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 مقّدمة -أّواًل

 

التقرير الثالث بشةأن حالةة   غذية والزراعة اايهيئة،،  ي دورتها األخةرة، إعداد حبثت هيئة املوارد الوراثية لأل -1

وكذلك على اإلطةار   1االتقرير الثالث،. وصادقت على اخلطوط العريضةاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  ي العامل 

ة أيضًا باإلدماج الكامل جلهود إعداد التقرير الثالةث  الزمين للتقرير الثالث وأخذت علمًا بامليزانية املؤقتة. ورّحبت ايهيئ

 ي عملية رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اخطة العمل العاملية الثانيةة،.  

يةة،  ي دورتهةا العاديةة    وأوصت باستعراض قائمة الدراسات املواضيعية  ي أعقاب تقييم تنفيذ خطة العمةل العامليةة الثان  

 التالية.  

 

التقارير القطرية بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، توّفر هذه الوثيقةة   إعدادو ي ضوء التجربة األخةرة مع  -2

يبّسة    . وسةو  حٍد سواءخمططًا جديدًا للرصد، وإطارًا زمنيًا منّقحًا لرصد تنفيذ خطة العمل وإعداد التقرير الثالث على 

املخط  اجلديد املقرتح للرصد العملية الروتينية إلعداد التقارير، ومينح البلدان مزيدًا من الوقت لإلبالغ عن تنفيةذ خطةة   

 العمل العاملية الثانية. وسيضمن أيضًا املخطة  اجلديةد للرصةد مواءمةة اإلبةالغ عةن تنفيةذ خطةة العمةل العامليةة الثانيةة           

من أهدا  التنمية املستدامة. ومن شأن اإلطار الزمين اجلديد  5-2مع رصد األنشطة القطرية اليت تسهم  ي تنفيذ الغاية 

املقرتح أن يؤدي إىل إرجاء عرض مشروع التقرير الثالث على ايهيئة لسنتني؛ سُيعرض مشروع التقرير الثالث على الدورة 

عشةرة للهيئةة. وتةوّفر هةذه الوثيقةة كةذلك قائمةة منّقحةة بالدراسةات األساسةية           التاسعة عشرة عوضًا عن الدورة الثامنة 

 املواضيعية اليت سُتعّد لدعم التقرير الثالث.  

 

 معلومات أساسية -ثانيًا

 

 حالة املوارد الوراثية النباتيةة لألغذيةة والزراعةة   أصدرت منظمة األغذية والزراعة ااملنظمة، التقرير األّول بشأن  -3

. وُنشرت النسخة 2خالل املؤمتر الفين الدولي الرابع حول املوارد الوراثية النباتية 1996االتقرير األّول،  ي عام  مل ي العا

1997الكاملة للتقرير  ي عام 
 التقرير الثاني بشأن حالة املةوارد الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة والزراعةة  ي العةامل      . وُعرض 3

 . وحيةّين التقريةر الثةاني التقريةر األّول ويرّكةز     2010ونشرته املنظمة  ي عةام   2009عام االتقرير الثاني، على ايهيئة  ي 

. ويقّدم تقييمًا حلالة املةوارد الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة والزراعةة      1996على التغّيرات والتطّورات اليت حدثت منذ عام 

 وحيّدد أهم الثغرات واالحتياجات.   واجتاهاتها

 

عاملية على مستوى السياسات. واسةتجابًة السةتنتاجات التقريةر األّول، توّلةت      ردود فعلوأفضى التقريران إىل  -4

اليت حضةرت املةؤمتر الفةين الةدولي الرابةع حةول املةوارد الوراثيةة          150ايهيئة التفاوض، واعتمدت البلدان األعضاء الة

                                                      
  . CGRFA-15/15/Reportلوثيقة من ا املرفق واو  1
 . ITCPGR/96/REPمن الوثيقة  14و 13الفقرتان   2
3  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/015/w7324e.pdf 
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شأن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةة واسةتخدامها   ، خطة العمل العاملية املتجددة ب1996النباتية  ي عام 

املستدام. واستجابًة للتقرير الثاني، نّقحت ايهيئة خطة العمل العاملية، واعتمد جملس الفاو بالنيابة عةن مةؤمتر املنظمةة    

 2011 العامليةة الثانيةة،  ي عةام   خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةة اخطةة العمةل    
4 .

وتشّكل خطة العمل العاملية الثانية إطارًا ودلياًل وحمّفزًا للعمل علةى املسةتويات الوطنيةة واإلقليميةة والدوليةة مةن أجةل        

شةاملة  استحداث نظام فّعال لصون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها املستدام، مبا  ي ذلك نظم البذور. وهي توّفر أداة 

ومرنة تتيح للبلدان اعتماد سياسات وبرامج من أجل صون هذه املةوارد وإدارتهةا علةى مةو مسةتدام، وتةدعو إىل تعزيةز        

علومات العلمية واستخدام امل مةالقدرات وأوجه الرتاب  بني سائر أصحاب املصلحة من خالل اجلمع بني السياسات املالئ

ز كذلك حتةيني خطةة العمةل العامليةة املتجةددة دورهةا كعنصةر داعةم للمعاهةدة          والعمل املشرتك. ويعّز ومعار  املزارعني

 الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 

، على إعداد التقرير الثالث، وصادقت  ي دورتها األخةةرة علةى اإلطةار الةزمين     2007ووافقت ايهيئة،  ي عام  -5

