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 اإلطار الزمين املنق ح املقرتح لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقرير الثالثاملرفق األول: 

 وإعداد التقرير الثالث ةحة لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانياألنشطة الرئيسة املقرتحة وامليزانية املؤقتة املنق   املرفق الثاين:
– 2016-2023 

 القائمة املنق حة املقرتحة للدراسات املواضيعيةاملرفق الثالث: 
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 مةمقدّ  -أّولا 
 
ثالث بشأأأأأأأأأأأأأأأن حالة التقرير الإعداد يف دورهتا األخرية،  خاللحبثت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(،  -1

وكذلك على اإلطار  1)التقرير الثالث(. وصأأأأأأأأادقت على ارطوة العري أأأأأأأأةاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل 
الزمين للتقرير الثالث وأخذت علماا بامليزانية املؤقتة. ورح بت اهليئة أي أأأأأأأأأأأأأاا باإلدما  الكامل تهود إعداد التقرير الثالث يف 

صت و عملية رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )خطة العمل العاملية الثانية(. وأ
 باستعراض قائمة الدراسات املواضيعية يف أعقاب تقييم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، يف دورهتا العادية التالية. 

ويف ضأأأأأأأأأو  التجربة األخرية مع إعداد التقارير القطرية بشأأأأأأأأأأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، توف ر هذه الوثيقة  -2
ط .حٍد سأأوا زمنياا منق حاا لرصأأد تنفيذ خطة العمل وإعداد التقرير الثالث على خمططاا جديداا للرصأأد، وإطاراا   وسأأوف يبسأأ 

اتديد املقرتح العملية الروتينية إلعداد التقارير، ومينح البلدان مزيداا من الوقت لإلبالغ عن تنفيذ خطة الرصأأأأأأأأأأأأأأد خمطط 
لى اهليئة؛ لسأأأأأأنتم عرض مشأأأأأأروع التقرير الثالث ع يُرجئأن العمل العاملية الثانية. ومن شأأأأأأأن اإلطار الزمين اتديد املقرتح 

سأأأأأُيعرض مشأأأأأروع التقرير الثالث على الدورة التاسأأأأأعة عشأأأأأرة عوضأأأأأاا عن الدورة الثامنة عشأأأأأرة للهيئة. وتوف ر هذه الوثيقة  و 
 كذلك قائمة منق حة بالدراسات األساسية املواضيعية اليت سُتعد  لدعم التقرير الثالث. 

 
 ةومات أساسيّ معل -ثانياا 

 
 حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةأصأأأأأأأأأأأأأأدرت منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( التقرير األو ل بشأأأأأأأأأأأأأأأن  -3

. وُنشأأأأأأأأأأأأأرت النسأأأأأأأأأأأأأخة 2خالل املؤمتر الفين الدويل الرابع حول املوارد الوراثية النباتية 1996)التقرير األو ل( يف عام  يف العامل
التقرير ) التقرير الثاين بشأأأأأأأأأأأأن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل. وُعرض 19973الكاملة للتقرير يف عام 

 . وحيم  التقرير الثأأأأأأأاين التقرير األو ل ويرك ز2010ونشأأأأأأأأأأأأأأرتأأأأأأأ  املنظمأأأأأأأة يف عأأأأأأأام  2009الثأأأأأأأاين( على اهليئأأأأأأأة يف عأأأأأأأام 
ات  . ويقد م تقييماا حلالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واجتاهاهتا 1996والتطو رات اليت حدثت منذ عام على التغري 

 وحيد د أهم الثغرات واالحتياجات.  
 
