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 المقدمة -أولا 
 
، لدى اعتماده خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية )الفاو( جملس منظمة األغذية والزراعةوافق  -1

لألغذية والزراعة، على أن تقوم احلكومات وأعضاء آخرون يف املنظمة برصد وتوجيه التقدم احملرز يف تنفيذها وعمليات 
املتابعة املتصلة هبا من خالل هيئة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وهبدف االضطالع هبذه الوظيفة، اعتمدت اهليئة 

ة حّداا لك، أقرت اهليئة يف دورهتا العادية اخلامسة عشر ذيذ خطة العمل العاملية الثانية. كجمموعة من املؤشرات لرصد تنف
 1.ألغذية والزراعةالتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية يف العامل لزمنياا لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد 

 لى اهليئة.عتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية لتقييم نبغي عرض ، يعتمدته اهليئةي اذالزمين ال للجدولووفقاا 
 
املنبثقة عن ة يإلعداد تقييم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية والنتائج الرئيس املتبعةتلّخص هذه الوثيقة العملية و  -2
بني يناير/كانون تدة املم اإلبالغىل املعلومات الواردة من البلدان واملنظمات الدولية لفرتة لتقييم. وتستند هذه النتائج إا

نفيذ خطة العمل العاملية تقييم تاملعنونة . ويرد تقييم أكثر تفصيالا لتنفيذ اخلطة يف الوثيقة 2014ويونيو/حزيران  2012الثاين 
 2014.2-2012عة للفرتة الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزرا

 
 إعداد التقييم -ثانياا 

 
لنظام ااالتصال الوطنية املعّينة رمسياا إىل رفع التقارير من خالل  جهاتت ، ُدعي2015أكتوبر/تشرين األول  1يف  -3

مؤشراا اتفقت عليها  63الذي يستند إىل  3،صيغة التقارير، عرب استخدام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لرفع التقارير
يونيو/حزيران  30و 2012يناير/كانون الثاين  1عن األنشطة اليت أجرهتا بلداهنا لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية بني  4اهليئة،
والزراعة  متصلة حبالة صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية. إضافةا إىل ذلك، طُلبت معلومات بشأن مسائل خمتلفة 2014

 .2014ستخدامها على حنو مستدام حبلول هناية يونيو/حزيران وا
 
وكما اتفقت عليه اهليئة، طُلب أيضاا إىل جهات االتصال الوطنية توفري رأي قائم على اخلربة بشأن مستوى إجناز   -4

ؤشرات امللوضع  ربةخلالقائمة على اكل مؤشر من املؤشرات الثالثة والستني اليت اعتمدهتا اهليئة. وقد استخدمت هذه اآلراء 
 الثالثة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت اعتمدهتا اهليئة: األهدافلكّل من  رفع مستوىاألركبة امل
 

 والزراعة حفظ الموارد الوراثية النباتية لألغذية -1الهدف 
لنباتات وأقارهبا الربية، واألنواع الربية من اف  مزيد من التنوّع الوراثي للنباتات املزروعة ، يُ 2020حبلول عام 

 الغذائية يف املوقع، يف املزرعة، وخارج املوقع، على حنو تكميلي؛
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  الستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -2الهدف 
، يكون قد ازداد استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لتحسني التكثيف املستدام 2020حبلول عام 

 لإلنتاج احملصويل وسبل العيش، مع تقليص هشاشة احملاصيل والنظم احملصولية؛ 
 

 القدرات المؤسسية والبشرية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -3الهدف 
تتعزَّز و مهية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واعني ألمن الناس  أكرب ، سيكون عدد2020حبلول عام 

القدرات املؤسسية والبشرية لصوهنا واستخدامها على حنو مستدام مع التقليل إىل أدىن حد من التآكل الوراثي 
 وصون التنوّع الوراثي هلذه املوارد يف الوقت ذاته.

