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 المقدمة -لً أو  

 يةالعمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النبات انعقدت الدورة العاشرة لجماعة -1
عة عة )جما ية والزرا تدة من  لألغذ . وترد 2021 يونيو/حزيران 24إلى  22العمل( خالل الفترة المم

. ويمكن االطالع على جيمالمرفق قائمة باألعضذذذذاء واألعضذذذذاء المناوبين في جماعة العمل ضذذذذمن 
 1والمراقبين على الموقع اإللكتروني لجماعة العمل.قائمة المندوبين 

العالمية  19-وانعقدت هذه الدورة بصذذذذورة افتراضذذذذية بصذذذذفة اسذذذذتثنائية في  ل  جائحة  وفيد -2
واللذذذواغل المتعلقة بالصذذذحة العامة والقيود صات الصذذذلة. وأعقو صل  ملذذذاورات عقدها مكتو الهيئة 

افتراضذذية وإقرار هذه الترتيبات من جانو أعضذذاء  بلذذان الترتيبات الخاصذذة بعقد االجتماع بصذذورة
 جماعة العمل.

وأ  دت جماعة العمل، قبل بدء مداوالتها، أن  هذا االجتماع االفتراضذذذذذذي إنما يلذذذذذذكل دورة  -3
اعتيادية رسمية من دورات جماعة العمل. وقد وافقت جماعة العمل على تطبيق لوائحها وممارساتها 

ح لدورة ال يات ا ية على مجر عاد قدال ية وتعليق أي مواد  ماع بصذذذذذذورة  ال قاد االجت عارض مع انع تت
افتراضذذذذذذية ألغراض الدورة الحالية.  ما اتفقت جماعة العمل على تطبيق أي إجراءات خاصذذذذذذة أو 

ه أن   وأشارت جماعة العمل إلى أساليو عمل معد لة قد تقتضيها الحاجة لضمان  فاءة مجريات الدورة.
ثائق التي صذذذذذذ تم تلذذذذذذذارك ماع بعض الو طار التحضذذذذذذير لالجت ًيا ي ت في إ بل وقت لم يكن  اف ق
على نحو يتيح المزيد من  الوثائقت تلذذذارك ، وطلببلذذذانها وإجراء ملذذذاورات إقليميةها السذذذتعراضذذذ

 انعقاد االجتماعات.قبل وقت ال

 افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقرر -ثانيًا

ب -4 )الواليات المتحدة األمريكي ة(، رئيسذذذة الدورة التاسذذذعة لجماعة  Katlyn Schollالسذذذيدة  ترح 
 العمل، بالمندوبين والمراقبين.

و السذذذذذيد  -5 ، مدير شذذذذذعبة اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات في منظمة األغذية Jingyuan Xiaورح 
والزراعة لألمم المتحدة )المنظمة(، بالمندوبين والمراقبين. وشدد على أهمية الموارد الوراثية النباتية 

وأبرز مكانتها األساسية في تحسين الوضع الت ذوي  2030لألغذية والزراعة من أجل تنفيذ خطة عام 
إضذافة إلى تعزيز قدرة نظم اإلنتاج على الصذمود في وجه الصذدمات البيئية. وأشذار إلى أن  للسذكان، 

يتين اثنتين همذذذا: تراتيجيتين رئيسذذذذذذذ تنذذذد إلى اسذذذذذذذ لقذذذائم على النظم يجذذذو أن يسذذذذذذذ   النهج ا
من خالل  أي تحقيق االستخدام األمثل لبنية نظام إنتاج المحاصيل وو ائفه وخدماته،دتوخي األمثلد 

ية واعتماد تكنولوجيات  أي العمل قدر ودالحد قدر اإلمكاند  جديدة؛الجمع بين المكونات الرئيسذذذذذذ
خطر المخلفات و األضذذذذرار الناجمة عن ا فاتجراء الفواقد في المحاصذذذذيل المسذذذذتطاع على خفض 

تلوث البيئة بفعل االسذذذذذذتخدام المفرط على نحو غير مالئم و بفعل اسذذذذذذتخدام مبيدات يفات  يميائية
ا على أن  او .لألسذذذمدة الكيميائية تكتسذذذي أهمية  ةلموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعشذذذدد أيضذذذً

توخي األمثل والحد قدر  يأجل اسذذذذذذت الل طاقاتها الكامنة إلطعام العالم وتعزيز دنهج منحاسذذذذذذمة 
في  ل  باللذذذذذذكر إلى األعضذذذذذذاء لمواصذذذذذذلتهم عملهم حتى  Xiaالختام، توجه السذذذذذذيد  اإلمكاند. وفي

 . 19-الظروف الصعبة التي أفرزتها جائحة  وفيد

يدة  -6 بت بدورها السذذذذذذ ، أمينة هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة Irene Hoffmannورح 
)الهيئة(، بالمندوبين والمراقبين. وص  رت باإلنجازات السابقة لجماعة العمل من أجل استخدام الموارد 

لزراعة وصونها على نحو مستدام وشددت على الدور الهام الذي يضطلع الوراثية النباتية لألغذية وا
به أعضذذذذاء الهيئة من أجل تقييم الوضذذذذع العالمي للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ورسذذذذم 

ت الضوء  ذل  على طسياسات عالمية لسد  الث رات وتلبية االحتياجات التي جرت اإلشارة إليها. وسل  

                                                      
1  /th/en10pgr/itwg/-themes/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/core. 
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ي الذي تقوم به البلدان في تنفيذ السذذذياسذذذات العالمية ورصذذذد تاثيراتها. ودعت السذذذيدة الدور األسذذذاسذذذ
Hoffmann  جماعة العمل إلى إعطاء توجيهات حول دور الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

تذذاثيراتذذه ودور التكنولوجيذذات األحيذذائيذذة والمعلومذذاتيذذة  في التكيف مع ت ير المنذذا  والتخفيف من
ألحيائية ودمعلومات التسذذلسذذل الرقميةد والحصذذول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ا

 وتقاسم منافعها من أجل صون تل  الموارد واستخدامها على نحو مستدام. 

ثالثة من النظام المنتهية واليتها وأبل ت الرئيسذذذذذذذة  -7 باحكام المادة ال جماعة العمل بانه، عمالً 
)عوًضا والسويد األساسي لجماعة العمل، سوف تلارك  وستاريكا وجمهورية الكون و الديمقراطية 

 على التوالي( في هذه الدورة  اعضاء. وجورجيا عن جامايكا والجزائر 

ا و الً من السذذذذذذيدة)زامبيا Godfrey Mwilaوقد انتخبت جماعة العمل السذذذذذذيد  -8  Aluana( رئيسذذذذذذً
Gonçalve de Abreu  البرازيل( والسذذذيدة نيفين عبد الفتاح حسذذذن )جمهورية مصذذذر العربية( والسذذذيدة(

Pratibha Brahmi  )الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد( 
)الواليات المتحدة األمريكي ة( نوابًا  Mark Freeman)سويسرا( والسيد  Christian Eigenmann والسيد

 مقرًرا للدورة. Eigenmannالسيد  للرئيس. وانتُخو

 .ألفالمرفق وقد اعتمدت جماعة العمل جدول األعمال على النحو الوارد في  -9

تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية  -ثالثًا
 والزراعة

ذ خطة أنلذذذذذذطة منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفينظرت جماعة العمل في الوثيقة بعنوان  -10
ية لألغذية والزراعة بات ية الن ية للموارد الوراث ثان قة المعلومات  2العمل العالمية ال ًما بوثي وأخذت عل

