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 مقدمة -أواًل

 

بالتقـدم ارـريف يف   ، عشـرة  العادية الرابعةيف دورتها ، املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( رحبت هيئة - 1

انيـة(. وطلبـت مـن    خطة العمـل العامليـة الث  لألغذية والزراعة ) النباتية الوراثيةلموارد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية ل

منظمة األغذية والزراعة )الفاو( مواصلة دعم البلدان يف تعزيز قدراتها على تنفيذ خطة العمـل العامليـة الثانيـة، بالتعـاون     

 .1وشركاء آخرين )املعاهدة( ألغذية والزراعةلالوراثية النباتية  بشأن املوارد الوثيق مع املعاهدة الدولية

 

أنشطة املتابعة املتصلة بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها، مبـا   أيضًاوشّجعت اهليئة  - 2

ية املؤسسـ القـدرات  واالستخدام املستدام وبنـاء   ةقع الطبيعياوالصون خارج املو ةقع الطبيعيايف ذلك الصون واإلدارة يف املو

 املستدامة. والبشرية

 

)مجاعـة  ية الدوليـة املعنيـة بـاملوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة        مجاعة العمل الفنية احلكوموعقدت  -1

 .23142يوليو/مّتويف  11إىل  9العمل( التابعة للهيئة دورتها السابعة من 

 

عن إجراءات املتابعة املتخذة من قبل الفـاو اسـتجابًة لطلبـات اهليئـة. كمـا تقـدم        معلومات الوثيقةتقدم هذه و -4

بشـأن   مـن اهليئـة   توجيهـات وتطلب  أو إجنايفه منذ انعقاد الدورة األخرية للهيئة الشروع فيهل الذي مت موجزًا عن العم

، مع األخذ يف احلسبان التوصيات ذات الصلة الصادرة عن مجاعة خطة العمل العاملية الثانية تنفيذل دعمًاالعمل  مواصلة

 .العمل

 

 امل اعدة الفنية ويف جمال ال ياسات -ثانيًا

 

 يظهر مـن كما هو تام،  بإقرار والتغذيةحيظى الدور اروري للموارد الوراثية النباتية يف حتقيق األمن الغذائي  -5

يفيـادة وحتسـت تـوفري السـلع واتـدمات مـن       ) 2للمنظمة، وال سيما اهلدف االسرتاتيجي  امُلراجعاإلطار االسرتاتيجي 

التقرير الثاني عن حالة املـوارد الوراثيـة النباتيـة    إصدار  لشّكوقد  .(الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة

تسـلي  الضـوء   عوامـل حامسـة يف    ،وقت الحـق  الثانية يف العاملية خطة العمل عتماداو مؤخرًايف العامل لألغذية والزراعة 

آثار تغـري املنـا ، وتـدهور    سيما يف ظل ال ،ملوارد الوراثية النباتية يف تعزيز اإلنتاجية الزراعية ومحاية البيئةاعلى أهمية 

وسـوء  انعدام األمـن الغـذائي   الكامنة وراء الدميغرافية واالجتماعية واالقتصادية تباين العوامل و نضوبهاواملوارد الطبيعية 

واليتهـا   تابعـة وحتـديات فريـدة بالنسـبة للهيئـة مل     فرصـاً املوارد الوراثية النباتيـة  املتجدد بهذا االهتمام ويتيح . التغذية

مـن   ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطنيستويات األعضاء على املبلدان متكت المن ثم جناح، و االستفادة مما حتقق منو هاوالتزام

 مستدام.على حنو  مهافعال واستخداصونها بشكل إمكانات املوارد الوراثية النباتية من خالل تسخري 

                                                      
 .CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  95الفقرة  1
 .CGRFA-15/15/14الوثيقة  2
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فاو مساعدة البلدان يف تنفيذ خطة العمل العامليـة الثانيـة مـن خـالل     التقرير، واصلت الباملشمولة وخالل الفرتة  -1

، وال سـيما اهلـدف   الفنية ويف جمال السياسات املنفذة من خـالل األهـداف االسـرتاتيجية اتمسـة للمنظمـة      التدخالت

 ينية.متكبيئات . وتؤدي أنشطة الفاو إىل تعزيز القدرات املؤسسية والبشرية وحتفيز تهيئة 2االسرتاتيجي 

 

عزيز الشراكات والرواب  آلية تنفيذ مهمة بالنسبة إىل عمل الفاو يف هذا الصدد. وُييسر العمل يف البلـدان  ت عتربوُي -7

مراكـز البوـوا الزراعيـة الدوليـة التابعـة      وبفضل التعاون مع خمتلف الشركاء، مبا يف ذلك اتفاقية التنوع البيولـوجي،  

عية الدولية واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية، مثل االحتاد األفريقي، واجلماعـة  للجماعة االستشارية للبووا الزرا

االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ومنظمـة التعـاون االقتصـادي التابعـة للمجموعـة      

األنشـطة ذات  تنفـذ   ،ن خالل هـذه الشـراكات  االقتصادية والنقدية لوس  أفريقيا، ومنظومة التكامل ألمريكا الوسطى. وم

مـع االحتـاد   تـوىل الفـاو   علـى سـبيل املثـال، ت   فستويات أعلـى مـن الكفـاءة.    خطة العمل العاملية الثانية مبالصلة بتنفيذ 

يف إطـار اسـرتاتيجي لتعزيـز قطـاع البـذور      وضع  ،ةبرنامج أفريقيا للبذور والتكنولوجيا البيولوجياألفريقي، حتت رعاية 

املـوارد الوراثيـة النباتيـة مـن     صـون  إدارة سلسلة رئيسية تعكس كامل مكونات  وينطوي هذا الربنامج على ست. ايقيأفر