 
النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لرفع التقارير على املوقع الشبكي للمنظمة خبمس لغات رمسية أُتيح  -5

لدخول نظام رفع  أوراق تفويضوقد ُمنحت جهات االتصال الوطنية  5لتيسري عملية رفع التقارير القطرية وحتليل البيانات.
 بثالث لغات رمسية. التقارير إضافةا إىل تعليمات للدخول ودليل املستخدم

 
ة النباتية لألغذية ملوارد الوراثيدولية حتوز جمموعات خارج املوقع من امراكز حبوث زراعية إقليمية و دعت الفاو أيضاا و  -6

والزراعة لتوفري املعلومات، وخباصة عن هذه اجملموعات. كما أن مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومبادرة 
سني الذرة ، واملركز الدويل للزراعة االستوائية، واملركز الدويل لتحاملنظمة الدولية للتنوع البيولوجيمن أجل أفريقيا، و  األرزّ 

واملعهد ، لحراجة الزراعيةلوالقمح، واملركز الدويل للبطاطا، واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة، واملركز العاملي 
 لبحوث الثروة ، واملعهد الدويل للزراعة االستوائية، واملعهد الدويلث احملاصيل يف املناطق االستوائية شبه القاحلةالدويل لبحو 
صيغة رفع ل وث األرز، واملركز العاملي للخضر توفر معلومات للفاو على أساس نسخة مكّيفةـلبحي ـد الدولـعهوامل ،احليوانية

 التقارير اليت تستخدمها البلدان. 
 
يف  58 هبلداا قد أجنز صيغة رفع التقارير االلكرتونية )باإلجابة على ما متوسط 43، كان 2016مارس/آذار يف و  -7

عت بيانات بشأن جُ  ،بالنسبة إىل سؤال واحد حمّدد ومؤشراته الثالثة املرتبطة مبجموعات خارج املوقعو املائة من األسئلة(. 
، يف مليون جمموعة 1.17تقارير مباشرة إىل الفاو بشأن بلدان  تمركزاا دولياا. وقدم 12بلداا و 71مليون جمموعة من  3.6

 ."Genesysبوابة "و  "EURISCO" من فهرسوردت خبصوص اجملموعات األخرى قد البيانات حني أن 
 
نتاجات استاستخالص سىن أكرب من التقارير القطرية ضروري ليت اعموم، جتدر اإلشارة إىل أن عددوعلى ال -8
سني عملية رفع التقارير البحث يف كيفية حتهم من امل لك،لذو احلالة العاملية لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية. بيتعلق  ما يف

نية وغريها من ن جهات االتصال الوطاخللوص إىل أاملكتسبة خالل التقييم األول، ميكن . وباالستناد إىل التجارب القطرية
انات بشأن تنفيذ خطة العمل توفري بييف ، املساعدة والتوجيه على األقل يف البدايةبرفع التقارير تتطلب،  اهليئات املعنية

  الفاو.  انبج" املعلومات اليت مّت توفريها يستوجب موارد بشرية كبرية من من جودةالعاملية الثانية. كما أن "التحقق 

                                                      
 االنكليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية والروسية.اللغات   5
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 المؤشرات المركبة األرفع مستوى - ثالثاا 
 
هتدف املؤشرات املركبة األرفع مستوى إىل تقييم التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف الثالثة للموارد الوراثية النباتية  -9

يذ خطة العمل ويساهم تنفلألغذية والزراعة، وإىل تسهيل مقارنة األداء مع مرور الوقت وبني البلدان واملناطق اإلقليمية. 
هداف املعتمدة، ويغطي كل من األنشطة ذات األولوية بعداا معينا ألحد األهداف الثالثة العاملية الثانية ككل يف حتقيق األ

، واألنشطة ذات األولوية 1من خطة العمل العاملية الثانية يف اهلدف  7إىل  1ويساهم فيه. وتساهم األنشطة ذات األولوية 
. ويتم تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ كل من 3يف اهلدف  18إىل  13، واألنشطة ذات األولوية 2يف اهلدف  12إىل  8

األنشطة ذات األولوية من خطة العمل العاملية الثانية من خالل جمموعة من املؤشرات اليت اعتمدهتا اهليئة. يرد مزيد من 
لوراثية النباتية ا الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد ةعنوناململركبة األرفع مستوى يف الوثيقة املعلومات عن وضع املؤشرات ا

 6.لألغذية والزراعة
 
ولغرض التقييم احلايل، مّت احتساب املؤشرات املركبة األرفع مستوى باالستناد إىل املعلومات اليت وفرهتا جهات  -10

 يف املائة من املؤشرات.  91صّنفت مستوى اإلجناز يف بلداهنا بالنسبة إىل متوسط و  7بلداا، 33االتصال الوطنية من 
 

 صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (1)
 
كان التقدم احملرز على صعيد صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أضعف من التقدم احملرز باجتاه حتقيق  -11

. إمنا ُصّنف 1 لشكلارات املركبة األرفع مستوى املطابقة هلما يف ؤش، كما تبّينه املاهلدفني اآلخرين خالل فرتة رفع التقارير
التقدم احملرز يف جمال الصون خارج املوقع على أنه أعلى بكثري من التقدم يف الصون يف املوقع، كما تبنّي ذلك مقارنة 