اجات ردود فعل عاملية على مستوى السياسات. واستجابةا الستنت وأف يا عن اهتماماا كبرياا  التقريران واستقطب -4

ية والزراعة خطة العمل العاملية املتجددة بشأن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذبشأن  األو ل، تول ت اهليئة التفاوض التقرير
اليت ح رت املؤمتر الفين الدويل الرابع حول املوارد الوراثية  150اعتمدت البلدان األع ا  الأأأأيف حم واستخدامها املستدام 

 ملنظمةا. واسأأتجابةا للتقرير الثاين، نق حت اهليئة خطة العمل العاملية، واعتمد سل  خطة العمل هذه 1996النباتية يف عام 
. وتشك ل خطة العمل العاملية الثانية إطاراا ودليالا وحمف زاا 20114 بالنيابة عن مؤمتر املنظمة خطة العمل العاملية الثانية يف عام

امها مية والدولية من أجل استحداث نظام فع ال لصون املوارد الوراثية النباتية واستخدللعمل على املستويات الوطنية واإلقلي

                                        
  . Report15/15-CGRFA/من الوثيقة  املرفق واو  1
 . /REP96ITCPGR/من الوثيقة  14و 13الفقرتان   2
3  e.pdf7324/w015ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/ 
 . REP143CL/من الوثيقة  43الفقرة   4
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املستدام، مبا يف ذلك نظم البذور. وهي توف ر أداة شاملة ومرنة تتيح للبلدان اعتماد سياسات وبرامج من أجل صون هذه 
مع ابط بم سأأأائر أصأأأحاب املصأأألحة من خالل اتاملوارد وإدارهتا على حنو مسأأأتدام، وتدعو إىل تعزيز القدرات وأوج  الرت 

بم السأأأياسأأأات املالئمة واسأأأتخدام املعلومات العلمية ومعارف املزارعم والعمل املشأأأرتل. ويعز ز كذلك ليم خطة العمل 
 .عاهدة الدولية(امل) العاملية املتجددة دورها كعنصر داعم للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
تكامل م، على إعداد التقرير الثالث، وصأأأأأأأأأادقت يف دورهتا األخرية على إطار زمين 2007ووافقت اهليئة، يف عام  -5

 2020/2021و 2016/2017 تمالفرت الثالث والقيام بعمليتم لتقييم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية حبلول  إلعداد التقرير
سأأأأؤاالا سأأأأيتعم  على جهات االتصأأأأال الوطنية اإلجابة  51أسأأأأاس  تشأأأأكلمؤشأأأأراا  63ت اهليئة على على التوايل. كما وافق

ذلك من بشأأأأأأأن املوارد الوراثية النباتية، و  للمعلومات واإلنذار املبكرلنظام العاملي بواسأأأأأأطة اعليها من خالل نظام اإلبالغ 
باإلضأأأأأافة إىل ذلك، وافقت اهليئة على أن تقد م جهات . و 5أجل التح أأأأأري لعملييت تقييم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية

األرفع بة ؤشرات املرك  املاالتصال الوطنية آرا ا للخربا  )تصنيف جهات االتصال الوطنية( بشأن مستوى التنفيذ الحتساب 
ليت اعتمدهتا اهليئة غايات الثالثة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة االثالثة اليت تقي  التقدم احملرز يف بلوغ ال مسأأأأتوى
 .20136يف عام 

 
 الدروس المستفادة من التقييم األّول لتنفيذ -ثالثاا 

 خطة العمل العالمية الثانية
 
يناير/كانون  1ن ملتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية امتدت الفرتة اراضأأأأأأأأأأأعة للتقييم بالنسأأأأأأأأأأأبة إىل التقييم األو ل  -6

التقييم  ةوترد نتأأائج التقييم األو ل لتنفيأأذ خطأأة العمأأل العأأامليأأة الثأأانيأأة يف الوثيقأأة املعنونأأ. 2014يونيو/حزيران  20الثأأاين إىل 
ويرد تقييم أكثر . 20147 - 2012للفرتة  ملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملوجز لتنفيذ خطة العمل العا

 .20148 -2012للفرتة  للموارد الوراثية لألغذية والزراعة تنفيذ خطة العمل العاملية الثانيةتفصيالا يف الوثيقة بعنوان تقييم 
 