الفاو التأهب للكوارا. وتتعاون عاجل مسألة يفهو وباإلضافة إىل ذلك،  ،البذور تسليمإىل وصواًل خالل حتست اراصيل 

السياسـات والقـوانت واالسـرتاتيجيات الـم حتكـم قطـاع البـذور        وتنسـيق  الفرعيـة علـى وضـع    اإلقليميـة  جهزة مع األ

رد أدنـاه  تـ ولوـدود.  العـابرة ل ، مبـا يف ذلـك التوـويالت    واسـتخدامها  ملوارد الوراثية النباتيةلصون اخرى اجلوانب األو

 (."اسادس"إىل  "اثالث"قسام من األ نظراعن هذه األنشطة )أكثر تفاصيل 

 

 يف املزارع ةداراإلالطبيعية واملواقع الصون يف  -ثالثًا 

 

الطبيعية  ها، على أهمية صون املوارد الوراثية النباتية يف مواقعدورتها العادية الرابعة عشرةشّددت اهليئة، يف  -8

وإدارتها يف املزارع، وطلبت من الفاو إعداد مذكرة مفاهيمية تعرض بشكل مفصـل احلوكمـة واهليكـل والوظـائف وا ثـار      

علقة بإنشاء إما شبكة عاملية للصون يف املواقع الطبيعية واإلدارة يف املـزارع أو شـبكتت اثنـتت تعاجلـان بشـكل      املالية املت

. كمـا شـددت   3تتاملقبلـ  تتالعادي دورتيهمامجاعة العمل واهليئة خالل ذلك  منفصل هذين اجملالت، على أن تنظر يف

 وُسـبل  الوطنيـة واإلقليميـة   شـبكات التوسـت وتعزيـز   الكفيلـة ب  الُسـبل يف  يةميهااملذكرة املفتنظر أن  على ضرورةاهليئة 

 جتنب ايفدواجية اجلهود.

 

، نظمــت الفــاو جمموعــة مــن 2314مــارآ/آذار إىل  2311وخـالل الفــرتة املمتــدة مــن نوفمرب/تشــرين الثـاني    -9

حة إلقامة شبكات عامليـة صصـو    لنظر يف اتيارات املتابغية ااملصلوة والبلدان األعضاء  وأصوابللخرباء شاورات امل

يف وقـت الحـق مـذكرة مفاهيميـة      وقد أعّدت الفـاو الطبيعية وإدارتها يف املزارع.  هاصون املوارد الوراثية النباتية يف مواقع

، 4رعالطبيعيـة وإدارتهـا يف املـزا    هاإقامة الشبكات العاملية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف مواقعبشأن 
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األخرية علمًا باملذكرة املفاهيميـة خـالل دورتهـا السـابعة وأوصـت مبواصـلة       هذه وقد أحاطت  مجاعة العمل. لتنظر فيها

وباإلضافة إىل ذلك، أوصت مجاعة العمل بأن تنظر اهليئة يف إمكانية توجيـه طلـب إىل الفـاو لعقـد حـوار غـري       بلورتها. 

، مبـا يف ذلـك وظـائف    قة بآلية إقامة الشـبكات العامليـة  اتيارات املتعّل ومناقشةرمسي ألصواب املصلوة بهدف اقرتاح 

من خارج امليزانية. وطلبت مجاعـة   الاليفمةاألموال  ات من امليزانية الم هي رهن بتوافرا لية وهيكلية احلوكمة واملتطلب

ــرد املــذكرة املفاهيميــة 5العمــل عقــد هــذا االجتمــاع مباشــرة بعــد دورتهــا القادمــة   -CGRFAيف الوثيقــة  ةمُلنقوــا. وت

15/15/Inf.22. 
 

وشددت اهليئة كذلك على أهمية إنشاء خمزونات وراثية لصـون األقـارب الربيـة للمواصـيل ذات األولويـة يف       -13

، وطلبـت مـن الفـاو النظـر     أيضًاالطبيعية، وهو ما ميكن أن يشمل يف بعض الظروف األصناف التقليدية املزروعة  هامواقع

االحتياطيـات   بـاملوارد الاليفمـة مـن خـارج امليزانيـة لتكـوين هـذه        أيضًاوذّكرت اجلهات املاحنة  ،دعم الفينيف تقديم ال

 الوراثية.

 

وتقوم الفاو، بالتعاون مع الشركاء الدوليت وارليت، بدعم عدة أنشطة ميدانية تتعلق بصون املـوارد الوراثيـة    -11

 اإلمنائيـة املزارع. كما تدعم الفاو األنشطة اإلقليمية مبا يف ذلك أنشـطة اجلماعـة    الطبيعية وإدارتها يف هاالنباتية يف مواقع

على مشروعت جديدين لتعمـيم صـون واسـتخدام     مؤخرًاللجنوب األفريقي يف هذا الصدد. وقد صادق مرفق البيئة العاملية 

 .6يف بوليفيا واإلكوادوربتنسيق من الفاو  هماالتنوع البيولوجي الزراعي، وهما على وشك أن يبدأ تنفيذ

 

 انضمت الفاوتنوع اراصيل يف املزارع، نطاق النتباه إىل أهمية توسيع اسرتعاء اكجزء من اجلهود الرامية إىل و -12

 يف تنظـيم املـؤمتر الـدولي    ووطنيت آخـرين  توإقليمي تأصواب مصلوة دوليإىل املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي وعدة 

 /أيلولعقـد يف سـبتمرب  ان، الـذي  غـذائياً آمنـة   ةأفريقيقارة من أجل : ستغلة بالكاملاملاملهملة وغري نواع األ الثالث بشأن

