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 مقدمة -أوال

التقريدر  اجلدول الزمين املقرتح إلعدداد   يف دورتها السابقة (اهليئة)لألغذية والزراعة  هيئة املوارد الوراثيةأقرت - 1

 إىل منظمة األغذية والزراعدة ، وطلبت (التقرير الثالث) لألغذية والزراعة يف العاملالثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية 

لتقرير الثالث، مبا يف ذلك الفصول واجملاالت املواضيعية املقرتحة، باإلضافة إىل ميزانية عن اتقديم خمطط مفصل  (الفاو)

مجاعة العمدل املعنيدة بداملوارد الوراثيدة النباتيدة       كي تنظر فيهتقديرية منقحة تشري إىل املساهمات من الربنامج العادي، 

خطة العمدل العامليدة الثانيدة    رصد ل أنه ينبغيوشددت اهليئة على  .واهليئة يف الدورة القادمة لكل منهما( مجاعة العمل)

 .تامدا  تكدام    كدام   تأن يوإعداد التقريدر الثالدث    (خطة العمل العاملية الثانية) للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

مع املنظمات الدولية ذات الصلة لضمان مشاركتها يف إعداد التقرير الثالث من مرحلة مبكرة،  خنراطإىل اال ودعت املنظمَة

 1.ودعت اجلهات املاحنة إىل توفري املوارد ال زمة من خارج امليزانية لتيسري العملية التحضريية

 

تعلقدة  لخص بإجيداز العمليدة امل  تصلة بإعداد التقارير السابقة، وتهذه الوثيقة بعض املعلومات األساسية امل وتتيح- 2

قّدم خمطط ا د خطة العمل العاملية الثانية، وت، ومن ضمنه تزامن هذه العملية مع رصه الزمينجدولبإعداد التقرير الثالث و

واجملاالت املواضديعية املقرتحدة، وكدذلك ميزانيدة تقديريدة تشدمل رصدد        الفصول  مبا يف ذلكالتقرير الثالث،  عنمفص   

 .ية الثانية وإعداد التقرير الثالثتنفيذ خطة العمل العامل

 معلومات أساسية –ثانيا 
عدام  ( التقريدر األول ) حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العدامل  املنظمة التقرير األول عن صدرتأ- 3

وقد نشرت املنظمة النسدخة الكاملدة للتقريدر عدام      .خ ل املؤمتر الفين الدولي الرابع حول املوارد الوراثية النباتية 1996

إىل اهليئدة  ( التقرير الثداني ) التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملومت تقديم . 1998

التقرير الثاني التقرير األول بأفضل البيانات واملعلومدات املتاحدة ويركدز     ثُيحدِّو .2111عام  ونشرته املنظمة 2119عام 

ويعطدي تقييمدا حلالدة املدوارد الوراثيدة النباتيدة        .1996خاصة على التغريات والتطورات اليت حدثت مندذ عدام    صورةب

  .وحيدد الثغرات واالحتياجات األكثر أهميةوميوهلا 

 

فاسدتاابة  للتقريدر األول، قامدت اهليئدة      .عن التقريرين ردود فعل عاملية مدن حيدث السياسدات العامدة     وأسفر -4

خطدة  باعتماد  1996حول املوارد الوراثية النباتية عام الرابع املؤمتر الفين الدولي  عضوا  بلدا  151 حضربالتفاوض، كما 

 نقحدت واسدتاابة  للتقريدر الثداني،     .ة والزراعة واستخدامها املسدتدام املوارد الوراثية النباتية لألغذيلصون العمل العاملية 

خطدة العمدل العامليدة الثانيدة للمدوارد الوراثيدة       باسدم مدؤمتر املنظمدة    اهليئة خطة العمل العاملية، واعتمد جملس املنظمة 

عبارة عن إطدار ودليدل وحمفدز    هي خطة العمل العاملية الثانية و 2(.خطة العمل العاملية الثانية)النباتية لألغذية والزراعة 