ية بعنوان  ية لألغذ بات ية الن بالموارد الوراث خاصذذذذذذذة  ية ال عالم عاون بين نظم المعلومات ال تعزيز الت
تقد مه من دعم متواصذذذذذذل للبلدان وأثنت جماعة العمل على منظمة األغذية والزراعة لما . 3والزراعة

العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )خطة العمل العالمية  خطةتنفيذ  في
بت بوجه خاص بعمل المنظمة في إطار شذذذذذذرا  مع مختلف المنظمات واللذذذذذذبكات  اتهاالثانية(. ورح 

عتها على مواصلة دعمها للب مع طريق إقامة اللرا ات والتعاون  لدان عنوأصحاب المصلحة، وشج 
ًضا إلى ضرورة  .المنظمات الدولية التي تتمتع بالخبرات الفنية صات الصلة شارت جماعة العمل أي وأ

 .الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاألولويات للمساهمة في عملية تحديد تبسيط 

راعة في الموقع وإدارتها على مستوى صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والز
 المزرعة

يل  -11 ية إلى صذذذذذذون التنوع في المحاصذذذذذذ ها الرام بادرات عة العمل على المنظمة لم نت جما أث
وتلذذذذذذجيعه، بما في صل  تل  التي يدعمها مرفق البيئة العالمية واالتحاد األوروبي وتل  التي يجري 

 اللريكة. لدوليةاتنفيذها بالتعاون مع العديد من البلدان والمنظمات 

وإص تلذذذدد جماعة العمل على أن  صذذذون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في الموقع  -12
بان تطلو  أوصذذذتلصذذذون، عملية اأشذذذكال متكاملة ل هيوخارجه وإدارتها على مسذذذتول المزرعة، 

وضذذذذذع أو تنقيح خططها الوطنية لصذذذذذون  الهيئة من المنظمة تقديم الدعم إلى البلدان، بما يلذذذذذمل في
الخطوط التوجيهية للهيئة بلذذذذذذذان صذذذذذذون األنواع والسذذذذذذالالت األصذذذذذذلية للمزارعين، مع مراعاة 
 4.األنواع/السالالت األصلية للمزارعين واستخدامها المستدام
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جماعة العمل بان تطلو الهيئة من المنظمة والمانحين مواصذذذذذذلة دعم البلدان في  وأوصذذذذذذذت -13
ية جهودها لصذذذذذذو بات ية الن يةن الموارد الوراث ها على مسذذذذذذتول  لألغذ عة في الموقع وإدارت والزرا

 وأوصت المزرعة، ولتعزيز الروابط القائمة والمتكاملة بين عملي تي الصون في الموقع وفي خارجه.
عالوةً على صل  بان تقوم الهيئة بدعوة المانحين إلى زيادة تمويلها للبحوث األسذذذاسذذذية بلذذذان صذذذون 

 ارب البرية للمحاصيل والنباتات ال ذائية البرية في موقعها الطبيعي.األق

 صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج الموقع

المنظمة مواصذذذذذلة تقديم الدعم للبلدان في الجهود  منجماعة العمل بان تطلو الهيئة  أوصذذذذذت -14
 ،المادة الوراثية للمحاصذذذذيل وصذذذذونها بنوك الجينات ب رض مواصذذذذلة جمع التي تبذلها للحفا  على

وتوزيعها. وأشارت إلى أنه ينب ي للمنظمة، لدل تقديم هذا الدعم، أن تسعى إلى  ،وتقييمها ،وتوصيفها
 التعاون مع المنظمات الدولية المعنية.

 الستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 تعزيز نظم البذور

العمل بان تطلو الهيئة من المنظمة مواصذذذذلة تقديم الدعم للبلدان بالتعاون مع جماعة  أوصذذذذت -15
المنظمات الدولية المعنية وعن طريق إقامة اللذذذذذذرا ات حيثما أمكن، من أجل تعزيز النظم الوطنية 
للبذور، بما يلذذذذذمل تربية النباتات، ب ية توفير بذور ومواد زراعية عالية الجودة، خاصذذذذذة لصذذذذذ ار 

 .المزارعين

المانحين إلى دعم البلدان، بناء على طلبها، من أجل وضذذذذذذع أو  الهيئةبان تدعو  وأوصذذذذذذذت -16
 مراجعة سياساتها الوطنية الخاصة بالبذور.

 تعزيز تربية النباتات

جماعة العمل بان تطلو الهيئة من المنظمة مواصذذذذذذلة دعم البلدان في مجال تعزيز  أوصذذذذذذت -17
يق مع المعاهدة الدولية بلذذذذذذان الموارد الوراثية النباتية قدراتها لتحسذذذذذذين المحاصذذذذذذيل، بالتعاون الوث

طريق المر ز الملذذترك بين منظمة  لألغذية والزراعة وعن طريق إقامة اللذذرا ات بما في صل  عن
األغذية والزراعة والو الة الدولية للطاقة الذرية، بخاصذذذذذذة لتنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد 

 من المعاهدة. 6غذية والزراعة والمادة الوراثية النباتية لأل
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 بناء المؤسسات والقدرات البشرية المستدامة
 الستراتيجيات الوطنية

جماعة العمل بان تدعو الهيئة إلى توفير أموال من خارج الميزانية لدعم البلدان في  أوصذذذذذذت -18
تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية، بما في صل  من خالل وضذذذع اسذذذتراتيجيات وطنية خاصذذذة بالموارد 

 صة بها.الوراثية النباتية وتنفيذها، بالتعاون الوثيق مع المعاهدة الدولية واستراتيجية التمويل الخا

 النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر

سطة  ،جماعة العمل بان تطلو الهيئة من المنظمة أن تواصل أوصت -19 سنوي وبوا ساس  على أ
ن  يالنظام العالم للمعلومات واإلنذار المبكر بلذذذذذذان الموارد الوراثية النباتية، بلورة حالة تنفيذ المكو 

ف التنمية المسذذذتدامة، وأن تقوم بتلذذذارك النتائج مع جماعة من أهدا 5-2الخاص بالنبات في المقصذذذد 
 العمل والهيئة.

بت -20 دور  ل  من نظم المعلومات العالمية الخاصذذذذذذذة  حةً موضذذذذذذ ،جماعة العمل بالتقرير ورح 
بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، أي النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بلذذذذذذذان 

النباتية، والنظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  الموارد الوراثية
بة النظام العالمي  وأوصذذذذذذذت، Genesysونظام  لة تطوير بوا ئة المنظمة إلى مواصذذذذذذ بان تدعو الهي

 التعاون مع سذذذذذذائر نظم للمعلومات واإلنذار المبكر بلذذذذذذان الموارد الوراثية النباتية، بموازاة تعزيز
 المعلومات من أجل تجن و ازدواجية الجهود وتيسير عملية اإلبالغ من جانو البلدان.

 عالمي لصون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الإلطار ا -رابعًا
 في موقعها الطبيعي وإدارتها في المزرعة

الموارد الوراثية باتجاه وضذذذذذذع إطار عالمي لصذذذذذذون بعنوان جماعة العمل في الوثيقة  تنظر -21
 تقرير ملذذذروعشذذذارت إلى وأ 5.النباتية لألغذية والزراعة في موقعها الطبيعي وإدارتها في المزرعة

ية لألغذية  بات ية الن ية األولى ألصذذذذذذحاب المصذذذذذذلحة المتعددين بلذذذذذذذان الموارد الوراث لدول ندوة ا ال
على اسذذذذذذتضذذذذذذافة الندوة و منظمة على نجاحها فيئة إلى الهنبالت العملجماعة  توجهتو 6والزراعة.