الفاكهــة تنــوع تعزيــز وتوســيع نطــاق اســتخدام  جــانخب صصــو حــدا الفــاو قيــادة  وتولــتيف أكــرا، غانــا.  2311

 هذا املوضوع. بشأن أنشطة تعاونية ع وضشراكات اسرتاتيجية لإقامة هدف است، املستغل بالكامل واتضروات غري

 

هلذه الدورة لتنظـر  توفريهما  فنية متمشروعي خطوط توجيهية اللمسات األخرية على  مؤخرًاولقد وضعت الفاو  -11

 علـى  للمواصيل الربية األقارب صون"و "الوطين املستوى على األصناف البدائية واستخدامها صون" فيهما اهليئة وهما:

 ."ينالوط املستوى

                                                      
.CGRFA-15/15/14 من الوثيقة  13الفقرة   5 

 GCP/BOL/046/GFF Conservation and sustainable use of agro-biodiversity to improve human nutrition in fiveالوثيقـة: 6 

macro eco-regions and GCP/ECU/086/GFF Mainstreaming the use and conservation of agrobiodiversity in public policy 

through integrated strategies and in situ implementation in four Andean Highlands provinces.. 
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 خارج املواقع الطبيعيةالصون  -رابعًا 

 

أقرت اهليئة، يف دورتها العاديـة الرابعـة عشـرة، معـايري بنـك اجلينـات للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة            -14

وطلبت من الفاو نشر هذه املعايري وتويفيعها على نطاق واسع، ورفـع الـوعي بأهميتهـا     ،والزراعة )معايري بنك اجلينات(

أن جتري مسوًا بشـأن تطبيـق معـايري     أيضًا. وطلبت اهليئة إىل الفاو اعدة البلدان على تنمية القدرات على تطبيقهاومس

 .7بنك اجلينات وأن ترفع تقريرًا بشأن أثرها وأهميتها وفعاليتها

 

 رمسيـاً فـاو  . وأصـدرت ال 8للفـاو  اإللكرتونـي وقد نشرت معايري بنك اجلينات وهي متاحة لتنزيلـها مـن املوقـع     -15

 ُقـدماً  امُلضـي وجرى بـث جمموعـة مـن املقـابالت. وسـيتم       ،9لهيئةآخر دورة لبنك اجلينات يف اليوم األخري من  معايري

 ُنسـ  حمـدودة، مـن خـالل تـوفري      وصـالت إنرتنـت  فينشر معايري بنك اجلينات، ال سيما يف البلدان النامية الـم هلـا   

أوصت مجاعة العمل خالل دورتها األخرية بأن تطلب اهليئة إىل الفـاو تعزيـز   ومولة. ارتخزين الأجهزة  عنإلكرتونية 

 .10دعمها الفين للبلدان من أجل تنفيذ معايري بنك اجلينات

 

تدعم الفاو وتشارك يف عمليات استعراض بنك اجلينات الم جتـرى حتـت رعايـة برنـامج أاـاا اجلماعـة       و -11

ا  بإدارة جمموعات اراصيل واسـتدامتها يف شـراكة مـع الصـندوق العـاملي      االستشارية للبووا الزراعية الدولية ات

لتنوع اراصيل. وتستمر الفاو يف تلقي طلبات لتقديم الدعم يف جمالي مجع املوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة     

ت. فعلى سبيل املثال، سـاعدت الفـاو   وصونها ويف املساهمة يف األنشطة امليدانية يف البلدان الم تعزيف قدرات بنك اجلينا

لوسـاكا  اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي يف     التابع للجماعـة  ملوارد الوراثية النباتيةااالرتقاء مبستوى البنية التوتية ملركز يف 

يعيـة  واقع الطباملجملموعات خارج إىل ابالنسبة لسالمة من باب ا احتياطيًا ختزينًامجلة أمور، ضمن  ،يتيحالذي  بزامبيا

الـم  اجلغـرايف للكشـف عـن الثغـرات      البيئيلتوليل لأدوات تنشر الفاو ، بالتعاون مع أمانة املعاهدة. وللبلدان األعضاء

 . 11لوراثية املستهدفةهادف للمادة اووضع خط  جلمع الطبيعية  قعاموعات خارج املوتشوب اجمل

 

 االستخدام امل تدام -خام ًا

 

دورتها األخرية، مواصلة التعاون مع الشـركاء يف تنميـة القـدرات يف جمـالي تربيـة       ، يفالفاو من اهليئةطلبت  -17

وشـددت   توفري موارد من خارج امليزانية هلذين اجملالت مـن العمـل.  بوناشدت اجلهات املاحنة ، البذور ُنظمالنباتات و

.12سـتدام الـذي وضـعته املعاهـدة    اهليئة على أهمية بذل هذه اجلهـود يف تـآيفر مـع برنـامج العمـل بشـأن االسـتخدام امل       

                                                      
 .CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  131الفقرة  7
8 http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gbs/en/. 
9 http://www.fao.org/news/story/en/item/174838/icode/. 

