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 مقدمة –أولا 
 
 الوراثية املوارد هيئة وافقت ،1العامل يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد حالة بشأن الثاين للتقرير استجابة -1

 ةالوراثي للموارد الثانية العاملية العمل خطة على ،2011 عام املنعقدة عشرة الثالثة العادية دورهتا يف )اهليئة( والزراعة لألغذية
 ووفقا .3العام نفس يف والزراعة األغذية منظمة جملس اعتمدها اليت ،2الثانية( العاملية العمل )خطة والزراعة لألغذية النباتية
 عمليات تنفيذ يفو  املتجددة الثانية العاملية العمل خطة تنفيذ يف عام بوجه احملرز "التقدم [0] فإن الثانية العاملية العمل خلطة

 هبذه وللوفاء 4.".ةاهليئ خالل من اآلخرون والزراعة األغذية منظمة وأعضاء احلكومات وتوجهه سرتصده الصلة ذات املتابعة
 ووفقاا  .5زمين لجدو  على ووافقت الثانية، العاملية العمل خطة تنفيذ لرصد املؤشرات من جمموعة اهليئة اعتمدت املهمة،

 هذه. اهليئة دورة إىل الثانية العاملية العمل خطة تنفيذ عن تقييم تقدمي ينبغي الزمين، للجدول

 
 هذه توفر الثاين(، سم)الق الثانية العاملية العمل خطة تنفيذ لتقييم الرئيسية االستنتاجات عرض إىل باإلضافةو  -2

 الوثيقة وتسعى .6الثالث( )القسم الثانية العاملية العمل خطة تنفيذ لدعم والزراعة األغذية منظمة عمل عن معلومات الوثيقة
 اخلصوص: وجه وعلى ورصدها، الثانية العاملية العمل خطة بتنفيذ يتعلق ما يف اهليئة توجيهات على حلصولإىل ا

 
 املبكر اإلنذارو  للمعلومات العاملي النظام هيكلة وإعادة الثانية العاملية العمل خلطة األوىل الرصد دورة استكمال 

 والزراعة؛ لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن
 الثانية؛ العاملية العمل خطة تنفيذ يف للبلدان املساندة والزراعة األغذية منظمة أنشطة 
 املزارع؛ ويف الطبيعية املواقع يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد لصون عاملية شبكة إنشاء 
 األنواعاألصناف/ دامواستخ الوطين املستوى على الصون تتناول اليت الطوعية التوجيهية للخطوط املنقح املشروع 

 للمحاصيل. الربية األقارب بصون املتعلقة وتلك املزارعني، لدى األصلية
 

  الوراثية للموارد الثانية العالمية العمل لخطة القطري التنفيذ -ثانياا 
 والزراعة لألغذية النباتية

 
 الرئيسية الستنتاجات

 
 فعر  إىل رمسياا  املعينة الوطنية االتصال جهات والزراعة األغذية منظمة دعت ،2015 األول أكتوبر/تشرين 1 يف -3

 حالة بشأن زراعة،وال لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن املبكر واإلنذار للمعلومات العاملي النظام خالل من التقارير،

                                                 
 http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e00.htm متاح على شبكة اإلنرتنت على العنوان التايل:   1

 i2624e/i2624e00.htmhttp://www.fao.org/docrep/015/متاح على شبكة اإلنرتنت على العنوان التايل:   2

 .CL 143/REPالوثيقة من  43الفقرة   3

 .طة العمل العاملية الثانيةمن خ 315الفقرة   4

 .Report-CGRFA/15/15ة لوثيقمن ا 56 الفقرة  5

 .Report-CGRFA/15/15ة لوثيقمن ا 50الفقرة   6

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e00.htm
http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e00.htm
http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm
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 بلداهنم هبا اضطلعت اليت األنشطة وبشأن (،2014 يونيو/حزيران 30 حىت) بلداهنم يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد
 تصالاال جهات من وطُلب الثانية. العاملية العمل خطة لتنفيذ ،2014 يونيو/حزيران 30و 2012 الثاين يناير/كانون 1 بني ما

 تتطلب واليت ،8األخرية دورهتا خالل اهليئة قبل من عليها املتفق املؤشرات على تستند اليت 7التقرير صيغة استخدام الوطنية
 حتوز ودولية يةإقليم زراعية حبوث مراكز أيضاا  الفاو ودعت مؤشر. لكل اإلجناز مستوى تقييم الوطنية االتصال جهات من

 تصون اليت عشرة إلحدىا املراكز ووفرت املعلومات. لتوفري والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد من املوقع خارج جمموعات
 أساس على للفاو اتمعلوم للخضر العاملي املركز وكذلك الدولية، الزراعية للبحوث االستشارية للجماعة والتابعة وراثية مواد

 البلدان. تستخدمها اليت التقارير رفع لصيغة مكّيفة نسخة
 
 متوسطه ام على )باإلجابة اإللكرتونية التقارير رفع أجاب على استمارة قد بلداا  43 كان  ،2016 مارس/آذار حىتو  -4

 واحد سؤال إىل بالنسبة دولياا  مركزاا  12و بلداا  71 من جمموعة مليون 3.6 بشأن بيانات وُُجعت األسئلة(. من املائة يف 58
 مليون 1.17 بشأن اوالف إىل مباشرة التقارير البلدان ورفعت املوقع. خارجمن  مبجموعات املرتبطة الثالثة ومؤشراته حمّدد

 الوثيقة وحتدد .Genesys "جينيسيس" وبوابة EURISCO كتالوج  يف وردت قد األخرى اجملموعات أن حني يف جمموعة،
 العملية ،20149-2012 لفرتةل والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد الثانية العاملية العمل خطة لتنفيذ موجز تقييم املعنونة
 الوثيقة يف الثانية العاملية العمل خطة تنفيذ عن تفصيال أكثر تقييم يردو  الرئيسية. واالستنتاجات التقييم إلعداد املتبعة

 .10"2014-2012ة للفرت  والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد الثانية العاملية العمل خطة تنفيذ تقييم املعنونة،
 
 نتائجال استخالص من للتمكن القطرية التقارير من أكرب عدد إىل حاجة هناك أن إىل اإلشارة جتدر وعموماا، -5

 الثانية. العاملية العمل خطة لتنفيذ العاملية باحلالة املتعلقة
 

 الصون
 

  كثري  يف أكرب تمامباه الطبيعية املواقع خارج الصون حيظى البلدان، العديد يف أنه إىل يشري التقييم أن يبدو
  الصون من ةوالزراع لألغذية النباتية الوراثية املوارد إدارة دورة يف اندماجا أكثر يكون أن إىل ومييل األحيان، من
 بالتقدم مقارنة أعلى يمبتقي الطبيعية املواقع خارج الصون بشأن احملرز الشامل التقدم وحظي الطبيعية. املواقع يف

 بشأن الرضا من سبياا ن املرتفع املستوى هذا حيجب أن ينبغي ال ذلك، ومع الطبيعية. املواقع يف الصون بشأن احملرز
  جتديدها، دموع حان قد العينات من كبرياا   عدداا  أن حقيقة ،الطبيعية قعااملو  خارج الصون يف احملرز التقدم

  عدم وإن العاملية. ةاألمهي ذات اجملموعات بعض حالة يف حىت متوفر، غري احلاالت من كثري  يف الالزمة امليزانية وأن
 العمل ُجاعة عربتوأ للقلق. إثارة أكثر للتجديد الالزم التمويل يف النقص جيعل االزدواجية سالمة مستوى كفاية
 املرتفع العدد إزاء لقهاق عن العمل( )ُجاعة والزراعة لألغذية النباتية الوراثية باملوارد املعنية الدولية احلكومية الفنية

