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 مقدمة -أوال

 

التقرير يف دورتها السابقة اجلدول الزمين املقرتح إلعداد  ،(اهليئةهيئة املوارد الوراثية ل غذية والزراعة )أقرت  -1

 )التقرير الثال (، وطلبت إىل منظمة األغذية والزراعة الثال  عن حالة املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة يف العامل

لتقريطر الثالط ، مبطا يف  لطف الفصطول وااطاالت املواضطيعية املقرتحطة، باإلضطافة إىل          تقديم خمطم مفصل عن ا( الفاو)

مجاعة العمطل املعنيطة بطاملوارد الوراثيطة      كي تنظر فيهلميزانية تقديرية منقحة تشري إىل املساهمات من الربنامج العادي، 

خطة العمل العامليطة  رصد ل أنه ينبغيوشددت اهليئة على  ة لكل منهما.واهليئة يف الدورة القادم)مجاعة العمل( النباتية 

تكطامال   كطامال  أن يتوإعداد التقرير الثال   )خطة العمل العاملية الثانية( الثانية للموارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة

احلاسوب املوجود لرصد تنفيذ خطة العمل العامليطة  ولتيسريهما معا، طلبت اهليئة من الفاو االرتقاء مبستوى تطبيق  .تاما 

 .  1الثانية من أجل متكني استخدام املؤشرات  ات الصلة، ومساعدة البلدان يف استخدام تطبيق احلاسوب عند الطلب

 

 ونظططرت مجاعططة العمططل، يف دورتهططا السططابعة،  يف إعططداد التقريططر الثالطط  ووافقططت علططى عططدة توصططيات،     -1

 يلي:   مبا فيها ما
 

             أن تدرج األمانة يف مقدمة التقرير الثالط  مطوجزا عطن السياسطات األكثطر صطلة باإلضطافة إىل قسطم عطن الت كطل

 الوراثي للموارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة وهشاشتها؛

 رد الوراثيطة  أن يشمل نطاق الدراسة املواضيعية املتعلقة بالتأثريات احلالية واملتوقعطة لتغيرطر املنطاه أهميطة املطوا     و

 النباتية ل غذية والزراعة بالنسبة إىل تكييف الزراعة مع تغيرر املناه؛

 أن تنظر اهليئة يف الطلب من الفاو التكليف بإجراء دراسة مواضيعية عن االستنسطاه اممطن واالستنسطاه غطري     و

 املقصود للعينات املوجودة يف بنوك اجلينات؛

  رصد خطة العمل العاملية الثانية؛ عمليةبشكل تام مع العملية التحضريية للتقرير الثال  وأن تتكامل 

 وأن يقدم جدول زمين مفصل، مبا يف  لف معلومات عن املهل النهائية اخلاصة بتقارير البلدان؛ 

       إعطداد التقريطر    وأن تدعو اهليئة اجلهات املاحنة إىل تقديم املوارد الالزمطة مطن خطارج امليزانيطة لتيسطري عمليطة

 .2الثال ، وال سيما مشاركة البلدان النامية والبلدان األقل منوا

 

عداد التقريطر  قدم جدوال زمنيا مفصال إلبإعداد التقارير السابقة، وتتتعلق هذه الوثيقة معلومات أساسية عرض وت -3

 مبطا يف  لطف  التقرير الثالط ،   عنقدرم خمطط ا مفصال  د خطة العمل العاملية الثانية، وتمع رصيتزامن بشكل وثيق الثال  

يطة الثانيطة وإعطداد    الفصول واااالت املواضيعية املقرتحة، وكذلف ميزانية تقديرية تشمل رصد تنفيذ خطة العمطل العامل 

 .التقرير الثال 
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 CGRFA-15/15/14 من الوثيقة 11و 14الفقرتان   2
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 معلومات أساسية –ثانيًا

 

)التقريطر األول( عطام    حالة املوارد الوراثية النباتية ل غذيطة والزراعطة يف العطامل    التقرير األول عن الفاو صدرتأ -4

. 1998خالل املؤمتر الفين الدولي الرابع حول املوارد الوراثية النباتية. وقد نشرت النسخة الكاملة للتقريطر عطام    1996

)التقريطر الثطاني( إىل اهليئطة عطام      والزراعطة يف العطامل   التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية ل غذيةومت تقديم 

ث التقرير الثاني التقرير األول بأفضل البيانات واملعلومات املتاحطة ويركطز   . وُيحد1111ِّعام من قبل الفاو ونشره  1119

الوراثيطة النباتيطة   . ويعططي تقييمطا حلالطة املطوارد     1996بصورة خاصة على التغريات والتطورات اليت حدثت منطذ عطام   

 وحيدد الثغرات واالحتياجات األكثر أهمية. اجتاهاتها و

 

لتقريطر األول، قامطت   سطتنتاجات ا الاسطتجابة  ردود عاملية من حي  السياسطات العامطة. ف  عن ن االتقرير وأسفر -1

خططة   1996حول املوارد الوراثيطة النباتيطة عطام    الرابع املؤمتر الفين الدولي حيضر بلدا   111واعتمد اهليئة بالتفاوض، 

. واستجابة  للتقريطر الثطاني،   املتجددة لصون املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة واستخدامها املستدامالعمل العاملية 

الثانيطة للمطوارد   مؤمتر املنظمة خطة العمطل العامليطة    نيابة عننقحت اهليئة خطة العمل العاملية، واعتمد جملس املنظمة 

وخطة العمل العاملية الثانية هي عبارة عن إططار ودليطل    3الوراثية النباتية ل غذية والزراعة )خطة العمل العاملية الثانية(