لزمين اإلدماج الكامل للعملية التحضةرية للتقريةر الثالةث مةع عمليةة رصةد تنفيةذ خطةة        س اإلطار اَكإلعداد التقرير. وَع

العمل العاملية الثانية. وحلظ اإلطار الزمين جولتني من اإلبالغ الةدوري علةى أسةامل املؤشةرات املتفةق عليهةا، و وذجةًا        

. ووفقًا لإلطار الةزمين، كةان مةن املقةّرر إجةراء      تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية حالة مطابقًا إلعداد التقارير بشأن رصد

تقييم أّول للتنفيذ  ي هذه الدورة جلماعة العمل و ي الدورة املقبلة للهيئة. وكان من املفرتض عرض مشروع التقريةر الثالةث   

امل نتةائج  ، وذلك على أس2021، والدورة الثامنة عشرة للهيئة  ي عام 2020على الدورة العاشرة جلماعة العمل  ي عام 

والدراسات املواضةيعية وغةرهةا مةن مصةادر املعلومةات       األّول وكذلك تقييم ثاٍن للتنفيذ والتقارير القطرية التكميليةالتقييم 

 ذات الصلة. 

 

التقييم املوجز لتنفيذ خطة العمةل  وترد نتائج التقييم األّول لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية  ي الوثيقة املعنونة  -6

لبلةدان الةيت وّفةرت    مةن ا . وبةالنظر إىل العةدد القليةل نسةبيًا     5ملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذيةة والزراعةة  العا

معلومات خالل جولة الرصد األوىل، فإّن التقييم ال ميّثل احلالة العاملية لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية. لذلك من املهم 

اد التقارير القطرية، وزيادة عدد البلةدان الةيت ترفةع التقةارير وتعةديل خمططةات الرصةد        حبث كيفية تبسي  عملية إعد

وإصدار تقرير ثالث يعكس احلالة العامليةة لصةون املةوارد الوراثيةة النباتيةة       قطري لتقييم التنفيذ بصورة جمديةواإلبالغ ال

 لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام. 

 

 مةةن أهةةدا  التنميةةة املسةةتدامة سةةببًا ضخةةر السةةتعراض اإلطةةار الةةزمين وخمطةة  الرصةةد. 5-2وتعتةةا الغايةةة  -7

، وافقت جلنة اإلحصاءات لألمم املتحدة،  ي دورتهةا السةابعة واألربعةني، علةى املؤشةرات الةيت       2016و ي مارمل/ضذار 

، 1-5-2ة، مبةا  ي ذلةك املؤشةر    فريق اخلااء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهدا  التنمية املسةتدام اقرتحها 

                                                      
 .CL 143/REPمن الوثيقة  43الفقرة   4
 .CGRFA/WG-PGR-8/16/3 الوثيقة  5
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. ويتوّقةع  6عدد املوارد الوراثية النباتية واحليوانية لألغذية والزراعة املؤّمنة  ي مرافق الصون املتوسةطة أو الطويلةة األجةل   

ألهةدا  التنميةة املسةتدامة،  ي العةادة  ي مةارمل/ضذار مةن كةّل سةنة.          1-5-2أن ترفع تقارير بشأن املؤشةر   البلدانمن 

 أن تةوّفر علةى أسةامل سةنوي البيانةات املطلوبةة للمؤشةرات        1-5-2الي يتعّين على البلدان اليت تبلغ عن املؤشةر  وبالت

ألغراض رصد خطة العمل العاملية الثانية. ويستو ي املخط  اجلديد املقرتح للرصد املتطلبات اجلديةدة إلعةداد    21إىل  19

 ألهدا  التنمية املستدامة.  1-5-2التقارير بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  ي إطار املؤشر 

 

 اإلطار الزمين املنّقح -ثالثًا

 

تقةارير عةن التقيةيم األّول     2016ومةارمل/ضذار   2015رفعت جهات االتصال الوطنية بني أكتوبر/تشرين األّول  -8

 لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية. وطلة  إىل جهةات االتصةال الوطنيةة تةوفةر معلومةات بشةأن األنشةطة الةيت جةرت          

 دعةةوة جهةةات االتصةةال الوطنيةةة إىل أن تقةةّدم . ومّتةةت 2014يونيةةو/حزيران  30و 2012يناير/كةةانون الثةةاني  1بةةني 

 سةؤااًل، وضةعت   51، من خالل اإلبالغ بواسطة النظام العاملي للمعلومات واإلنةذار املبكةر، معلومةات لإلجابةة علةى      1ا

، رأي اخلةااء اتصةنيج جهةات االتصةال الوطنيةة، بشةأن       2اليت اتفقت عليهةا ايهيئةة وا   63على أسامل املؤشرات الة

ّل مؤشر. واسُتخدمت تصنيفات جهات االتصال الوطنية لوضع املؤشرات املركبة األرفع مسةتوى، مؤشةر   مستوى تنفيذ ك

 .2013واحد لكةّل مةن الغايةات الثالثةة للمةوارد الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة والزراعةة الةيت اعتمةدتها ايهيئةة  ي عةام              

جهة اتصال وطنية فق  النموذج اإللكرتوني إلعداد التقارير اجميبًة  35، استكملت 2016ومع األسج، منذ مارمل/ضذار 

 بلةدان إضةافية بشةكل جزئةي فقة  امّتةت اإلجابةة علةى مةو          ةمثانية  ي املائةة،. واسةتجابت    67على األسئلة مبعّدل 

عهةا الطبيعيةة،    ي املائة من األسئلة،. ولكّل سؤال حمدد ومؤشراته الثالثة املتصةلة حبيةازة اوموعةات خةارج مواق     16