، الشأأأأأأأأأأأأأأكل ارار برفع التقارير 2016آذار /جهة فقط من جهات االتصأأأأأأأأأأأأأأال الوطنية، يف مارس 43وأكملت  -7
يف املائة من األسأأأئلة(. ويف ما األ األسأأأئلة عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  58)مع اإلجابة على متوسأأأط  9لكرتونيةاإل

، مت مجع البيانات عن 21و 20و 19ملرتبطة باملؤشأأأأأأأأأرات ا مرافق الصأأأأأأأأأون املتوسأأأأأأأأأطة أو الطويلة األجلوالزراعة احملفوظة يف 
 مركزاا دولياا. 12بلداا و 71مليون ان مام من  3.6حوايل 

 

                                        
 Report15/15-CGRFA/من الوثيقة  17الفقرة   5
 Report13/14-CGRFA/من الوثيقة  23الفقرة   6
 Inf.17/16-CGRFA/1.17 الوثيقة  7
 Inf.17/16-CGRFA/2.17الوثيقة   8
 Inf.15/15-CGRFA/9الوثيقة   9
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ربات املكتسبة ارومن  لبلدان اليت وف رت معلومات خالل جولة الرصد األوىلمن االعدد القليل نسبياا ويشري هذا  -8
 مسأأأأأأأاعدة  إىل مزيد من الوقت وإىل لتا  اجمليبة من اتهات إىل أن جهات االتصأأأأأأأال الوطنية وغريها خالل التقييم األو ل

 كبرية، أقل   يف املرحلة األوىل، لتوفري بيانات مفص لة عن خطة العمل العاملية الثانية.
 

 تبسيط عملية رفع التقاريرالمقترح و  اإلطار الزمني المنّقح -رابعاا 
 
تقدمي عدد أكرب من التقارير القطرية للتمكن من بلوغ االسأأأأأأأتنتاجات عن حالة تنفيذ خطة العمل مثة حاجة إىل  -9

املهم بالتايل إعطا  البلدان  ومن. العاملية الثانية على املسأأأتوى العاملي وحالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل
ط تهات االتصأأأأال الوطنية خالل جولة الرصأأأأد األوىل املزيد من الوقت لرفع تقاريرها وإتاحة خيار ويرد يف  .اإلبالغ املبسأأأأ 

 األول. املرفق. كما يرد إطار زمين أكثر تفصيالا يف 10املقرتح اإلطار الزمين املنق ح 1اتدول 
 
 .متديد املهلة الزمنية إلعداد التقارير لفرتة الرصد األوىل (1)
 

 30لول للتقييم األو ل لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية حب تقاريرهاتعم  على جهات االتصأأأأأأأأأأأأأأال الوطنية إ از  -10
كما ذُكر   2016آذار /جهة من جهات االتصأأأأأأأأأأأأأأال الوطنية بيانات ح  مارس 43وقد مت . 2015تشأأأأأأأأأأأأأأرين الثاين /نوفمرب
كانون /يناير 1اليت امتدت من )لتمكم عدد أكرب من جهات االتصال الوطنية من استكمال جولة الرصد األوىل و . أعاله

إرجأأا  املوعأأد النهأأائي لرفع التقأأارير اقرتحأأت مجأأاعأأة العمأأل أن تقوم اهليئأأة بأأ، (2014حزيران /يونيو 30ح   2012الثأأاين 
 . 201711كانون األو ل /ديسمرب 31للجولة األوىل إىل 

 
 عملية إعداد التقارير املبس طة االختيارية (2)
 

 كرالنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املباإلبالغ بواسأأأأأأأأأأأأأأطة  نظام من خالليتعم  على البلدان إعداد تقاريرها  -11
ح هلا بتوفري جهات االتصال الوطنية اليت ال ترى نفسها يف موقع يسم   يُقرتح توفريباستخدام منوذ  إعداد التقارير. إال  أن  