 املطوارد الوراثيطة النباتيطة   صطون  إلنشطاء نظطام فعطال مطن أجطل       ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطني ياتوحمفز للعمل على املستو

سياسات وبطرامج تطدعم    كي تعتمدللبلدان ل نظم البذور. وتتيح أداة شاملة ومرنة مبا يف  لف، مستدامواستخدامها بشكل 

اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة، وتطدعو إىل تعزيطز القطدرات والطروابم بطني مجيطع أصطحاب        

 .رف املزارعني والعملاومع علومات العلميةجمموعة من السياسات املالئمة واستخدام املمن خالل املصلحة 

 

 زمنيطا   دورتهطا األخطرية، جطدوال    وأقطرت، يف  إعطداد التقريطر الثالط ،    ، علطى  1117عطام  اهليئة، يف وافقت و -6

التام للعملية التحضريية املتعلقطة   تكاملالعلى أهم املنتجات ويربز  1 اجلدولركز وي .1 اجلدولحسبما يرد يف إلعداده، 

 الفطرتة  يفعرض علطى مجاعطة العمطل واهليئطة     العامليطة الثانيطة. وسطيُ   العمطل  خططة  رصد تنفيذ مع عملية بالتقرير الثال  

العامليطة   العمطل  خططة ى أساس املؤشرات اخلاصة بتنفيطذ  العاملية الثانية عل العمل خطةبشأن تنفيذ  تقييٌم 1116-1117

  .4إضافية أخرىمعلومات ىل التقارير القطرية ومصادر يستند التقرير الثال  إ. وسالثانية

                                                      
 .CL 143/REPالوثيقة  من 43 الفقرة  3

اخلططة االسطرتاتيجية هليئطة املطوارد الوراثيطة      يف  منصطو  عليطه  استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للدورة التالية للهيئة، حسبما هطو   إن  4

مؤشطرات  بشطأن بلطورة   دعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، مبا يف  لف الفاو ل، سيستند إىل تقرير عن أنشطة 1113–1114 للفرتة والزراعةل غذية 

 .مركبة
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 ل عن التقرير الثالثخمطط مفّص -ثالثًا

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملحالة عن 
 

املطوارد  صطون  ة عطن احلالطة العامليطة ل   إىل التقارير السابقة، معلومطات حمدثرط  فيما يستند  ،التقرير الثال سيقدرم  -7

يف جمطال السياسطات،   احلاصطلة  ق التقريطر الثالط  التططورات    . وسطيوثر واسطتخدامها  الوراثية النباتية ل غذيطة والزراعطة  

املطوارد الوراثيطة النباتيطة ل غذيطة والزراعطة علطى        يفيت تؤثر الووالعمليات، واملمارسات، والتقدم يف العلوم والتكنولوجيا 

الطنظم   صطون و ةمطا يتعلطق مبسطاهماتها يف األمطن الغطذائي والتغذيط       سطيما يف  وال ة،والوطنيط  ةواإلقليميط  ةعامليال ياتاملستو

صطون  املتمثطل يف   زدوجاهلطدف املط   تحقيطق معاجلتها ل الواجبسريمي إىل حتديد الفجوات واالحتياجات اإليكولوجية. و

  ستدام.مبشكل  ااستخدامهوالوراثية النباتية ل غذية والزراعة  املوارد

 

وحيدد الفجطوات   ةيشمل اااالت الرئيسية األربعسطة العمل العاملية الثانية. وسيربز التقرير الثال  بنية خو -8

ها، مع الرتكيز على التغريات الرئيسية اليت حصلت منذ التقرير األخري. وبنطاء علطى  لطف،    ضمنواالحتياجات السائدة 

املوارد الوراثية النباتية ل غذيطة   صون( 1( مقدمة؛ )1الفصول الرئيسية التالية: )حول التقرير الثال  يتمحور أن  ُيقرتح

 لصطون ( القطدرات املؤسسطية والبشطرية    4االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة؛ )( 3والزراعة؛ )

 التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد  :1اجلدول 

التقااارير املرعوعااة إع  اعااة 

 العمل واهليئة

 اإلطار الزمين املعلوماتمصادر 

 اعااااة العماااال 

الفنيااة اوموميااة 

الاادورة  - الدوليااة

 6112الثامنة 

الدورة  –اهليئة 

 السادسة عشرة

6112 

 اعااااة العماااال 

الفنيااة اوموميااة 

الاادورة  - الدوليااة

 6112 التاسعة

الدورة  –اهليئة 

 السابعة  عشرة

6112 

 اعااااة العماااال  

الفنيااة اوموميااة  

 الاادورة - الدوليااة

 6161 العاشرة

الدورة  –اهليئة 

 الثامنة عشرة

6161 
تقييم تنفيذ خطة العمل العامليطة  

 الثانية

بيانططات مقدمططة عططن طريططق اليططات تبططادل    

املعلومططات علططى الصططعيد الططوطين أو مصططادر 

 أخرى بناء على املؤشرات املتفق عليها

 

 

 

تقريطططر عطططن إمكانيطططة وضطططع   

مؤشرات مركبة للموارد الوراثية 

 النباتية ل غذية والزراعة

  

 

 

بيانططات مقدمططة عططن طريططق اليططات تبططادل     التقرير الثال 

املعلومططات علططى الصططعيد الططوطين أو مصططادر 

أخرى على أسطاس مؤشطرات متفطق عليهطا،     

وتقارير قطرية ودراسات مواضيعية، ومصطادر  

 أخرى  ات صلة
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فطإن  قطريطة  التقطارير  السيسطتند التقريطر الثالط  أساسإطا إىل     ما في. وواستخدامها املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة

ملطوارد الوراثيطة النباتيطة    حمددة لصون الومات إضافية بشأن تنفيذ جوانب معميكن أن تقدم عمقة املواضيعية املدراسات ال

قائمطة   ، للعلطم، بهطذه الوثيقطة. كمطا تطرد     الثالط   رفطق املل غذية والزراعة واستخدامها املستدام. ويرد خمطم مفصطل يف  

 . الرابع رفقاملمكنة يف املواضيعية املدراسات الب

 

 اواسوب لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانيةاالرتقاء مبستوى تطبيق  –رابعًا

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

هو نظطام معلومطات الفطاو     )النظام العاملي( النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية -9

باعتبطاره نظطام املعلومطات الرئيسطي إلعطداد       1983يعمل منذ عطام   اخلا  باملوارد الوراثية النباتية ل غذية الزراعة وهو

، كان هذا النظام العطاملي مطن بطني قواعطد بيانطات      1111عمليات التقييم العاملي حلالة املوارد الوراثية النباتية. ويف عام 

ن خطالل شطبكة   البيانطات مط  الفاو األوىل اليت تتيح إمكانية الوصول للمستخدمني امُلعيرنني رمسيا إلعداد التقارير وحتدي  

تبطادل  ل اليطات أ أعضطاء اهليئطة   ديد لرصد تنفيذ خطة العمطل العامليطة، أنشط   اجلنهج المتابعة اعتماد  إطار يفواإلنرتنت. 

 .النظام العامليإطار حاسوبي حتت تطبيق مت من أجلها تطوير ودعم  ،املعلومات على الصعيد الوطين

 

يشكل حتدي  النظام العاملي وحتسني وظائفه وزيادة سهولة الوصول إليه وسهولة اسطتخدامه شطواغل رئيسطية     -11

العاملي من أجطل إدراج نظطام رصطد خططة العمطل الثانيطة        بالنسبة للفاو. وتبعا لذلف، أعادت املنظمة إعادة تصميم النظام

للنظام نسخة جتريبية إطالق  1114مت يف عام إدراجا تاما. و 1113باالستناد إىل املؤشرات اليت اعتمدتها اهليئة يف عام 

ميّكن البلدان من وبات النظام العاملي امن النهائية. تها صيغهذه الوثيقة يف قت وضع وجيري اختبارها  العاملي اجلديد،

سواء النظام اجلديد من خالل شبكة اإلنرتنت وميكن الوصول إىل . 5ريراالتقشكل تقديم شيا مع امتإىل اهليئة  رفع تقارير

اليات تبادل املعلومات علطى الصطعيد   النظام العاملي ومت دمج قواعد بيانات واسرتجاعها.  وأإدخال البيانات تعلق األمر ب

وال زال وإدارة البيانطات.  ته وصطيان  دارة النظطام الكفطاءة مطن حيط  إ   مبا حيقق  ،متكاملةواحدة يانات يف قاعدة ب الوطين

يستخدم على الصطعيد العطاملي بالنسطبة    تعريف موحد نظام هو ، و(WIEWS instcode) ةرمز املؤسسيوفر النظام العاملي 

املعلومطات علطى الصطعيد     ليات تبادلميزة متعددة اللغات على املمت احلفاظ كما . وراثيةالواد باملاليت حتتفظ للمؤسسات 

وجرى حتسني ميزات أخرى، منها إدخال البيانات، والبحط  عطن البيانطات، واسطترياد وتصطدير البيانطات،       . الوطين

   بأحدث تكنولوجيا اإلنرتنت املتوفرة وبواجهة حممولة وأكثر سهولة يف االستخدام.

                                                      
 .CGRFA-15/15/Inf.9الوثيقة   5
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ل غذيطة والزراعطة، يسطتخدم علطى      النباتية كل مستودعا هاما لبيانات املوارد الوراثيةوالزال النظام العاملي يش -11

ثل نظام التعريف املوحد مي( WIEWS instcode) رمز املؤسسةوال زال نطاق واسع من قبل املؤسسات العاملية الرئيسية. 

املنطافع  اليت حتلطل  من الدراسات  حديثة جمموعةإن . واألكثر استخداما بالنسبة للمؤسسات اليت حتتفظ باملواد الوراثية

عتمد إىل حطد  اثية النباتية ل غذية والزراعة تالنقدية وغري النقدية احملتملة الناشئة عن املعاهدة الدولية بشأن املوارد الور

القطريطة  داد التقطارير  رصد التنفيذ مع عملية إعط تكامل التام ملكون مع الو. 6النظام العاملي كبري على البيانات املستمدة من

 . أهمية يف املستقبلكثر ورا أؤدي النظام العاملي دلتقرير الثال ، من املتوقع أن يل

 

 امليزانية املؤقتة –خامسًا

 

يستلزم إعداد التقرير الثال  مطوارد بشطرية وماليطة هامطة جلمطع بيانطات ومعلومطات عاليطة اجلطودة بطريقطة           س -11

الصطعيد  علطى  عطن طريطق اليطات تبطادل املعلومطات      لنظطام العطاملي   لدامة ولتمكني البلدان من تقديم/حتدي  تقييمات مست

مطوارد مطن خطارج     يتطلباألمطر الطذي سط    ،إجراء تعديالت فنية يف الربجميات القائمطة سيتعني وهلذا الغرض،  الوطين.