مليةون   1.17بلدًا مباشرة الفاو عن  32مركزًا دوليًا. وأبلغ  12بلدًا و 71مليون عّينة من  3.6ُجمعت بيانات عن حوالي 

 .Genesysو EURISCOاملتبقية ومبعظم املراكز الدولية من  39عّينة. ومّت احلصول على البيانات اخلاصة بالبلدان الة

 

لبلدان اليت وّفرت معلومات خالل جولة الرصد األوىل، فإّن التقييم ال ميّثةل  من اقليل نسبيًا العدد الوبالنظر إىل  -9

احلالة العاملية لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية. وعلى أسامل اخلاات املكتسبة خالل التقييم األّول، ميكةن االسةتنتاج   

إىل املساعدة والتوجيةه   رى حتتاج على األقّل  ي مرحلة أّوليةوغةرها من كيانات اإلبالغ األخأّن جهات االتصال الوطنية 

 ي توفةر بيانات بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية. وبالتالي فإّن "التحّقةق مةن جةودة" املعلومةات املقّدمةة يقتضةي       

 لةذلك، تبةدو التعةديالت التاليةة ضةرورية: للسةماح ألكةا عةدد  كةن          . ونتيجةة الفةاو موارد بشرية مهمة مةن جانة    

من البلدان باستكمال اجلولة األوىل من الرصد؛ لتبسي  عملية إعداد التقارير القطرية ومنح البلدان مزيدًا من الوقت لوضع 

                                                      
احلفاظ على التنوع اجليين للبذور : 5-2. القضاء على اجلوع، وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة؛ الغاية 2ايهد    6

وما يتصل بها من األنواع الاية، مبا  ي ذلك من خالل بنوك البذور والنباتات املتنّوعة اليت املزارع واحليوانات املدّجنة والنباتات املزروعة وحيوانات 

وما يّتصل بها  الوراثية، وضمان الوصول إليها وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطني املستوياتُتدار إدارة سليمة على 

 . 2020إنصا  على النحو املتفق عليه دوليا، حبلول عام من معار  تقليدية بعدل و
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طار الزمين املنّقح. كمةا يةرد إطةار    اإل 1الصيغة النهائية لتقاريرها القطرية اليت تسهم  ي التقرير الثالث. ويرد  ي اجلدول 

 األول. املرفقزمين أكثر تفصياًل  ي 

 

 متديد املهلة الزمنية إلعداد التقارير لفرتة الرصد األوىل، مبا يشمل التبسي  ااختياري، ،1ا

 

انون يناير/كة  1لتمكني عدد أكا من جهات االتصال الوطنية من استكمال جولة الرصد األوىل االيت امتدت من  -10

،، ولتخفيج ع ء العمل علةى جهةات االتصةال الوطنيةة، ُيقةرتح إرجةاء       2014يونيو/حزيران  30حتى  2012الثاني 

. وحبلةول املوعةد النهةائي هةذا،     2017ديسةما/كانون األّول   31املوعد النهائي لرفع التقارير القطرية للجولة األوىل إىل 

 2014يونيةو/حزيران   30و 2012يناير/كةانون الثةاني    1غ بعد عن أنشطتها اليت جرت بني بّلستظّل البلدان اليت مل ُت

النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر. وُيطل  إىل البلدان اإلبالغ بواسطة  نظام قادرة على رفع تقارير بشأنها من خالل

الوطنية اليت ال ترى نفسها  ي موقةع يسةمح يهةا بتةوفةر     اإلبالغ باستخدام  وذج إعداد التقارير. إاّل أّن جهات االتصال 

هذا النوع من املعلومات املفّصلة، ميكن أن ختتار توفةر تصنيفاتها فحس . وستتيح تصنيفات جهةات االتصةال الوطنيةة    

 2018ورفع تقارير بشأنها إىل مجاعة العمةل  ي عةام    2014-2012للفاو حتيني املؤشرات املركبة األرفع مستوى للفرتة 

 . 2019وإىل ايهيئة  ي عام 

 

التقريرر الثالرث بشرأن حالرة املروارد الوراثيرة النباتيرة        اإلطار الزمين املنّقح لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد  :1اجلدول 

 لألغذية والزراعة يف العامل

التقارير املرفوعة إىل مجاعة 

 العمل واهليئة

 الزميناإلطار  مصادر املعلومات

الرردورة الثامنررة  

 - جلماعة العمل

2016 
الدورة السادسرة  

 -لهيئرة  لعشرة 

2017 

الرردورة التاسررعة  

 -جلماعة العمرل  

2018 
الرردورة السررابعة  

 -عشرررة للهيئررة  

2019 

الرردورة العاةرررة 

 -جلماعة العمل 

2020 
الرردورة الثامنررة  

 -عشرة للهيئرة  

2021 

الردورة احلاديرة   

ماعررة عشرررة جل

 2022 -العمل 

الرردورة التاسررعة 

 -عشرة للهيئرة  

2023 
تقيةةيم تنفيةةذ خطةةة العمةةل    

-2012العامليةةةةة الثانيةةةةة ا

2014، 

املعلومات الواردة من جهةات  

االتصةةةال الوطنيةةةة أو مةةةن   

 مصادر أخرى

 

 

  

تقرير بشأن جدوى املؤشةرات  

املرّكبةةة بالنسةةبة إىل املةةوارد   

الوراثيةةةة النباتيةةةة لألغذيةةةة 

 والزراعة

مةن   5-2تقرير بشأن الغايةة  

 أهدا  التنمية املستدامة

  