 .المقدمة العروضجودة 

النهائية ته صذذذي في ضذذذع تقرير الندوة ومنظمة الإلى هيئة العمل بان تطلو الجماعة  توأوصذذذ -22
 بعقد ،منظمة القيام، رهنًا بتوافر الموارد الالزمةالان تطلو إلى هيئة بال أوصت ما عه. يونلره وتوز

باتية لألغذية والزراعة في موقعها الطبيعي بلذذذذذذذان صذذذذذذون الموارد إلكترونية ندوات  الوراثية الن
ها في المزرعة على فترات منتظمة هدة ،وإدارت عاون مع المعا عة بالت لدولي لحفظ الطبي . واالتحاد ا

أهمية المدفوعات ( 1)تقرير االجتماع بادر المنظمة إلى تضذذذذمين العمل  ذل  بان تجماعة  توأوصذذذذ
بمساهمة المزارعين في صون الموارد الوراثية قرار  اداة ممكنة لإل ةمقابل خدمات النظم اإليكولوجي

( والحاجة إلى األطر والسذذذذذذياسذذذذذذات 2؛ )النباتية لألغذية والزراعة والحفا  على تنوع المحاصذذذذذذيل
( وأهمية بنوك البذور 3المالئمة لتمويل صذذذون الموارد الوراثية في الموقع الطبيعي وفي المزرعة؛ )

 .ة هذه المساهمةومكافا لمجتمع المحلي،على مستول ا

مسذذذذذالة في المسذذذذذتقبل للكترونية بان تسذذذذذتجيو الندوات والندوات اإلجماعة العمل  توأوصذذذذذ -23
سمات الهامة اقتصاديًا للكثير من أنواع االفتقار  لان التصنيف وبيولوجيا التكاثر وال إلى المعلومات ب

ية للمحاصذذيل. أن ظم في المسذذتقبل أن تعقد بصذذورة افتراضذذية والتي تنلندوات لويمكن  األقارب البر 
ا مسذذاهمات بن اءة لمعالجة  الكوارث جراء فقدان الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تقد م أيضذذً
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األقارب البرية للمحاصذذذذيل والنباتات ال ذائية البرية في خاصذذذذة  وغير صل  من الضذذذذ وط،الطبيعية 
 .الطبيعي خارج الموقع الصونهذه الموارد في مرافق على  ضرورة الحفا المناطق المحمية، و

تقوم ببلورة التدابير المحتملة لمعالجة  منظمة أنالبان تطلو الهيئة من جماعة العمل  وأوصذذت -24
صذذذذذذون الموارد تعزيز فعالية من أجل لمحاصذذذذذذيل ل البرية قارباألالفجوة في المعلومات المتعلقة ب
 قاربألإمكانية دعم البلدان في وضذذذع قوائم الجرد الوطنية ليلذذذمل  ماالوراثية في الموقع الطبيعي، ب

منظمة تقييم ال الهيئة إلى العمل بان تطلوجماعة  توأوصذذذذذذذ. اعلى طلبه بناءً  ،لمحاصذذذذذذيلل البرية
 التوجيهية الطوعية لصذذذذون األنواع/السذذذذالالت األصذذذذلية للمزارعين للخطوطالممارسذذذذين  اسذذذذتخدام

التوجيهية الطوعية بلان صون األقارب البري ة للمحاصيل والنباتات  والخطوط 7ستخدامها المستداموا
 جدول هذه الخطوط التوجيهية مواصذذذلة تعزيز يةيفسذذذبل  ، و8المسذذذتدام هاال ذائية البري ة واسذذذتخدام

 واستخدامها.

منظمة تنظيم مجموعة من الندوات اإللكترونية الإلى هيئة العمل بان تطلو الجماعة  توأوصذذذذ -25
 من المعاهدة. 6و 5ا لتنفيذ خطة العمل العالمية الثانية والمادتين دعمً 

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تنفيذ معايير بنوك الجينات -خامًسا

باتية بعنوان في الوثيقة جماعة العمل  تنظر -26 تنفيذ معايير بنوك الجينات للموارد الوراثية الن
ملاريع األدلة العملية لتطبيق معايير المعلومات بعنوان ا في وثيقة ونظرت أيضً  9.لألغذية والزراعة

ت جمذذاعذذة العمذذل و 10بنوك الجينذذات للموارد الوراثيذذة النبذذاتيذذة لألغذذذيذذة والزراعذذة. أهميذذة مذذدل بأقر 
 إلى وطلبت. في بنوك الجيناتالطبيعي خارج الموقع الصذذذذون ملذذذذاريع األدلة العملية الثالثة لتعزيز 

العتبذذار المزيذذد من التعليقذذات الخطيذذة، التي سذذذذذذتقذذدم إلى األمذذانذذة بحلول بعين االمنظمذذة أن تذذاخذذذ 
 هيئة.لكي تنظر فيها الوتنقيح األدل ة العملية ، 2021أغسطس/يب  15

الموضوعة في ة العملية الثالثة منظمة نلر األدل  الإلى هيئة العمل بان تطلو الجماعة  توأوص -27
القرار والممارسذذذين وغيرهم  صذذذانعيعلى  هاك الجينات وتوزيعوطبيق معايير بنلتالنهائية صذذذي تها 

ا إعداد طلبت من المنظمة ومن أصذذذذحاب المصذذذذلحة المعنيين.  القائمة المزيد من األدلة العملية أيضذذذذً
ل التجفيف فيال سذذيما بالنسذذبة إلى صذذون ، بذاتها بنوك الجينات،  األنواع المنتجة للبذور التي ال تتحم 
 صون بالتبريد اللديد.وال

  

                                                      
التوجيهية الطوعية لصذذون األنواع/السذذالالت األصذذلية للمزارعين واسذذتخدامها  الخطوط. 2019. والزراعة األغذية منظمة  7

 .(http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5601en أيًضا على الرابط التالي: متاح. )المستدام
8  i7788e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 
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 حالة سياسات البذور واتجاهاتها -سادًسا

، 11يثار السذذياسذذات والقوانين واللوائح الخاصذذة بالبذور بعنوان ي الوثيقةت جماعة العمل فنظر -28
أثر تنفيذ التلذذذذريعات الخاصذذذذة بالبذور على تنوع الموارد الوراثية  بلذذذذانا بالدراسذذذذة علمً  توأحاط

 12.والزراعةالنباتية لألغذية 

 يلذذذذذار إليها في بلدانعادة ما بوجود أنواع مختلفة من نظم البذور، التي أقرت جماعة العمل و -29
ا يضذذذذً أحاطت علًما أبذور دالمزارعيند. ونظم بنظم البذور دالرسذذذذميةد ودغير الرسذذذذميةد أو   ثيرة

 بينها.جود ترابط نظًرا إلى وهذه النظم  ينمييز بلكل واضح بالته ليس من الممكن على الدوام انب

في  اإلسذذذهامنظم البذور مختلف ه يمكن لاإليحاء بانالعمل أن الدراسذذذة تميل إلى جماعة رل تو -30
الموارد من هذا المنطلق، وب ية صذذذذذون . والموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتنوع ضذذذذذمان 

قوم بان تجماعة العمل  تأوصذذذذ ،واسذذذذتخدامها على نحو مسذذذذتدامالوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 .بذور بطريقة متكاملة وشاملةللنظم استحداث البلدان إلى هيئة بدعوة ال

بالدعم البلدان االستمرار في تزويد منظمة الإلى هيئة  ذل  بان تطلو الجماعة العمل  تأوصو -31
حاالتها بما يتماشى مع ، حسو االقتضاء وهابالبذور أو تنقيح الخاصةوضع سياساتها الوطنية الالزم ل