                                                 
 .Inf.9-CGRFA/15/15الوثيقة   7

 .Report-CGRFA/15/15لوثيقة امن  املرفق جيم  8

 .Inf.17.1-CGRFA/16/17الوثيقة   9

 .Inf.17.2-CGRFA/16/17الوثيقة   10
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 اهليئة تواصل أنب وأوصت امليزانية. من الكافية التغطية توافر دون من لكن جتديدها موعد حان اليت العينات من
  11كثب.  عن املسألة هذه رصد

 
 املزارع. يف واإلدارة لطبيعيةا املواقع يف بالصون يتعلق ما يف متباينة صورة الوطنية االتصال جهات تصنيفات وتظهر
 للمحاصيل الربية األقارب إدارةو  الطبيعية املواقع يف بالصون يتعلق ما يف خفيف تقدم إىل بوضوح التصنيفات وتشري

 مت أخرى، جهة ومن ة.الوطني الربامج يف كايف  بشكل إدماجها إىل احلاجة تربز وبالتايل الربية، الغذائية والنباتات
 والزراعة، ألغذيةل النباتية الوراثية املوارد وحصر مسح جمال يف وخباصة حمددة، أنشطة يف نسبياا  جيد تقدم إحراز
  املزرعة. يف املزارعني لدى األنواعاألصناف/ إدارة إىل إضافة

 
  املستدام االستخدام

 
 وتشمل تصنيف. لىأع ثاين والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام لالستخدام الداعمة األنشطة أُعطيت
 البذور ونظم لرتبية،ا قبل وما والرتبية اجملموعات، وتوزيع وإدارة العّينات، وتقييم توصيف عنها املبلغ األنشطة
  التصنيفات يف اتاختالف هناك كان  وقد املزرعة. يف احملصويل التنويع وزيادة احملصويل اإلنتاج تنويع وتشجيع

 تصنيف. توسطم أعلى البذور إنتاج دعم وحظي ولوية:األ ذات الثانية العاملية العمل خطة ألنشطة إعطاؤها مت اليت
 تصنيف. متوسط أدىن اإلجراءات تعزيز حظي بينما

 
 املستدامة والبشرية املؤسسية القدرات بناء

 
 13 النشاط سجلو  تصنيف. بأعلى والبشرية املؤسسية القدرات بناء يف احملرز التقدم حظي إجيابية، ناحية ومن
 جهة ومن ولوية.األ ذات األنشطة ُجيع بني من األعلى الدرجة الوطنية الربامج وتعزيز ببناء املتصل األولوية ذو

 أدىن إىل قليلوالت وصونه، الوراثي التنوع لرصد نظم وتعزيز بوضع املتصل األولوية ذو 16 النشاط سجل أخرى،
  األولوية اتذ األنشطة ُجيع بني درجة أدىن والزراعة، لألغذية النباتية الوراثية للموارد الوراثي التآكل من حد
  اجملال. هذا يف

 التالية الخطوات
 

 تقدميه ثحي من الرصد إطار بإمكانات وأقرت الثامنة، دورهتا يف التقييم بنتائج علما العمل ُجاعة وأحاطت -6
 من كاف  أكرب ددع نّفذها حال يف واستخدامها، والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد لصون العاملية احلالة عن خالصة
 واإلبالغ الرصد سنيحت كيفية  مسألة الرصد، من األوىل الدورة يف للمشاركة نسبيا املنخفض املستوى ويثري اهليئة. أعضاء

 القطري. املستوى على
 
  من وغريها الوطنية االتصال جهات أنّ  االستنتاج ميكن األّول، التقييم خالل املكتسبة اخلربات أساس وعلى -7

 العمل خطة تنفيذ شأنب بيانات توفري يف والتوجيه املساعدة إىل أّولية مرحلة يف األقلّ  على حتتاج األخرى اإلبالغ كيانات
                                                 

 .CGRFA-16/17/15 الوثيقةمن  13الفقرة   11
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 الفاو. جانب من مهمة بشرية موارد املقّدمة، املعلومات جودة" من "التحّقق بعد ما ويف ذلك، ويتطلب الثانية. العاملية
 صيغة ستكمالال الوطنية االتصال جلهات التقين الدعم الوقت، لبعض األقل على الفاو، توفر ألن حاجة هناك فإن ولذا

 واإلنذار للمعلومات يالعامل النظام قبل من املطلوبة التفاصيل مستوى ارتفاع إزاء قلقها عن العمل ُجاعة أعربت كما  التقرير.
 النظر إىل حاجة هناك ولذلك 12 املقبلة. التقرير لفرتة بتبسيطه وأوصت والزراعة، لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن املبكر

 يف تغيريات تتطلب دق اليت التبسيطات، جتعل قد ذلك، ومع توضيحها. ذلك يف مبا احلالية، التقرير صيغة تبسيط يف
 موثوق. لبشك الوقت مرور مع الثانية العاملية العمل خطة أثر قياس الصعب من ،اهليئة قبل من املعتمدة املؤشرات

 
 الوقت من زيدامل اهليئة تعطي بأن العمل ُجاعة أوصت األوىل، الرصد دورة يف الردود من القليل العدد إىل ونظرا -8

 أقرب يف 2014و 2012 ميعا بني الثانية العاملية للخطة تنفيذها عن املعلومات تقدمي إىل ودعوهتا تقاريرها، لرفع للبلدان
 للمعلومات العاملي النظام طريق عن ،2017 األول ديسمرب/كانون 31 أقصاها مهلة ضمن األحوال كل  ويف ممكنة فرصة

 والزراعة. لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن املبكر واإلنذار
 

 العالمية العمل خطة لتنفيذ المساندة والزراعة األغذية منظمة أنشطة -ثالثاا 
 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد الثانية

 
 مواقعها يف والزراعة يةلألغذ النباتية الوراثية املوارد صون ويغطي الثانية. العاملية العمل خطة بنية القسم هذا يعكس -9

 املوارد لصون البشريةو  املؤسسية والقدرات والزراعة؛ لألغذية النباتية الوراثية للموارد املستدام واالستخدام وخارجها؛ الطبيعية
 واستخدامها. والزراعة لألغذية النباتية الوراثية

 
 المزارع في واإلدارة الطبيعية المواقع في الصون -1

 
 13املناسبات. من العديد يف ارعاملز  يف وإدارهتا الطبيعية املواقع يف النباتية الوراثية املوارد صون أمهية على اهليئة شددت -10

 املواقع يف والزراعة يةلألغذ النباتية الوراثية املوارد لصون عاملية شبكة إنشاء مسألة يف اهليئة نظرت األخرية، دورهتا وخالل
 واألقارب ملزارعنيا لدى األصلية األنواعاألصناف/ لصون توجيهية خطوط مشروع يف وكذلك املزارع، يف وإدارهتا الطبيعية

 الوطين. املستوى على للمحاصيل الربية
  

                                                 
 .CGRFA-16/17/15لوثيقة امن  13الفقرة   12

 ؛ Report-CGRFA/14/13الوثيقة من  96الفقرة ؛ و Report-CGRFA/15/15ة الوثيقمن  51الفقرة   13
 .CGRFA-13/11/Reportالوثيقة من  41الفقرة و 
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  النباتية الوراثية الموارد صون بشأن المصلحة أصحاب المتعدد الحوار -ألف
 المزارع في وإدارتها الطبيعية مواقعها في والزراعة لألغذية

 
 الصعيد على شبكات إقامة املعنونة املفاهيمية باملذكرة العادية، عشرة اخلامسة دورهتا يف علماا، اهليئة وأخذت -11

 الدعوة املنظمة إىل وطلبت ع.املزار  يف وإدارهتا الطبيعية مواقعها يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد صون بشأن العاملي
 إقامة اراتخي مناقشة أجل من العمل جلماعة الثامنة الدورة انعقاد قبل املصلحة أصحاب متعدد رمسي غري حوار إجراء إىل

  وامليزانية، احلوكمة ثحي من ومتطلباهتا ووظائفها، املزارع، يف وإدارهتا الطبيعية مواقعها يف املوارد صون بشأن الشبكات
 النتائج ضوء يف املفاهيمية املذكرة تقوم مبراجعة أن الفاو إىل اهليئة وطلبت 14الطويل. األجل يف متويلها ضمان بغية سّيما ال