ّما التقدم الذي ُأحرز ع. وأتصنيفات األنشطة ذات األولوية للصون يف املوقع مع تصنيفات هذه األنشطة للصون خارج املوق
يف جمال الصون خارج املوقع فقد صّنفه معظم اخلرباء إجيابياا بصورة عامة، يف حني صّنفوا التقدم يف جمال الصون يف املوقع 

 نسبياا. على أنه منخفض واإلدارة
 

                                                      
 .67 نظر أيضاا ورقة الدراسة األساسية رقما؛ CGRFA-1.4/15/15 ةالوثيق  6

 يف التحليل اإلجايل. إلدراجهاكافياا   اثنانبلدان  مل يكن عدد املؤشرات اليت صنفها  7
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 والمممممؤشممممممممممممراتالمؤشرات المركبة األرفع مستوى، والمتوسطات العالمية لألنشطة ذات األولوية  -1 الشكل
 الثالثة والستون لخطة العمل العالمية الثانية بالستناد إلى تصنيفات جهات التصال الوطنية

 
 

 .63لإلجنازات األعلى( للمؤشرات الـ 8لإلجنازات األدىن و 1متثل النقاط متوسط قيم التصنيف )وترتاوح بني 
 نشاطاا. 18متثل اخلطوط املتقطعة متوسط قيم التصنيف لألنشطة ذات األولوية البالغ عددها 

 متثل اخلطوط املتواصلة متوسط قيم التصنيف للمؤشرات املركبة األرفع مستوى الثالثة.
 .ملتصلني بالصونمتثل اخلطوط باللون األخضر الفاتح متوسط قيم التصنيف للمؤشرين املركبني األرفع مستوى الفرعيني وا

 
 في المزرعة الموارد في الموقع وإدارتها صون

 
واجهت  اجملال يف خطة العمل العاملية الثانية الذي ناّتضح أن صون املوارد يف املوقع وإدارهتا يف املزرعة يشكال -12

البلدان الصعوبة األكرب يف تنفيذه. والدليل على ذلك هو أن متوسط التصنيف للمؤشرات اإلثين عشرة املطابقة له وللمكون 
امها على حنو دممّا هو عليه بالنسبة إىل صون املوارد خارج املوقع واستخ الفرعي من املؤشر املركب األرفع مستوى أدىن
ة حمددة، فيد عن إحراز تقدم جّيد يف أنشطلرغم من هذه الصورة اإلجالية، أُ مستدام والقدرات املؤسسية والبشرية. وعلى ا

لدى املزارعني  التالسالاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، إضافةا إىل إدارة األصناف و  حصروخباصة يف جمال مسح و 
 ميكن تلخيص نتائج تقييم األنشطة ذات األولوية على النحو التايل:يف املزرعة. و 

 
 مسح 5 222ن ـر مـراء أكثـد عن إجـأُفية. ـة والزراعـة لألغذيـة النباتيـاملوارد الوراثي حصر، مسح و 1األولوية  ذوالنشاط 
من األصناف الربية املتمايزة والغالبة. ورغم أن هذا ميثل تقدماا ملحوظاا  1 800 من ألكثريف املوقع ويف املزرعة  وحصر
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يف املائة من األنواع اليت جرى  55على صعيد جع وتوثيق البيانات وتقييم هذه املوارد، بيّنت التقارير أن أكثر من 
الت رورة القيام بتدخمهددة باخلطر. وهذا يعين ضيف املائة من األصناف اليت جرى مسحها  11مسحها وحوايل 

 غذية والزراعة للتأكد من وجودها من أجل احلفاظ عليها.املوارد الوراثية النباتية لأل جمرد حصرتتعّدى 
 

التقارير عن  أفادتدعم إدارة وحتسني املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزرعة.  ،2 األولويةذو  النشاط
لبلدان حيث كان يف ابذل جهود ملحوظة لدعم إدارة وحتسني املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزرعة 

التنوع الوراثي احملصويل يف املزرعة واسع النطاق وهاماا بصورة خاصة للنظم الغذائية، والتغذية وسبل معيشة 
فيها أكثر  مشروعاا إلدارة املوارد يف املزرعة وشارك 240شارت التقارير إىل أكثر من الزراعية. وأ احمللية اجملتمعات