 13.الدليل الطوعي لصياغة سياسات البذور الوطنيةاألخذ بعين االعتبار المحددة، مع 

 ةأو غير مباشذذذر ةمباشذذذرصذذذورة ب عوامل متعددة قد تؤثرثمة أن أشذذذارت جماعة العمل إلى و -32
القادمة  بحاثز األيتر ينصذذذو بان  توأوصذذذ، على تنوع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

على قدرة المزارعين على الحصذذول على أصذذناف  افية اثيرها تنظًرا إلى هذه العوامل مختلف على 
 وباسعار معقولة، بما في صل  األنواع/السالالت األصلية للمزارعين. اومتنوعة ومكي فة محليً 

 التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثيةإعداد  -سابعًا
 والزراعة في العالم النباتية لألغذية

إعداد التقرير الثال  عن حالة الموارد الوراثية النباتية نظرت جماعة العمل في الوثيقة بعنوان  -33
ا بوثيقذذة المعلومذات بعنوان  14،العذذالم لألغذذيذة والزراعذة في إعذداد التقذذارير القطريذة وأحذاطذت علمذذً

 .15العالمللتقرير الثال  عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في 

وقامت جماعة العمل باسذذتعراض وتنقيح القائمة المراجعة بالدراسذذات األسذذاسذذية المواضذذيعية  -34
، لكي  CGRFA/WG-PGR-10/21/4 CORR.1بالوثيقة األول المرفقفي  وردت ماالمقترحة، على نحو 
بتنقيح ملخصذذذات الدراسذذذات األسذذذاسذذذية المواضذذذيعية المقترحة بما يبي ن وأوصذذذت تنظر فيها الهيئة، 

عن حالة الموارد الوراثية  للتقرير الثال بوضذذذذذوح مسذذذذذاهمة  ل منها في أي من الفصذذذذذول المحددة 
ة  ل ملخص لتقسيمه إلى وعالوة على صل ، ال بد من إعادة هيكل .النباتية لألغذية والزراعة في العالم

تضذذذذييق  ذل  ب ت جماعة العملوأوصذذذذ .ثالثة أقسذذذذام: ال رض، والمحتول، والمسذذذذاهمة في التقرير
 نية محددةفجوانو ليقتصذذر على  بلذذان ت ير المنا  والت ذيةاألسذذاسذذية نطاق الدراسذذات المواضذذيعية 

ل لى نحو يكمذذ  والزراعذذة، ععلى الموارد الوراثيذذة النبذذاتيذذة لألغذذذيذذة عمليذذة  تنطوي على تذذاثيرات
المنظمات والصذذذذذذكوك بالنسذذذذذذبة إلى سذذذذذذائر العمل  يةازدواجيجن و ة من البلدان وواردالمعلومات ال

إمكانية إدراج دراسذذات أسذذاسذذية مواضذذيعية بلذذان النتائج ت جماعة العمل المتعددة األطراف. وناقلذذ
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المسذذذذتدامة ال ذائية ظم لزراعة في النالموارد الوراثية النباتية لألغذية وا العلمية المتصذذذذلة بمسذذذذاهمة
 .الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوبلان تقاسم المنافع غير النقدية الناشئة عن استخدام 

لتقييمين العالميين االثنين السذذابقين للموارد الوراثية النباتية خالفًا ل ،والحظت جماعة العمل أنه -35
بلدان التي قامت باإلبالغ بلذذذذان التقرير الثال  غير  اف لضذذذذمان يزال عدد ال لألغذية والزراعة، ال
جماعة العمل بان تطلو الهيئة من منظمة أوصذذذذذت . وعلى المسذذذذذتول القطري الت طية الكافية للتقييم
مواصذذذذذذلة تقديم الدعم للبلدان من أجل رفع تقاريرها ل رض إعداد التقرير الثال   األغذية والزراعة

هائو يد الموعد الن مد قارير القطرية حتى ت قديم الت  وأوصذذذذذذذت. 2021ديسذذذذذذمبر/ انون األول  31ي لت
ا بان تنظر الهيئة في تبسذذيط النظام العالمي للمعلومات  نموصج على نحو ملحو  مجموعة العمل أيضذذً

 .واإلنذار المبكر بلان الموارد الوراثية النباتية لرفع التقارير، فور استكمال التقرير الثال 

العمل، اسذذذذذذتنادًا إلى نتائج التقرير الثال ، وبعد إجراء ملذذذذذذذاورات إقليمية، وطلبت جماعة  -36
استعراض خطة العمل العالمية الثانية وتنقيحها حسو االقتضاء لكي تنظر فيها جماعة العمل والهيئة 

 .في دورتها العادية العلرين

 منظمة من خاللجماعة العمل بان تدعو الهيئة الجهات المانحة إلى مواصلة دعمها لل أوصتو -37
الموارد من خارج الميزانية الالزمة لوضذذع التقرير الثال  في صذذي ته النهائية ونلذذره ولعملية  توفير

 استعراض خطة العمل العالمية الثانية.

 الحصول على الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها -ثامنًا

على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  الحصذذذولبحثت جماعة العمل الوثيقة بعنوان  -38
مسذذذذذودة دراسذذذذذة وأخذت علًما بوثيقتي المعلومات بعنوان  16وتقاسذذذذذم منافعها: اسذذذذذتعراض وتوقعات

اسذذتقصذذائية للتدابير القطرية بلذذان الحصذذول على الموارد وتقاسذذم منافعها المراعية للسذذمات الممي زة 
)مسذذودة دراسذذة اسذذتقصذذائية(  17والمعارف التقليدية المتصذذلة بهاللموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 18إسهامات األعضاء بلان الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها.و

هت جماعة العمل بما اضذذذذذذطلعت به الهيئة من عمل في مجال الحصذذذذذذول على الموارد  -39 ونو 
دورها في التوعية بالسذذذذذمات الممي زة للموارد الوراثية الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسذذذذذم منافعها و

المتصذذذذذلة بالحصذذذذذول على الموارد وتقاسذذذذذم منافعها. ومختلف قطاعاتها الفرعية  لألغذية والزراعة
وأخذت جماعة العمل علًما بالمسذذتجدات في إطار االتفاقات والصذذكوك الدولية األخرل وشذذددت على 

مان االتسذذذاق مع العمل المضذذذطلع به في منتديات أخرل ضذذذرورة تجن و االزدواجية في العمل وضذذذ
 صات الصلة. 

واعتبرت جماعة العمل مسودة الدراسة االستقصائية بمثابة تجميع شامل ومفيد لمجمل تدابير  -40
الحصذذذذذول على الموارد وتقاسذذذذذم منافعها القائمة حاليًا والمراعية للسذذذذذمات الممي زة للموارد الوراثية 

ارت إلى أنه، طبقًا لمسذذودة الدراسذذة االسذذتقصذذائية، ثمة هامل واسذذع للبلدان لألغذية والزراعة. وأشذذ
لمراعاة السذذذذمات الممي زة للموارد الوراثية النباتية ضذذذذمن أطرها الخاصذذذذة بالحصذذذذول على الموارد 
وتقاسذذذم منافعها. وأشذذذارت  ذل  إلى عدم  فاية البحوث، على نحو ما أشذذذارت إليه مسذذذودة الدراسذذذة 

التاثيرات اإليجابية أو السذذذلبية للتدابير الخاصذذذة بالحصذذذول على الموارد  النسذذذبة إلىاالسذذذتقصذذذائية، ب
وتقاسذذذذذذم منافعها، على نحو ما جرل تنفيذها من الناحية العملية، ل رض صذذذذذذون الموارد الوراثية 

 لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام والمعارف التقليدية المتصلة بها. 