                                                      
 .CGRFA-14/13/Report من الوثيقة 111 الفقرة   1
 .CL 143/REPالوثيقة  من 43 الفقرة   2
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ومنها ملوارد الوراثية النباتية، ا صون واستخداممن أجل للعمل على املستوى الوطين واإلقليمي والدولي إلنشاء نظام فعال 

ة للمدوارد الوراثيدة النباتيدة    إلدارة املستدامتدعم اسياسات وبرامج لبلدان اكي تعتمد  ةومرن ةشامل أداةوتتيح  .نظم البذور

جمموعدة مدن السياسدات     بواسدطة لألغذية والزراعة، وتدعو إىل تعزيز القدرات والروابط بدني مجيدع أصدحامل املصدلحة     

 .والعمل ،املزارعني ةرفومع ،امل ئمة، واستخدام املعلومات العلمية

 

  1.3 اجلددول حسبما يرد يف  إلعداد التقرير الثالث،ة، اجلدول الزمين املقرتح خريوأقرت اهليئة، يف دورتها األ- 5

العامليدة  العمدل  خطدة  رصدد تنفيدذ    جمدال التام للعملية التحضريية املتعلقة بالتقرير الثالدث يف   تكاملال 1 وجيّسد اجلدول

ى العامليدة الثانيدة علد    العمدل  خطةبشأن تنفيذ  تقييٌم 2116/2117يف عرض على مجاعة العمل واهليئة وسوف ُي. الثانية

ىل التقدارير القطريدة واملصدادر    إالثالدث   وسوف يستند التقرير. العاملية الثانية العمل خطةأساس املؤشرات اخلاصة بتنفيذ 

4اإلضافية األخرى للمعلومات
. 

 
ة النباتية لألغذية التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثيرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد  : 1اجلدول 

 5والزراعة يف العامل

رير إىل ارفع التق
مجاعة العمل 

 واهليئة

 اإلطار الزمين مصدر املعلومات
 8اجلماعة احلكومية الدولية

6112 
هيئة املوارد الوراثية النباتية 

 لألغذية والزراعة
6112-6112 

 9اجلماعة احلكومية الدولية
6118 

النباتية هيئة املوارد الوراثية 
 لألغذية والزراعة

6112-6119 

 11 اجلماعة احلكومية الدولية
6161 

هيئة املوارد الوراثية النباتية 
 لألغذية والزراعة

6118-6161 
تقيدديم تنفيددذ خطددة    
 العمل العاملية الثانية

بيانات مقدمة عن طريدق  
آليات تبدادل املعلومدات   
على الصدعيد الدوطين أو   
مصادر أخرى بنداء علدى   
 املؤشرات املتفق عليها

   

تقريددر عددن إمكانيددة   
وضع مؤشرات مركبدة  
للمددددوارد الوراثيددددة  
النباتيددددة لألغذيددددة  

 والزراعة

    

بيانات مقدمة عن طريدق   التقرير الثالث
آليات تبدادل املعلومدات   
على الصدعيد الدوطين أو   
مصدددادر أخدددرى علدددى  
أسدداس مؤشددرات متفددق  
عليهددا، وتقددارير قطريددة 

مواضددديعية، ودراسدددات 
ومصدددادر أخدددرى ذات  

 صلة

   

                                                      
 .CGRFA-14/13/21من الوثيقة  1واجلدول ، CGRFA-14/13/Report من الوثيقة 111 الفقرة   3
االسرتاتياية هليئة املوارد من شأن استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للدورة التالية للهيئة، حسبما هو متوقع مبوجب اخلطة   4

، أنه سيستند إىل تقرير عن أنشطة املنظمة يف دعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، مبا يف ذلك 2123–2114 الوراثية لألغذية والزراعة

 .عن تطور مؤشرات مركبة
5
 .8 التمهيد، الصفحةمن  11 املرجع. حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل  
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 حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملعن  خمطط مفصل عن التقرير الثالث -ثالثا

واستخدام  فظة عن احلالة العاملية حلإىل التقارير السابقة، سوف يقّدم معلومات حمدّث التقرير الثالثفيما يستند - 6

التطدورات يف جمدال السياسدات، والعمليدات،      التقريدر الثالدث  ق وسدوف يوّثد  . املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعدة 