 

  

مةن   5-2تقرير بشأن الغايةة  

 أهدا  التنمية املستدامة
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 متديد فرتة الرصد الثانية/ إرجاء موعد تقديم التقارير القطرية والتقرير الثالث ،2ا

 

الرصد الثانية اعن الفةرتة املمتةدة    جلولةمن املفرتض  ي األسامل أن تقّدم جهات االتصال الوطنية تقاريرها  كان -11

،، مبا  ي ذلك التقرير القطري ألغةراض إعةداد التقريةر الثالةث،     2016حتى ديسما/كانون األّول  2014من يوليو/متوز 

على جهات االتصال الوطنية، ُيقةرتح متديةد فةرتة الرصةد      . ولتخفيج ع ء إعداد التقارير2018حبلول يونيو/حزيران 

شةهرًا، أي حتةى    12بعةدها   الوطنية . وسُتمنح جهات االتصال2019الثانية لثالث سنوات حتى ديسما/كانون األّول 

 ، لتوفةر معلومات بشةأن تنفيةذها خلطةة العمةل العامليةة الثانيةة، باسةتخدام  ةوذج إعةداد         2020ديسما/كانون األّول 

التقارير، ولرفع التقارير القطرية مبا يتماشى مع اخلطوط التوجيهية، حبلةول املوعةد النهةائي نفسةه، لكةي تستعرضةها       

. وتتوّلى بعد ذلك منظمة األغذيةة والزراعةة إعةداد التقريةر     2019ايهيئة وتصادق عليها  ي دورتها السابعة عشرة  ي عام 

، وإىل الدورة التاسعة عشةرة للهيئةة   2022احلادية عشرة جلماعة العمل  ي عام الثالث، وتقديم املشروع األّول إىل الدورة 

 . 2023 ي عام 

 

 من أهدا  التنمية املستدامة 5-2إعداد التقارير السنوية بشأن الغاية  ،3ا

 

مةن أهةدا     5-2أخةرًا، وبهد  الوفاء بالتزام البلدان بإبالغ جلنة اإلحصاءات لألمةم املتحةدة بشةأن الغايةة      -12

 ، تقةةارير سةةنوية حبلةةول 2017التنميةةة املسةةتدامة، يقةةرتح أن ترفةةع جهةةات االتصةةال الوطنيةةة، اعتبةةارًا مةةن عةةام     

 نوفما/تشةرين الثةاني مةن السةنة املاضةية،      30مارمل/ضذار إىل الفاو بشأن حيازاتها خةارج املواقةع الطبيعيةة حتةى      31

لتحديد السمات. وبناء علةى املعلومةات الةواردة مةن جهةات       7من  وذج إعداد التقارير 2-6عن طريق استخدام السؤال 

 االتصال الوطنية، ترفع املنظمة سنويًا تقارير بشأن احليازات خارج املواقع الطبيعية إىل جلنة اإلحصاءات لألمم املتحدة. 

 

مةن خةالل النظةام العةاملي      املرفوعةة إليهةا   وستواصل الفةاو تةوفةر املسةاعدة للبلةدان  ي جمةال إعةداد التقةارير        -13

مةن أهةدا  التنميةة املسةتدامة،      5-2للمعلومات واإلنذار املبكر. وستحّدد أيضًا، على أسامل سنوي، حالة تنفيذ الغاية 

وتتشاطر النتائج مع مجاعة العمل وايهيئة. وسُيرفع تقرير مرحلي عن حالةة إعةداد التقريةر الثالةث إىل الةدورة العاشةرة       

                                                      
 CGRFA-15/15/Inf.9 الوثيقة  7

تقيةةيم تنفيةةذ خطةةة العمةةل    

 العاملية الثانية

 ،2019-2015ا

 التقرير الثالث

مةن   5-2تقرير بشأن الغايةة  

 أهدا  التنمية املستدامة

املعلومات الواردة من جهةات  

االتصةةةال الوطنيةةةة أو مةةةن   

مصةةادر أخةةرى علةةى أسةةامل 

املؤشةةةرات املتفةةةق عليهةةةا،  

والتقةةةةةةةارير القطريةةةةةةةة،  

والدراسات املواضيعية وغةرها 

 من املصادر ذات الصلة

    



7 CGRFA/WG-PGR-8/16/4 

 الثالةث  املرفةق . وتةرد  ي  2020-2019ماعة العمل والدورة الثامنة عشرة للهيئة. وستعّد دراسات مواضيعية  ي الفرتة جل

 قائمة بالدراسات املواضيعية، بالشكل املنّقح استجابًة لطل  ايهيئة. 

 

 النباتيةبشأن املوارد الوراثية  النظام العاملي اجلديد للمعلومات واإلنذار املبكر -رابعًا

 

 إلعةداد تقةارير بصةورة دوريةة     الفةاو منصةة أتاحتهةا    االنظةام،  يشّكل النظام العاملي للمعلومات واإلنةذار املبكةر   -14

عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  ي العامل. وكان النظام، منذ إنشائه، من العناصر الرئيسية لنظام الفاو 

، اعتةا مةن أوىل قواعةد البيانةات  ي املنظمةة      2000لوراثية النباتية واستخدامها املستدام. و ي عام العاملي لصون املوارد ا

 اليت أتاحت نفاذ املستخدمني املعّينني رمسيًا إليها ألغراض إعداد التقارير والتحيني عا اإلنرتنت. 