كامل يف العمليطة، مبطا يف  لطف لتنظطيم     بشكل الي لتمكني البلدان النامية من املشاركة املدعم توفري اللزم سي . كمايزانيةامل

وإعطداد   ،وحتطديثها  الصطعيد الطوطين  اليات تبطادل املعلومطات علطى    املصلحة، وإنشاء أصحاب مشاورات وطنية خاصة ب

 قطرية.التقارير ال

 

ارج كطأموال مطن خط    أمريكطي دوالر  3 141 111يلزم حطوالي  سأنه  من املقدررومن أجل إعداد التقرير الثال ،  -13

مطن  دوالر أمريكطي   1 119 111خطارج امليزانيطة و   مطن  أمريكيدوالر  1 111 111 قرابة، املرفق الثاني(نظر اامليزانية )

هطي رهطن   و إشطارية مساهمات الربنامج العادي املخصصة لفرتة السنتني التالية ومطا بعطدها    وإن. للمنظمة الربنامج العادي

حالطة  عطن  تقييمطات  الإعطداد  املخصصطة أن تطدعم   امليزانية من شأن برنامج العمل وامليزانية. ومؤمتر املنظمة على وافقة مب

ونشطر   دراسطات مواضطيعية   أربطع بلطدإا وإجطراء    111قطريطة يف  التقارير الالثانية وكذلف إعداد العاملية تنفيذ خطة العمل 

ومن شأن االفتقطار إىل التمويطل الطالزم أن يعطرض عمليطة إعطداد التقريطر الثالط           .يةالتقرير الثال  جبميع اللغات الرمس

 للخطر أو يأخرها.

 

وارد مبط امال  دعمإطا كط   دعمها ومت أمريكيمليون دوالر  1.1وبلغت التكلفة اإلمجالية إلعداد التقرير األول ونشره  -14

ج وإسطبانيا والسطويد وسويسطرا والواليطات     يمن فرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابطان وهولنطدا والنطرو    خارج امليزانية وردتمن 

منها مبلطغ  ، أمريكيدوالر  ماليني 3.8حوالي  بلغ إمجالي التكلفةفيما يتعلق بالتقرير الثاني، فقد و. 7ةمريكياملتحدة األ

                                                      
6

  Moeller, N.I. & Stannard, C. (2013). Identifying benefit flows. Studies on the potential monetary and non-monetary 
benefits arising from the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, pp. 41; 44; 257 

  (http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Identifying_Benefit_Flows.pdfعلى العنوان التالي: )

 ."حالة املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة يف العامل"من  من النسخة األصلية 8الصفحة يف  11رقم اخلتامية املالحظة   7

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Identifying_Benefit_Flows.pdf
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ج يكنطدا وإيطاليطا واليابطان وهولنطدا والنطرو      مبطا يف  لطف مطن   موارد من خطارج امليزانيطة   ك ماليني دوالر أمريكي قدم 1.3

 .8وإسبانيا

 

 امللتمسةالتوجيهات  -سادسًا

 

 ا يلي:يف القيام مب قد ترغب اهليئة -11
 

  لتقريطر الثالط    ا اجلطدول الطزمين إلعطداد   اقرتاحطات بشطأن   تنقطيح:  استعراض والعمل، حسب االقتضاء، على

املقدرة )املرفق الثاني(، واملخطم املقرتح إلعداد التقرير الثال  )املرفق الثال (؛ وقائمة امليزانية ؛ (األول رفقامل)

 الدراسات املواضيعية )املرفق الرابع(.

  الطواردة أعطاله    13)حسب ما يطرد يف الفقطرة   دعوة اجلهات املاحنة إىل تقديم املوارد الالزمة من خارج امليزانية

واملرفق الثاني( لدعم إعداد التقريطر الثالط ، وضطمان مشطاركة البلطدان الناميطة والبلطدان األقطل منطوا  يف إعطداد           

بلطدا  وإجطراء الدراسطات     111تقييمات حالة تنفيذ خططة العمطل العامليطة الثانيطة وإعطداد التقطارير القطريطة يف        

 ميع اللغات الرمسية.املواضيعية األربع ونشر التقرير الثال  جب

 
 

                                                      
 . CGRFA/WG-PGR-3/05/3من الوثيقة  11الفقرة   8
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 املرعق األول

 وإعداد التقرير الثالث ملية الثانيةخطة العمل العاتنفيذ رصد اجلدول الزمين ل

 

2013 2014 
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
اجلهاز    

 5-الرئاسي

 اعة          

 7-العمل 

     

خطة العمل العاملية الثانية 

 شمل إعداد التقارير –

                 

رسااااااالة   

دوريااااااة 

معمماااااة 

 على الدول

                

         دراسة مناذج املؤشرات املركبة      

         وثيقة عمل بشأن إعداد التقرير الثالث     

    خطة العمل العاملية الثانيةبالنسبة إع تطبيق اواسوب النظام العاملي واالرتقاء مبستوى  

 طة العملالتجرييب خللرصد ا                

 العاملية الثانية

 
2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 اعة                55 -اهليئة 

 8-العمل 

   51 -اهليئة      

 خطة العمل العاملية الثانيةرصد 

 (2152-2152)عرتة اإلبالغ 

             خطة العمل العاملية الثانيةتقييم تنفيذ 
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             اختبار املؤشرات املركبة      

             اخلطوط التوجيهية املتعلقة بالتقارير القطرية      

 
2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 اعة                

 9-العمل 
   57 -اهليئة      

       للتقرير الثالث( وإعداد التقارير القطرية 2151-2152)عرتة اإلبالغ  خطة العمل العاملية الثانيةرصد 