عداملي  املوارد الوراثيدة النباتيدة لألغذيدة والزراعدة علدى املسدتوى ال       يفواملمارسات، والتقدم يف العلوم والتكنولوجيا املؤثرة 

وسدوف يرمدي   . النظم اإليكولوجية صونما يتعلق مبساهماتها يف األمن الغذائي والتغذوي و سيما يف واإلقليمي والوطين وال

الوراثيدة النباتيدة    املدوارد  حفدظ املتمثدل يف   زدوجاهلدف املد  تحقيقمعاجلتها ل الواجبإىل حتديد الفاوات واالحتياجات 

 .ستداممبشكل  ااستخدامهولألغذية والزراعة 

 

 ةويشمل اجملاالت الرئيسية األربع. بصورة وثيقة مع هيكل خطة العمل العاملية الثانية التقرير الثالثويتماشى  - 7

. ها، مع الرتكيز على التغريات الرئيسية اليت حصدلت مندذ التقريدر األخدري    ضمنوحيدد الفاوات واالحتياجات السائدة 

املدوارد   حفظ( 2) مقدمة؛( 1) :طار الفصول الرئيسية التاليةوحي أن التقرير الثالث ميكن أن يندرج يف إوبناء على ذلك، ُأ

القددرات  ( 4)االستخدام املستدام للمدوارد الوراثيدة النباتيدة لألغذيدة والزراعدة؛      ( 3)الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ 

وف يستند التقرير الثالث أساًسدا  سما فيو. واستخدامها املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فظاملؤسسية والبشرية حل

املدوارد   فدظ إىل تقارير قطرية، ميكن أن تقدم دراسات مواضيعية معمقة معلومات إضافية بشأن تنفيدذ جواندب خاصدة     

كما تدرد قائمدة   . بهذه الوثيقة األول رفقاملويرد خمطط مفصل يف . الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

 . ، للمعلوماتالثاني رفقاملبدراسات مواضيعية ممكنة يف 

 امليزانية املؤقتة –ا رابع
دامة موارد بشرية ومالية هامة جلمع بيانات ومعلومات عالية اجلودة بطريقة مست التقرير الثالثيستلزم إعداد س -8

عدن طريدق   ( WIEWS)لنظدام العداملي للمعلومدات واإلندذار املبكدر      تقييمدات بشدأن ا   حتديث/ولتمكني البلدان من تقديم

وهلذا الغدرض، ال بدد مدن إجدراء تعددي ت فنيدة يف       . اآلليات الوطنية لتبادل املعلومات بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية

لزم دعدم مدالي لدتمكني    ىل ذلك، سدي وباإلضافة إ. يزانيةموارد من خارج امل يتطلباألمر الذي سوف  ،الرباجميات القائمة

البلدان النامية من املشاركة الكاملة يف العملية، مبا يف ذلك لتنظيم مشاورات وطنية خاصدة باجلهدات صداحبة املصدلحة،     

 .وإعداد تقارير قطرية ،وإنشاء آليات وطنية لتبادل املعلومات وحتديثها

 

ارج كدأموال مدن خد    أمريكدي دوالر  1 857 111زم حدوالي  أنده يلد   مدن املقدّدر  ث، التقرير الثالومن أجل إعداد  -9

وتكون املساهمات من . من الربنامج العادي أمريكيدوالر  1 119 111ة إمكانية تأمني ، شريط(1نظر اجلدول ا)امليزانية 

وخاضدعة ملوافقدة برندامج العمدل وامليزانيدة التدابع        إشدارية الربنامج العادي املخصصة لفرتة السدنتني التاليدة ومدا بعددها     
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الثانية وكذلك إعداد تقدارير قطريدة يف   العاملية حالة تنفيذ خطة العمل عن وسوف تدعم امليزانية إعداد تقييمات . للمنظمة

 .بلًدا وإجراء ث ث دراسات مواضيعية 121

 

ام   دعًمدا كد   هذه العمليدة  وتلقت أمريكيمليون دوالر  5.5ول ونشره التقرير األوبلغت التكلفة اإلمجالية إلعداد - 11