بلداا يف جيع القارات. كذلك، أجرى حوايل  29زراعياا يف  حملياا  جمتمعاا  677ألف مزارع ينتمون إىل  172من 
بلداا قدم  15يف جماالت حمّددة يف  املزارعني. وعالوةا على ذلك، ارفمشروعاا تقييماا لألصناف احمللية أو ملع 136

الت املزارعني أشارت التقارير إىل زراعة أصناف وسالتقريراا، وحيث طغت حماصيل ذات أمهية تقليدية وتنوّع كبري، 
يف املائة من األراضي املزروعة. كما أفاد عدد من البلدان عن إعادة توزيع األنواع احمللية أو  45على أكثر من 
 الزراعية، إّما مباشرة من بنوك اجلينات أو من خالل بنوك احمللية ية على املزارعني أو اجملتمعاتالسالالت الرب 

 البذور على مستوى اجملتمعات احمللية.
 

 .، مساعدة املزارعني يف حاالت الكوارث على إعادة نظم احملاصيل إىل هيئتها األصلية3األولوية ذو النشاط 
توزيع بذور جيدة ومواد زراعية كجزء من املساعدات الطارئة إلعادة إطالق عجلة اإلنتاج أشارت التقارير مراراا إىل 

حمصوالا حملي  25الزراعي بعد وقوع كوارث طبيعية أو نزاعات يف البلدان الضعيفة. وقد مّت توزيع بذور ومواد زراعية لـ
اعتماد سياسات إلدارة املخاطر، مبا داا عن بل 11اإلنتاج يف معظم احلاالت، خالل فرتة رفع التقارير. كذلك، أفاد 

 يف ذلك تقييم أمن البذور وأحكام أخرى، إلعادة نظم احملاصيل إىل هيئتها األصلية بعد فرتات خلل ملحوظة.
 

شارت أ، تشجيع صون وإدارة األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية يف املوقع. 4األولوية ذو النشاط 
التقارير إىل إيالء اهتمام أكرب لألقارب الربية للمحاصيل يف صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املوقع 

يف املائة من مواقع الصون  14.2واستخدامها على حنو مستدام. وبصورة إجالية، أفادت التقارير عن أن حوايل 
تفيد من خطط إدارة تعاجل مسألة األقارب الربية للمحاصيل والنباتات تسموقع  15 000البالغ عددها أكثر من 

نشاطاا يف جمال صون األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية  78الغذائية الربية. وجرى تنفيذ ما جمموعه 
 مادة 2 000 شارت التقارير إىل أنه جرى صون أكثر منأبلداا. و  19 يفالربية يف املوقع وإدارهتا بدعم مؤسسي 

يث . إمنا كانت هذه التطورات املشجعة حمدودة من حألقارب الربية للمحاصيلا، وهي يف أغلبيتها من يف املوقع
أهنا األقل عرب جيع باألولوية  يالنشاط ذهذا . وصّنفت البلدان اليت قّدمت التقارير إجنازاهتا بالنسبة إىل النطاق

ية يشري إىل أنه نظراا إىل أمه خطة العمل العاملية الثانية. وهذانشاطاا يف  18األنشطة ذات األولوية البالغ عددها 
 هذه املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ينبغي بذل مزيد من اجلهود يف صوهنا وإدارهتا.
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 ون الموارد خارج الموقعص
 

عشر مؤشراا املتصلة باألنشطة ذات األولوية يف جمال صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية  االثينحظيت جمموعة  -13
والزراعة خارج املوقع مبتوسط التصنيف الثاين األعلى، األمر الذي يشري إىل درجة الرضا العالية النسبية لدى البلدان بالنسبة 

 إىل التقدم احملرز يف جمال الصون خارج املوقع.
 

العايل  . هبدف عكس املستوىدعم اجلمع املوجّه للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 5األولوية ذو اط النش
وقد أّدت إىل جع بعثة جع.  890بلداا ما جمموعه  31األولوية، نّفذ  يالذي أويل هلذا النشاط ذ الهتماممن ا

حمصول أو جمموعة من احملاصيل. وكانت احلبوب واخلضر والبقوليات جمموعات  800عّينة من  20 000أكثر من 
عن  12احملاصيل اليت حظيت بالقدر األكرب من املواد اجملّمعة. كذلك، أفادت املراكز الدولية للبحوث الزراعية الـ

 يف جمموعاته وأفاد بلداا ثغرات 29حّدد حمصوالا أو جمموعة من احملاصيل. و  18عّينة من  8 100جع أكثر من 
، عن وضع اسرتاتيجيات جع مستهدفة ألغلبية كبرية من احملاصيل اليت يتّم صوهنا. وباالستناد إىل حتليالت الثغرات