 إعداد مسودة التقرير الثالث                  

 
2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 اعة العمل                

– 51  

   58 -اهليئة      

التقرير           مسودة التقرير الثالث إعداد

 الثالث

التقرير      

 الثالث
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 املرعق الثاني

  9 6161إع  6112يف الفرتة املمتدة من  –األنشطة وامليزانية األساسيتان املقرتحتان لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث 

 األمريمية()املبالغ بآالف الدوالرات 
 

 4102-4102 

 

2017-2016 

 

4102-4102 

 

 اجملموع 4141-4140

 

الربنامج 

 10العادي

من خارج 

 امليزانية

الربنامج 

العادي
 11و2

من خارج 

 امليزانية

الربنامج 

 العادي
2و 2

 

من خارج 

 امليزانية
الربنامج 

 العادي
 2و 2

من خارج 

 امليزانية
الربنامج 

 العادي
من خارج 

 امليزانية

الربنامج 

العادي + 

من خارج 

 امليزانية

 11  11  11  11 تعبئة التمويل الالزم للعملية والتقرير
 

44 0 44 

 64  82  80  77 تنسيق عملية إعداد التقارير واالتصاالت
 

303 0 303 

عقد مشاورات وطنية ألصحاب املصلحة من أجل إعداد تقييمات خطة العمل العاملية الثانية 

الوطين( وإعداد التقارير القطرية  املستوى)عن طريق آليات تبادل املعلومات على 
12

  
520  520  520  

 
0 1560 1560 

   54    55 حتليل البيانات وإعداد ملخص
 

109 0 109 

العاملي للمعلومات واإلنذار املبمر واآلليات الوطنية لتبادل املعلومات النظام باالرتقاء 

 وصونها وإدارتها

116  67  67  49 
 

299 0 299 

  13 إعداد دراسات أساسية مواضيعية
   24 160  

 
24 160 184 

  وحتديثها املرعقاتتنسيق حتديث 
   21 22  

 
21 22 43 

  العمل العاملية الثانية ونشرهإعداد التقرير املتعلق بتنفيذ خطة 
 14     

 
14 0 14 

                                                      
 .1111 عام وائلايف يئة الدورة العادية الثامنة عشرة هلتنعقد يفرتض أن   9

 .رواتب املوظفني الفنيني وموظفي اخلدمات العامة بصورة أساسيةل  لعملية التحضريية والتقرير الثالتغطي املساهمة التقديرية للربنامج العادي   10
 ملؤمتر املنظمةخاضع ملوافقة برنامج العمل وامليزانية التابع   11

 .الواحد دوالر أمريكي للبلد 13 111 املخصصة بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية والتقارير القطرية. وتبلغ امليزانيةاثنني املصلحة من أجل إجراء تقييمني  أصحاببلدإا ناميإا على عقد حلقات عمل وطنية مع  111 مساعدة  12
 أمريكطي دوالر  41 111 لطثالث دراسطات مواضطيعية   املخصصطة  األولويات الطيت حطددتها اهليئطة. وتبلطغ امليزانيطة      حسب التقرير، بشأن خرباء للالزمة وعقد اجتماعات الساسية األواد املدعم إعداد دراسات مواضيعية وغريها من   13

 .الواحدة ةللدراس
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 4102-4102 

 

2017-2016 

 

4102-4102 

 

 اجملموع 4141-4140

 

الربنامج 

 10العادي

من خارج 

 امليزانية

الربنامج 

العادي
 11و2

من خارج 

 امليزانية

الربنامج 

 العادي
2و 2

 

من خارج 

 امليزانية
الربنامج 

 العادي
 2و 2

من خارج 

 امليزانية
الربنامج 

 العادي
من خارج 

 امليزانية

الربنامج 

العادي + 

من خارج 

 امليزانية

  إعداد مسودة التقرير الثالث ونشرها
   185 22  

 
185 22 207 

إعداد التقرير الثالث للدورة العاشرة جلماعة العمل الفنية اومومية الدولية املعنية 

  باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
   14 33  

 
14 33 47 

إعداد التقرير الثالث للدورة الثامنة عشرة هليئة املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

 والزراعة

 
     22 18 22 18 40 

 229 215 14 215 14       لغات( 5وضع الشمل النسقي للتقرير الثالث وتر ته إع )

  نشر التقرير الثالث ونسخته املوجزة
     61 82 61 82 143 

  التقرير الثالث )اسرتاتيجية االتصاالت(نشر 
     19 

 
19 0 19 

 3241 2112 1129 315 240 757 452 520 172 520 259 اجملموع
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 الثالثاملرعق 

 

 لتقرير الثالثإلعداد ااملخطط املقرتح 

 

 موجز  

 مقدمة -1 الفصل

 

األهميطة العامليطة    ات الصطلة  ات  لتططورات  لاستعراضإطا أساسطيإا   قدم هذا الفصطل سطياق التقريطر الثالط . وسطي     عرض سي

 االجتاهطات تشطمل هطذه التططورات     قد. ووالزراعة يف إدارة املوارد الوراثية النباتية ل غذيةاليت تؤثر واإلقليمية والوطنية 

يف  الطيت تطؤثر  باألمن الغذائي والتغذوي وتغري املناه والطدوافع األخطرى   بالنظر إىل صلتها الدميوغرافية املسائل السكانية و

خطرى  األ واضطيعية املسطائل  امل. وميكطن أن تتضطمن   املسطتدام  املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعطة واسطتخدامها   صون

علطى  الطيت حتطدد تطدخالتها    جتاهطات  واال هطا ووجهطات نظر املصلحة صحاب ألحتياجات السائدة استعراضات بشأن اال