 الدورة. هذه خالل اهليئة لتبحثها املصلحة أصحاب املتعدد احلوار عن املنبثقة
 

 حواراا  الدولية، تنميةال أجل من الزراعية للبحوث الفرنسي املركز مع بالتعاون الفاو نظمت اهليئة، لطلب واستجابةا  -12
 وعرض والزراعة. األغذية ملنظمة الرئيسي املقر يف 2016 يونيو/حزيران 7 إىل 6 من املصلحة أصحاب متعدد رمسي غري

 إقامة املعنونة الوثيقة االعتبار يف وتأخذ 15الدورة. خالل العمل ُجاعة أمام احلوار نتائج عن موجز العمل ُجاعة رئيس
 –املزارع  يف وإدارهتا يةالطبيع مواقعها يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد صون بشأن العاملي الصعيد على شبكات

 تلقتها اليت ةاملكتوب والتعليقات العمل، ُجاعة وتوصيات املصلحة، أصحاب املتعدد احلوار نتائج 16معدلة، مفاهيمية مذكرة
 وأملانيا. كندا  قبل من والزراعة األغذية منظمة

 
 الوراثية املوارد صونل واإلقليمية الوطنية الشبكات تعزيز مواصلة الفاو إىل اهليئة تطلب بأن العمل ُجاعة وأوصت -13

 اهليئة تطلب أنب أيضاا  أوصت كما  الشراكات. وتيسري القدرات بناء أنشطة خالل من ذلك يف مبا والزراعة لألغذية النباتية
 املوارد صون إىل ةالرامي جهودها يف امليزانية، خارج من موارد توفري إىل الدعوة خالل من ذلك يف مبا البلدان، دعم الفاو إىل

 الطبيعية املواقع يف تكميلية صون برامج خالل من للمحاصيل، الربّية األقارب يشمل مبا والزراعة، لألغذية النباتية الوراثية
 املزارع. ويف وخارجها

 
 الفني الدعم -باء

 
نزوالا عند طلب اهليئة، استمرت املنظمة يف دعم العديد من األنشطة يف جمال صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  -14
مواقعها الطبيعية وإدارهتا يف املزارع، وذلك بالتعاون مع شركاء دوليني وحمليني. ويف مولدوفا، أفضى الدعم املقّدم من يف 

الفاو إىل تنسيق اجلهود بني الشركاء على حنو أفضل، وإىل حتسني الفعالية يف صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتعزيز 
 .17ات بني أصحاب املصلحةتبادل املواد واملعارف واخلرب 

                                                 
 .Report-CGRFA/15/15الوثيقة من  51الفقرة   14

 .Inf.21-CGRFA/16/17الوثيقة   15

 .Inf.20-CGRFA/16/17الوثيقة   16

 TCP/MOL/3504 - Food and Support to the development of a National Programme for Plant Genetic Resources forالوثيقة   17

Agriculture in Moldova. 
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 قدرات زيزتع خالل من مستدام حنو على احمللية احملاصيل أصناف إدارة إىل الرامية ألبانيا جهود الفاو ودعمت -15

 وأدمج 18وتقييمها. ةاملستهدف احملاصيل وتوصيف وُجعها، والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد مسح جمال يف ألبانيا
 التنوّع صون لعاملي،ا البيئة مرفق من ممّول ملشروع املنّفذة الوكالة بوصفها املنظمة من املقّدم الفين الدعم بواسطة إكوادور،
 الضمانات "نظم كفلوت األراضي. باستخدام املتعّلقة تلك ذلك يف مبا العامة، واخلطط السياسات يف واستخدامه احملصويل

 ض،واألمرا اآلفات إلدارة احملصويل التنوّع تعزيز متّ  وقد .19اجلّيدة الزراعية للممارسات املنتجات امتثال الناجتة، التشاركية"
 زراعية.ال السياحة ومبادرات احمللية األسواق يف املنتجات إدماج أجل من القيمة سالسل مع الرتابط أوجه وتوطيد

 
 موريشيوس إىل الدعم توفري الشركاء، من وغريها Bioversity International مع بالتعاون املنظمة، وتواصل -16

 ميادين يف القدرات تعزيز طريق عن املستدام، واستخدامها للمحاصيل الربية األقارب صون جمال يف وزامبيا أفريقيا وجنوب
 التوجيهية اخلطوط إىل تناداا واس الرتبية. قبل ما مرحلة يف واستخدامها للمحاصيل، الربية لألقارب التنبئي التوصيف قبيل من

 خطط وضع على حالياا  الثالثة البلدان تعمل 20والزراعة، لألغذية النباتية الوراثية للموارد وطنية اسرتاتيجية لوضع للمنظمة
 املستدام. واستخدامها الطبيعية مواقعها يف للمحاصيل الربية األقارب لصون اسرتاتيجية وطنية عمل

 
 للمحاصيل البرية واألقارب المزارعين لدى األصلية األنوعاألصناف/ -جيم

 
 الفنية وجيهيةالت للخطوط مشروعني استعراض إىل العمل ُجاعة العادية، عشرة اخلامسة دورهتا يف اهليئة، ودعت -17

 على صيلللمحا األصلية األقارب وصون الوطين، املستوى على واستخدامها األصلية األصناف صون ومها وتنقيحهما،
 قبيل نم املصلحة، وأصحاب األعضاء من الواردة املدخالت يف النظر خالل من التوجيهية(، )اخلطوط الوطين املستوى

 ووافقت التوجيهية اخلطوط العمل ُجاعة .واستعرضت21احمللية واجملتمعات األصلية والشعوب الصغرية احليازات أصحاب
 إضافة عرب لتوجيهيةا اخلطوط نطاق بتوسيع وأوصت التعليقات. من املزيد تقدمي إىل واملراقبني اهليئة أعضاء دعوة على

 املزارعني ىلد األصلية األنواعاألصناف/ صون صعيد على أفضل بشكل األعضاء دعم هبدف القدرات بناء عن معلومات
 الطوعية الطبيعة نع بوضوح التعبري يتم بأن أيضاا  العمل ُجاعة وأوصت املستدام. واستخدامها للمحاصيل الربّية واألقارب

 هلذه الثانية لعامليةا العمل خطة يف املستخدمة املصطلحات العنوانان يعكس وأن ،العنوان يف التوجيهية اخلطوط لوثيقيت
 الوطين املستوى لىع واستخدامها األصلية األصناف صون املعنونة الوثيقة تعديل مت وردت اليت التعليقات ضوء ويف 22املواد.

                                                 
 ,TCP/ALB/3401 - Development of an improved and resilient system for managing local crop varieties in placeالوثيقة   18

which contributes directly to sustainable crop production intensification. 