حمصوالا أو جمموعة من احملاصيل. وبالنسبة إىل املراكز الدولية، تتطّلب  350طلبت البلدان إجراء جع موّجه حلوايل 
 حمصوالا أو جمموعة من احملاصيل عملية جع موّجه. 65زات اليت تضم أكثر من معاجلة الثغرات يف احليا

 
حظت زيادة يف حني لو . إدامة صون البالزما اجلرثومية يف املواقع الطبيعية والتوسع فيه، 6األولوية ذو النشاط 

ظم بلدان ، شهدت هذه القدرات تقلصاا ملحوظاا يف معاألساسيةإجالية يف القدرات البشرية، واملالية ويف البنية 
مليون نوع يف البلدان األحد  3.6أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وأمريكا الالتينية. وقد مّت احلفاظ على حوايل 

يف املائة تقريباا من اجملموع(. وحوايل نصف  20عشرة ) االثيناملراكز الدولية يف والسبعني اليت جرى تقييمها و 
، تعّززت بشكل كبري جهود صون 2009اإلجالية تعود للمحاصيل الغذائية التسعة اهلامة. ومقارنة بعام  عّيناتلا

يف املائة، على التوايل، يف  27إىل  16املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع، كما تبّينه الزيادة من 
يف املائة  41عينات الفردية )متوسط لل االستنساخ اآلمنتفاع مستوى اليت مّت صوهنا، وار  األصناف واألنواععدد 

 الرتاجع السبب الرئيسي يف يُعزىيف املائة من اجملموعات اليت حتوزها مراكز دولية(. و  83من اجملموعات الوطنية و
تقارير أكثر اتساقاا  رشيد برامج الصون يف البلدان، وإىلعدد العّينات اليت مّت صوهنا يف ت إىليف املائة  17بنسبة 

كن استبداهلا. ي خسائر كبرية ال ميومل تشر البلدان إىل أأُزيلت منها البيانات املتصلة مبجموعات العمل املزدوجة. 
دان، وخباصة تكملة جهود البلوقد بقيت أنشطة الصون يف املراكز الدولية للبحوث الزراعية هامة، واستمرت يف 

 ية والعاملية. يف ما خيّص تغطيتها اإلقليم
 

تصلة الثالثة ذات األولوية امل األنشطةيف جتديد املدخالت املوجودة خارج املوقع وإكثارها. ، 7األولوية ذو النشاط 
بصون املوارد خارج املوقع، كان هذا النشاط األقل تشجيعاا من حيث النتائج. وفد بينت املعلومات اليت مّت جعها 

وبالنسبة يف املائة حباجة إىل جتديد.  38يف املائة منها قد جتّدد يف حني أن  18ألف عينة تقريباا أن  900بشأن 
يف املائة من هذه العينات اليت كانت إىل التجديد، مل تتوفر امليزانية. وأّما اجملموعات لدى املراكز الدولية  40إىل 

 يف املائة منها خالل فرتة التبليغ 10 يلياا: فقد جتّدد حواللبحوث الزراعية فهي يف حال أفضل، وإن مل يكن مثال
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حان موعد جتديدها، مل  من العّينات اليت يف املائة 12بالنسبة إىل ، و يف املائة منها كان حباجة إىل جتديد 13و
 تتوفر امليزانية املطلوبة.

 
 الستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (2)

 
سجل االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة العالمة الثانية األعلى للمؤشرات املركبة األرفع  -14

(. وقد ضّمت األنشطة اليت أشارت إليها التقارير توصيف وتقييم العّينات، وإدارة وتوزيع اجملموعات، 1 الشكلاملستوى )
ازت أنشطة ونظم البذور وتشجيع تنويع اإلنتاج احملصويل وزيادة التنويع احملصويل يف املزرعة. وقد ح، الرتبية وما قبل الرتبيةو 

ذات أولوية خمتلفة تصنيفات متباينة: حظي دعم إنتاج البذور وتشجيع إجراءات التنويع متوسط التصنيفات األعلى واألدىن 
 على التوايل.

 
ستخدامها. ا جمموعات فرعية حمددة وتقييمها وزيادة تطويرها لتيسريالتوسع يف توصيف ، 8األولوية  ذوالنشاط 
طوير ، وجرى تيف املائة من العينات احملفوظة يف بنوك جينات وطنية 50كثر من مورفولوجي أل توصيف جرى
 175 000 بتوزيع أكثر من الوطنية من اجملموعات. وقامت بنوك اجلينات حمددة اخلصائصجمموعة فرعية  1 000

تقريباا. وأشارت املراكز الدولية للبحوث الزراعية إىل  اخمتلف حمصوال 280عّينة( من  350 000مدخالا )وأكثر من 
 أرقام مماثلة للعّينات احملفوظة يف بنوك اجلينات اخلاصة هبا.