سطابقة، سطيجري تنطاول التحطديات     ال الطبعطات يف كمطا  الزراعطة. و إدارة املوارد الوراثية النباتية ل غذية و امتداد سلسلة

العلوم والتكنولوجيطا، ونظطم حقطوق امللكيطة الفكريطة، والشطراكات بطني         ييف جمال التقدم تشملر  الناشئة اليت قد والف

كمطا   الثطاني. منذ إصطدار التقريطر    لف، واليت رمبا شهدت تطورا  غرير ااتمع املدني وادوأاخلا ، ووالعام  نيالقطاع

 .ستشمل املقدمة ملخصا ألهم السياسات وقسما عن الت كل الوراثي للموارد الوراثية وهشاشتها

 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صون -6 الفصل

الربياة  ، يتّم اوفاا  علاى التناّوع الاوراثي للنباتاات املزروعاة وأقاربهاا        6161هيئة: حبلول عام ل]الغاية املهمة ل

 على حنو تمميلي.[ خارج املوقع الطبيعييف املزرعة، وو، يف املوقع الطبيعي الربية وألنواع النباتات الغذائية

  يف املوقع الطبيعي الصون -لفأ
 

مطن اجلينطات   ال ُتطثمن  مسطتودعات  تشكل الربية للمحاصيل وأنواع النباتات الربية احملصودة  األقارب أنيزداد اإلقرار ب

لتعزيز األمن الغذائي والتغذوي. ومن املتوقطع أن يطزداد بصطورة كطبرية      ةليصفات مرغوب فيها يف احملاصيل كوسإلدراج 

بديل عنه مطن الصطفات املوروثطة الطيت ميكطن اسطتخدامها        إىل ضرورة صون هذا الكنز الدفني الال املكرسالعاملي  االهتمام

يف حتسني احملاصيل، بطرق تتيح تسهيل احلصول عليهطا. وتتعطرض السطالالت احملليطة واحملاصطيل احملليطة        احجنب

الطذي   الطوراثي الفقدان، ويعترب صونها يف املزرعة وإدارتها وسائل حتطد مطن الت كطل     تزايد خطروالتقليدية غري املستغلة ل

ة مطن التقييمطات القطريطة بشطأن تنفيطذ خططة العمطل العامليطة         يهدد هذه املصادر. ومبوازاة  لف، ينبغي للمعلومات الوارد

صطون املطوارد    حالة  عنصحيحة راؤها أن تقدرم حملة عامة إجاملتوخى الثانية، والتقارير القطرية، والدراسات املواضيعية 

، مبطا يف  لطف   عة لطددارة اخلاضط الوراثية النباتية ل غذية والزراعة واستخدامها يف املزارع ويف النظم اإليكولوجية الربية و

 ة.الوراثياحملميات 
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 الطبيعي خارج املوقع الصون -اءب

 

الوراثية النباتية صون املوارد ل يف أن تكون الركن األساسي خارج املوقع الطبيعي ااموعات املوجودةح استمرار رجرمن امل

وتصطنيفها السطتقائها مطن     وصطونها ل غذية والزراعة واستخدامها. وستساهم املعلومات عطن حالطة مجطع املطواد الوراثيطة      

صطون املطوارد   بشطأن حطاالت    موثوقاستدالل التقييمات والتقارير الوطنية، والتحديثات بشأن املبادرات الدولية يف تقديم 

اجلينات، وتوزيعهطا وتبادهلطا، وتقييمهطا واسطتخدامها، والبحط       بنوك والزراعة املوضوعة يف  الوراثية النباتية ل غذية

خطارج  الصطون  الطيت تطؤثر يف    )مبا يف  لف الفر  والتحطديات(  االجتاهاتبشأن دراسة  إجراءها. وسيخول هذا األمر عن

، وراثيطة الواد املط مطن  اجلينطات   كوبنط ة وسائل ونطاق الفجوات يف أرصطد العرض . وعلى سبيل املثال، سُتاملوقع الطبيعي

، وإعططادة التوليططد، وإدارة البيانططات  ااموعططات، وسططالمة اوتبادهلطط الوراثيططةللمططادة ومسططتويات اجلمططع املسططتهدف  

)ختطزين البطذور التقليديطة والبطذور غطري القابلطة        خارج املوقطع الطبيعطي  واملعلومات، وااموعة الكاملة لالسرتاتيجيات 

 امليدانية، واحلدائق، واملشاتل(. بنوك اجلينات لف ظروف الزراعة، و، وخمتللتجفيف
 

تشطديد علطى   الحلل املعلومات والنتائج الواردة أعاله يف سياق ما تغري أو نشأ منطذ إصطدار التقريطر الثطاني، مطع      وسوف ُت

 ملضي قدمإا.الفجوات واالحتياجات من أجل ا

 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاالستخدام املستدام للموارد  -3الفصل 

 قاد ازداد  ، يمون اساتخدام املاوارد الوراثياة النباتياة لألغذياة والزراعاة      6161للهيئة: حبلول عام  املهمة]الغاية 

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

 

مطن أجطل    –املطوارد الوراثيطة النباتيطة ل غذيطة والزراعطة     إمكانات مالحظة هوة بني  األول والثاني،، يف التقريرين ميكن

يف شتى أنواع احملاصيل املكيفة للتنميطة الزراعيطة واالقتصطادية املسطتدامة، وتعزيطز األمطن الغطذائي        بشكل جيد اإلسهام 

سخر فيه املوارد للقيام بطذلف.  النطاق الفعلي الذي ُتني بو –والتغذوي، واحلد من الفقر، وتعزيز الصحة والتنوع الغذائي 