.CGRFA-15/15/14 من الوثيقة  11الفقرة   10 

capfitogen-http://www.planttreaty.org/content/tools11 . 
 .CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة 98الفقرة  12

http://www.planttreaty.org/content/tools-capfitogen
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 البذور ُنظمتعزيز 

اسـتعراض مشـروع دليـل صـياغة سياسـات البـذور       يف دورتهـا األخـرية،    ،مـن مجاعـة العمـل   طلبت اهليئة و -18

واستعرضـت مجاعـة العمـل يف دورتهـا السـابعة مشـروع       لتنظر فيه اهليئة يف دورتها العادية اتامسة عشرة.  13الوطنية

 .ى إمكانية االستمرار يف تقديم التعليقات املكتوبة إىل األمانة من جانـب األعضـاء واملـراقبت يف اهليئـة    الدليل ووافقت عل

وأوصت بأن تعرض األمانة التعليقات قدر اإلمكان أو أن تطرحها على طاولة البوث، إىل جانب مجعها يف ملوـق ُيرفقـق   

ويـرد مشـروع دليـل     14.ل الدورة العادية اتامسة عشـرة مبشروع الدليل بغرض البت فيه من جانب اهليئة وإقراره خال

 .CGRFA-15/15/Inf.25الوثيقة  يف امُلنقحصياغة سياسات البذور الوطنية 

 

على طلب البلدان، تقديم املساعدة الفنية يف جمال السياسات لتعزيـز تنميـة قطـاع البـذور      بناًءوواصلت الفاو،  -19

تنمية و/أو تعزيز قطاع البذور يف أفريقيا وآسيا وأمريكـا  لقليمي. وقد نفذت أنشطة والشراكات على الصعيدين الوطين واإل

الالتينية والبور الكاريخب من خالل جمموعة من مشاريع التعاون التقين ومشـاريع حسـاب األمانـة. وانطـوت املشـاريع      

 وإنشاء شركات بذور حملية.على إعداد و/أو استعراض السياسات والقوانت املتعلقة بالبذور وتعزيز املؤسسات 

 

 ُنظـم لعمل الفاو يف جمـال قطـاع البـذور يتمثـل يف تعزيـز      بالنسبة ومثة مكون ذو أهمية متزايدة على حنو كبري  -23

البذور ارلية. ويتوقق ذلك من خالل تقديم الدعم لتهيئة بيئة متكينيـة إلنشـاء شـركات البـذور، وللنهـوض بـاإلدارة       

تمع ارلي. ويف هذا الصدد، انضمت الفاو إىل خرباء رئيسيت عرب جمموعة مـن املؤسسـات يف   الفعالة على مستوى اجمل

إلنشـاء  يف أديس أبابـا، إثيوبيـا،    2311البذور واألمسدة، انعقدت يف ديسمرب/كانون األول  بشأن سياساتمشاورة تقنية 

فريقـي  األالحتاد تسهم يف سنة الزراعة لشأنها أن الم من ومكنة من الناحية السياسية املسياسات البذور واألمسدة ل ُنظم

 سـُتتاح و ،2311ول كـانون األ /البذور يف أديس أبابا يف ديسـمرب نظام أمن لخرباء بشأن لمشاورة  تنظمكما . 2314لعام 

 وقائعها.قريبًا 

 

ت الزراعيـة  وعالوة على ذلك، قادت الفاو عملية إعداد وثيقة مواقف وساهمت يف مسـار العمـل بشـأن املـدخال     -21

للتنميـة الزراعيـة يف   الشـامل   التابعـة للربنـامج  ملنصة الشـركاء   )البذور واألمسدة وأعالف املاشية( خالل االجتماع العاشر

هـذا،  العمـل  نتـائج مسـار   شـكلت  وربان، جنوب أفريقيـا.  يديف ، 2314 /آذارمارآ 22إىل  19، املنعقد من  - أفريقيا

توليفيـة للمـؤمتر املشـرتك لـويفراء الزراعـة والتنميـة       الوثيقة ال ،لثمانية األخرىالعمل اإىل جنب مع نتائج مسارات  جنبًا

الفرتة  لخالعقد يف أديس أبابا، إثيوبيا، انالذي التابع لالحتاد األفريقي الريفية ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 . 2314 /أيارمايو 2 إىل /نيسانأبريل 28من 

 

من تنمية قطاع البذور الشـاملة علـى    جزءًاإجراءات اإلغاثة الطارئة يف جمال البذور تشكل مان أن إىل ض سعيًاو -22

املدى الطويل، تدعم الفاو استخدام منهجيات أفضل لتقييم نظام البذور يف البلدان األعضـاء املتضـررة مـن الكـوارا. ويف     

                                                      
 .CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.الوثيقة  13 
 .CGRFA-15/15/14من الوثيقة  11قرة الف 14
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يهـدف إىل تعزيـز   وينطوي على مكـون  للجماعة األوروبية  ةاإلنسانيالشؤون مكتب  ميوله مشروعًاهذا السياق، تنفذ الفاو 

تـؤدي إىل نتـائج   لبـذور  دقيقـة ل تقيـيم أمنيـة   عمليـات  إجـراء  على اإلنساني املوظفت الفنيت العاملت يف اجملال قدرات 

 يف حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل يف مثانية بلدان يف منطقة الساحل والقرن األفريقي.موثوقة 

 

البـذور  والرابطة الدولية الختبـار   ا يف ذلك االحتاد الدولي للبذورمب ،يف الشراكات مع املنظمات ذات الصلةوتعز -21

الـدولي حلمايـة األصـناف    ، واالحتـاد  اتاصة بالبذور التابعة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي      والربامج

قادرة علـى البقـاء   لدعم ظهور صناعات بذور الاليفمة لتنظيمي والقدرات اإلطار ا وضعملساعدة البلدان يف  النباتية اجلديدة

ملـزارعت مـن أصـواب احليـايفات الصـغرية علـى       إىل اجيدة ومواد يفراعية ذات نوعية تقديم بذور على عزيفة املقدرات الو

 وجه اتصو .