 GCP/ECU/086/GFF -  Mainstreaming the use and conservation of agrobiodiversity in public policy through الوثيقة  19

integrated strategies and in situ implementation in four Andean Highlands provinces. 
 8e0adb6828a7/-b144-4e87-4d14-http://www.fao.org/publications/card/en/c/20217930يل متاحة على العنوان التا  20
 .Report-CGRFA/15/15 الوثيقةمن  51 الفقرة  21

 .CGRFA-16/17/15 الوثيقةمن  17 الفقرة  22

http://www.fao.org/publications/card/en/c/20217930-4d14-4e87-b144-8e0adb6828a7/
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 مشروع – الوطين املستوى على للمحاصيل الربية األقارب صون املعنونة والوثيقة ،23املنقح التوجيهية اخلطوط مشروع –
 فيهما. للنظر اهليئة على عرضهما ويتم ،24املنقح التوجيهية اخلطوط

 
 الطبيعية المواقع خارج الصون -2

 
 اجلينات بنوك عايريم تنفيذ يف البلدان دعم تواصل أن العادية، عشرة اخلامسة دورهتا يف املنظمة، إىل اهليئة طلبت -18

 ،احملاصيل لتنوع العاملي الصندوق قبل من أيضاا  اجلينات بنوك معايري وتستخدم .25والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد
 اجلينات بنوكل دعما وذلك )املعاهدة(، والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن الدولية املعاهدة تدعم منظمة وهي

 الدولية. الزراعية للبحوث االستشارية للجماعة التابعة
 

 األقارب ذلك يف مبا الوراثية، للمادة ميدانية جينات بنوك إلنشاء الدعم الفاو قّدمت التقارير، رفع فرتة وخالل -19
 وأعيد .26السواء على تتنيلكل من هاتني النب البيولوجي للتنوّع مبركز تتمّثل أرمينيا، يف والعنب للمشمش للمحاصيل، الربية
  أخرى. بلدان من األصلي موطنها إىل أرمينية أصول من الوراثية املادة جمموعات من بعض

 
 الوراثية املادة جمموعات وتوصيف اجلينات بنوك يف العاملني تدريب جمال يف الفاو من الدعم الصومال وتلّقى -20

 اجلينات بنوك يف صومالية أصول من والزراعة لألغذية مهمة نباتية وراثية ملوارد السالمة استنساخات وأُودعت وتقييمها.
 القاحلة، شبه ستوائيةاال املناطق يف احملاصيل لبحوث الدويل واملعهد الدولية، الزراعية البحوث بشأن االستشارية للمجموعة

 سابقاا  )املعروف كينيا  يف الوراثية املوارد حبوث ومعهد االستوائية، للزراعة الدويل واملركز االستوائية، للزراعة الدويل واملعهد
  .27لكينيا( الوطين اجلينات ببنك

 
 ييمها،وتق وتوصيفها اإلقليمي الصعيد على مهماا  حمصوالا  15لـ الوراثية املادة ُجع جمال يف املنظمة دعم خالل ومن -21

 .28إكوادور يف الوراثية للمادة الوطين البنك جمموعة إىل جديدة جمموعات 210 أضيفت
  

                                                 
 .Inf.18-CGRFA/16/17 الوثيقة  23

 .Inf.19-CGRFA/16/17 الوثيقة  24

 .Report-CGRFA/15/15الوثيقة من  51الفقرة   25

  TCP/ARM/3502 - Support for the Establishment of Apricot Collection Orchards for the Purpose of Genetic Fundالوثيقة   26
Preservation - Phase II of TCP/ARM/3302; TCP/ARM/3503. Grape Genetic Resources Conservation and Sustainable Use in 

Armenia. 

 .OSRO/SOM/516/EC - Improving the genetic quality of seeds in Somalia الوثيقة   27

 GCP/ECU/086/GFF - conservation of agrobiodiversity in public policy through Mainstreaming the use andالوثيقة   28

integrated strategies and in situ implementation in four Andean Highlands provinces. 
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 المستدام الستخدام -3
 

 احملاصيل سنيحت جمال يف الفين الدعم إىل احلاجة على التأكيد عشرة، اخلامسةالعادية  دورهتا يف اهليئة، أعادت -22
 الوراثية املوارد بشأن ةالدولي واملعاهدة الثانية العاملية العمل خطة تنفيذ لدعم البذور ونظم النباتات تربية قدرات وتطوير
 لفينا دعمها توفري الفاو واصلت التقارير، إعداد فرتة وخالل .29االعتبار يف املعاهدة عمل أخذ مع والزراعة، لألغذية النباتية

 الصلة ذات سياساتال لوضع دعمها وكذلك أفضل، حنو على االثنني بني والتنسيق البذور، وتسليم احملاصيل، لتحسني
  الدعم. هذا وكثّفت

 
 للبذور الوطنية السياسات لصياغة الطوعي الدليل -ألف

 
 املتوفّر الطوعي( )الدليل 31للبذور الوطنية السياسات لصياغة الطوعي الدليل ،30األخرية دورهتا يف اهليئة، أقّرت -23

 منذ الطوعي، يلالدل ولقي أخرى. لغات إىل الرتُجات صدور بانتظار واإلسبانية، والفرنسية اإلنكليزية باللغات حالياا 
 دويل مؤمتر يف وعيالط الدليل الفاو وعرضت واملدراء. السياسات صانعي من متزايد عدد ويستخدمه كبرياا   اهتماماا  طباعته،

 التجّمع بني بالتشارك نُّظم الذي ،2015 األول أكتوبر/تشرين يف واملستقبلية الراهنة الغذائية للتحديات احلل البذور: بشأن
 شعار حتت إيطاليا ميالنو، يف نُّظم الذي 2015 إكسبو برعاية والفاو والنباتات البذور جمال يف للفنيني الفرنسي الوطين
 نتدياتوم املصلحة أصحاب من متنّوعة جمموعة على الدليل عرض احلني، ذلك ومنذ للحياة". طاقة الكوكب، "تغذية
 Oxfam Novibو اجلنوب ومركز الثالث العامل شبكة من كلّ   تنظيمه يف تشارك الذي اخلرباء اجتماع ذلك يف مبا اخلرباء،

 وهاييت، و،بيسا وغينيا كوستاريكا،  مثل البلدان، من العديد قبل من اآلن حىت استخدامه مت وقد .2016 مارس/آذار يف
 هبا. اخلاصة للبذور الوطنية السياسات لوضع

 
 الفاو تقدمها اليت نيةالف املساعدة ذلك يف مبا بالبذور، اخلاصة الوطنية السياسات وضع يف احملرز التقدم ضوء ويف -24

  خالل اهليئة افيه تنظر لكي بالبذور، اخلاصة الوطنية السياسات واجتاهات حالة استعراض يُقرتح الطوعي، والدليل
 32املقبلة. دورهتا

 
 البذور نظم تعزيز -باء

 
 عقد خالل نم ذلك يف مبا خمتلفة، بلدان يف البذور نظم لتعزيز الدعم توفري املنظمة واصلت ،2015 عام يف -25

 قطاع أنشطة ذتونـُفّ  جودة. ذات غرس ومواد بذور توفري إىل هتدف والدولية واإلقليمية الوطنية املستويات على شراكات
 حسابات اريعومش الفين التعاون مشاريع بني الدمج طريق عن األعضاء النامية البلدان يف سّيما ال الصلة، ذات البذور

                                                 
 .Repor-CGRFA/15/15الوثيقة من  53الفقرة   29

 .Report-CGRFA/15/15الوثيقة من  52الفقرة   30

 متاح على شبكة اإلنرتنت على العنوان التايل:  31
http://www.fao.org/publications/card/en/c/272c15fb-0949-479d-aba9-72d918891fc5/. 

 .CGRFA-16/17/22الوثيقة   32

http://www.fao.org/publications/card/en/c/272c15fb-0949-479d-aba9-72d918891fc5/
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 ،34وبنن ،33ذربيجانأ تنقيحها: أو بالبذور اخلاصة القوانني وضع جمال يف الفاو بدعم حظيت اليت البلدان وتشمل األمانة.
 ونيكاراغوا. ،40وهاييت ،39بيساو-وغينيا ،38وغينيا ،37وجورجيا ،36وإكوادور ،35وتشاد فاسو، وبوركينا

 
 بيئة إرساء خالل من سّيما ال احمللية، اجملتمعات مستوى على البذور تسليم نظم دعم يف أيضاا  املنظمة واستمرت -26

 املؤسسات أسهمت املثال، سبيل على هندوراس، ويف للبذور. احلجم ومتوسطة صغرية جتارية مؤسسات إلنشاء مواتية
 ومواد جودة ذات ذورب إتاحة عرب الرفيعة والذرة واألرز والفاصوليا الذرة إنتاج زيادة يف احلجم واملتوسطة الصغرية التجارية