الوطنية  أن ختتار توفري تصنيفاهتا فحسب. وستتيح تصنيفات جهات االتصالبإمكانية هذا النوع من املعلومات املفص لة، 
 2018مجاعة العمل يف عام  ورفع تقارير بشأأأأأأأأ ا إىل 2014-2012ليم املؤشأأأأأأأرات املركبة األرفع مسأأأأأأأتوى للفرتة  للمنظمة

 .2019وإىل اهليئة يف عام 
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 متديد فرتة الرصد الثانية/ إرجا  موعد تقدمي التقارير القطرية والتقرير الثالث (2)
 

كان من املفرتض يف األسأأأأاس أن تقد م جهات االتصأأأأال الوطنية تقاريرها تولة الرصأأأأد الثانية )عن الفرتة املمتدة  -12
التقرير القطري ألغراض إعداد التقرير الثالث، حبلول إىل جانب (، 2016ح  ديسأأأمرب/كانون األو ل  2014من يوليو/متوز 
. ولتخفيف عب  إعداد التقارير على جهات االتصأأال الوطنية، يُقرتح متديد فرتة الرصأأد الثانية لثالث 2018يونيو/حزيران 

 2014ز ة املشأأأمولة بالتقييم لفرتة الرصأأأد الثانية من يوليو/مت و فتمتد بالتايل الفرت . 2019سأأأنوات ح  ديسأأأمرب/كانون األو ل 
، 2020شهراا، أي ح  ديسمرب/كانون األو ل  12بعدها  الوطنية ومُتنح جهات االتصال. 2019إىل ديسمرب/كانون األو ل 

التقارير القطرية مبا  لرفعلتوفري معلومات بشأأأأأأأأأأأأأأأن تنفيذها رطة العمل العاملية الثانية، باسأأأأأأأأأأأأأأتخدام منوذ  إعداد التقارير، و 
لعادية ايتماشأأأأأأى مع ارطوة التوجيهية، حبلول املوعد النهائي نفسأأأأأأ ، لكي تسأأأأأأتعرضأأأأأأها اهليئة وتصأأأأأأاد  عليها يف دورهتا 

. وتتوىل  بعد ذلك منظمة األغذية والزراعة إعداد التقرير الثالث، وتقدمي املشأأأأأروع األو ل إىل 2019السأأأأأابعة عشأأأأأرة يف عام 
 . 2023، وإىل الدورة التاسعة عشرة للهيئة يف عام 2022دية عشرة تماعة العمل يف عام الدورة احلا

  

ية النباتية التقرير الثالث بشدددأن حالة الموارد الوراثلرصدددد تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية وإعداد المقترح اإلطار الزمني المنّقح  :1الجدول 
 لألغذية والزراعة في العالم

التقددددارير المرفوعددددة إل  
 والهيئةجماعة العمل 

 اإلطار الزمني مصادر المعلومات
الددددددورة الثدددددامنددددة 
 لجمددداعدددة العمدددل

- 2016 
الدورة السددادسددة 

 -لهيئة لعشددددددرة 
2017 

الدددورة التدداسدددددددددددعدة 
 -لجماعة العمل 

2018 
الدورة السددددددددددددابعة 
 -عشددددددددددرة للهيئة 

2019 

الدورة العاشدددددددددرة 
لجمددداعدددة العمدددل 

- 2020 
الدددددورة الثددددامنددددة 
 -عشدددددرة للهيئة 

2021 

الحددداديدددة الددددورة 
جماعة عشدددددددددرة ل
 2022 -العمل 

الدورة التاسدددددددددعة 
 -عشدددددرة للهيئة 

2023 
تقييم تنفيأأذ خطأأة العمأأل 

-2012العأأأامليأأأة الثأأأانيأأأة )
2014) 