 اتتعزيز تربية النبات

مج عملها بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية، ع أمانة املعاهدة يف تنفيذ برناالفاو ميف إطار تعاون  -24

عقـدت جمموعـة مـن مشـاورات     )الشـراكة العامليـة(،   الشراكة العاملية لبناء قدرات الرتبيـة النباتيـة   حتت رعاية مبادرة 

بتـوافر   رهنـاً يـة. و اترباء من أجل وضع خارطة طريق لتعزيز الشراكة بت القطاعت العام واتا  ملرحلة ما قبـل الرتب 

ألصواب املصلوة إلسداء املشورة بشأن واسعة النطاق األموال الاليفمة من خارج امليزانية، ستعقد الشراكة العاملية مشاورة 

الكفيلة بتعميم أفضل املمارسات الم تيسر الشراكة بت القطاعت العام واتا  يف جمال توسيع القاعدة الوراثيـة   الُسبل

 قبل الرتبية. أنشطة ماالنباتات من خالل  ية لرتبيةاألبوللساللة 

 

مـن الربنـامج العـادي     مـوارد مـن خـالل   لـت  مُوواستجابة لطلبات األعضاء، نفذت الفاو عدة أنشـطة ميدانيـة    -25

 مت تعزيـز ، للتعاون التقين إقليميبرنامج  من خاللوتربية النباتات. على لتعزيز القدرات حسابات األمانة على السواء و

بوتسـوانا وليسـوتو ومـالوي     - إقلـيم اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي     مـن   بلـدان  ةلسـت برامج حتست اراصيل 

التعـاون  وطيـد  تكما أن ستوى البنية التوتية. االرتقاء مبوتنمية القدرات البشرية من خالل  –ومويفامبيق وتنزانيا ويفامبيا 

مـا قبـل   جمـال أنشـطة   البلـدان، مـن خـالل التـدريب يف     هـذه  ومربي النباتات يف على صون املادة الوراثية مت بت القّي

 جمموعـات املـادة  ، يؤدي إىل حتست استخدام يف البلد املعين يف جلان املوارد الوراثية النباتية واملشاركة املشرتكةرتبية ال

الدول بالنسبة لكل ألصواب املصلوة  وحلقات عمل وطنيةإقليمية اجتماعات وعقدت تربية النباتات. جمال يف الوراثية 

الـم يـتم تشـجيعها.    لرعاية الشـراكات  املشرتكة كوسيلة نشطة األإىل أموال إضافية لتمويل ماسة حاجة مثة املشاركة. و

الشـرق  إقلـيم  راثيـة للمواصـيل يف بلـدان    املتزايـد للمـادة الو  سـتخدام  االأموال إضافية لدعم كما ستكون هناك حاجة إىل 

بتوطيد أواصر ، لألغذية والزراعة املوارد الوراثية النباتيةوطنية خاصة باسرتاتيجيات وضع ، من خالل لم تقومااألدنى 

 ومربي النباتات وقطاع البذور. على صون بنك اجليناتالقّيمت التعاون بت 

 

السـتخدام  ميـة رائـدة   مبـادرة إقلي  ُنفـذت للفاو، احلد من الفقر يف الريف،  1وحتت إطار اهلدف االسرتاتيجي  -21

حصـول  جريت دراسات للتأكد من مدى ُأكما من حدة الفقر يف مشال غانا.  انطالق للتخفيفسلسلة قيمة الكسافا كنقطة 

يفراعـة  العوائـق الـم تعـرتض سـبيل     لكسافا وحتديـد  اأصناف أنسب عالية من الزرع ذات اجلودة اللى مواد املزارعت ع

قيـد  خـرى  اإلجـراءات األ وبـه  الرتقـاء  الذي جرى اشروع امليف خلصة الدروآ املستتعانة بتوقع االسُي. واملناسبةصناف األ
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مـن   عـدد خمتـار  اجلـذور والـدرنات يف   العاملت يف سالسل قيمـة  عيش صغار املنتجت  ُسبلحتست  مثل مشروع التنفيذ

ل تعزيز الرواب  مع األسواق ارليـة  من خاليف جمموعة دول أفريقيا والبور الكاريخب واري  اهلادئ بلدان األفريقية ال

 .وكوت ديفوارتمويل يف مالوي والكامريون وأوغندا ورواندا لغرض التقييم املفوضية األوروبية ضع لي خيالذ، واإلقليمية

 

مـا يكفـي   بلد إىل أن االفتقار الكـبري إىل   133وأشارت دراسات أجرتها يف وقت سابق الشراكة العاملية يف قرابة  -27

يف شكل موظفت ماهرين، والبنية التوتية الوظيفية، والدعم التشـغيلي، والتكنولوجيـا احلديثـة، يعيـق إىل     ات القدرمن 

يف نقـ   ذلـك  نتيجـة  تتمثـل  حد كبري فعالية وإنتاجية العديد من برامج تربية النباتات يف البلـدان األعضـاء يف الفـاو. و   

مع تغري املنا . واستجابة لذلك، استودثت الشراكة  والتكيف والتغذية أصناف اراصيل املناسبة لتعزيز األمن الغذائي

 قـدرات منظمـة  لتقييم كيف العاملية أداة للتوليل والتخطي  )حتليل قدرات تربية النباتات(، وهي أداة بسيطة وقابلة للت

التمويل لـدعم تصـميم بـرامج     املديرين ووكاالتمن قبل  ا. وميكن استخدامهيالوظيفطابعها تربية النباتات وما يف جمال 

وحتست احتماالت حتقيق نتائج ناجوة من االستثمارات  وتنفيذها وإدارتها موجهة حنو حتقيق النتائجالنباتات لرتبية 

وجامعـة  الذي اشـرتكت يف وضـعه الفـاو وويفارة الزراعـة األمريكيـة      ، إن املنهاج اإللكرتونيارلية والوطنية والدولية. و