ج وإسبانيا والسويد وسويسرا والواليدات  يمن فرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرو من موارد خارج امليزانية وردت

مدن   موارد من خارج امليزانية وردتلك للتقرير الثاني، مبا يف ذ أمريكيدوالر  م يني 3حوالي  وُأنفق .6ةمريكياملتحدة األ

 .7ج وإسبانيايكندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرو

 التوجيهات املطلوبة -خامسا

 :تود مجاعة العمل ما يلي- 11

 ؛ األول رفقاملحسبما يرد يف  لتقرير الثالثاستعراض وتقديم اقرتاحات بشأن املخطط املقرتح ل 

 مشاركة كاملدة اجلهات املاحنة إىل تقديم املوارد ال زمة من خارج امليزانية إلتاحة مشاركة البلدان النامية  دعوة 

 .يف رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية واإلعداد للتقرير الثالث

 

 

                                                      
6
 CGRFA/WG-PGR-3/05/3 الوثيقة من 21 الفقرة  

7
 2121 من املفرتض أّن الدورة العادية الثامنة عشرة للهيئة سوف تعقد يف بداية عام  



6 CGRFA/WG-PGR-7/14/4 

6161إىل  6114يف الفرتة املمتدة من  –لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث  تاناملقرتح وامليزانية األساسيتان األنشطة  – 1 دولجلا
8 

 (كيةيراملبالغ بآالف الدوالرات األم)  
 4102-4102 

 

2017-2016 
 

4102-4102 
 

 اجملموع 4141-4140

 
الربنامج 

 9العادي
خارج  من

 امليزانية

الربنامج 

 22العادي
من خارج 

 امليزانية

الربنامج 

 22العادي

من خارج 

 امليزانية
الربنامج 

 22العادي
من خارج 

 امليزانية
الربنامج 

 العادي
من خارج 

 امليزانية

الربنامج 

+ العادي 

من خارج 

 امليزانية
 

 تعبئة التمويل للعملية والتقرير

 
 44 صفر 44  11  11  11  11

 
 383 8 383  44  08  08  77 تنسيق عملية إعداد التقارير واالتصاالت

عقد مشاورات وطنية للجهات صاحبة املصلحة من أجل 

عن طريق )تقييمات خطة العمل العاملية الثانية إعداد 

 10وإعداد تقارير قطرية( وطنية لتبادل املعلومات اتآلي
 1048 1048 صفر   088  088  088 

 
 صفر 181    04    00 حتليل البيانات وإعداد التجميع

 
181 

حتديد وصون وإدارة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار 

 صفر 811  41  47  47  114 املبكر واآلليات الوطنية لتبادل املعلومات

 

811 

 
 130 188 10   188 10     11وضع دراسات أساسية مواضيعية

                                                      
8
 .الفئة الفنية وموظفي فئة اخلدمات العامةاملساهمة املقّدرة من الربنامج العادي يف عملية اإلعداد والتقرير الثالث، مما يشمل بصورة رئيسية أجور املوظفني من   

 خاضع ملوافقة برنامج العمل وامليزانية التابع ملؤمتر املنظمة  9
 .دوالر أمريكي للبلد 13111 تبلغ امليزانيةو. ارير القطريةبلًدا نامًيا على عقد حلقات عمل وطنية مع اجلهات صاحبة املصلحة من أجل إجراء تقييمني بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية والتق 121 مساعدة  10
 أمريكيدوالر  41111 وتبلغ امليزانية لث ث دراسات مواضيعية. اهليئةدعم إعداد دراسات مواضيعية وغريها من مواد أساسية الزمة وعقد اجتماعات خرباء من أجل إعداد التقرير، مبقتضى األولويات اليت حددتها   11

 .للدراسة
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 43 88 81   88 81     وحتديثها املرافق ثتنسيق حتدي