بعناصر طلو الهيئة إلى األمانة إعداد وثيقة مستقل ة يمكن إرفاقها جماعة العمل بان ت أوصتو -41
لتيسذذير التنفيذ المحلي للحصذذول على الموارد وتقاسذذم منافعها بالنسذذبة إلى مختلف القطاعات الفرعية 

                                                      
 .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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)عناصذذر الحصذذول على الموارد  ملذذفوعة بمذ رات تفسذذيرية -للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
بحي  تبرز فيها أمثلة محددة عن التدابير القطرية للحصذذذول على الموارد وتقاسذذذم  19وتقاسذذذم منافعها(

يدية  ية لألغذية والزراعة و/أو المعارف التقل مات الممي زة للموارد الوراث ما يراعي السذذذذذذ منافعها ب
التدابير التي تتناول دمعلومات التسذذذلسذذذل وقد تلذذذمل المرتبطة بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة، 

 للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، لكي تستعرضها مجموعات العمل والهيئة.  الرقميةد

جماعة العمل  ذل  أن تعد ، في مرحلة من المراحل، تقريًرا عن تطبيق التدابير  أوصذذذذذذذتو -42
القطرية بلذذذذذذان الحصذذذذذذول على الموارد وتقاسذذذذذذم منافعها على مختلف القطاعات الفرعية للموارد 
الوراثية لألغذية والزراعة المعمول بها، وصل  ب رض تحديد تاثيرات تل  التدابير على اسذذذذذذتخدام 

اثية لألغذية والزراعة وصونها في مختلف القطاعات الفرعية، فضالً عن التقاسم العادل الموارد الور
والمنصذذف للمنافع الناشذذئة عنها. ويجو أن يسذذتند التقرير إلى اسذذتبيان جرل اختباره مسذذبقًا السذذتقاء 

أن  إلى إمكانية جماعة العمل المعلومات منه من جانو البلدان وأصحاب المصلحة المعنيين. وأشارت
ن االسذذتبيان نفسذذه أسذذئلة حول فائدة عناصذذر الحصذذول على الموارد وتقاسذذم منافعها من أجل  يتضذذم 
وضذذع وتطبيق تدابير خاصذذة بالحصذذول على الموارد وتقاسذذم منافعها في مختلف القطاعات الفرعية 

 تحديد الث رات وأوجه الضعف ومعالجتها. بهدفللموارد الوراثية لألغذية والزراعة، 

ع الهيئة المنظمة واللذذذذذبكات اإلقليمية واللذذذذذرا ات  أوصذذذذذتو -43 جماعة العمل  ذل  بان تلذذذذذج 
التعاونية على التوعية بالمسائل المتصلة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها وتعزيز القدرة على 

مجال تنفيذ التدابير الخاصذذة بالحصذذول  التعاطي معها، فضذذالً عن تبادل المعلومات عن التجارب في
 المعلومات وتقاسم منافعها. على 

جماعة العمل  ذل  بان تطلو الهيئة إلى األمانة القيام، بالتعاون مع المعاهدة الدولية  وأوصذذذت -44
واتفاقية التنوع البيولوجي، بالتحقيق في سذذذبل تجميع المعلومات صات الصذذذلة المتعلقة بتقاسذذذم المنافع 

 مذذة، وأن تعرض نتذذائج هذذذا التحقيق علىغير النقذذديذذة، ضذذذذذذمن إطذذار واليذذة  ذذل منهذذا واألطر القذذائ
 .لهيئة لكي تنظر فيهال مجموعات العمل التابعة

ا بان تبح  الهيئة في إمكانية العمل على توثيق أمثلة عن حاالت  أوصذذذتو -45 جماعة العمل أيضذذذً
 تساهم فيها المعارف التقليدية في اإلدارة المستدامة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

  

                                                      
عناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعها: عناصر لتيسير التنفيذ المحلي للحصول  .2019منظمة األغذية والزراعة.   19

 عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوارد وتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم 
 81روما.  .منافعها بالنسذذذذبة إلى مختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ملذذذذفوعة بمذ رات تفسذذذذيرية

 صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة. الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذص:
. IGO 0.3SA -NC-CC BY (التالي: متاحة أيًضا على العنوان ar.pdf5088ar/ca5088ca/3http://www.fao.org/). 

http://www.fao.org/3/ca5088ar/ca5088ar.pdf
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معلومات التسلسل الرقمية" بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية  -تاسعًا
 والزراعة

معلومات التسلسل الرقمي ة بلان الموارد الوراثية المائية نظرت جماعة العمل في الوثيقة بعنوان  -46
، واسذذتعرضذذت التطبيقات الحالية والممكنة 20لألغذية والزراعة: فرص االبتكار والتحديات والتداعيات

لمعلومات التسلسل الرقمية من أجل صون الموارد الوراثية النباتية واستخدامها على نحو مستدام على 
من الوثيقذذة. وأشذذذذذذذارت إلى أن  بعض التطبيقذذات الواردة فيذذه تعني جميع  2النحو الوارد في الجذذدول 

ها معًا ضذذذمن قسذذذم عام في القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغ ذية والزراعة ويمكن بالتالي ضذذذم 
بان يميز الجدول بين التطبيقات صات الصذذذذذلة بالتوصذذذذذيف واالسذذذذذتخدام المسذذذذذتدام  وأوصذذذذذتالجدول. 

والصذذذون. وأشذذذارت جماعة العمل  ذل  إلى أن ه ال يزال بامكان األعضذذذاء تقديم تعليقاتهم وإسذذذهاماتهم 
ا بعد انتهاء اجتماع جماعة العمل وطلبت إلى األمانة مراجعة الجدول من الوثيقة خطيً  2بلذذذذذان الجدول 

 .وتجميعه في ضوء التعليقات الواردة لكي تستعرضه الهيئة في دورتها المقبلة

شارت جماعة العمل إلى أن وضع تعريف  -47 تم االتفاق عليه من جانو أطراف متعددة وبعد أن أ
ون مهًما إلحراز تقدم أ بر في معالجة مسالة دمعلومات بالنسبة إلى دمعلومات التسلسل الرقميةد سيك

يثار التدابير أو النهج الوطنية  النظر فيبان تطلو الهيئة إلى المنظمة  أوصذذذذتالتسذذذذلسذذذذل الرقميةد، 
الحالية الخاصذذذذذذة بالحصذذذذذذول على المواد وتقاسذذذذذذم منافعها على البح  والتطوير في قطاع األغذية 

 .العمل والهيئةوالزراعة، لكي تستعرضها جماعات 

عاون مع  وأوصذذذذذذذت -48 بالت لدورات،  ما بين ا قة عمل خالل فترة  ل  بعقد حل عة العمل  ذ جما
بدور في ما يتعلق الصذذذذكوك والمنظمات المعنية، لرفع مسذذذذتول وعي أصذذذذحاب المصذذذذلحة المعنيين 

ات دمعلومات التسذذذذلسذذذذل الرقميةد في مجالي البح  والتطوير المتصذذذذلين بالموارد الوراثية وبالتحدي
 .التي تعترض سبيل الوصول إلى دمعلومات التسلسل الرقميةد واستخدامها على أ مل وجه

جماعة العمل بان تطلو الهيئة إلى المنظمة دعم البلدان في بناء ما يلزم من قدرات  وأوصذذذذذذت -49
فنية ومؤسذذذسذذذية وبلذذذرية السذذذتخدام دمعلومات التسذذذلسذذذل الرقميةد بلذذذان الموارد الوراثية لألغذية 

 .والزراعة لألغذيةة ألغراض البح  والتطوير في مجال الموارد الوراثية والزراع

جماعة العمل بان تواصل الهيئة رصد التطورات المستجدة بلان دمعلومات التسلسل  وأوصت -50
 .الرقميةد في محافل أخرل

 دور الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في التخفيف -عاشًرا
 والتكيف معه من وطأة تغير المناخ

قة بعنوان  -51 عة العمل الوثي ية والزراعةدرسذذذذذذذت جما ية لألغذ نا  والموارد الوراث  21ت ير الم
دور الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في التكيف مع ت ير وأخذت علًما بوثيقتي المعلومات بعنوان 

 23وأنلطة منظمة األغذية والزراعة في مجال ت ير المنا . 22المنا  والتخفيف من وطاة يثاره

لرافية عن دور الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في  -52 سة االست بت جماعة العمل بالدرا ورح 
التكيف مع ت ير المنا  والتخفيف من تاثيراته. وأشذذذذارت إلى أن ه يجوز لألعضذذذذاء تقديم ما لديهم من 

 ذل  الهيئة بان  أوصذذتة خطيًا بعد انتهاء اجتماع جماعة العمل. وتعليقات وإسذذهامات بلذذان الدراسذذ
 تطلو إلى المنظمة إصدار نسخة منقحة من الدراسة.