 
كان .  اعدهتاق دعم اجلهود يف جماالت استيالد النباتات، وحتسينها الوراثي، وتوسيع نطاق ،9األولوية ذو النشاط 

تعلق باحملاصيل حمصول، وكان معظمها ي 300ل الرتبية ألكثر من برنامج أو مشروع للرتبية وما قب 500وجد حوايل ي
بكات املستخدمة يف أنشطة الرتبية هذه من ش اجلرثومية البالزمانصف اهلامة. كما أنه مّت احلصول على أكثر من 
د اصة باملراكز الدولية، وأظهرت بالتايل تكافالا واضحاا بني بعضها. وقإقليمية أو دولية أو من بنوك للجينات خ

هدف ثلث األنشطة إىل معاجلة الصعوبات اليت تواجهها نظم اإلنتاج لدى املزارعني على نطاق صغري أو اجملتمعات 
 100بلداا ملا يقارب  20نشاط يف جمال التعزيز الوراثي وما قبل الرتبية يف  200كذلك، مّت تنفيذ حوايل احمللية.  

حمصول. وشّكلت األنواع والسالالت احمللية، وإىل حّد بعيد، أنواع املواد األكثر استخداماا. وكان يعمل حوايل 
بلداا؛ وترّكز عملهم يف معظمه على الفاكهة،  30مربٍّ ناشط للنباتات يف مؤسسات القطاع العام يف  2 000

مربٍّ للنباتات يف القطاع اخلاص، عملت أغلبية كبرية منهم يف احلبوب.  500 يلواحلبوب واخلضر. وكان يعمل حوا
 مربٍّ للنباتات. 150حمصوالا واستخدمت  36برناجماا أو نشاطاا للرتبية حول  56وأفادت املراكز الدولية عن 

 
جرى تنفيذ  ع.التنويتشجيع الزراعة املستدامة بتنويع إنتاج احملاصيل والتوسع يف هذا ، 10األولوية ذو النشاط 

حمصوالا جديداا  70 قرابة حمصوالا خمتلفاا، حيث أُدخل 145بلداا ألكثر من  24برامج وأنشطة لتنويع احملاصيل يف 
 واليت ميكن تسويقها. على النحو األمثلنوعاا غري مستخدم  160أو نوعاا برياا يف الزراعة. ومّت حتديد أكثر من 

نظم لامشروعاا أو برناجماا متصالا بتحسني التنوع الوراثي النبايت يف  25ز الدولية إضافةا إىل ذلك، نّفذت املراك
 حمصوالا أو جمموعات خمتلفة من احملاصيل. 12يف  احملصولية
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تشجيع تنمية وتسويق جيع األصناف، ويف املقام األول أصناف املزارعني/النباتات  ،11األولوية ذو النشاط 
هلذا النشاط  ت. يف معظم البلدان العشرين اليت وفّرت بيانااملستخدمة على النحو األمثلاألصلية واألنواع غري 

و/أو  لتشجيع تنمية و/أو تسويق أصناف وغري ذلكقانوناا وطنياا خمتلفاا، وسياسات،  53وجد األولوية، كان ي ذي
حمصول  200برناجماا أو مشروعاا ألكثر من  530أكثر من  هناكلمزارعني. إضافةا إىل ذلك، كان النباتات األصلية ل

على النحو نوعاا غري مستخدم  168حمصول، و 200قرابة ل نبتةا أصلية 1 443خمتلف. وبصورة عامة، مّت حتديد 
برناجماا أو مشروعاا لتشجيع تنمية وتسويق  19. وأفادت مثانية من املراكز الدولية عن األمثل واليت ميكن تسويقها

 على النحو األمثل واليت ميكن تسويقها.نوعاا غري مستخدم  16و نبتةا اصلية 633أهنا حّددت  األصناف. كما
 

بلداا. وقد شّكلت اخلضر  29صنف يف  6 400أُطلق حوايل . دعم إنتاج البذور وتوزيعها، 12األولوية ذو النشاط 
بلداا. وجرت  26مؤسسة مسجلة للحبوب يف  9 000وعملت أكثر من  .واحلبوب أغلبية جمموعات احملاصيل