إعداد التقرير املتعلق بتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية 

 ونشره
 14 صفر 14      14  

 
 887 88 100   88 100     نشرهإعداد مشروع التقرير الثالث و

إعداد التقرير الثالث جلماعة العمل الفنية احلكومية 

الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية 

هليئة املوارد الوراثية النباتية لألغذية  ةوالزراعة التابع

 يف دورتها العاشرة والزراعة

    14 33   14 33 47 

إعداد التقرير الثالث هليئة املوارد الوراثية النباتية 

 الثامنة عشرةلألغذية والزراعة يف دورتها 
      88 10 88 10 48 

 
 143 08 41 08 41       ث ونسخة موجزة لهالتقرير الثال إطالق

 
 11 صفر 11  11       (اسرتاتيجية االتصاالت)نشر التقرير الثالث 

 
 6122 0581 0011 188 884 717 408 088 178 088 801 اجملموع
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 املرفق األول

 

 النباتية لألغذية والزراعة يف العاملحالة املوارد الوراثية عن املخطط املقرتح 

 

 موجز تنفيذي

 مقدمة -1 الفصل

وسوف يعرض استعراًضا أساسًيا عن التطورات اهلامة بشأن األهمية العامليدة  . هذا الفصل سياق التقرير الثالث قدمسوف ي

تشددمل هددذه التطددورات امليددول السددكانية  قدددو. واإلقليميددة والوطنيددة املددؤثرة يف إدارة املددوارد الوراثيددة النباتيددة لألغذيددة 

املوارد الوراثيدة النباتيدة    حفظما يتعلق باألمن الغذائي والتغذوي وتغري املناخ والدوافع األخرى املؤثرة يف  والدميوغرافية يف

حتياجدات  خدرى استعراضدات بشدأن اال   أ مواضديعية وميكدن أن تتضدمن مسدائل    . املستدام لألغذية والزراعة واستخدامها

وامليول اليت حتددد تددخ تها مبدوازاة تواصدل إدارة املدوارد الوراثيدة        هاووجهات نظرللاهات صاحبة املصلحة سائدة ال

رص الناشئة اليت قد تعيق وحسبما ورد يف نسخات سابقة، سوف جيري تناول التحديات والف. النباتية لألغذية والزراعة

ر ادوأامللكية الفكرية، والشراكات بني القطاع العام والقطداع اخلداص، و  يف جمال العلوم والتكنولوجيا، ونظم حقوق  التقدم

 .منذ إصدار التقرير الثاني غريها من األموراجملتمع املدني و

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حفظ – 6 الفصل

للنباتاات املزروعاة وأقاربهاا الربياة     ، يتّم احلفاا  علاا التناّوع الاوراثي     6161حبلول عام  :هيئةلالغاية املهمة ل] 

 [.واألنواع الربية من النباتات الغذائية يف املوقع، يف املزرعة، وخارج املوقع علا حنو تكميلي
 

 يف املوقع احلفظ -لفأ

مدن اجليندات   ال ُتدثمن  مسدتودعات  تشدكل  األقرباء الربية للمحاصيل وأنواع النباتات الربية احملصودة  أنيزداد اإلقرار ب

ومن املتوقدع أن يدزداد بصدورة كدبرية     . لتعزيز األمن الغذائي والتغذوي ةليإلدراج صفات مرغومل فيها يف احملاصيل كوس

بدديل عنده مدن الصدفات املوروثدة الديت ميكدن اسدتخدامها          االنتباه العاملي املمنوح إىل ضرورة صون هذا الكنز الدفني ال 

وتتعدرض السد الت احملليدة واحملاصديل احملليدة      . يف حتسني احملاصيل، بطرق تتيح تسهيل احلصدول عليهدا   احانب

الفقدان، ويعترب صونها يف املزرعة وإدارتها وسدائل حتدد مدن الت كدل اجلديين الدذي        تزايد خطروالتقليدية غري املستغلة ل

مدن التقييمدات القطريدة بشدأن تنفيدذ خطدة العمدل العامليدة          ومبوازاة ذلك، ينبغي للمعلومات الواردة. يهدد هذه املصادر

املدوارد   حفدظ حالدة   عدن صدحيحة  راؤها أن تقّدم حملة عامة الثانية، والتقارير القطرية، والدراسات املواضيعية املنوي إج
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، مبدا يف ذلدك   لدددارة اخلاضدعة  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها يف املزارع ويف النظم اإليكولوجية الربيدة و 