 

مؤشرًا ألنشطة خطة العمةل   63نشئ إطار جديد للرصد، على أسامل ومع اعتماد خطة العمل العاملية الثانية، ُأ -15

 ذات األولوية، واستنادًا إىل  وذج إلعداد التقةارير يهةد  إىل مجةع املعلومةات مةن أجةل تفصةيل        18العاملية الثانية الة

ار املبكةر خلطةة العمةل    هذه املؤشرات. وأتاحت منظمة األغذية والزراعة اإلبالغ بواسطة النظام العاملي للمعلومات واإلنةذ 

 العاملية الثانية، حيث يسّهل جهود إعداد التقارير من جان  جهات االتصال الوطنية مبوج  إطار الرصد اجلديد. 

 

وسو  ُيجمع املزيد من املعلومات خالل اجلولة الثانية من الرصد وإعداد التقرير الثالث، مبا  ي ذلك املؤشرات  -16

 صةنيفات اخلةااء ذات الصةلة بشةأن مؤشةرات خطةة العمةل العامليةة الثانيةة. وستنشةر كةلّ           املرّكبة األرفةع مسةتوى وت  

 سةهلة للتفاعةل  هذه املعلومات عا البوابة اإللكرتونية للنظام العاملي اجلديد للمعلومةات واإلنةذار املبكةر بواسةطة منصةة      

 هي قيد التطوير حاليًا وقد تعرض على ايهيئة  ي دورتها التالية. 

 

 امليزانية املؤقتة املنّقحة -خامسًا

 

اإلطار الزمين تعديالت  ي امليزانية املؤقتةة للتقريةر الثالةث. ويسةتلزم رصةد تنفيةذ خطةة العمةل          حيقتضي تنقي -17

 العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالةث مةوارد بشةرية وماليةة مهمةة. ويهةذا الغةرض، ال بةّد مةن إجةراء تعةديالت فنيةة            

 ائمة، ما يتطّل  موارد من خارج امليزانية. ويقتضي ذلةك أيضةًا دعمةًا ماليةًا لةتمكني البلةدان الناميةة       القالاجميات على 

وتقيةيم  على املستوى الوطين أصحاب املصلحة  معتنظيم املشاورات لمن املشاركة على مو كامل  ي العملية، مبا  ي ذلك 

 تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقارير القطرية. 

 

، وحةوالي  الثةاني  اانظر املرفةق  أمريكيدوالر  3 040 000ومن أجل إعداد التقرير الثالث، يلزم ما يقّدر بنحو  -18

منظمةةة. وتعتةةا مةةن الانةةامج العةةادي لل أمريكةةيدوالر  1 068 000مةةن خةةارج امليزانيةةة و أمريكةةيدوالر  1 000972

مساهمات الانامج العادي املقّدمة للفرتة املالية املقبلة وما بعدها إشارية وهي رهن مبوافقة مؤمتر الفاو على برنامج العمل 

 وامليزانيةةة. ومةةن شةةأن امليزانيةةة أن تةةدعم رصةةد تنفيةةذ خطةةة العمةةل العامليةةة الثانيةةة وكةةذلك إعةةداد التقةةارير القطريةةة  
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مخس دراسات مواضيعية ونشر التقرير الثالث جبميع اللغات الرمسية. وقد يؤدي نقة  التمويةل    بلدًا، وإصدار 120 ي 

 إىل املخاطرة بعملية إعداد التقرير الثالث أو إىل تأخةرها. 

 

، ودعمت بالكامل بواسطة أمريكيمليون دوالر  5.5وبلغت التكلفة اإلمجالية لعملية إعداد التقرير األّول ونشره  -19

من خارج امليزانية قّدمتها كّل من فرنسا وأملانيا وإيطاليةا واليابةان وهولنةدا والنةرويج وإسةبانيا والسةويد وسويسةرا        موارد 

 ، ُقةّدم منهةا  أمريكةي مليةون دوالر   3.8. وبلغةت التكلفةة اإلمجاليةة للتقريةر الثةاني مةو       8ةمريكية والواليات املتحدة األ

مساهمات من كندا وإيطاليا واليابةان وهولنةدا والنةرويج    من خارج امليزانية، مبا  ي ذلك  كموارد أمريكي مليون دوالر 2.3

 .  9وإسبانيا

 

 التوجيهات امللتمسة -سادسًا

 

 :قد ترغ  مجاعة العمل  ي -20
 

   ؛ ،الثةاني  املرفةق ،؛ وامليزانيةة املقةّدرة ا  األول املرفةق استعراض وتنقيح: اإلطار الزمين املقرتح للتقريةر الثالةث ا

 ،، لكي تستعرضها ايهيئة، حس  االقتضاء. الثالث املرفقوقائمة الدراسات املواضيعية ا

          التوصية بأن تدعو ايهيئة اجلهات املامة إىل توفةر املةوارد الالزمةة مةن خةارج امليزانيةة لةدعم إعةداد التقريةر

م حالةة تنفيةذ خطةة العمةل العامليةة      الثالث، وضمان مشاركة البلدان النامية والبلدان األقل  وًا  ي إعداد تقيةي 

بلةدًا، وإصةدار مخةس دراسةات مواضةيعية، ونشةر التقريةر         120الثانية، وكذلك  ي إعداد التقارير القطرية  ي 

 ميع اللغات الرمسية. جبالثالث 

 

 

                                                      
 .8من التمهيد، صفحة  10. احلاشية حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  ي العامل  8
 CGRFA/WG-PGR-3/05/3من الوثيقة  20الفقرة   9
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 األول املرفق