                                                      
 .PGR-CGRFA/WG-6/21/10الوثيقة   20
 .PGR-CGRFA/WG-7/21/10الوثيقة   21
 .Inf.1-PGR-CGRFA/WG/10/21/7الوثيقة   22
 .Inf.2-PGR-CGRFA/WG/10/21/7الوثيقة   23
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بت جماعة العمل بالملذذذذذروع المنقح لمسذذذذذار العمل الخاص بت ير المنا  ضذذذذذمن برنامج  -53 ورح 
 .AqGR-CGRFA/WG-10/21/7بالوثيقة  المرفق األول العمل المتعدد السذذذذنوات على النحو الوارد في

والموارد الوراثية النباتية لألغذية اسذذذتعراض العمل المتعلق بت ير المنا  مهلة إجراء بنقل  وأوصذذذت
 .2027إلى عام  2029من عام والزراعة 

بت جماعة العمل  ذل  بالدراسذذذذذة االسذذذذذتقصذذذذذائية القطرية بلذذذذذان ت ير المنا  والموارد  -54 ورح 
-CGRFA/WG-AnGRبذذالوثيقذذة المرفق الثذذاني  الوارد في الوراثيذذة لألغذذذيذذة والزراعذذة على النحو

جماعة العمل باعداد نسذذخة موجزة من الدراسذذة االسذذتقصذذائية، تراعى فيها أوجه  وأوصذذت .10/21/7
ب رض إدراجها ضذذمن االسذذتبيانات المقبلة لرصذذد تنفيذ  التلذذابه واالختالف عبر مختلف القطاعات،

جماعة العمل وشذذذذذذددت  .تقارير المقبلة عن الحالة في العالمخطط العمل العالمية القطاعية وإعداد ال
 قبل تعميمها.أي من االستبيانات  على ضرورة اختبار

باضافة أسئلة تتعلق بالمنا  في االستبيانات المقبلة من أجل رصد تنفيذ  جماعة العمل أوصتو -55
ية  لة الموارد الوراث لة عن حا قارير المقب عالمية على مسذذذذذذتول القطاعات وإعداد الت خطط العمل ال
لألغذية والزراعة في العالم على مسذذذذتول القطاعات، مع اإلشذذذذارة إلى ضذذذذرورة خفض عوء رفع 

 اتق البلدان من خالل تبسيط عمليات رفع التقارير. التقارير الملقى على ع

جماعة العمل بان تطلو الهيئة إلى المنظمة تعزيز برامج تعبئة القدرات والتدريو  أوصذذذذذذتو -56
في ما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية لألغذية  في مجال التكيف مع ت ير المنا  والتخفيف من وطاته

وضذذع خطوط توجيهية خاصذذة بالقطاع لمسذذاعدة أصذذحاب . وأشذذارت  ذل  إلى ضذذرورة والزراعة
 المصلحة على إدارة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في  ل  ت ير المنا .

وشذذددت جماعة العمل على ضذذرورة أن يكون عمل الهيئة الخاص بت ير المنا  في المسذذتقبل  -57
ندًا إلى العمل الراهن في ية لألغذية والز مسذذذذذذت ل عمل مجال الموارد الوراث سذذذذذذذائر راعة وأن يكم 

 .24على غرار عمل  ورونيفيا الملترك بلان الزراعةوالصكوك، منظمات ال

الخطوط التوجيهية الطوعية جماعة العمل بان تطلو الهيئة إلى المنظمة اسذذتعراض  أوصذذتو -58
واقتراح  25لذذدعم إدراج التنوع الوراثي في تخطيط التكيف مع ت ير المنذذا  على المسذذذذذذتول الوطني

 ت ييرات، حسو المقتضى، لكي تنظر فيها مجموعات العمل والهيئة.

الموارد الوراثية لألغذية على  تر يزها الهيئة تواصذذذذذذذل ذل  جماعة العمل بان  أوصذذذذذذذتو -59
 والزراعة في عملها المستقبلي بلان ت ير المنا .

 
 

استعراض العمل في مجال التكنولوجيات البيولوجية من أجل صون  -أحد عشر
 المستدام د الوراثية النباتية واستخدامهاالموار

بت جماعة العمل بالوثيقة بعنوان  -60 اسذذذتعراض العمل في مجال التكنولوجيات البيولوجية من رح 
 المعلومات بعنوان، وأحاطت علًما بوثيقة 26أجل صون الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام

                                                      
24  /http://www.fao.org/koronivia/ar. 
لدعم إدراج التنوع الوراثي في تخطيط التكيف مع ت ير . 2015األغذية والزراعة.  منظمة  25 الخطوط التوجيهية الطوعية 

 .الذذذذذذذذذذذذذذذذمذذذذذذذذذذذذذذذذنذذذذذذذذذذذذذذذذا  عذذذذذذذذذذذذذذذذلذذذذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذذذذمسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتذذذذذذذذذذذذذذذذول الذذذذذذذذذذذذذذذذوطذذذذذذذذذذذذذذذذنذذذذذذذذذذذذذذذذي

 .(http://www.fao.org/3/i4940e/i4940e.pdf :التالي الرابط على أيًضا)متاح 
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الصذذذذذذلة بتوصذذذذذذيف الموارد الوراثية لألغذية  البيولوجية صاتالتطورات األخيرة في التكنولوجيات 
 .27والزراعة وصونها واستخدامها المستدام

وسذذذذذذل طت جماعة العمل الضذذذذذذوء على أن  التكنولوجيات البيولوجية، في جملة من االبتكارات  -61
 الزراعة اإليكولوجية أو الزراعة العضذذذذوية، تكتسذذذذي أهمية حاسذذذذمة في ونهج اإلنتاج األخرل، مثل

التكنولوجيات  تنمية المستدامة. وشد دت على أن  تحقيق األمن ال ذائي والت ذية وغير صل  من أهداف ال
بتحسذذذذذين  فاءة اسذذذذذتخدام المدخالت، وزيادة ال الل، قد تسذذذذذمح البيولوجية في مجال تربية النباتات، 

 ومقاومة اإلجهاد األحيائي والالأحيائي.