 املزروعة على النطاق لمحاصيل اخلمسةلساحة املجمموع يف املائة أو أكثر من  80صنفاا يف  14.5زراعة ما معّدله 
انب مقارنات، قد يشكل هذا اجل يف ظّل غياباألوسع يف البلدان اليت قّدمت التقارير. ورغم صعوبة احلكم 

 قاا لتقييم التنوّع داخل احملصول وهشاشة نظم احملاصيل األحادية.األخري مؤشراا موثو 
 

 بناء القدرات المؤسسية والبشرية المستدامة (3)
 
كان التقدم احملرز على صعيد حتقيق هدف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بشأن القدرات املؤسسية والبشرية  -15

ملتوسط ااملؤشر املرّكب األرفع املستوى املطابق  سّجلصعيد حتقيق األهداف األخرى. و أكرب من التقدم الذي ُأحرز على 
 درجةالاملتصل ببناء وتعزيز الربامج الوطنية  13األولوية  ذوسّجل النشاط  كذلك،(.  1 الشكلاألعلى لتصنيفات البلدان )

 ل األولويةا، ميكن االستنتاج بأن هذا النشاط شكّ نشاطاا. لذ 18األعلى من بني جيع األنشطة ذات األولوية البالغ عددها 
يّسن  وفساألعلى بالنسبة إىل معظم البلدان. وميكن التوقع أيضاا بأن هذا التنسيق املعّزز لألنشطة على الصعيد الوطين 

وقع أن ينعكس ت عملية حتديد األولويات الوطنية، ويشّجع االستخدام الكفوء للموارد البشرية واملادية. ومن املمكن أيضاا 
هذا االجتاه يف ارتفاع مستوى الوعي الوطين إزاء أمهية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وأّما التقدم األدىن الذي 
أشارت إليه التقارير على صعيد األنشطة ذات األولوية يف هذه اجملموعة، فقد ُسّجل يف جمال تنمية وتعزيز نظم رصد وصون 

(. وقد بنّي ذلك بأنه ما زال جيب القيام بعمل ملحوظ على 16األولوية  ذولوراثي وتقليص التآكل الوراثي )النشاط التنوّع ا
هذا اجلانب اهلام من هدف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف اهليئة. وترد أدناه تفاصيل عن أداء البلدان بالنسبة 

 إىل خمتلف األنشطة ذات األولوية.
 

كانت اإلجنازات يف جمال تعزيز القدرات لصون املوارد   .وتعزيزها ، بناء الربامج الوطنية13األولوية ذو النشاط 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام ملحوظة يف معظم البلدان، وميكن اعتبارها إشارة 

بلداا يف تقاريرها إىل وجود كيانات أو آليات نّسقت األنشطة يف جمال  29إجيابية للمستقبل. وبصورة عامة، أشار 
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على الصعيد الوطين، وكان تصنيفها هلذا املؤشر مرتفعاا نسبياا. ويف نصف 

ة وعلى املوارد الوراثية غذية والزراعالبلدان اليت قّدمت تقارير، أشرفت هذه الكيانات على املوارد الوراثية النباتية لأل
الزراعة على أنه و فت تعيني مّنسق وطين للموارد الوراثية النباتية لألغذية يف قطاعات أخرى. كما أن البلدان صنّ 
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ون واستخدام صحكومية من أجل إجيايب. ومتثّلت تطّورات مشجعة أخرى يف وجود صكوك قانونية ألطر سياساتية 
م البلدان. وأفادت البلدان أيضاا عن تقدم على صعيد استخدام آلية واحدة أو أكثر لتبادل هذه املوارد يف معظ

يف املائة  56املعلومات بالنسبة إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأدوات أخرى إلدارة املعلومات؛ وأفاد 
لبلدان اإلقرار بشموليتها ودورها اإلجيايب، أقّرت امن البلدان عن استخدام اآللية الوطنية لتبادل املعلومات. ومع 

 تتطّلب جهوداا مستمرة.أيضاا بأن ضمان استدامتها 
 

بلداا يف اجملموع  56أفاد  .تشجيع وتعزيز شبكات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 14األولوية ذو النشاط 
شبكة، مبا  124يف جيع القارات أهنا عضو يف شبكة إقليمية أو دولية واحدة أو أكثر. وُوضعت قائمة ضّمت 

يف ذلك شبكات إقليمية وعاملية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، إضافةا إىل شبكات حماصيل. وإضافةا 
شبكة على األقل لصون واستخدام املوارد  29يف ث الزراعية دوراا ناشطاا إىل ذلك، لعبت املراكز الدولية للبحو 

وصنفت سلباا  انشوراهتمن البلدان عن إنتاج م الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وأفاد عدد صغري نسبياا فقط
 إجنازاهتا يف هذا الصدد. 