 اإلطار الزمين املنّقح لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث

 2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       العمل الدورة الثامنة جلماعة     

 (2014-2012متديد فرتة رصد خطة العمل العاملية الثانية )فرتة اإلبالغ  

         تقييم خطة العمل العاملية الثانية 

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 

الررردورة السادسرررة عشررررة  

 للهيئة

       الدورة التاسعة جلماعة العمل        الرئاسيالدورة السابعة للجهاز         

         اخلطوط التوجيهية للتقارير القطرية (2014-2012متديد فرتة رصد خطة العمل العاملية الثانية )فرتة اإلبالغ 

اإلبررالغ عررن مؤةررر أهررداة التنميررة 

 املستدامة

املمثل املعين مبؤةر أهداة التنميرة           

 املستدامة

  WG-9       

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 

الدورة السابعة 

 عشرة للهيئة

       الدورة العاةرة جلماعة العمل        الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي         

اإلبالغ عن مؤةر أهداة التنمية 

 املستدامة

املمثل املعين مبؤةر أهداة التنميرة           

 املستدامة

         

 ( وإعداد التقارير القطرية2019ديسمرب/كانون األّول  – 2014رصد خطة العمل العاملية الثانية )يونيو/حزيران  فرتة            

2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

الدورة الثامنرة  

 عشرة للهيئة

الدورة التاسعة للجهاز         

 الرئاسي 

الررردورة احلاديرررة عشررررة        

 جلماعة العمل

      

اإلبالغ عن مؤةرر أهرداة   

 التنمية املستدامة

املمثررل املعرررين مبؤةرررر أهرررداة التنميرررة           

 املستدامة
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         مشروع التقرير الثالث   إعداد مشروع التقرير الثالث

2023  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

الدورة التاسعة 

 عشرة للهيئة

الرردورة العاةرررة للجهرراز          

 الرئاسي 

  

اإلبرررالغ عرررن مؤةرررر   

أهررررررداة التنميررررررة 

 املستدامة

          

 
 لألغذية والزراعة النباتية اجلهاز الرئاسي: اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمجاعة العمل: 

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةايهيئة: 
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 الثاني املرفق

2023حتى  2016 –وامليزانية املؤقتة املنّقحة لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالث  املقرتحة الرئيسيةاألنشطة 
 ة(مريكي)املبالغ بآالة الدوالرات األ 10

 
 اجملموع 2022-2023 2020-2021 2018-2019 2016-2017

 

الربنرررررام   

 11,12العادي

من خارج 

 امليزانية

الربنررام  

  العادي

خارج  من

 امليزانية

الربنرررررام  

 20,21 العادي

من خارج 

 امليزانية

الربنرررررام  

 20,21 العادي

مرررن خرررارج  

 امليزانية

الربنررررررام  

 العادي

من خرارج  

 امليزانية

الربنام  العادي + 

 من خارج امليزانية

 11  11  6 حشد التمويل للعملية وللتقرير
 

11  44 0 39 

 102  64  60 واالتصاالتتنسيق عملية إعداد التقارير 
 

87  313 0 313 

املشاورات الوطنية مع أصحاب املصلحة لتقييم خطة العمل العاملية الثانية 

 13)من خالل اآللية الوطنية لتبادل املعلومات( وإعداد التقارير القطرية
 270  300  900   0 1470 1470 

 55     تقرير توليفيحتليل البيانات وإعداد 
 

  55 0 55 

 74  74  95 حتديث وصيانة وتيسري النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر
 

56  299 0 299 

 149 125 24   85 16 40 8   14إعداد دراسات أساسية مواضيعية

 31 10 21   10 21     تنسيق جهود حتيني املرفقات وحتديثها

 293 70 223 20 44 50 179     مراجعة ونشر مشروع التقرير الثالث

 229 215 14 215 14       لغات( 5صياغة التقرير الثالث وترمجته )إىل 

 143 82 61 82 61       نشر التقرير الثالث ونسخته املوجزة

 19 0 19  19       إصدار التقرير الثالث )اسرتاتيجية االتصاالت(

 3040 1972 1068 317 292 1050 458 335 157 270 161 اجملموع

                                                      
 . 2023من املفرتض أن تنعقد الدورة التاسعة عشرة العادية للهيئة  ي مطلع عام   10
 .العامة ماتداملساهمة املقّدرة للانامج العادي  ي عملية إعداد التقرير الثالث واليت تغّطي بالدرجة األوىل روات  املوّظفني الفنيني وموّظفي اخل  11
 لعمل وامليزانية.رهن مبوافقة مؤمتر الفاو على برنامج ا  12
بلد ناٍم لعقد حلقات عمل وطنية مع أصحاب املصلحة إلجراء تقييم خلطة العمل العاملية  120للبلد الواحد، وإىل  أمريكيدوالر  3 000بلد ناٍم من أجل جراء تقييم لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية امبيزانية  90تقديم املساعدة لة  13

 للبلد الواحد،.  أمريكيدوالر  10 000الثانية وإعداد تقرير قطري امبيزانية 
للدراسة الواحدة من  أمريكيدوالر  25 000ير، وفقًا لألولويات اليت حّددتها ايهيئة. وتبلغ امليزانية احملددة دعم جهود إعداد دراسات مواضيعية وغةرها من املواد األساسية الضرورية وتنظيم اجتماعات للخااء بشأن التقر  14

 الدراسات املواضيعية اخلمسة. 
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 الثالث املرفق
 