 وأالتكنولوجيات البيولوجية دالمنخفضذذذذذذذة المسذذذذذذتولد وص  رت جماعة العمل بان  العديد من  -62
دالتقليديةد مثل زراعة األنسذذجة، أو اإل ثار الدقيق أو االسذذتنسذذا ، ال تزال تضذذطلع بدور مهم، وأن  
بالتربية والبنية  تطبيق تكنولوجيات الجينوم دالحديثةد يعتمد األنماط الظاهرية والمنظمات المعنية 

يتعين على نظم التعليم الوطنية وجهود تنمية القدرات أن تلذذذذذذمل جميع ه التحتية. وأشذذذذذذذارت إلى أن  
ق حسذذذذو االقتضذذذذاء. وأشذذذذارت  ذل  إلى أن  البلدان قد تطب  بالتكنولوجيات البيولوجية صات الصذذذذلة، 

التكنولوجيات البيولوجية لمجموعة متنوعة من أسذذذذذذاليو اإلنتاج ونظمه، وأن   مجموعة واسذذذذذذعة من
ف مع ت ير المنا  أو للمساعدة في التخفيف من ية قد تصبح مهمة لتعزيز التكي  التكنولوجيات البيولوج

 .وطاته

لة تعزيز القدرات الوطنية  وأوصذذذذذذذت -63 ئة من المنظمة مواصذذذذذذ بان تطلو الهي جماعة العمل 
واإلقليمية في البلدان النامية بهدف تطبيق وبلورة أسذذذذذذذاليو مالئمة في مجال التكنولوجيا البيولوجية 

وارد الوراثية لألغذية والزراعة واسذذذذتخدامها المسذذذذتدام وصذذذذونها، مع مراعاة المنافع لتوصذذذذيف الم
والمخاطر صات الصذذذلة، والقوانين واألنظمة الوطنية واإلقليمية صات الصذذذلة، والصذذذكوك الدولية، بما 

 فيها تل  المتعلقة بتقييم المخاطر.

وم بانتظام بجمع ونلذذذذذذر جماعة العمل  ذل  بان تطلو الهيئة من المنظمة أن تق وأوصذذذذذذذت -64
دور التكنولوجيات البيولوجية في توصذذذذذذيف الموارد الوراثية لألغذية  معلومات واقعية محد ثة عن

والزراعة وصونها واستخدامها المستدام، وعن البنى التحتية والقدرات الالزمة لتطبيق هذا النوع من 
بكات والرسذذذذائل اإلخبارية المتوافرة التكنولوجيات البيولوجية، وصل  بواسذذذذطة قواعد البيانات واللذذذذ

جماعة العمل علًما بضذذذذذذرورة اسذذذذذذتكلذذذذذذاف يليات للتعاون في  أحاطتلديها. وباإلضذذذذذذافة إلى صل ، 
المستقبل مع المنظمات الدولية المعنية، بما يلمل تعزيز التعاون بين بلدان اللمال والجنوب، وفي ما 
بين بلدان الجنوب، والتعاون الثالثي لتلذذذذجيع التكنولوجيات البيولوجية المناسذذذذبة لتوصذذذذيف الموارد 

 راعة واستخدامها المستدام وصونها.الوراثية لألغذية والز
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 الخيارات المتاحة لتنظيم عمل الهيئة في المستقبل في ما بين الدورات -ثاني عشر

إمكانية إعادة تنظيم عمل الهيئة في المسذذذذذتقبل في ما بين  بحثت مجموعة العمل الوثيقة بعنوان -65
بذت مع التقذدير بمذا أُحرز من تقذدم في عمذل الهيئذة  28.الذدورات طاق مذا بين الذدورات ورح  وتنفيذذ ن
باالسذذذذتناد إلى إسذذذذهامات أجهزتها الفرعية ومكتبها وجهات االتصذذذذال الوطنية / المنسذذذذقين واليتها، 

 الوطنيين واألعضاء.

وشددت على ضرورة التعاطي بصورة متسقة ومتكاملة ومتجانسة مع مسالة التنوع البيولوجي  -66
وتبسذذذذيط عمل مجموعات لألغذية والزراعة، والموارد الوراثية للكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات، 

واصل بين توطيد التنسيق والتالعمل التابعة للهيئة بلان المسائل الملتر ة، من أجل تعزيز الكفاءة و
 ما بين جهات االتصال الوطنية / المنسقين الوطنيين. مختلف مجموعات العمل التابعة للهيئة وفي

وأعطت جماعة العمل توجيهاتها بلذذذذذان تنظيم عمل الهيئة في المسذذذذذتقبل في ما بين الدورات.  -67
، في مسذذذالة الهيئة بان تنظر، خالل مداوالتها بلذذذان إعادة تنظيم عملها في ما بين الدورات وصذذذتوأ

  محدودية الموارد المتاحة للبلدان ولألمانة.

الخيارات المتاحة إلعادة تنظيم عمل مختلف وبحثت جماعة العمل في حسذذذذذذنات وسذذذذذذيئات  -68
ا. ولم الخيارات ومناقلذذذذذذتها بالتفصذذذذذذيل قبل البت  فيه هذهبتحليل وأوصذذذذذذت  األجهزة الفرعية للهيئة.

على الهيئة بعد أن تتم  بعرض خيارات أخرل أوصذذذتو ،ي خيار محددتعرب الهيئة عن تفضذذذيلها أل
 .بلورتها بالتنسيق مع المكتو

بت جماعة العمل بالمبادرة  -69 من أجل توحيد المهام الرئيسذذذذذذية لجهات االتصذذذذذذال المتخذة ورح 
تنفيذها يبقى رهنًا باألولويات والقدرات الوطنية. وشددت  أن   الوطنية/المنسقين الوطنيين، مليرة إلى

لمهمة الرئيسذذية لجهات االتصذذال الوطنية/المنسذذقين الوطنيين تتمثل في التواصذذل بين الهيئة على أن  ا
 والبلدان وإلى أنه يجوز لهم تفويض هذه المهام إلى الفرق القطرية بالنسبة إلى مهام معي نة. 

بت جماعة العمل باإلمكانية الفنية الجديدة التي تتيح عقد ندوات إلكترونية أو ملذذذذذذاورات -70  ورح 
سقين الوطنيين،  ضية أو مختلطة لجهات االتصال الوطنية / المن أو حلقات عمل إقليمية بصورة افترا

 مع مراعاة مبدأ اللمولية.

 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية -ثالث عشر

وتوجهت  29التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية. أخذت جماعة العمل علًما بالوثيقة بعنوان -71
الصذذذندوق العالمي لتنوع المحاصذذذيل واالتحاد الدولي للبذور والمعاهدة واالتحاد الدولي  باللذذذكر إلى

رفعته هذه الهيئات من تقارير عن أنلذذذطتها األخيرة بلذذذان  ما لحماية األصذذذناف النباتية الجديدة على
ل وأ دت جماعة العم 30صذذذذذون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسذذذذذتخدامها المسذذذذذتدام.

 مجددًا على أهمية تعزيز أوجه التآزر وتوطيد التعاون بين الهيئة والمنظمات اللريكة لها.
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جماعة العمل بان تواصل الهيئة تلقي تقارير من المنظمات والصكوك المعنية لتيسير  أوصتو -72
باتية لألغذية والزراعة. ودعت المنظمات، على غرار  اتفاقية العمل في مجال الموارد الوراثية الن

التنوع البيولوجي ومرا ز الجماعة االسذذذتلذذذارية للبحوث الزراعية الدولية، على رفع تقارير منتظمة 
 المستدام.  عن أنلطتها المتصلة بصون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها

 بيانات الختاميةال -رابع عشر

على المناقلذذات جماعة العمل الهيئة، وأمين ال ،  بير مسذذؤولي االتصذذDan Leskienالسذذيد  هن ا -73
ط الضوء على أن التقارير . وسل  الذي أ هرته وروح التعاون والتضامنالتي أجرتها، الثرية والمثمرة 
وعالوة . لمنظمةإلى اأهمية  بيرة بالنسذذذذذذبة ها ول للهيئةرئيسذذذذذذية  مطبوعاتالعالم هي عن الحالة في 

إلعداد هذه التنسذذذذذذيق الوطنية  جهاتالواقع على  اهل  الكبير على صل ، أشذذذذذذذار إلى عوء اإلبالغ
. وباإلضافة هاوالتزام لعمل الذي اضطلعت به هذه الجهات، وأعرب عن تقديره وامتنانه لالمطبوعات
النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بلذذان الموارد الوراثية النباتية، مثال على  د أنإلى صل ، أ   
مسذذذذاهمة أسذذذذاسذذذذية في الهيئة ومجموعات العمل التابعة لها، باعتبارها هامة التي حققتها اإلنجازات ال

ه باللذذكر إلىالخطة العالمية للتنمية المسذذتدامة. وفي الختام،  حكومات إسذذبانيا وألمانيا وسذذويسذذرا  توج 
 و ندا والنرويج على دعمها المستمر.