الأأواردة مأأن جأأهأأأأأأأأات  الأأبأأيأأأأأأأأانأأأأأأأأات
االتصأأأأأأأأأال الوطنية أو من مصأأأأأأأأأادر 

 أخرى

 
 

  

تقرير بشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن جأأأأأأدوى 
بة بالنسأأأأأبة  املؤشأأأأأرات املرك 

ة املوارد الوراثيأأأأأأهيئأأأأأأة إىل 
 النباتية لألغذية والزراعة

  

 

  

تقييم تنفيأأذ خطأأة العمأأل 
 العاملية الثانية

(2015-2019) 
 التقرير الثالثمشروع 

 

الأأواردة مأأن جأأهأأأأأأأأات  الأأبأأيأأأأأأأأانأأأأأأأأات
االتصأأأأأأأأأال الوطنية أو من مصأأأأأأأأأادر 
أخرى على أسأاس املؤشأرات املتفق 
عأأألأأأيأأأهأأأأأأأأا، والأأأتأأأقأأأأأأأأاريأأأر الأأأقأأأطأأأريأأأأأأأأة، 

 وغريها من والدراسأأأأأات املواضأأأأأيعية
 املصادر ذات الصلة
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 للمعلوماتالنظام العالمي رفع التقارير من خالل    -خامساا 
 بشأن الموارد الوراثية النباتية واإلنذار المبكر

 
 وريةإلعداد تقارير بصأأأأأأأأورة د املنظمةمنصأأأأأأأأة أتاحتها  )النظام( يشأأأأأأأأك ل النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر -13

نظام العاملي لعن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل. وكان النظام، منذ إنشأأأأائ ، من العناصأأأأر الرئيسأأأأية ل
البيانات يف املنظمة اليت أتاحت ، اعترب من أوىل قواعد 2000لصأأأون املوارد الوراثية النباتية واسأأأتخدامها املسأأأتدام. ويف عام 

 نفاذ املستخدمم املعي نم رمسياا إليها ألغراض إعداد التقارير والتحيم عرب اإلنرتنت. 
 

يوف ر النظام هذا منصأأة إلطار الرصأأد ورفع التقارير اتديد الذي اعتمدت   ومع اعتماد خطة العمل العاملية الثانية، -14
بواسأأأأأأأأطة النظام عملية رفع التقارير القطرية بشأأأأأأأأأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد ويسأأأأأأأأه ل نظام اإلبالغ  اهليئة.

 سأأأأأتمث ل هذه البوابةو  ،للنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر جديدة املعلومات عرب بوابة وسأأأأأتنشأأأأأر كل   التقرير الثالث.
 .حالياا  جيري تطويرها منصة سهلة للتفاعل

 
 5-2لتقارير عن أهداف التنمية المستدامة، المقصد رفع ا   -سادساا 

 
تتسأأأأم عملية الرصأأأأد رطة العمل العاملية الثانية أي أأأأاا، كما أشأأأأارت إلي  مجاعة العمل، باألفية بالنسأأأأبة إىل رفع  -15

ية والزراعة. املوارد الوراثية النباتية لألغذ أفيةتتيح فرصة إلبراز  وهيمن أهداف التنمية املستدامة  5-2التقارير عن املقصد 
 على ما يلي: 5-2وينأل املقصد 

 
حلفاظ على التنوع اتيين للبذور والنباتات املزروعة واحليوانات األليفة وما يتصأأأأأأأأأأأأأأل لا من األنواع الربية، مبا يف ذلك من ا

ضأأأأأأأأأأمان من الصأأأأأأأأأأعيد الوطين واإلقليمي والدويل، و  خالل بنول البذور والنباتات املتنو عة اليت تُدار إدارة سأأأأأأأأأأليمة على كل
الوصأأأول إليها وتقاسأأأم املنافع الناشأأأئة عن اسأأأتخدام املوارد اتينية وما يت صأأأل لا من معارف تقليدية بعدل وإنصأأأاف على 