 علـى اإلنرتنـت الـذي   على موقع الشراكة سيبدأ العمل به عما قريب  ،الشراكة العاملية رعايةحتت ( Cornell) كورنيل

 .املعتمدة يف الفاو فاء املعايرييالست حاليًاجيري جتديده 

 

ومثة آلية مهمة لتقديم الدعم الفين يف جمال حتست اراصيل تتوقق من خالل الربنامج املشـرتك بـت الفـاو     -28

ة الدولية للطاقة الذرية )الشعبة املشرتكة بت املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الستخدام التقنيات النووية يف والوكال

توسـت  ذات الصـلة ب علـى تنفيـذ مشـاريع التعـاون الـتقين       حاليـاً  املشـرتكة  األغذية والزراعة(. وتعكـف هـذه الشـعبة   

بلـدًا   11باإلضافة إىل ذلك، يتعاون بـاحثون مـن   و. يًاوأقاليم ًاوإقليمي ًانيوط مشروعًا 72من خالل  بلدًا 91اراصيل يف 

كمـا تقـدم   اراصـيل )األحكـام ذات الصـلة باملنافسـة(.     منسقة حول موضوع حتسـت  أااا مشاريع  ةمخستنفيذ يف 

يـة فرديـة ومجاعيـة    ، النمسا، دورات تدريب(Seibersdorf) سايربسدورفمدينة يف  هاخمترباتبفضل ، ةاملشرتك الشعبة

إحـداا   للتكـاثر لغـرض  باإلشـعاع واملـواد النباتيـة األخـرى القابلـة      البـذور   ال سـيما معاجلـة  وخدمات حتليلية فنية، و

كما جتري أااا تكيفية من أجل تعزيز الكفاءة إلحداا الطفرات، وحتديد الطفرات املفرتضـة واسـتخدامها    .الطفرات

 تربية النباتات. يف

 

لفت االنتباه إىل  علىمع الشركاء  للعملالفاو الفر  الم تتيوها املنتديات الدولية والندوات العلمية واغتنمت  -29

اراصـيل   ُنظـم ضرورة حتست صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ويفيادة استخدامها كوسيلة لتعزيـز قـدرة   

. ومشلت هذه األحداا استضافة أحداا والتغذيةى األمن الغذائي الزراعية على التكيف مع آثار تغري املنا  وللوفاظ عل

جانبية خالل الدورة اتامسة للجهايف الرئاسي للمعاهدة واملشاركة يف: الندوة الدوليـة حـول علـم الوراثـة وتربيـة القمـح       

يـة النباتـات بشـأن    اجلمعيـة األوروبيـة لبوـوا ترب   يف روما، إيطاليا؛ ومـؤمتر   2311القاسي الم انعقدت يف مايو/أيار 

 يف 2311 /حزيرانيف يونيـو  عقـد اني ذال ،اجليناتجمموعة الصيد يف  -رتبية القبل أنشطة ما املوارد الوراثية النباتية: 

يف  2311 /تشـرين الثـاني  يف نوفمرب عقـد ان، الـذي  النباتـات رتبيـة  املؤمتر الـدولي ل ، السويد؛ و(Alnarpرب )امدينة ألن
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التـابع للجماعـة   يف اجتمـاع اجمللـس العلمـي املسـتقل     الفـاو  مشـاركة   اثلـة تتمثـل يف  رصـة مم فوهنـاك  . اتركيـ  ،أنطاليا

 الواليات املتودة األمريكية. يف واشنطن العاصمة، 2314 /آذارمارآ املنعقد يف ،االستشارية للبووا الزراعية الدولية

 

األسـاآ   تـأمت  بشـأن  املشـروع  ومؤسسـة األمـم املتوـدة، مـن خـالل     بيل وميليندا غيـتس  مؤسسة وقد قدمت  -13

صـندوق العـاملي لتنـوع    الي نسـقه  ذ، الـ املـوارد الوراثيـة  وأكمـل راصـيل   ديد استخدام جالبيولوجي للزراعة وتشجيع 

الشـراكة  تكللـت مسـاعي   هـذا التمويـل،   وبفضـل  . 2312عـام  إىل  2337اراصيل، التمويل للشراكة العاملية من عـام  

مـن املعاهـدة،    1ملسـاعدة البلـدان يف تنفيـذ املـادة     متعددين أصواب مصلوة  ذا منهاجًاها باعتبارالم صممت  ،العاملية

كانـت مبثابـة   لقدرات تربية النباتـات و  شاماًل مسوًاوأجرت ، والسياسات بالدعوةاملتعلقة واد املونشر بالنجاح يف إعداد 

مـا قبـل الرتبيـة    أنشطة على دورات تدريبية  تنفذو لرتبية النباتات.جلماعة املمارست العاملية جعية بوابة إعالمية ومر

 ةطويلـ ملشـاركة   وتوخيـاً توسيع نطاق الوصول إىل مواد التـدريب.  يف  ُقدمًا امُلضيمن أجل لكرتوني اإلتعلم للدورة أعدت و

لكـن  ضـعت خطـة عمـل. و   ، ُوعـدة  دراسـات إليـه   خلصـت الـذي  ات قـدر الضعف استفوال أشار إىل ضرورتها  جل،األ

مـواطن  الم تهدف إىل معاجلة وجذب أموال إضافية لتنفيذ األنشطة ارددة يف خطة العمل يف ناجوة مل تكن لشراكة ا

وجـود  مـن  دنـى  احلـد األ ظ علـى  فاحت ،األساسيةتها من خالل ميزانيظلت الفاو، ، هكذايف البلدان. وددة الضعف ار