ه -74 وأشار  ،الدورةهماتهم في نجاح اسمجميع المندوبين والمقرر على  باللكر إلى الرئيس وتوج 
عة العمل إلى أن   نه إل ملذذذذذذيًراتم حققت الكثير من اإلنجازات. وخقد  جما فاعالت يى أ تطلع إلى الت

وجميع الملار ين في االجتماع. الهيئةالمقبلة مع 
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 المرفق باء

 قائمة الوثائق
 

 

 الوثائق
 
 

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

 جدول األعمال التفصيلي والجدول الزمني المؤقتان
CGRFA/WG-PGR-10/21/1 Add.1 Rev.1 

الحكومية  النظام األسذذذذذذذاسذذذذذذي لجماعة العمل الفنية
ية  بالموارد الوراثيذة النبذاتيذة لألغذ لدوليذة المعنيذة  ا
والزراعة، واألعضذذذاء المنتخبون في الدورة العادية 

 السابعة العاشرة للهيئة

CGRFA/WG-PGR-10/21/1/Inf.1 

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

أنشطططططططة منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ خطة 
العططالميططة الثططانيططة للموارد الوراثيططة النبططاتيططة  العمططل

 لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-10/21/2 

تعزيز التعاون بين نظم المعلومات العالمية الخاصذذة 
 بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-10/21/2/Inf.1 

باتجاه وضطططع إطار عالمي لصطططون الموارد الوراثية 
لألغططذيططة والزراعططة في موقعهططا الطبيعي النبططاتيططة 

 وإدارتها في المزرعة

CGRFA/WG-PGR-10/21/2.1 

عن النذذذدوة الذذذدوليذذذة األولى المتعذذذددة  تقرير موجز
أصذذذذذذحاب المصذذذذذذلحة عن الموارد الوراثية النباتية 

 لألغذية والزراعة
CGRFA/WG-PGR-10/21/2.1/Inf.1 

النباتية  تنفيذ معايير بنوك الجينات للموارد الوراثية
 لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-10/21/2.2 

ملذذذاريع األدلة العملية لتطبيق معايير بنوك الجينات 
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-10/21/2.2/Inf.1 

 آثار السياسات والقوانين واللوائح الخاصة بالبذور
CGRFA/WG-PGR-10/21/3 

التلذذذذذذريعات الخاصذذذذذذة بالبذور على تنوع أثر تنفيذ 
  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-10/21/3/Inf.1 

إعططداد التقرير الثططالططث عن حططالططة الموارد الوراثيططة 
  النباتية لألغذية والزراعة في العالم

CGRFA/WG-PGR-10/21/4 
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 إعذذداد التقذذارير القطريذذة للتقرير الثذذالذذ  عن حذذالذذة
 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم

CGRFA/WG-PGR-10/21/4/Inf.1 

الحصطططططول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 وتقاسم منافعها: استعراض وتوقعات

CGRFA/WG-PGR-10/21/5 

إسذذذهامات األعضذذذاء بلذذذان الحصذذذول على الموارد 
 افعهاالوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم من

CGRFA/WG-PGR-10/21/5/Inf.1 

مسودة الدراسة االستقصائية بلان التدابير القطرية 
الخاصذذذذة بالحصذذذذول على الموارد الوراثية لألغذية 
والزراعة وتقاسذذذذذذم منافعها التي تراعي السذذذذذذمات 
ثيذذذة لألغذذذذيذذذة والزراعذذذة  المميزة للموارد الورا

 والمعارف التقليدية المرتبطة بها

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

معلومات التسططططططلسططططططل الرقمية" بشططططططأن الموارد "
الوراثيطططة لألغطططذيطططة والزراعطططة: فر  البتكطططار 

 والتحديات والتداعيات

CGRFA/WG-PGR-10/21/6 

 CGRFA/WG-PGR-10/21/7  تغير المناخ والموارد الوراثية لألغذية والزراعة

والزراعة في التكيف دور الموارد الوراثية لألغذية 
 مع ت ير المنا  والتخفيف من وطاة يثاره

CGRFA/WG-PGR-10/21/7/Inf.1 

أنلذذذذذذطة منظمة األغذية والزراعة في مجال ت ير 
 CGRFA/WG-PGR-10/21/7/Inf.2 المنا 

تعراض العمطططل في مجطططال التكنولوجيطططات  اسططططططط
البيولوجيطططة لصططططططون الموارد الوراثيطططة لألغطططذيطططة 

 واستخدامها المستداموالزراعة 

CGRFA/WG-PGR-10/21/8 

التطورات األخيرة في التكنولوجيذذذات البيولوجيذذذة 
صات الصذذذذذذلة بتوصذذذذذذيف الموارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة وصونها واستخدامها المستدام
CGRFA/WG-PGR-10/21/8/Inf.1 

إمكانية إعادة تنظيم عمل الهيئة المسطططططتقبلي في ما 
 بين الدورات

CGRFA/WG-PGR-10/21/9 

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

 CGRFA/WG-PGR-10/21/10/Inf.1  تقارير المنظمات والصكوك الدولية
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 جيمالمرفق 
األعضاء في جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية 

 لألغذية والزراعة
 الوراثية لألغذية والزراعة في دورتها العادية السابعة عشرةالذين انتخبتهم هيئة الموارد 

 

 
 

 البلد التشكيل )عدد البلدان في كل إقليم(

 أفريقيا

(5) 

 

 

 

 العضو المناوب األول

 العضو المناوب الثاني

 إريتريا

 الجزائر

 زامبيا

 السن ال

 الكاميرون

 مالوي

 الم رب

  آسيا

(5) 

 

 

 

 العضو المناوب األول

 المناوب الثانيالعضو 

 إندونيسيا

 بن الديل

 تايلند

 الهند

 اليابان

 ماليزيا

 بوتان

 أوروبا

(5) 

 

 

 

 العضو المناوب األول

 العضو المناوب الثاني
 

 االتحاد الروسي

 جورجيا

 سويسرا

 فرنسا

 هولندا

 والهرس  البوسنة

 السويد

 

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

(5) 

 

 

 

 العضو المناوب األول

 العضو المناوب الثاني

 

 إ وادور

 البرازيل

 بيرو

 جامايكا

 شيلي

 ريكا  وستا

  وبا
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 الشرق األدنى

(3) 

 

 

 العضو المناوب األول

 العضو المناوب الثاني

 جمهورية مصر العربية

 السودان

 الكويت

 اليمن

 المملكة العربية السعودية

 اإلمارات العربية المتحدة

 

 أمريكا الشمالية

(2) 

  ندا

 الواليات المتحدة األمريكية

 

 جنوب غرب المحيط الهادئ

(2) 

 العضو المناوب األول

 العضو المناوب الثاني

 جزر  وك

 ساموا

 تون ا

 فيجي

 

 