 .2020النحو املتفق علي  دوليا، حبلول عام 
 

شطة الرصد ثانية بأن تساعد املنظمة البلدان يف أنوسيسمح إطار اهليئة ارار برصد تنفيذ خطة العمل العاملية ال -16
من أهداف التنمية املسأأأتدامة. وبوصأأأفها جهة مؤمتنة على املؤشأأأر ذي الصأأألة، سأأأتوط د  5-2مبا يسأأأاهم يف لقيق املقصأأأد 

املنظمة شأأأأأأأراكاهتا مع وكاالت دولية أخرى وأصأأأأأأأحاب مصأأأأأأألحة معنيم من أجل دعم البلدان على تنفيذ أهداف التنمية 
املنظمة  تتمكنسوبنا  على املعلومات الواردة من جهات االتصال الوطنية، مبا يف ذلك مجع البيانات ولليلها.  ،ستدامةامل

 لألمم املتحدة. ئيةلجنة اإلحصاالبشأن احليازات خار  املواقع الطبيعية إىل  ، عند الطلب،تقاريرمن رفع 
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 المواضيعيةالقائمة المنقحة المقترحة للدراسات  -سابعاا 
 

قائمة بالدراسأأات املواضأأيعية، بالشأأكل  املرفق الثالث. وترد يف 2020-2019سأأتعد  دراسأأات مواضأأيعية يف الفرتة  -17
وأشارت مجاعة العمل إىل أن املواضيع احملددة ستخ ع لعملية استعراض مستمرة من جانب  املنق ح استجابةا لطلب اهليئة.

 الثالث. اهليئة ل مان اتساقها مع التقرير
 

 الميزانية المؤقتة المنّقحة -ثامناا 
 

عاملية اإلطار الزمين تعديالت يف امليزانية املؤقتة للتقرير الثالث. ويسأأأتلزم رصأأأد تنفيذ خطة العمل ال حيقت أأأي تنقي -18
 واإلنذار املبكر تالعاملي للمعلوما وباإلضأأأأأأأافة إىل لسأأأأأأأم النظامالثانية وإعداد التقرير الثالث موارد بشأأأأأأأرية ومالية مهمة. 

، ما اإلبالغ ارار ب  يف النظام ويف نظام إجرا  تعديالت فنية وصأأأأأأأيانت  وتعديل ، سأأأأأأأيتطلب تبسأأأأأأأيط طريقة رفع التقارير
ب مأأوارد مأأن خأأأأأأأار  املأأيأأزانأأيأأأأأأأة. ويأأقأأت أأأأأأأأأأأأأأأي ذلأأأأأأأك أي أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاا دعأأمأأأأأأأاا مأأأأأأأالأأيأأأأأأأاا لأأتأأمأأكأأم الأأبأألأأأأأأأدان الأأنأأأأأأأامأأيأأأأأأأة  يأأتأأطأألأأأأأأأ 

وتقييم لوطين على املسأأتوى اتنظيم املشأأاورات مع أصأأحاب املصأألحة لمن املشأأاركة على حنو كامل يف العملية، مبا يف ذلك 
 تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقارير القطرية.

 
 ( وحوايلالثأأاين دوالر أمريكي )انظر املرفق 3 040 000ومن أجأأل إعأأداد التقرير الثأأالأأث، يلزم مأأا يقأأد ر بنحو  -19

دوالر أمريكي من الربنامج العادي للمنظمة. وتعترب مسافات  1 068 000دوالر أمريكي من خار  امليزانية و 1 972 000
رنامج العمل وامليزانية. على ب املنظمةالربنامج العادي املقد مة للفرتة املالية املقبلة وما بعدها إشأأأأأأأارية وهي رهن مبوافقة مؤمتر 

 مليزانيأأأأأة أن تأأأأأدعم رصأأأأأأأأأأأأأأأأأأد تنفيأأأأأذ خطأأأأأة العمأأأأأل العأأأأأامليأأأأأة الثأأأأأانيأأأأأة وكأأأأأذلأأأأأك إعأأأأأداد التقأأأأأارير القطريأأأأأةومن شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن ا
، وإصدار مخ  دراسات مواضيعية ونشر التقرير الثالث جبميع اللغات الرمسية. وقد يؤدي نقأل التمويل نامياا  بلداا  120يف 

 إىل املخاطرة بعملية إعداد التقرير الثالث أو إىل تأخريها. 
 