 .احملميات اجلينية

 احلفظ خارج املوقع -اءب

املوارد الوراثيدة النباتيدة لألغذيدة والزراعدة      حلفظح استمرار أن تكون عمليات اجلمع خارج املوقع مبثابة حمور رّجمن امل

هدا وتصدنيفها السدتقائها مدن التقييمدات      حفظوسوف تساهم املعلومات عدن حالدة مجدع املدوارد الوراثيدة و     . واستخدامها

بشدأن حداالت حفدظ املدوارد الوراثيدة       استدالل حاايوالتقارير الوطنية، والتحديثات بشأن املبادرات الدولية يف تقديم 

. هدا عنالنباتية لألغذية والزراعة املوضوعة يف مصارف اجلينات، وتوزيعها وتبادهلدا، وتقييمهدا واسدتخدامها، والبحدث     

. الديت تدؤثر يف احلفدظ خدارج املوقدع      (مبا يف ذلك الفرص والتحديات)ول مقالة بشأن املي صياغةل هذا األمر وسوف خيو

عرض وسائل ونطاق الفاوات يف أرصدة مصرف اجلينات بشأن املادة اجلينية، ومستويات اجلمدع  وعلى سبيل املثال، سُت

إعادة التوليدد، وإدارة البياندات واملعلومدات، واجملموعدة     ، وس مة عمليات اجلمع، واوتبادهلللمادة اجلينية املستهدف 

، وخمتلدف ظدروف الزراعدة،    للتافيفختزين البذور التقليدية والبذور غري القابلة )الكاملة ل سرتاتيايات خارج املوقع 

 (.ومصارف اجلينات امليدانية، واحلدائق، واملشاتل
 

تشدديد علدى    سياق ما تغري أو نشأ منذ إصدار التقرير الثاني، مع إيد ء حلل املعلومات والنتائج الواردة أع ه يف وسوف ُت

 .ملضي قدًماالفاوات واالحتياجات من أجل ا

 االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة – 3الفصل 

 النباتياة لألغذياة والزراعاة   يكون قاد ازداد اساتخدام املاوارد الوراثياة     ، 6161حبلول عام : للهيئةالغاية املهمة ] 

 .[لتحسني  التكثيف املستدام لإلنتاج احملصولي وسبل العيش مع تقليص هشاشة احملاصيل والنظم احملصولية
 

مدن أجدل حسدن    – يف التقريدرين األول والثداني  ميكن م حظة هوة بني احتمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

اإلسهام يف شتى أنواع احملاصيل املكيفة للتنمية الزراعية واالقتصادية املستدامة، وتعزيز األمن الغذائي والتغذوي، واحلد 

هدذا   مدا زال و. النطاق الفعلدي الدذي تسدخر فيده املدوارد للقيدام بدذلك       بني و –من الفقر، وتعزيز الصحة والتنوع الغذائي 

يف توثيدق نطداق حتسدن الوضدع يف الفدرتة       تمثلتسد أحد أهداف هدذا الفصدل    غري أنواضحا  يف التقرير الثالث، االنقطاع 

 .2119الفاصلة منذ عام 

 :اليت ستكون موضع تناولوسوف تتضمن األسئلة 

اصيل، مبدا  استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف جمال حتسني احمل مدىهل سوف حيرز تقدم يف ( 1) 

 يف ذلك أنشطة توسيع القاعدة عن طريق حتسني اجلبلة الوراثية؟
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 هل يؤدي حتديد خصائص املادة اجلينية وتقييمها إىل ترسيخ استخدام املادة اجلينية يف برامج اإلنسال؟( 2)
 ما هي الع قة بني احلصول على املادة اجلينية واحملاصيل الوطنية واخت ف األنواع؟( 3) 
 
الرمسيدة وغدري   )شأن املعلومات على املستوى القطري بشأن القددرات علدى زراعدة النباتدات، وحتديدد نظدم البدذور         ومن

حملة هامة عن نطاق املكاسب احملققة  تقدمسوف األنواع املهملة وغري املستغلة أنها ، وتعزيز تنوع احملاصيل و(الرمسية