يف توثيق نطاق حتسن الوضع يف  تمثلتسأحد أهداف هذا الفصل  غري أنواضحا  يف التقرير الثال ، هذا االنقطاع سيظل و

 .1119الفرتة الفاصلة منذ عام 

 

 :حة على بساط البح  ما يليرومطاليت ستكون وستتضمن األسئلة 
 
استخدام املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة يف جمال حتسطني احملاصطيل،    مدىهل سيحرز تقدم يف  (1)

 ؟إعداد األمسالمبا يف  لف أنشطة توسيع القاعدة عن طريق 

 ؟الرتبيةيف برامج املادة الوراثية وتقييمها إىل ترسيخ استخدام املادة الوراثية هل يؤدي حتديد خصائص  (1)

 واحملاصيل الوطنية واختالف األنواع؟املادة الوراثية ا هي العالقة بني احلصول على م (3)
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نظطم البطذور )الرمسيطة وغطري      ليطل النباتطات، وحت  تربيطة املعلومات على املستوى القططري بشطأن القطدرات علطى     ستقدم و

نططاق املكاسطب احملققطة يف اسطتخدام     حملة هامة عطن  األنواع املهملة وغري املستغلة الرمسية(، وتعزيز تنوع احملاصيل و

تقيطيم  انب املهمة لنظم إنتطاج احملاصطيل مطن أجطل     املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة ونشرها. ويتمثل أحد اجلو

املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة يف نطاق مساهماتها يف ختفيف حدة احلطاالت الكارثيطة عطن طريطق قطدرة       فائدة

الفجطوات واالحتياجطات احملطددة    باإلشطارة إىل  الفصطل  ختتم أنواع احملاصطيل ونظطم البطذور علطى التحمطل. وسطي      شتى 

 .املسائلة معاجلة هذه طريقوالتوقعات بشأن 

 

 املستدام واستخدامها ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصون االقدرات املؤسسية والبشرية ل -2الفصل 

، يعي الناس قيم املاوارد الوراثياة النباتياة لألغذياة والزراعاة، وتتعازز       6161لهيئة: حبلول عام ل املهمة]الغاية 

القدرات املؤسسية والبشرية لصونها واستخدامها على حنو مستدام ماع التقليال إع أدناى حاد مان التآكال الاوراثي        

 وتنوعها الوراثي.[

 

. معهطا مل مباشطرة  اعاجلهات اليت تتواملادة الوراثية أكثر من على زراعة إدارة املوارد الوراثية النباتية ل غذية والنطوي ت

 غريهطا مطن املسطائل   وستشكل أدوار السياسات والتشريعات والتنظيمات واالقتصادات والبنى التحتية والرتبيطة الوطنيطة و  

بشطأن  القطريطة   الطردود ذا الفصطل. وستسطتخدم   هلط الشامل  املوضوعبشأن إدارة املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة 

والتقارير القطرية من أجل مؤشرات إدارة املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعطة مثطل حالطة الطربامج      ييممؤشرات التق

لطف، سطرياعي   الوطنية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة، والشبكات، ونظم املعلومطات. وباإلضطافة إىل    

هذا الفصل املعلومات احلالية املتاحة من املعاهدة الدولية بشأن املطوارد الوراثيطة النباتيطة ل غذيطة والزراعطة ومطن العمطل        

علطى دخطول املعاهطدة الدوليطة بشطأن املطوارد الوراثيطة النباتيطة          مطا  عا 11مرور ا الفصل هذ يراعياجلاري مبوجبها. وإ  

ىل بعط   ويشطري إ امن، حتطى  تؤديطه  فا ، سيسطّلم أيضإطا الضطوء علطى الطدور األساسطي الطذي        ل غذية والزراعة حيز الن

 التقدم احملرز يف تنفيذها، وسيسعى إىل اإلجابة على أسئلة مثل:أشكال بع  أهم يستعرض التطورات األساسية و
 
 أسهل وهل حتسن تبادهلا؟املادة الوراثية هل أصبح احلصول على  (1)

فعالية استخدام االتفاقات املوحدة لنقل املواد يف تسهيل احلصول والتبادل، وما مدى كثافطة فطر    ما مدى  (1)

 التبادل الثنائي األطراف؟

 الفوائطد ، وهطل زادت  جانطب أصطحاب املصطلحة الرئيسطيني    ن مط امن نيطة حتطى   ما هي طبيعة الفوائد اا (3)

 والفعلية على حد سواء( مع مرور الزمن؟ املتصورة)

 ما هي حالة قدرات املوارد البشرية الوطنية املتصلة باملوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة؟ (4)

ما هي درجة حسن إدراج املسائل املتصلة بإدارة املطوارد الوراثيطة النباتيطة ل غذيطة والزراعطة يف األولويطات        (1)

 ؟الوطنية الزراعية واالقتصادية

 سططية لتسطهيل احلصطول علطى املططوارد الوراثيطة النباتيطة ل غذيطة والزراعططة      هطل وضطعت أططر قانونيطة وسيا     (6)

 وتقاسم املنافع؟
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إ كطاء  الوراثية النباتية ل غذيطة والزراعطة واسطتخدامها و   صون املوارد هذا الفصل نطاق تعزيز ربز سي ،وباإلضافة إىل  لف

حتديطد التقطدم    بهدفالسائدة منذ نشر التقرير الثاني تتناول االستنتاجات االجتاهات . ويف نهاية املطاف، سبها الوعي

 .سينبغي معاجلتهايت احملرز والفجوات واالحتياجات ال

 