بالكامل  هادعمجرى مليون دوالر أمريكي، و  5.5وبلغت التكلفة اإلمجالية لعملية إعداد التقرير األو ل ونشأأأأأأأأأأأأأأره  -20
بواسطة موارد من خار  امليزانية قد متها كل  من فرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا 

 3.2 مليون دوالر أمريكي، قأأُد م منهأأا 8.3. وبلغأأت التكلفأأة اإلمجأأاليأأة للتقرير الثأأاين حنو 12والواليأأات املتحأأدة األمريكيأأة
كموارد من خأأار  امليزانيأأة، مبأأا يف ذلأأك مسأأأأأأأأأأأأأأأافأأات من كنأأدا وإيطأأاليأأا واليأأابأأان وهولنأأدا والنرويج   أمريكي مليون دوالر

 .  13وإسبانيا
  

                                        
 .8من التمهيد، صفحة  10. احلاشية حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل  12
 .PGR-CGRFA/WG-3/05/3من الوثيقة  20الفقرة   13
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 التوجيهات الملتمسة   -تاسعاا 
 

 :يف اهليئةقد ترغب  -20
 

 شأأأأأأن حالة املوارد ب التقرير الثالثاإلطار الزمين املنق ح لرصأأأأأد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد  اسأأأأأتعراض
 لدف إقراره؛ الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل )املرفق األو ل(

 ية ، حبسب االقت ا ، ل مان أن تكون الدراسات املواضيعالطلب إىل املنظمة تعديل قائمة الدراسات املواضيعية
 مرتبطة باملسائل املطروحة؛

 الطلب إىل األمانة استشارة مجاعة العمل واهليئة بشأن الدراسات املواضيعية قبل البد  بالعمل؛ 
 اتهات املاحنة إىل توفري املوارد الالزمة من خار  امليزانية لدعم إعداد التقرير الثالث، وضأأأأأأأأأأأأأمان مشأأأأأأأأأأأأأاركة  دعوة

دراسأأأأات ال يسأأأأري إعدادوتالتقارير القطرية و تنفيذ ال اتالبلدان األقل منواا يف إعداد تقييمال سأأأأيما البلدان النامية و 
 واضيعية، ونشر التقرير الثالث. امل

 ة على دعم البلأأدان، بنأأا  على طلبهأأا، يف سأأال تقييم التزامأأاهتأأا الوطنيأأة املتعل قأأة برفع التقأأارير تشأأأأأأأأأأأأأأجيع املنظمأأ
 ؛1-5-2ولسم البيانات والقدرة على إعداد التقارير عن املؤشر 

  الطلب إىل األمانة مواصأألة التعاون مع شأأعبة اإلحصأأا  يف املنظمة وإطالع اهليئة على أي تطورات ذات صأألة، و
ك القرارات النهائية الصأأادرة عن اللجنة اإلحصأأائية لألمم املتحدة بشأأأن اللية العاملية لرفع التقارير عن لذ مبا يف

أهداف التنمية املستدامة.