 القائمة املنّقحة للدراسات املواضيعية

 

ينبغي توفةر سياق التقرير الثالث وخلفيته من خالل دراسات بالتفويض عةن املواضةيع املتصةلة بصةون املةوارد       

 الوراثية النباتية لألغذيةة والزراعةة واسةتخدامها املسةتدام. وقةد تشةمل هةذه الدرسةات القضةايا واالجتاهةات املسةتجدة           

ضّمن أوجه التطّور  ي املشهد السياسةاتي وغةرهةا مةن العوامةل      ي اإلجنازات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة. كما قد تت

اليت ميكن أن يكون يها تبعات على صون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها املستدام من حيث جدواها  ي سياق األمن 

 .  اآلنمن   ي غضون سبع سنواتالغذائي والتغذية ومحاية البيئة. وسيصدر املشروع األّول للتقرير الثالث 

 

واستجابة لطل  ايهيئة، ترد أدناه قائمة منّقحة بالدراسات املواضيعية. وترتكز هذه القائمة على بّينات مرويةة   

عن االجتاهات احلالية وهي قائمة مؤقتة. وتقّدم هذه القائمة استنادًا إىل االفرتاض بأّن التطّورات ذات الصلة اليت ميكةن  

للمواضةيع وحمتوياتهةا قةد حتةدث  ي فةرتة التةدخل. وتشةمل هةذه التطةّورات املتوّقعةة            أن تؤّثر على االختيار النهةائي 

مطبوعات للدراسات اليت أجرتها ايهيئة. وبالتالي فإّنه مةن املفةرتض أن ختضةع املواضةيع احملةددة لعمليةة اسةتعراض        

النشةر مةع األنشةطة     مستمرة من جان  ايهيئة ومجاعة العمل بهد  ضةمان صةلتها الدائمةة ومةن أجةل مواءمةة جهةود       

 ي برنامج العمل املتعدد السنوات للهيئة. وسو  يتيح أيضًا هذا االستعراض املسةتمر صةياغة أسةئلة     الصلةاألخرى ذات 

 املواضيع املؤقتة:  وتشملموعد نشر التقرير الثالث.  قبيلحبثية حمددة للدراسات اليت جتري 

 

   تغّير املناخ. ستستمر األحوال اجلوية القاسية املتقّلبة  ي التأثةر على مكان وكيفية صون املوارد الوراثية النباتيةة

لألغذية والزراعة واستخدامها. وعلى سبيل املثال، سيؤّثر تغّير املناخ على توزيع األقارب الايةة للمحاصةيل،   

بفعل ضثارها على موائلها الطبيعية. ومن جهة أخرى، قد تعّرض والنباتات الاية اليت ُتحصد ألغراض األغذية 

. اجلاريةة أيضًا الظرو  املناخية املتغّيرة هذه املوارد الوراثية لتطةّور مسةات التكّيةج  ي إطةار عمليةات التطةّور       

حيةث  وبالنسبة إىل االستخدام، ينبغي أن تكون تنمية األصنا  احملصولية القادرة على الصةمود والفّعالةة مةن    

استخدام مواد اإلنتاج مبثابة دفع رئيسي جلهود حتسني احملاصيل. وستمّثل املادة الوراثية غةةر املكّيفةة، مبةا    

  ي ذلك األقارب الاية للمحاصيل، مصادر للسمات املوّلدة يهذا النوع من األصنا . 

 غل الراسخة  ي سةياق الصةحة   التغذية. بات اجلوع غةر الظاهر أي نق  املغذيات الدقيقة، والسمنة، من الشوا

العامة. وبالتالي، فإّن جهود تعزيز اجلودة والسمات التغذوية  ي األصنا  احملّسنة للمحاصيل األساسية تصبح 

بصورة متزايدة أهدافًا معيارية لرتبية النباتات. وسيكون إطالق اإلمكانيات غةر املسةتغّلة إىل حةّد كةبةر للمةوارد     

حامسةةًا للنجةةاح علةةى غةةرار أعمةةال التطةةّور والتكّيةةج والتنقةةيح املتصةةلة   ة والزراعةةةلألغذيةة الوراثيةةة النباتيةةة

باوتوكوالت املعايرة. لذلك، من شأن استعراض النواحي التقنية املتقّدمة  ي االستخدام املستدام للموارد الوراثية 

 قرير. من أجل حتسني التغذية أن يشّكل جزءًا مهمًا من الت لألغذية والزراعة النباتية
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    توصيج وتقييم املادة الوراثية. تسهم األدوات واألسالي  اجلديدة لتعزيز الفعالية  ي زيادة قدراتنا علةى إصةدار

ناحيةة  مةن  كميات كاى من البيانات املوثوقة عن املادة الوراثية مبعّدالت مل يكن من املمكن تصّورها  ي السابق 

املثةال، تتةيح اسةرتاتيجية التحديةد املرّكةز للمةادة الوراثيةة         الفعالية من حيث التكلفة والوقةت. وعلةى سةبيل   

التوصيج التنبؤي للمادة الوراثية اليت مل يتّم توصةيفها بعةد مةن خةالل السةماح للمحقةق بتحديةد اخلصةائ          

املظهرية أو الوراثية احملتملة على أسامل معلومات بيئية عن مواقع اجلمع أو بيانات حول عّينات سةبق أن مّت  

ها. وقد اخنفض متوس  تكاليج إصدار البيانات الوراثية اجلزيئية بشكل حاد  ي املاضي القري . ويتةيح  توصيف