 .وضوح لالستمرارغري قابل بكل شبكة اإلنرتنت، وهو وضع الشراكة العاملية على 

 

 البشرية امل تدامةاملؤس ية وبناء القدرات  -سادسًا 

 لألغذية والزراعة اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية النباتية

الم قدمتها الفاو إىل البلـدان لوضـع اسـرتاتيجيات     ةأعربت اهليئة، يف دورتها األخرية، عن تقديرها للمساعد -11

وطلبت مـن  ، الثانية العاملية اثية النباتية وأفضل املمارسات واألدوات الاليفمة لتنفيذ خطة العملوطنية تتعلق باملوارد الور

الفاو إعداد مشروع خطوط توجيهية لوضع اسرتاتيجيات وطنية للموارد الوراثية النباتية تستعرضه مجاعـة العمـل الفنيـة    

هلذه الغاية، عقـدت جمموعـة    حتقيقًا. و15ة يف دوراتهما القادمةاحلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية واهليئ

 اسـتناداً . و2314ومـارآ/ آذار   2311من مشاورات اترباء وأصواب املصلوة خالل الفرتة بت نوفمرب/تشـرين الثـاني   

ثيـة النباتيـة   اتطوط التوجيهية لوضـع اسـرتاتيجية وطنيـة للمـوارد الورا     مشروع الفاوأعّدت  ،هذه املشاوراتنتائج  إىل

 .16لألغذية والزراعة: ترمجة خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل إجراءات وطنية

 

ونظرت مجاعة العمل خالل دورتها األخرية يف مشروع اتطـوط التوجيهيـة وتقـّدمت بتعليقـات وأوصـت بـأن        -12

إىل الـدورة املقبلـة    ةامُلنقوـ وأن ترفـع النسـخة    ،يهية على ضـوء هـذه التعليقـات   تستعرض األمانة مشروع اتطوط التوج

وأعادت مجاعة العمل التأكيد على أن وضع اسرتاتيجيات وطنيـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة       للهيئة. 

مجاعـة العمـل بتعزيـز     توأوصـ  بإبرايف الطابع الطوعي للخطوط التوجيهيـة بشـكل صـريح.    وأوصت مسألة سيادة وطنية
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ويف هذا السـياق،   القسم "ثالثا" من مشروع اتطوط التوجيهية، ال سيما يف ما يرتب  بآلية التنسيق على املستوى الوطين.

أوصت بأن ُتوسَّن اتطوط التوجيهية عـن طريـق اإلشـارة إىل أن إشـراك جممـوعتت متبـاينتت مـن أصـواب املصـلوة          

يضطلعون بأدوار تشغيلية وأولئك الذين يضطلعون بأدوار استشارية و/أو تنسيقية، مـن شـأنه   الوطنيت، أي أولئك الذين 

ومع التشديد علـى أن اتطـوط التوجيهيـة جيـب أن      أن يعود بالفائدة على عملية وضع اسرتاتيجيات وطنية وتنفيذها.

استخدامها من خالل تسلي  الضـوء  مجاعة العمل مبراجعتها لتسهيل  أوصت مع األهداف الوطنية، قابلة للتكيف تكون

 امُلـنقح مشـروع اتطـوط التوجيهيـة    ويـرد "  على العناصر الرئيسية واألنشطة ذات األولوية تطة العمل العاملية الثانيـة. 

اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: ترمجة خطة العمل العاملية الثانية للمـوارد الوراثيـة    لوضع

 .CGRFA-15/15/Inf.21 يف الوثيقة" لنباتية لألغذية والزراعة إىل إجراءات وطنيةا

 

تبــادر األقــاليم بشــكل متزايــد إىل وضــع اســرتاتيجيات لصــون املــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة   و -11

وارد الوراثيـة النباتيـة ألمريكـا    واستخدامها املستدام. وتشمل األمثلة خطة العمل االسرتاتيجية لتعزيز صون واستخدام امل

واتطوط التوجيهية لسياسات املـوارد الوراثيـة النباتيـة     2324-2314الوسطى يف تكييف الزراعة مع تغري املنا  للفرتة 

من اجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب   مع ستة بلدان  حاليًاوتعمل الفاو لألغذية والزراعة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي. 

بشـأن  األردن وإيران( ولبنان و)مصر أخرى )بوتسوانا وليسوتو ومالوي ومويفامبيق وتنزانيا ويفامبيا( وأربعة بلدان  ريقياألف

لموارد الوراثية النباتية يف رواندا. لاسرتاتيجية الفاو إعداد لموارد الوراثية النباتية. كما تدعم وطنية لاسرتاتيجيات وضع 

اتطوط التوجيهية لوضع اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذيـة  شروع مليئة اهلإقرار يؤدي ومن املتوقع أن 

حتفيـز  إىل  والزراعة: ترمجة خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل إجـراءات وطنيـة،  

 إجراءات مماثلة يف عدد متزايد من البلدان.

