملقلر -1
 واعدول الزمين اعتماد جدول األعمال -2
 تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -3

 صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها وإدارهتا داخل املزرعة 3-1
 تنفيذ معايري بنوك اعينات للموارد الوراثية النباتي ة لألغذية والزراعة 3-2

 سياسات البذور واجتاهاهتاحالة  -4
 إعداد التقليل الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل -5
 احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها -6
 "معلومات التسلسل اللقمية" عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -7
 ارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وط ة ت ري املنال والتكيف مع دور املو  -8
اسررررررررررررررتعلاض العمرل يف لرال التكنولوجيرات البيولوجيرة من أجرل صررررررررررررررون املوارد الوراثيرة النبراتيرة لألغرذيرة والزراعرة  -9

 واستخدامها املستدا 
 ني الدوراتاخليارات املتاحة لتنظيم عمل اهليئة يف املستقبل يف ما ب -10
 تقاريل املنظمات والصكوك الدولية -11
 ما يست د من أعمال  -12
 التقليل اعتماد -13
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 املرفق ابء

 قائمة الواثئق
 
 

 الواثئق
 
 

 CGRFA/WG-PGR-10/21/1 جدول األعمال املؤقت

 CGRFA/WG-PGR-10/21/1 Add.1 Rev.1 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املؤقتان

النظا  األسررررررررراسررررررررر  عماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية 
املنتخبون يف ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واألعضرررررررراء 

 الدورة العادية السابعة العاشلة للهيئة
CGRFA/WG-PGR-10/21/1/Inf.1 

 CGRFA/WG-PGR-10/21/1/Inf.2 Rev.1 قائمة الواثئق

أنشططططططططططططة منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ خطة العمطل 
 CGRFA/WG-PGR-10/21/2 العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

تعزيز التعاون بني نظم املعلومات العاملية اخلاصررررررررررة ابملوارد الوراثية 
 CGRFA/WG-PGR-10/21/2/Inf.1 النباتية لألغذية والزراعة

ابجتاه وضطع إطار عاملي لصطون املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
 CGRFA/WG-PGR-10/21/2.1 والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا يف املزرعة

عن الندوة الدولية األوىل املتعددة أصررحاب املصررلحة  تقليل موجز
 CGRFA/WG-PGR-10/21/2.1/Inf.1 عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

تنفيططذ معططايري بنوك اجلينططات للموارد الوراثيططة النبططاتيططة لألغططذيططة 
 CGRFA/WG-PGR-10/21/2.2 والزراعة

مشرررررررررررررررراريع األدلرررة العمليرررة لتطبيق معرررايري بنوك اعينرررات للموارد 
 CGRFA/WG-PGR-10/21/2.2/Inf.1 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 CGRFA/WG-PGR-10/21/3 آاثر السياسات والقوانني واللوائح اخلاصة ابلبذور

أثل تنفيذ التشرررررررررليعات اخلاصرررررررررة ابلبذور على تنوع املوارد الوراثية 
 CGRFA/WG-PGR-10/21/3/Inf.1  باتية لألغذية والزراعةالن
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إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
 CGRFA/WG-PGR-10/21/4  والزراعة يف العامل

إعررداد التقرراريل القطليررة للتقليل الثررالررث عن حررالررة املوارد الوراثيررة 
 CGRFA/WG-PGR-10/21/4/Inf.1 النباتية لألغذية والزراعة يف العامل

احلصطططططططططططول على املوارد الوراثيطة لألغطذيطة والزراعطة وتقطاسطططططططططططم 
 CGRFA/WG-PGR-10/21/5 منافعها: استعراض وتوقعات

إسرررهامات األعضررراء بشررر ن احلصرررول على املوارد الوراثية لألغذية 
 CGRFA/WG-PGR-10/21/5/Inf.1 والزراعة وتقاسم منافعها

االسرررررتقصرررررائية بشررررر ن التدابري القطلية اخلاصرررررة مسرررررودة الدراسرررررة 
ابحلصرررررررول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسرررررررم منافعها 
اليت تلاع  السررررررررررررررمررات املميزة للموارد الوراثيررة لألغررذيررة والزراعررة 

 واملعارف التقليدية امللتبطة هبا

CGRFA/WG-PGR-10/21/5/Inf.2 

املوارد الوراثية لألغذية معلومات التسطططلسطططل الرقمية" بشطططأن "
 CGRFA/WG-PGR-10/21/6 والزراعة: فرص البتكار والتحدايت والتداعيات

 CGRFA/WG-PGR-10/21/7  تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة

دور املوارد الوراثيررة لألغررذيررة والزراعررة يف التكيف مع ت ري املنررال 
 CGRFA/WG-PGR-10/21/7/Inf.1 والتخفيف من وط ة آاثره

 CGRFA/WG-PGR-10/21/7/Inf.2 أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف لال ت ري املنال

اسططططططططتعراض العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية لصططططططططون 
 CGRFA/WG-PGR-10/21/8 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

البيولوجيررررة ذات الصررررررررررررررلررررة التطورات األخرية يف التكنولوجيررررات 
بتوصرررررريف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصرررررروهنا واسررررررتخدامها 

 املستدا 
CGRFA/WG-PGR-10/21/8/Inf.1 

 CGRFA/WG-PGR-10/21/9 إمكانية إعادة تنظيم عمل اهليئة املستقبلي يف ما بني الدورات

 CGRFA/WG-PGR-10/21/10 التعاون مع املنظمات والصكوك الدولية

 CGRFA/WG-PGR-10/21/10/Inf.1  تقاريل املنظمات والصكوك الدولية
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 جيماملرفق 

 األعضاء يف مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 الذين انتخبتهم هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورهتا العادية السابعة عشرة

 
 

 
 البلد إقليم(التشكيل )عدد البلدان يف كل 

 أفريقيا
(5) 

 
 
 

 العضو املناوب األول

 العضو املناوب الثاين

 إريرت 
 اعزائل
 زامبيا

 السن ال
 الكامريون
 مالوي
 امل لب

  آسيا
(5) 

 
 
 

 العضو املناوب األول

 العضو املناوب الثاين

 إندونيسيا
 بن الديش

 اتيلند
 اهلند

 الياابن
 ماليز 
 بواتن

 أورواب
(5) 

 
 
 

 املناوب األولالعضو 

 العضو املناوب الثاين
 

 االحتاد اللوس 
 جورجيا
 سويسلا
 فلنسا
 هولندا
 واهللسو البوسنة
 السويد
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 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
(5) 

 
 
 

 العضو املناوب األول

 العضو املناوب الثاين

 إكوادور
 الربازيل
 بريو

 جامايكا
 شيل 
 ريكا كوستا
 كواب
 

 الشرق األدىن
(3) 
 
 

 العضو املناوب األول

 العضو املناوب الثاين

 مجهورية مصل العلبية
 السودان
 الكويت
 اليمن

 اململكة العلبية السعودية
 اإلمارات العلبية املتحدة

 
 أمريكا الشمالية

(2) 
 كندا

 الوال ت املتحدة األمليكية
 

 جنوب غرب احمليط اهلادئ
(2) 

 العضو املناوب األول

 العضو املناوب الثاين

 جزر كوك
 ساموا
 تون ا
 في  

 
 