 
 .زهاباملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيبناء نظم شاملة للمعلومات املتعلقة  ،15األولوية ذو النشاط 

 صنافاألو  األقارب الربية للمحاصيلاحلفاظ على املعلومات بشأن  أفاد عدد صغري جداا فقط من البلدان عن
 1.375ن . غري أن البلدان أشارت إىل توثيق أكثر مجميعمتاحة للوالنباتات األصلية للمزارعني يف نظم معلومات 

يف هذه النظم للمعلومات. وجتدر اإلشارة إىل أن بضعة بلدان فقط مشلت  خارج املوقع تف  هبامليون عّينة حم
يف نظم التوثيق اخلاصة هبا؛ وصّنفت املؤشر املطابق هلا بأنه األدىن من بني جيع  األقارب الربية للمحاصيل

أُتيحت معلومات التوصيف بصورة غري منتظمة. و  Genesysاملؤشرات. وقد حّدثت املراكز الدولية بياناهتا يف نظام 
انات . وكانت بيتف  هبايف املائة من العّينات احمل 2قل من يف املائة وأ 40نسبة إىل أكثر من والتقييم على التوايل بال

يف املائة من العّينات يف بنوك اجلينات اخلاصة باملراكز الدولية. وإضافةا  56التوصيف والتقييم متوفرة ألكثر من 
 . جميعصنفاا صدر يف نظم املعلومات املتاحة لل 16 500 حوايلبلداا  19إىل ذلك، سّجل 

 
استحداث نظم لرصد وصون تنوّعها الوراثي والتقليل إىل أدىن حد من تآكل املوارد  ،16األولوية ذو النشاط 

لوراثي كان أربعة عشر بلداا قد وضع نظاماا واحداا أو أكثر لرصد التنوع ا  .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها
د من التآكل الوراثي. واعتمد أقل من نصف املراكز الدولية هنجاا خمتلفة لرص إىل أدىن حدّ  واحلفاظ عليه والتقليل

ها. واّّتذت من التآكل الوراثي للمحاصيل اليت تغطيها واليت إىل أدىن حدّ  التنوع الوراثي واحلفاظ عليه والتقليل
ستة عشر بلداا عدداا من التدابري العالجية اليت نتجت عن نظمها للرصد. إمنا مقارنةا باألنشطة األخرى ذات 

يف هذا النشاط  تاألولوية، كانت تصنيفات البلدان من بني األدىن، مبا يعكس خيبة أملها بالنسبة إىل اإلجنازا
 األولوية. يذ
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بلداا عن تنفيذ برامج للتعليم والتدريب  30 . أفادوتعزيزها قدرات املوارد البشرية ، بناء17األولوية ذو النشاط 
شخص على عمليات  1 000بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وقد درّبت املراكز الدولية أكثر من 

حنو مستدام. كما  لألغذية والزراعة واستخدامها علىحبثية وروتينية خمتلفة ومتصلة بصون املوارد الوراثية النباتية 
برناجماا وطنياا للموارد الوراثية النباتية  28مهين يف جمال هذه املوارد، وأشار  1 500بلداا عن توظيف حوايل  33أفاد 

. وأفادت البلدان أيضاا يف تقريرها عن ينيهنمن املوظفني امل 508 واضمّ  الذين املوظفني قدرة لألغذية والزراعة إىل
دكتوراه ال درجة أرقام مشجعة بشأن حتسني مهارات موظفيها العلميني، من خالل التعليم الرمسي )مستوى

يف املائة من املوظفني مزيداا من  50( ومن خالل التدريب املخصص يف اخلدمة. وتلقى أكثر من املاجستريو 
التدريب يف اختصاص واحد أو أكثر يف ما يتصل بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها على 

 حنو مستدام.
 

أجرت  .تشجيع وتعزيز الوعي العام بشأن أمهية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،18األولوية ذو النشاط 
رت كذلك، أشابرناجماا أو نشاطاا للتوعية العامة مبشاركة طيف واسع من أصحاب الشأن.   130البلدان أكثر من 

التقارير إىل وضع جمموعة واسعة من منتجات الدعوة ونشر املعلومات، وجرى استخدام وسائل إعالم ذات صلة 
 للوصول إىل جمموعات مستهدفة.

 