 .41يةاألصل الشعوب ذلك يف مبا األّول، املقام يف املزارعني صغار من 300 000 لنحو التكّيف جّيدة حمصولية أصناف لغرس
 وجتميعها سوداءال واللوبياء الرفيعة والذرة للذرة األصلية األصناف تنقية مّتت الصومال، ويف .42إكوادور يف مماثل دعم وُقّدم

  حدّ  إىل البذور لتسليم الشامل النظام حتسني على املنظمة ساعدت جورجيا، ويف .43الفاو من بدعم املزارعني على وتوزيعها
 املبكر اجليل إكثار لىع املزارع قدرة زيادة إىل باإلضافة بالبذور، اخلاصة الشهادات إلصدار الوطنية القدرات تعزيز عرب كبري
 .44واألساسية النوعية البذور أي البذور من
 

 بشأن إقليمي اتفاق وضع يف ،45تركيا حكومة من ممّول البذور قطاع لتنمية مشروع خالل من الفاو، وسامهت -27
 من املكّونة صادياالقت التعاون منظمة منطقة يف البذور جتارة تيسري هبدف الصلة، ذات التنفيذ واسرتاتيجية البذور

 وأوزبكستان. ركيات تركمانستان، طاجيكستان، باكستان، قريغيزستان، ُجهورية كازاخستان،  إيران، أذربيجان، أفغانستان،
 

 اجلهود راعية،الز  للتنمية الدويل والصــــــــندوق العاملي، األغذية برنامج مع الشــــــــراكة إطار يف حالياا، املنظمة وتدعم -28
 .46مزارعنيلل ميدانية مدارس وإنشـــــــاء جودة ذات بذور إتاحة خالل من موزامبيق، يف احملاصـــــــيل إنتاج حتســـــــني إىل الرامية

                                                 
 .AZE/3503/TCP - Support to Seed Sector Development in Azerbaijanة الوثيق  33

 .TCP/BEN/3402 - (PADFSM) Projet d'Appui au Développement de la Filière Semence Maïs الوثيقة  34

 .TCP/CHD/3403 - Appui à l`élaboration d`une politique semencière au Tchad الوثيقة  35

  TCP/ECU/3502 - Apoyo al fortalecimiento en los procesos de fomento de servicios especializados del Ministerio الوثيقة  36
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) en el ámbito de la innovación tecnológica y producción de 

semillas. 
 GCP/GEO/004/AUT - Capacity Development of the Ministry of Agriculture of Georgia: Improved Policy Making الوثيقة  37

and Effective Implementation of the Strategy for Agricultural Development (contribution to ENPARD Georgia Programme). 
  TCP/GUI/3402 - L'objectif global du projet est de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et l'état nutritionnelة الوثيق  38

de la population par une augmentation durable de la production et de la productivité des cultures vivrières. 
 .TCP/GBS/3503 - .pement durable d’un secteur semencier  performant en Guinée BissauAppui au dévelop الوثيقة  39

 .UTF/HAI/033/HAI - Appui à la relance du secteur semencier  الوثيقة  40

  TCP/HON/3501 -Desarrollo de las Capacidades de Gestión Empresarial y Competitividad  de las Redes deة الوثيق  41
Empresas de Producción de Semilla. 

 – TCP/ECU/3502 الوثيقة  42
 Apoyo al fortalecimiento en los procesos de fomento de servicios especializados del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) en el ámbito de la innovación tecnológica y producción de semillas 
 .OSRO/SOM/516/EC Improving the genetic quality of seeds in Somalia  الوثيقة  43

 .GCP /GEO/003/AUS National programme for rehabilitation of seed production system in Georgia  الوثيقة  44
 . GCP /INT/123/MUL Development in Countries of the Economic Cooperation OrganizationSeed Sector ةالوثيق  45
 GCP /MOZ/111/EC Agriculture, food security, rural  -MDG Initiative -(EU -National Programme on Food security الوثيقة  46

development and natural resource management. 
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 إنتاج جمال يف لقدراتا تعزيز جهود فنزويال، حكومة مع بالتعاون أيضاا، الفاو تدعم اجلنوب، بلدان بني التعاون آلية وعرب
  تنزانيا ُجهورية غال،الســــــــــــن نيجرييا، مايل، كينيا،  غينيا، ديفوار، كوت  الكامريون، )بنن، أفريقيا يف بلدان عشــــــــــــرة يف األرز

 (.47وأوغندا املتحدة
 

 البذور نظم تأهيل إعادة -جيم
 

 الشاملة ةالتنمي من جزءاا  الطوارئ حاالت يف بالبذور اخلاصة اإلغاثة تدّخالت تشّكل أن على احلرص هبدف -29
 جراء املتضررة بلدانال يف البذور نظم أمن لتقييم أفضل منهجيات استخدام املنظمة تدعم الطويل، األجل يف البذور لقطاع

 مع بالتعاون ذورالب إلغاثة وعمليات البذور ألمن تقييم أعمال الفاو وأجرت هلا. املعّرضة أو والنزاعات الطبيعية الكوارث
 يف املنظمة، توفّرو  السودان. وجنوب والصومال وكينيا إثيوبيا يف األنشطة من ملزيد وخيطط وأوغندا، ومايل تشاد يف شركاء
 نيبال يف للمخاطر عرضة أسرة 125 000 لنحو الزراعية واألصول اإلنتاج مواد العاملي، األغذية برنامج مع الشراكة إطار
 .201548 أبريل/نيسان زلزال إثر على

 
 تدعم اكستان،ب يف الطبيعية والكوارث التمّرد عن الناجم االقتصادي االضطراب آثار وطأة من التخفيف وهبدف -30

 واألمسدة( )البذور دةجو  ذات إنتاج مواد إىل النفاذ حتسني خالل من ذلك يف مبا احملصولية، النظم ترميم جهود حالياا  املنظمة
 إلرشادل جديد نظام بوضع متثّلت مساعدة مدغشقر تلّقى مشاهبة، لضغوط واستجابة .49الفاكهة بساتني تأهيل وإعادة
 امللحوظ لرتاجعا ملواجهة مماثل بدعم الدميقراطية الشعبية كوريا  ُجهورية حظيت حني يف ،50البذور نظم تأهيل وإعادة الزراعي

 .201451 عام يف البلد ضربت اليت الشديد اجلفاف موجات أعقاب يف احلصاد يف
 

 الفلبني يف املزارعني (1) إىل: املقّدم الدعم 2015 عام يف بالبذور املتعّلقة األخرى الطارئة التدخالت ومشلت -31
 املتضررين إثيوبيا يف املزارعني صغار من 15 000 من أكثر (2)؛ 52الطبيعية والكوارث األهلية االضطرابات بفعل املتضررين

  دفري إعصار جراء واملتضررة للمخاطر املعّرضة املزارعني أسر (3)؛ 201553 عام يف النينيو ظاهرة عن املتأيت اجلفاف بفعل
                                                 

 .GCP/RAF/489/VEN Saharan Africa-Partnership for Sustainable Rice Systems Development in Sub ةالوثيق  47

OSRO/NEP/504/CAN affected smallholder -based livelihoods of vulnerable earthquake-Restoring agriculturalة الوثيق  48

farmers in Sindhupalchowk, Nuwakot, Dhading, Gorkha, Rasuwa and Dolakha ةوالوثيق ؛  OSRO/NEP/501/BEL Emergency 

assistance for the restoration of earth affected agricultural system in central Nepal for food and livelihood security ؛  
 .TCP/NEP/3504 (E) Emergency response to restore the rural livelihoods of earthquake affected farmersة والوثيق

 OSRO/PAK/502/JPN Project for Assistance to the Recovery and Development of the Agricultural Economy inالوثيقة   49

Federally Administered Tribal Areas. 
  GCP /MAG/081/EC Alimentation Actions Intégrées en Nutrition etالوثيقة   50

 TCP/DRK/3505 (E) Support to vulnerable farmers to mitigate the impact of drought in North and South Hwanghaeالوثقية   51

provinces of the DPR Korea. 
TCP/PHI/3504 (E) communities in the Autonomous  Emergency response to restore the livelihoods of conflict affectedة الوثيق  52