 امللحقان

 قائمة البلدان اليت قدمت معلومات إلعداد التقرير الثال    -1امللحق 

 للبلدان اإلقليميالتوزيع  -1امللحق 

 

 املرعقات

 املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة حبسب البلدحالة التشريعات الوطنية  -1املرفق 

 حبسب احملاصيل واملؤسسة أو املنظمةاملادة الوراثية أهم جمموعات  -1املرفق 

 حالة تنوع احملاصيل الرئيسية والثانوية -3املرفق 
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 الرابعاملرعق 

 الدراسات املواضيعية

 

الطيت   صطلة ال ات واضطيع  املسيتمثل دور الدراسات املواضيعية للتقرير الثال  يف تقديم سطياق ومعلومطات أساسطية بشطأن     

والفر  والتحديات اليت تؤثر يف قدرات البلدان علطى   واردميكن أن تتضمن التقدم يف العلوم واملنهجيات التكنولوجية وامل

الوراثية النباتية ل غذية والزراعة واستخدامها بطريقة مستدامة كوسطيلة لتعزيطز إنتطاج احملاصطيل و ايطة      صون املوارد 

 توقطع  نأن  كطن ال مي، قبل مرور مخسة أعوام أو أكثر على جتميع املسودة األوىل للتقرير الثالط ،  هذه املرحلةالبيئة. ويف 

 سطائل لسطوابق وامل االسطتناد إىل ا ب اسات املواضيعية. غري أنهإىل الدر املواضيع اليت ستكون هامة بالنسبةعلى وجه اليقني 

الدراسات احملتملة بشأن املواضيع الواردة أدناه فإن املواضيعية املتصلة بإدارة املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة، 

 : ما يليميكن أن تتضمن  (مزيج منها)أو 
 

  حبسطب أحطدث التقييمطات     واستخدامهااملوارد الوراثية النباتية  صون علىلتغري املناه امثار احلالية واملتوقعة

. وميكن أن تصبح عواقب تغطري املنطاه   وأهمية املوارد الوراثية النباتية لتكيف الزراعة مع تغري املناه والتوقعات

مطن   تخفيطف الر تغطري املنطاه و  أكثر وضوحإا؛ وميكن أن تصبح األمم أكثر أو أقل فعالية يف جمال التكيف مع اثا

 . لف غريللتأقلم مع تغري املناه؛ و وإقليمية؛ وميكن أن تنشأ اسرتاتيجيات عاملية حدتها

  وقياسطها ورصطدها    الطوراثي والضعف  الوراثيوالت كل  الوراثيأحدث املنهجيات والتكنولوجيات لتحديد التنوع

، غطري أنطه يصطعب توثيطق     بطديهيا   أمطرا   الطوراثي وم الت كطل  يف إطار إدارة املوارد الوراثية النباتية. ويشكل مفهط 

تشديد على تكاليف وجطدوى نشطرها علطى    ال، مع أشكال التقدم  ات الصلةالبيانات ألسباب كثرية. وستعرض 

 املستويات الوطنية.

       ي  احلمط  النطوو  التقدم يف البيولوجيا اجلزئية )مبا فيها اجلينومطات، وغريهطا مطن تقنيطات تفاعطل اجلينطوم و

حتديد املوارد ؤثر تأثريإا كبريإا يف القدرات على تاألنشطة التجريبية س( اليت تتيح تعزيز الفعالية وزيادة املأشوب

لبع  احملاصيل الرئيسطية والطيت    البيولوجيا اجلزئية املتاحة أصال إن واستخدامها. وصونها الوراثية النباتية و

يف الوقطت  ستخدم ُت ،على الدول املتطورة بصورة حصرية تقريبإا -بسبب التكاليف واملعرفة  - يقتصر تطبيقاتها

اسطتمرار احلطد    نامية أيضإا. وعلى سبيل املثطال، يطؤدي  بصورة متزايدة للمحاصيل الثانوية ويف البلدان الاحلالي 

اجلينطوم يف   إىل تسلسطل  - لرامية إىل توليد املنفعة العامةا - د الكبري من املبادرات التعاونيةلتكاليف والعدمن ا

 يف أغلطب األحيطان  متاحة  صلبةمصادر جينوم  األمر الذي يولد بالنتيجة عدد من احملاصيل "اليتيمة" املمكنة،

 يف األعططوام اخلمسططة املقبلطططة،   ،مططن املمكططن استكشططاف والقططول    يف ااططال العططام. وبنططاء علططى  لططف،      

ما يتعلق باستخدام املوارد الوراثية النباتيطة   ، والسيما يفاليت ستفتتحها هذه املبادرات ما هي احلدود اجلديدة

 ل غذية والزراعة.

  ميثططل االستنسططاه اممططن للعينططات الفريططدة يارسططة أساسططية للحططد مططن خطططر فقططدان تنططوع املططادة الوراثيططة يف

. ومن جهة أخرى، فإن استنساه ااموعات مبا يتجطاوز مسطتوى   الطبيعيااموعات املوجودة خارج املوقع 

ليس ضروريا ويؤدي إىل استنزاف املوارد املالية اليت ميكن استخدامها لغريها من املهطام العاجلطة. وكمطا    معقوال 

هو وارد يف التقرير الثاني، فإن زيادة كبرية يف عدد خمزونات بنوك اجلينات تعزى إىل استنسطاه نسطبة كطبرية    

بالتقليل من عدد عمليات االستنسطاه غطري   من هذه املخزونات. وينبغي مواصلة دراسة السبل والوسائل الكفيلة 

 .املقصود يف ااموعات املوجودة خارج املوقع الطبيعي