انب املهمدة لدنظم إنتداج احملاصديل مدن      ويتمثل أحد اجلو. والزراعة ونشرهايف استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف نطاق مسداهماتها يف ختفيدف حددة احلداالت الكارثيدة عدن        فائدةتقييم أجل 

استخ ص الفادوات  ب تفيدوسوف يتوصل الفصل إىل نتياة . طريق قدرة شتى أنواع احملاصيل ونظم البذور على التحمل

 .ة معاجلة هذه األمورطريقواالحتياجات احملددة والتوقعات بشأن 

 القدرات املؤسسية والبشرية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -4الفصل 

وتتعازز   يعي الناس قيم املاوارد الوراثياة النباتياة لألغذياة والزراعاة،     ، 6161حبلول عام : لهيئةل امةالغاية اهل]

القدرات املؤسسية والبشرية لصونها واستخدامها علا حنو مساتدام ماع التقليال إىل أدناا حاد مان التآرال الاوراثي         

 .[وتنوعها الوراثي
 

وسوف تشكل أدوار . إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أكثر من املادة اجلينية وما يعمل مباشرة معها تستلزم

بشدأن إدارة املدوارد    غريها من املسائلتشريعات والتنظيمات واالقتصادات والبنى التحتية والرتبية الوطنية والسياسات وال

 يديم وسدوف تسدتخدم األجوبدة القطريدة ملؤشدرات التق     . هذا الفصدل الشامل يف  املوضوعالوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

وراثية النباتية لألغذية والزراعة مثدل حالدة الدربامج الوطنيدة املتعلقدة      والتقارير القطرية من أجل مؤشرات إدارة املوارد ال

وباإلضافة إىل ذلك، سدوف يراعدي هدذا الفصدل     . باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، والشبكات، ونظم املعلومات

غذيدة والزراعدة ومدن العمدل اجلداري      املعلومات احلالية املتاحة من املعاهددة الدوليدة بشدأن املدوارد الوراثيدة النباتيدة لأل      

عاًما علدى دخدول املعاهددة الدوليدة بشدأن املدوارد الوراثيدة النباتيدة لألغذيدة           15مرور ا الفصل هذ يراعيوإذ . مبوجبها

يشّدد على بعدض التطدورات   تؤديه إىل اآلن، إذ والزراعة حيز النفاذ، سوف يسّلط أيًضا الضوء على الدور األساسي الذي 

 :واستعراض بعض أهم التقدم احملرز يف تنفيذها، وسوف يسعى إىل اإلجابة على أسئلة مثل األساسية

 هل أصبح احلصول على املادة اجلينية أسهل وهل حتسن تبادهلا؟( 1) 
 
ما مدى فعالية استخدام االتفاقات املوحدة لنقل املواد يف تسدهيل احلصدول والتبدادل، ومدا مددى كثافدة فدرص         (2)

 ائي األطراف؟التبادل الثن
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املتوقعدة  ) الفوائدد عدن جهدات أساسدية صداحبة مصدلحة، وهدل زادت       إىل اآلن ما هي طبيعة الفوائدد الناشدئة    (3)

 مع مرور الزمن؟( والفعلية على حد سواء
 ما هي حالة قدرات املوارد البشرية الوطنية املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؟ (4)

درجة حسن إدراج املسائل املتصلة بإدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف األولويات الوطنيدة  ما هي  (5)

 الزراعية واالقتصادية؟

هل وضعت أطر قانونية وسياسية لتسهيل احلصدول علدى املدوارد الوراثيدة النباتيدة لألغذيدة والزراعدة وتقاسدم          (6)

 املنافع؟
تاّسد يف هذا الفصل نطاق تعزيز حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسدتخدامها  يسوف  ،وباإلضافة إىل ذلك

حتديدد التقددم    سدعيا إىل ويف نهاية املطاف، سوف تتبع اخلوامت امليول السائدة مندذ نشدر التقريدر الثداني     . إذكاء الوعيو