Region in Muslim Mindanao (ARMM) and in Region XII. 
TCP/ETH/3504 (15/XII/ETH/232 -Niño Emergency assistance for vulnerable smallholder households affected by El(الوثيقة   53

induced drought in eastern Amhara and southern Tigray Regions. 
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 حلرارةا ودرجات الثلجية العواصف بفعل ومتضررة للمخاطر معّرضة سورية أسرة 2 400 (4) ؛2015 عام يف فريدي كابو  يف
 55مالوي يف الغزيرة الفيضانات جراء املتضررين املزارعني (5)؛ 201554 الثاين يناير/كانون يف اعتيادي غري حنو على املنخفضة

املتضررين بفعل االضطرابات  املزارعني (6و) التوايل؛ على ،2015 ويونيو/حزيران 2014 األّول ديسمرب/كانون يف 56وغانا
 57ودة.اجل عالية بذور على حصلوا نالذي اليمن يفاملدنية اجلارية 

 
 ذكية نظم اعتماد جمال يف قدراهتما تعزيز خالل من 59السودان وجنوب 58للسودان أيضاا  الدعم الفاو وقّدمت -32

 جودة. ذات غرس ومواد بذور وتوزيع شراء ذلك مشل السودان، ويف الزراعي. لإلنتاج مناخياا 
 

 بواليات ضطلعت اليت الصلة ذات والدولية اإلقليمية املنظمات مع وتعزيزها الشراكات تشجيع املنظمة وواصلت -33
 الدويل االحتادو  البذور، لتجارة األفريقية اجلمعية خاص وجه على املنظمات هذه وضّمت البذور. قطاع بتنمية متصلة

 الدويل واالحتاد ادي،االقتص امليدان يف والتنمية التعاون ملنظمة البذور وخمططات البذور، الختبار الدولية والرابطة للبذور،
 اجلديدة. النباتية األصناف حلماية

 
 النباتات تربية تعزيز -دال

 
 املتعلقة والقدرات يلاحملاص حتسني جمال يف الفين الدعم إىل احلاجة على التأكيد األخرية، دورهتا يف اهليئة، أعادت -34

 بغية مانةاأل وحساب العادي الربنامج من أنشطة عّدة تنفيذ الفاو واصلت التقارير، إعداد فرتة وخالل 60.النباتات برتبية
 احمللية: لزراعةا ونظم اإليكولوجية للزراعات مالءمة أكثر تكون التكّيف جيّدة حمصولية أصناف لتنمية القدرات تعزيز

 
 ديفوار، وكوت ون،والكامري  بنن، يف والدرنية اجلذرية احملاصيل قيمة سالسل تعزيز املنظمة، من بدعم حالياا، جيري 

 اضاألمر  من خالية غرس مواد لتنمية القدرات تعزيز التدخالت هذه ومشلت 61.وأوغندا ورواندا، ومالوي، وغانا،
 ونشرها. ومناولتها والبطاطا، واليام الكسافا لزراعة

                                                 
 TCP/SYR/3502 Emergency assistance to restore the livelihoods of vulnerable greenhouse vegetable crop producers ةالوثيق  54

affected by the snow storm. 

 OSRO/MLW/502/BEL flood affected districts Emergency assistance for resuming smallholder crop production inالوثيقة   55

of Malawi. 
 . TCP/GHA/3506 Restoration of productive capacities of flood affected agricultural households in Ghana الوثيقة   56
TCP/YEM/3503 host  Emergency livelihood support to Internally Displaced People (IDPs) and vulnerableة الوثيق  57

communities living in conflict affected areas of Al Dhale Governorate. 

 ، OSRO/SUD/506/ITA Integrated Food Security and Livelihoods Project (IFSLP) in Eastern Sudanة الــــــــــوثــــــــــيــــــــــقــــــــــ   58
 OSRO/SUD/507/CHA Life-saving food assistance and livelihood support to IDPs and vulnerable householdsة والـوثـيـقــــــــ

affected by conflict in North Darfur State. 
 TCP/SSD/3405 Emergency livelihood support to Internally Displaced Persons (IDPs) and vulnerable hostالوثيقة   59

community families affected by the recent crisis. 
 .Report-CGRFA 15/15 ةالوثيقمن  53الفقرة   60
 .GCP/RAF/448/EC Strengthening linkages between small actors and buyers in the Roots and Tubers Sector in Africaالوثيقة   61
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 وحتديد وتكييفها ةاحملصولي األصناف لتنمية القدرات تطوير على الوطنيني الشركاء الفاو تساعد بنغالديش، يف 
 62البذور. ومنتجي اخلاص القطاع مع بالتشارك اجلودة، لضمان األفضل اإلطار

 معّززة وبذور أساسية بذور إنتاج التدخالت وتشمل 63لألرز. الوراثي التحسني جهود املنظمة تدعم زامبيا، يف 
 النباتات. لرتبية

 أصنافو  حماصيل إدماج خالل من إثيوبيا يف احملاصيل تنويع أخرى، منظمات جانب إىل كذلك،  الفاو وتدعم 
 اصيلاحمل تزايد أساس على التغذوية الزراعة على الرتكيز ويتمّ  .64القائمة الزراعة نظم يف للتكّيف قابلة جديدة

 الفاقد. من واحلدّ  احلصاد، بعد ما مرحلة وإدارة التغذوية، الناحية من الغنية واألصناف
 

 عن للكينوا الدولية السنة حققته الذي النجاح تدعيم التغذية، تعزيز يف املسامهة معرض يف أيضاا، الفاو وواصلت -35
 26 يف خمتلفة كولوجيةإي زراعية ومناطق زراعية نظم ضمن وتسويقه واستخدامه وإدارته وتقييمه احملصول إنتاج تعزيز طريق
 وآسيا. األدىن والشرق أفريقيا يف بلداا 

 
 النظم يف الزراعية البيولوجية التكنولوجيات دور" بشأن للمنظمة الدولية الندوة ُعقدت ،2016 فرباير/شباط ويف -36

 لبيولوجيةا التكنولوجيات تطبيق إمكانية باستطالع الندوة هدف ومتّثل .65الفاو مقر يف روما، يف "والتغذية املستدامة الغذائية
 لتطبيق الناجحة احلاالت دراسات على الضوء سّلط مما مشارك، 400 من أكثر الندوة وحضر األسريني. املزارعني ملصلحة

 والتمويل لفكريةا امللكية حقوق وُحّددت التغذية. وحتسني املستدامة األغذية نظم وضع يف البيولوجية التكنولوجيات
 متنّوعة. زراعية بيولوجية تكنولوجيات اعتماد يف مهمة عوامل أهّنا على والفنية العلمية والقدرات

 
 يف النووية قنياتبالت املعنية الذرية للطاقة الدولية والوكالة والزراعة األغذية منظمة بني املشرتكة الشعبة ودعمت -37

 اآللية اللخ ومن ذلك، عن فضالا  احملاصيل. بتحسني متصل التقين للتعاون مشروعاا  72 تنفيذ يف بلداا  99 والزراعة األغذية
 خمتلفاا  بلداا  44 نم باحثني مع شبكات الشعبة أقامت الذرية، للطاقة الدولية بالوكالة اخلاصة البحوث ملشاريع املنّسقة
 للطفرات ساللة 4 241 حنو تطوير إىل اجلهود هذه وأفضت احملاصيل. حتسني عنوان حتت مشاريع ستة جمال يف للتعاون
 يف صلة ذات معززة مهارات متدرباا  337 واكتسب مطبوعاا. 64 إعداد وإىل عضو دولة 32 يف خمتلفاا  حمصوالا  17 يف الوراثية

 العامل حول املتقّدم لتدريبا مرافق من وغريه النمسا سيربسدورف، يف للشعبة التابعة البيولوجية والتكنولوجيا الزراعة خمترب
 أداة يوه الوراثية الطفرات بأصناف اخلاصة البيانات قاعدة من حمدثة نسخة 2015 مايو/أيار يف وأتيحت سواء. حدّ  على

 .66العامل يف رمسياا  أطلقت اليت الوراثية للطفرات ساللة 3 200 من أكثر عن فيها البحث ميكن إلكرتونية
 

                                                 
UTF/BGD/044/BGD and Capacity Development  Integrated Agricultural Productivity Project Technical Assistanceالوثيقة   62

Component. 