 ومات الوطنيةآلية تبادل املعل

أشادت اهليئة، يف دورتها السابقة، بالتقدم ارريف يف إنشاء وتعزيز آليات تبادل املعلومات الوطنيـة، ودعـت   و -14

أعضاءها إىل إنشاء أو مواصلة حتـديث آليـات تبـادل املعلومـات الوطنيـة واستكشـاف وسـائل إلكرتونيـة أخـرى جلمـع           

عتمدة لرصد خطة العمل العاملية الثانية. كما دعـت إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج      مع املؤشرات امل متاشيًاالبيانات ونشرها 

امليزانية لرصد خطة العمل العاملية الثانية يف أكرب عدد ممكن من البلدان وأعـادت التأكيـد علـى ضـرورة مواصـلة توطيـد       

عاليـة التكلفـة إلنشـاء نظـام املعلومـات      يتسم بف دعمًاالتعاون مع املعاهدة لضمان أن آليات تبادل املعلومات الوطنية تقدم 

 .17العاملي

 

 يف الوثيقـة  ،موسـنة اُلو وظائفهـا اجلديـدة  ، مبـا يف ذلـك   وسنةامُل بتطبيقات احلاسوباملتعلقة املعلومات ترد و -15

ثيقـة  مـن الو  9 التقريـر الثالـث بشـأن حالـة املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة يف العـامل )الفقـرة            إعداد بشأن

CGRFA-15/15/16) املتعلقـة  دور أساسي جلمع وتبادل املعلومـات  آليات تبادل املعلومات الوطنية يف تأدية . وستستمر
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وإعـداد تقييمـات    وتنفيـذها  الثانيـة لرصد خطة العمل العاملية  مفيدة بالنسبةكون ت. وسلألغذية والزراعة الوراثيةباملوارد 

 ية النباتية يف العامل.عاملية دورية حلالة املوارد الوراث

 

 امُللتم ةالتوجيهات  -سابعًا

 

 القيام مبا يلي:   اهليئة يفقد ترغب  -11

 يف املزارع إدارتهاالطبيعية و هايف مواقعلألغذية والزراعة  النباتية املوارد الوراثيةصون 

  النباتيـة  لصـون املـوارد الوراثيـة   إقامـة الشـبكات العامليـة    "يف الوثيقة املعنونة  الواردة ةامُلنقواستعراض املذكرة 

والنظـر يف تقـديم طلـب إىل الفـاو لعقـد حـوار غـري        ، "لألغذية والزراعة يف مواقعها الطبيعية وإدارتها يف املزارع

رمسي ألصواب املصلوة بهدف مناقشة اتيارات املتاحة لوضع آليـة عامليـة إلقامـة الشـبكات، مبـا يف ذلـك       

واملتطلبات من امليزانية رهنًا بتوافر األموال الاليفمـة مـن خـارج     اتاصة بها ةلتوديد وظائفها وهيكلية احلوكم

 ؛امليزانية

  صـون األصـناف البدائيـة    سـتعراض مشـروعي اتطـوط التوجيهيـة الفنيـة "     المجاعـة العمـل    إىل دعوةتوجيه

مراجعتهمـا  و "صون األقارب الربيـة للمواصـيل علـى املسـتوى الـوطين     " و"واستخدامها على املستوى الوطين

 ؛حسب االقتضاء

 الصون خارج املواقع الطبيعية

  الفاو تعزيز مساعدتها الفنية الرامية إىل دعم البلدان يف تنفيذ معايري بنك اجلينات؛ إىلأن تطلب 

  اقرتاح آليـة ستسـمح للهيئـة ومجاعـة العمـل التابعـة هلـا رصـد حالـة تنفيـذ معـايري بنـك              الفاو إىلأن تطلب

 اجلينات؛

 م املستداماالستخدا

 البذور ُنظمتعزيز 

  ؛بهدف البت فيه وإقراره امُلنقح للبذوراستعراض مشروع دليل صياغة السياسات الوطنية 

 ذات البذور الوطنية من أجل يفيادة توافر البذور ومواد الـزرع   ُنظمتعزيز ل دعمًا عملها الفاو مواصلة أن تطلب إىل

 ملزارعت؛صغار ا ال سيما بالنسبة إىلعالية الاجلودة 

 تعزيز تربية النباتات

 وإىل التعاون يف تنميـة القـدرات علـى    اراصيل،  جمال حتستالدعم الفين يف  احلاجة إىلالتأكيد على  إعادة

 ؛ من املعاهدة 1ة الثانية واملادة خطة العمل العامليلتنفيذ  دعمًاالبذور  ُنظمتربية النباتات وتنمية 
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 بية النباتـات، مبـا   لتعزيز مشاركة البلدان إىل أقصى حد يف أنشطة تررج امليزانية خا من أموالإىل توفري  الدعوة

 ؛  لمبادرة العاملية للشراكات من أجل تربية النباتات وبناء القدراتل دعمًايف ذلك 

 لتقنيات ا الستخدام الذريةللطاقة  إىل مواصلة تقديم الدعم إىل الربنامج املشرتك بت الفاو والوكالة الدولية الدعوة

 ؛النووية يف األغذية والزراعة

 بناء املؤسسات والقدرات البشرية املستدامة

 االسرتاتيجية الوطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  لوضـع اسـرتاتيجية وطنيـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة         امُلـنقح التوجيهيـة  مشـروع اتطـوط   استعراض

، العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذيـة والزراعـة إىل إجـراءات وطنيـة     والزراعة: ترمجة خطة

 ؛وتنقيوه عند االقتضاء بهدف إقراره

  خارج امليزانية لدعم البلـدان يف تنفيـذ خطـة العمـل العامليـة       من أموالتوفري لاجلهات املاحنة  إىل دعوةتوجيه

 والزراعـة رتاتيجيات وطنيـة لصـون املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة       الثانية، مبا يف ذلك من خالل وضع اسـ 

 ؛املستدام واستخدامها

 آلية تبادل املعلومات الوطنية

  اتاصـة بهـا    تبادل املعلومـات الوطنيـة   اتآليالدعوة إىل توفري موارد من خارج امليزانية لدعم البلدان يف إنشاء

عاملية الثانية وإعداد التقريـر الثالـث بشـأن حالـة املـوارد الوراثيـة       وتعزيزها من أجل رصد تنفيذ خطة العمل ال

 النباتية لألغذية والزراعة.

 