مع زيادة توّفر أعداد كبةرة من العمالة املاهرة، االستخدام الروتيين للمنصات الوراثيةة اجلزيئيةة    بالتالزمذلك، 

نةات بصةورة سةريعة وبتكلفةة زهيةدة. ويعتةا       العالية اإلنتاجية من أجل توليد كمّيةات غةةر مسةبوقة مةن البيا    

 الرتكي  الوراثي بالتسلسةل، الةذي ُتسةتخدم بواسةطته تسلسةالت اجلينةوم الكاملةة لعّينةات متعةددة لألفةراد          

من أجل تصنيج االختالفات، أحد األمثلة عن منافع املعايرة السريعة والزهيدة التكلفةة نسةبيًا. وتعتةا هائلةًة     

ذه املعايرة األكثةر يسةرًا بتوسةيع منةافع البيولوحيةا اجلزيئيةة لتشةمل توصةيج وتقيةيم          اإلمكانيات بأن تتنبأ ه

احملاصيل واألنواع النباتية غةر اخلاضعة لبحوث كافية. وعلى هذا املنوال، جيري استخدام منصةات الفحة    

التوصةيج والتقيةيم   العالية اإلنتاجية، مبا  ي ذلك تلك القائمة على التصوير، إلصدار كميات وافرة من بيانةات  

بقيةامل السةمات الفيزيائيةة    املظهري. وحني ترتب  هةذه البيانةات املظهريةة مبعلومةات وراثيةة، ُيعةر  ذلةك        

. وميّثل هذا ثورة ليس  ي كيفية توليد البيانات املظهريةة فحسة ، بةل  ي إقامةة عالقةات      والكيميائية احليوية

 امةةل املوروثةةة الةةيت تةةنعكس عليهةةا. وسةةيكون النفةةاذمبنيةةة علةةى السةةب  واألثةةر بةةني السةةمات الظةةاهرة والعو

إىل املعلومات الوراثية ومهارات املعلوماتية احليوية الستخدامها  ي برامج الرتبية حامسًا لتعمةيم اسةتخدام هةذا    

 النوع من التكنولوجيات من أجل حتقيق األمن الغذائي  ي البلدان النامية.

 مة لعّينات فريدة  ارسة أساسةية للحةّد مةن خمةاطر خسةارة تنةّوع       استنساخات السالمة. ميّثل استنساخ السال

املقابل، ال يعتةا استنسةاخ العّينةات بعةد      . و يخارج مواقعها الطبيعيةاملادة الوراثية  ي اوموعات املتواجدة 

بلوغ مستوى معقول ضروريًا، حيث يستنفد موارد مالية ميكن أن ُتسةتخدم خةال  ذلةك ملهةام ملّحةة أخةرى.       

بنوك اجلينةات إىل أّن نسةبة كةبةرة     حيازاتوعلى النحو املبّين  ي التقرير الثاني، تعزى الزيادة املهمة  ي عدد 

ستنسةاخات. وينبغةي بالتةالي مواصةلة اسةتطالع السةبل والوسةائل لتخفةيض عةدد          من هةذه احليةازات هةي ا   

. ومن شةأن حتديةد مةا    خارج مواقعها الطبيعيةاالستنساخات غةر املقصودة على مستوى اوموعات املتواجدة 

 ميّثل "استنساخ السالمة" واقرتاح معايةره أن يشّكل مسةاهمة قّيمةة يهةذه الدراسةة. وقةد أصةبح ذلةك ضةرورياً        

تضّمن عّينات ال ختضةع للرصةد إىل حةّد كةبةر،     ت يتبهد  الفصل الدقيق بني جمموعات "الصندوق األسود" ال

 وجمموعات "استنساخ السالمة" حبكم الواقع اليت ينبغي أن تنطوي على إدارة فاعلة للعّينات املخّزنة. 

   أشةوب إلدخةال مسةات إىل أصةنا      التقنيات اجلديدة لرتبية النباتات. استخدمت تقنيات احلمةض النةووي امل

احملاصيل مل تكن متاحة من جمموعات املادة الوراثية. ولطائفة من األسباب املوّثقة على مو جّيةد، خضةعت   

زراعة األصنا  احملصولية املنَتجة عا التحّول الةوراثي، الةيت تعةر  بالكائنةات احملةّورة وراثيةًا، وجهةود        

اعةد التنظيميةة املختلفةة  ي أمةاء متعةددة مةن العةامل. وباتةت التقنيةات          إطالقها الرمسي، إىل قيود بفعل القو

اجلديدة لرتبية النباتات على أسامل حتوير اجلينوم، تستخدم مؤخرًا لتوليد أصةنا  نباتيةة جديةدة  ي أرجةاء     
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 خمتلفةةة مةةن العةةامل. ويسةةعى صةةانعو السياسةةات إىل حتديةةد أفضةةل طريقةةة لتبويةة  األصةةنا  الناشةةئة        

 نيات الةيت ال تنطةوي علةى إدخةال مةواد وراثيةة دخيلةة. وتشةتمل األسةالي  اجلديةدة األخةرى           عن هذه التق

 على جوان  من التحوير القائم على جينات طبيعية، والرتبية العكسةية، واجلينةات االصةطناعية. وقةد يسةفر     

ية اجلديدة. وسةو   كّل ذلك عن ضثار هامة على اآلليات التنظيمية، وبالتالي على النفاذ إىل األصنا  احملصول

 يستعرض التقرير الثالث هذه التقنيات املستجدة ال سّيما بالنظر إىل وجود منتجات قيد اإلعداد لبعض منها. 

 