Strengthening Rice Seed Production and Enhancing Extension Services to Increase Rice Production  TCP/ZAM/3501الوثيقة   63

in Zambia. 

 GCP /ETH/085/MUL vulnerable smallholder farmers and Increase the production and productivity of poor andالوثيقة   64

hence increase the availability of diversified livelihood through increased production in crop and livestock products for 

household consumption as well cash generation from market sales of these products. 

  symposium/en/-http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs: املوقع الشبكي للندوة  65

 http://mvd.iaea.org/#!Homeمتاح على شبكة اإلنرتنت على العنوان التايل:   66

http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/en/
http://mvd.iaea.org/#!Home
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 مستدامة بشرية وقدرات مؤسسات بناء -4
 

 ومنظمات خاصة، وشركات عامة، كيانات  هبا تضطلع والزراعة لألغذية النباتية الوراثية باملوارد املتعلقة األنشطة -38
 والبيئة الزراعة قطاعات من وأفراد احمللية واجملتمعات األصلية الشعوب وجمموعات ومزارعون، نباتات، وحدائق حكومية، غري

 قيمة إلضافة رصةف يتيح ومتماسك موحد قطري برنامج إطار يف املختلفة الفاعلة اجلهات هذه وإدماج والتنمية. والبحث
 املؤسسات بناء يف البلدان اهليئة تساعد وبالتايل، 67.أجزائه ُجع حمصلة من أكرب الكل يصبح حبيث املتنوعة جلهودها
 والزراعة. لألغذية النباتية الوراثية املوارد حلوكمة املستدامة واهلياكل

 
 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد الوطنية الستراتيجية -ألف

 
 للموارد وطنية جيةاسرتاتي لوضع التوجيهية اخلطوط بعنوان طوعية مرجعية أداة األخرية، دورهتا يف اهليئة، أقّرت -39

 واإلسبانية، الفرنسيةو  اإلنكليزية باللغات متاحة وهي التوجيهية اخلطوط هذه ونشرت والزراعة. لألغذية النباتية الوراثية
 .68أخرى لغات إىل الرتُجات صدور بانتظار

 
 املستدام. واستخدامها عةوالزرا لألغذية النباتية الوراثية املوارد لصون اسرتاتيجيات متزايد، حنو على األقاليم، وتضع -40

  الزراعة تكييف إطار يف الوسطى أمريكا يف النباتية الوراثية املوارد صون لتعزيز االسرتاتيجية العمل خطة األمثلة وتشمل
  ران(وإي األردن لبنان، )مصر، بلدان أربعة مع األدىن الشرق إقليم يف الفاو وعملت .2024-2014ة للفرت  املناخ تغريّ  مع

 املوارد هذه صونل األولوية ذات األنشطة حتّدد والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد وطنية اسرتاتيجيات وضع على
 .69البلدان يف املستدام واستخدامها

 
 يف والزراعة لألغذية ةالنباتي الوراثية املوارد تنوّع لصون وطين برنامج إنشاء أجل من مولدوفا يف جهود حالياا  وتُبذل -41

 املواقع يف الصون ية:الثان العاملية العمل خلطة األربعة الرئيسية اجملاالت العمل ويتناول املستدام. واستخدامها الطويل األجل
 والقدرات. املؤسسات وبناء املستدام، واالستخدام الطبيعية املواقع خارج والصون الطبيعية،

 
  بوتان، بنغالديش، وحتديداا  آسيا، يف بلداا  15 يف القدرات تنمية جهود املعاهدة، مع بالتعاون الفاو، ودعمت -42

 لوضع وفييت نام لند،تاي النكا، سري الفلبني، باكستان، نيبال، ميامنار، منغوليا، ماليزيا، الو، إندونيسيا، اهلند، كمبوديا،
 .70لدانالب بني والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد للحدود العابر التدفق تسريع أجل من تعاوين إطار

 
                                                 

 .خطة العمل العاملية الثانية من 214الفقرة   67

 متاح على شبكة اإلنرتنت على العنوان التايل:  68
http://www.fao.org/publications/card/en/c/20217930-4d14-4e87-b144-8e0adb6828a7/ 

 TCP/SNO/3401 Optimizing the Use of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture for Adaptation to Climateالوثيقة   69

Change. 

 GCP/RAS/284/JPN Understanding and implementation of the International Treaty on Plant Genetic Enhancingة الوثيق  70

Resources for Food and Agriculture in Asia. 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/20217930-4d14-4e87-b144-8e0adb6828a7/
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 الوطنية التصال جهات -باء
 

 العمل خطة تنفيذ نع لإلبالغ وطنية اتصال جهة بعد تسم   مل اليت البلدان ُجيع األخرية، دورهتا يف اهليئة، دعت -43
 خطة تنفيذ لرصد وطنية اتصال جهة 100 من جمموع رمسياا  ُعنّي  الطلب، هلذا واستجابةا  .71بذلك القيام إىل الثانية العاملية
 العامل. يف والزراعة لألغذية ةالنباتي الوراثية املوارد حالة عن الثالث التقرير بشأن القطرية التقارير وإعداد الثانية، العاملية العمل

 البلدان لدى كاا مشرت  اهتماماا  وكذلك الثانية، العاملية العمل خطة بتنفيذ البلدان جانب من قوياا  التزاماا  ذلك يعكس وقد
 املستدام. واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد هذه صون حبالة

 
 زراعةوال لألغذية النباتية الوراثية الموارد بشأن المبكر واإلنذار للمعلومات العالمي النظام -جيم

 
 تنفيذ جمال يف رزاحمل الشامل التقّدم وتوجيه رصد والزراعة األغذية منظمة يف األعضاء من وغريها احلكومات تتوىّل  -44

 األخرية، دورهتا يف اهليئة، ورّحبت اهليئة. خالل من الصلة ذات املتابعة وعمليات املتجددة الثانية العاملية العمل خطة
 العاملي النظام يف بالكامل وإدماجه على الصعيد الوطين املعلومات تبادلليات آل احلاسويب التطبيق مبستوى باالرتقاء

 72الثانية. العاملية العمل خطة تنفيذ عن اإلبالغ تيسري أجل من املبكر واإلنذار للمعلومات
 

 املتاحة املعلومات لنشر ،2006 عام منذ ،على الصعيد الوطين املعلومات تبادل آليات البلدان واستخدمت -45
 خطة تنفيذ لرصد فيدةم اآلليات هذه أن تبني احلاالت من كثري  ويف والزراعة. لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن للجمهور

  العامل. يف اعةوالزر  لألغذية النباتية الوراثية املوارد حلالة الدورية العاملية التقييمات وإعداد الثانية العاملية العمل
 لى الصعيد الوطينع املعلومات تبادلآليات  من العديد استضافة على البداية يف الفاو وافقت البلدان، طلب على وبناء
  الفاو يف املعلومات لتكنولوجيا جديدة سياسة تنفيذ أعقاب ويف .73هبا اخلاصة اإللكرتونية اخلدمة حواسيب على

 أرشفة ومّتت .على الصعيد الوطين املعلومات تبادلآليات  يستضيف الذي اجملال يف العمل توقف ،2015 يونيو/حزيران يف
 مارس/آذار 1 من واعتباراا  74 تارخيية. ألسباب سُتحفظ حيث الفاو جمال ضمن جديد عنوان إىل ونُقلت اآلليات هذه