 .يت ستكون حمط تناولاحملرز والفاوات واالحتياجات ال
 

 نامللحقا

 قائمة البلدان اليت قدمت معلومات إلعداد التقرير الثالث  -1امللحق 

 للبلدان اإلقليميالتوزيع  -2امللحق 

 

 املرفقات

 حالة التشريعات الوطنية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  سب البلد -1املرفق 

 احملاصيل واملؤسسة أو املنظمةأهم جمموعات املادة اجلينية  سب  -2املرفق 

 حالة تنوع احملاصيل الرئيسية والثانوية -3املرفق 
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 املرفق الثاني

 الدراسات املواضيعية

 
ميكدن   ذات صدلة سوف يتمثل دور الدراسات املواضيعية للتقرير الثالث يف تقديم سياق ومعلومات أساسية بشأن مواضديع  

أن تتضمن التقدم يف العلوم واملنهايات التكنولوجية، واملصادر، والفرص، والتحديات اليت تؤثر يف قدرات البلددان علدى   

حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بطريقة مسدتدامة كوسديلة لتعزيدز إنتداج احملاصديل و ايدة       

كدن االسدتباق   ال ميمخسة أعوام أو أكثر على جتميدع املسدودة األوىل للتقريدر الثالدث،     ويف هذا الصدد، قبل مرور . البيئة

 سدائل  سدب بالسدوابق وامل   غدري أنده  . اسدات املواضديعية  بتأكيد ما هي املواضيع اليت سوف تكون هامة بالنسبة إىل الدر

أن تتضمن الدراسات احملتملة بشدأن املواضديع    املواضيعية املتصلة بإدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، جيوز

 : ما يلي (أو عمليات دمج)الواردة أدناه 

 حفظ واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على تغري املناخ وامليول  اآلثار احلالية واملتوقعة على

ر وضوًحا؛ وميكن أن تصبح األمم وميكن أن تصبح عواقب تغري املناخ أكث.  سب أحدث التقييمات والتوقعات

أكثر أو أقل فعالية يف جمال التكيف مع آثار تغري املناخ وختفيفها؛ وميكن أن تنشأ اسرتاتيايات عاملية ووطنية 

 .غريها من املسائلللتأقلم مع تغري املناخ؛ و

  وقياسها ورصدها يف أحدث املنهايات والتكنولوجيات لتحديد التنوع اجليين والت كل اجليين والضعف اجليين

ويشكل مفهوم الت كل اجليين أمًرا بديهًيا، غري أنه يصعب . إطار إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

وسوف تعرض رواية التقدمات اهلامة، مع إي ء تشديد على التكاليف وجدوى . توثيق البيانات ألسبامل كثرية

 .نشرها على املستويات الوطنية

 مبا فيها اجلينومات، وغريها من تقنيات تفاعل اجلينوم وتقنيات توظيف احلمض )دم يف البيولوجيا اجلزئية التق

األنشطة التاريبية إمنا سوف يؤثر تأثرًيا كبرًيا اليت تتيح تعزيز الفعالية وزيادة ( سيانياملنزوع األك النووي الرييب

البيولوجيا من شأن و. لألغذية والزراعة وحفظها واستخدامهاحتديد املوارد الوراثية النباتية يف القدرات على 

على الدول  –بسبب التكاليف واملعرفة  -لبعض احملاصيل الرئيسية واليت يقتصر تطبيقاتها اجلزئية املتاحة أص  

وعلى سبيل . نامية أيًضااملتطورة بصورة حصرية تقريًبا أن تستخدم بصورة متزايدة للمحاصيل الثانوية ويف البلدان ال

إىل  –لرامية إىل توليد املنفعة العامةا –د الكبري من املبادرات التعاونيةاستمرار احلد يف التكاليف والعد املثال، يؤدي

متاحة  صلبةمصادر جينوم  األمر الذي يولد بالنتياة املمكنة،" اليتيمة"تسلسل اجلينوم يف عدد من احملاصيل 

ما يتعلق  ما هي احلدود اجلديدة، والسيما يف من املمكن استكشاف والقوللى ذلك، وبناء ع. تقريًبا يف اجملال العام

 .يف األعوام اخلمسة املقبلة حها هذه املبادراتتفتتسباستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت 

 