 فقط، األرشيف يف املوجودة على الصعيد الوطين املعلومات تبادلآليات ب اخلاصة البيانات قواعد إىل النفاذ ميكن ،2017
  احلفاظ يف رغبت اليت البلدان من يرجى ولذلك اآلليات. هلذه القطرية اإللكرتونية البوابات فرادى ستلغى حني يف

  هبا اصةاخل الوطنية االتصال جهات خالل من املنظمة إبالغ هبا، اخلاصة اآلليات هلذه اإللكرتونية البوابات على
  خلاصةاعلى الصعيد الوطين  املعلومات تبادلليات آل اإللكرتونية البوابات انتقال لتسهيل ،2017 مارس/آذار 1 قبل
 سلسة. بطريقة جديد إلكرتوين خادم إىل هبا
 

 يف ملتمثلا املزدوج الغرض خلدمة املبكر، واإلنذار للمعلومات اجلديد العاملي النظام هيكلة إعادة حالياا  وجتري -46
 للموارد الرئيسيني ةاملصلح وأصحاب الوطنية االتصال جهات قبل من الثانية العاملية العمل خطة تنفيذ عن اإلبالغ تسهيل

                                                 
 .Report-CGRFA/15/15الوثيقة  من 18الفقرة   71

 .Report-CGRFA/15/15الوثيقة  من 56الفقرة   72
73  www.pgrfa.org 
74  archive-gpa-www.fao.org/pgrfa 

http://www.pgrfa.org/
http://www.pgrfa.org/
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 استكماله، يتم أن وما االستخدام. سهلة واجهة خالل من للجمهور املعلومات هذه وإتاحة والزراعة، لألغذية النباتية الوراثية
 والزراعة ألغذيةل النباتية الوراثية املوارد صون حالة عن عامة حملة املبكر واإلنذار للمعلومات اجلديد العاملي النظام سيوفر

 خلطة 18 األولوية ذات اجملاالت يف احملرز التقدم مستوى وسيعكس والعاملية. واإلقليمية الوطنية املستويات على واستخدامها
 جهات فاتلتصني أيضاا  االعتبار يف األخذ مع اهليئة، اعتمدهتا اليت 63الـ  املؤشرات جمموعة إىل استنادا الثانية، العاملية العمل

 مستوى األرفع ملركبةا املؤشرات نشر أيضاا  سيتم املبكر، واإلنذار للمعلومات اجلديد العاملي النظام ومبوجب الوطنية. االتصال
 واإلقليمية الوطنية توياتاملس على والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد الثالثة األهداف حنو احملرز التقدم على تدل اليت

 والعاملية.
 

 لمطلوبةا التوجيهات   -رابعاا 
 

 أن: يف اهليئة ترغب قد -47
 

 وبأن والزراعة، لألغذية ةالنباتي الوراثية للموارد الثانية العاملية العمل خطة تنفيذ تقييم بنتائج علماا  تأخذ (1)
 اإلنذارو  للمعلومات العاملي للنظام التابع التقارير إعداد نظام خالل من تقدم، أن إىل البلدان تدعو
 2012 لعامنيا بني املذكورة العمل خلطة تنفيذها عن معلومات النباتية، الوراثية املوارد بشأن املبكر

 ؛2017 األول ديسمرب/كانون 31 أقصاها مهلة ضمن األحوال كل  ويف ممكنة، فرصة أقرب يف 2014و
 متاحة أموال اهل توجد ال واليت جتديدها موعد حان اليت العينات من املرتفع العدد إزاء قلقها عن تعرب (2)

 لعينات،ا بتجديد للسماح األموال إلتاحة ذات الصلة الدولية واملنظمات احلكومات تناشد وأن حالياا،
 كثب؛  عن املسألة هذه رصد مواصلة إىل والزراعة األغذية منظمة تدعو وأن

 مشروع وتقدمي تقاريررفع ال تبسيط إمكانيات بشأن واملراقبني اهليئة أعضاء مع التشاور املنظمة إىل تطلب (3)
 فيها؛ للنظر العمل، جلماعة املقبلة الدورة إىل مبسطة تقارير لصيغة مقرتح

 متفق رتاتف على الفاو إىل التقارير رفع يف الوطنية االتصال جهات دعم مواصلة املنظمة إىل تطلب (4)
 بالدهم، يف لثانيةا العاملية العمل خطة وتنفيذ والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد حالة عن عليها،

 املبكر؛ واإلنذار للمعلومات العاملي النظام خالل من
 لنشر هاستخدامو  املبكر واإلنذار للمعلومات العاملي النظام هيكلة إعادة استكمال املنظمة إىل تطلب (5)

  املعاهدة؛ تنفيذ دعملدى و  الثانية العاملية العمل خطة تنفيذ عن املعلومات
 يف الزراعةو  لألغذية النباتية الوراثية املوارد صون إىل الرامية البلدان جهود مؤازرة املنظمة إىل تطلب (6)

 القائمني والتكامل طالرواب توطيد وإىل للمحاصيل، الربّية األقارب فيها مبا املزارع، ويف الطبيعية مواقعها
 وخارجها؛ الطبيعية املواقع يف الصون عملييت بني

 لألغذية نباتيةال الوراثية ارداملو  لصون واإلقليمية الوطنية الشبكات تعزيز مواصلة املنظمة إىل تطلب (7)
 الشراكات؛ وتيسري القدرات بناء أنشطة خالل من ذلك يف مبا والزراعة



CGRFA-16/17/16 18 

 

 لألغذية لنباتيةا الوراثية املوارد صون بشأن عاملية شبكات بإقامة املتعلقة املفاهيمية املذكرة تستعرض (8)
 يف مبا بلة،املق اخلطوات بشأن القرارات اختاذ هبدف املزرعة مستوى على وإدارهتا موقعها يف والزراعة

 العمل؛ جلماعة املقبلة الدورة قبل للشبكة االفتتاحية اجللسة عقد ذلك
 لدى ليةاألص األنواعاألصناف/ صون بشأن الطوعية التوجيهية للخطوط املنقح املشروع تستعرض (9)

 هبدف ،وطينال املستوى على للمحاصيل الربية األقارب صون وبشأن الوطين املستوى على املزارعني
  إقرارها؛

 بنوك على ةاحملافظ أجل من تبذهلا اليت اجلهود يف للبلدان الدعم تقدمي مواصلة املنظمة إىل تطلب (10)
 تخدامها؛واس وتقييمها وتوصيفها وصوهنا للمحاصيل الوراثية املادة ُجع مواصلة بغرض اجلينات

 وقدراهتا حملاصيلا حتسني جمال يف قدراهتا لتعزيز شاملة بطريقة البلدان دعم مواصلة املنظمة إىل تطلب (11)
 املشرتك نامجوالرب  املصلحة، أصحاب املتعددة الربامج خالل من ذلك يف مبا النباتات، تربية جمال يف

 العمل خطة نفيذت بدعم يتعلق ما يف سيما ال الذرية، للطاقة الدولية والوكالة والزراعة األغذية منظمة بني
 الدولية؛ املعاهدة من 6 واملادة الثانية العاملية

 خالل من ذلك يف مبا للبذور، الوطنية اسياساهت وضع يف البلدان دعم مواصلة املنظمة إىل تطلب (12)
 للبذور؛ الوطنية السياسات لصياغة الطوعي الدليل استخدام

 الثانية امليةالع العمل خطة تنفيذ عملية يف البلدان ملؤازرة امليزانية خارج من موارد تقدمي إىل تدعو (13)
 لألغذية يةالنبات الوراثية للموارد وطنية اسرتاتيجيات وتنفيذ وضع خالل من ذلك يف مبا ورصدها،
 الوراثية لمواردل وطنية اسرتاتيجية وضع بشأن اهليئة عن الصادرة التوجيهية اخلطوط مراعاة مع والزراعة،

 االقتضاء. حسب والزراعة لألغذية النباتية