CGRFA-16/17/17 10 

 

 
 األول المرفق

 لرصد تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية وإعداد التقرير الثالث المقترح اإلطار الزمني المنّقح
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 
الدورة السادسة عشرة 

       الدورة التاسعة لجماعة العمل        للجهاز الرئاسيالدورة السابعة          للهيئة

         الخطوط التوجيهية للتقارير القطرية (2014-2012تمديد فترة رصد خطة العمل العالمية الثانية )فترة اإلبالغ 
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 
       الدورة العاشرة لجماعة العمل        الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي          عشرة للهيئة

 ( وإعداد التقارير القطرية2019ديسمبر/كانون األّول  – 2014رصد خطة العمل العالمية الثانية )يونيو/حزيران             
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 الثامنة 
الدورة التاسعة للجهاز          عشرة للهيئة

الدورة الحادية عشرة         الرئاسي 
       لجماعة العمل

        مشروع التقرير الثالث   إعداد مشروع التقرير الثالث
2023  

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

الدورة العاشرة للجهاز          عشرة للهيئة
   الرئاسي 

        ترجمة التقرير الثالث ونشره
 

 اتهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية  الجهاز الرئاسي:
 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة جماعة العمل:

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة الهيئة:
 العامل يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد حالة بشأن التقرير الثالث:
  لألغذية والزراعةخطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية  خطة العمل:
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 الثاني المرفق
 )المبالغ بآلف الدولرات األمريكية( 14 (2023 - 2016)والميزانية المؤقتة المنّقحة لرصد تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية وإعداد التقرير الثالث  الرئيسية المقترحةاألنشطة 

 المجموع 2022-2023 2020-2021 2018-2019 2016-2017 
الددددددبددددددرنددددددامدددددد   

 15,16العادي
من خارج 
 الميزانية

الددددددبددددددرنددددددامدددددد  
 16 ،15العادي

من خددددددارج 
 الميزانية

الددددبددددرنددددددامدددد  
 16 ،15يالعاد

من خددارج 
 الميزانية

الددددبددددرنددددددامدددد  
 16 ،15العادي

مدددددددن خدددددددارج 
 الميزانية

الدددددبدددددرنددددددامددددد  
  العادي

من خددارج 
 الميزانية

البرنام  العادي + 
 من خارج الميزانية

 39 0 39  11  11  11  6 وللتقريرحشد التمويل للعملية 
 313 0 313  87  102  64  60 تنسيق عملية إعداد التقارير والتصالت

المشاورات الوطنية مع أصحاب المصلحة لتقييم خطة العمل 
العالمية الثانية )من خالل اآللية الوطنية لتبادل المعلومات( 

 17وإعداد التقارير القطرية
 270  300  900   0 1470 1470 

 55 0 55    55     تقرير توليفيتحليل البيانات وإعداد 
يانة وتيسدددددددددددير النظام العالمي للمعلومات واإلنذار  تحديث وصددددددددددد

 المبكر
95  74  74  56  299 0 299 

 149 125 24   85 16 40 8   18إعداد دراسات أساسية مواضيعية
 31 10 21   10 21     تنسيق جهود تحيين المرفقات وتحديثها

 293 70 223 20 44 50 179     مراجعة ونشر مشروع التقرير الثالث
 229 215 14 215 14       لغات( 5صياغة التقرير الثالث وترجمته )إل  
 143 82 61 82 61       نشر التقرير الثالث ونسخته الموجزة

 19 0 19  19       إصدار التقرير الثالث )استراتيجية التصالت(
 3040 1972 1068 317 292 1 458 34 157 270 161 المجموع

                                        
 . 2023من املفرتض أن تنعقد الدورة التاسعة عشرة العادية للهيئة يف مطلع عام   14
 .دمات العامةاملسافة املقد رة للربنامج العادي يف عملية إعداد التقرير الثالث واليت تغط ي بالدرجة األوىل رواتب املوظ فم الفنيم وموظ في ار  15
 رهن مبوافقة مؤمتر املنظمة على برنامج العمل.  16
خطة  لتنفيذ بلداا نامياا لعقد حلقات عمل وطنية مع أصحاب املصلحة إلجرا  تقييم 120دوالر أمريكي للبلد الواحد( وإىل  3 000جرا  تقييم لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية )مبيزانية إبلداا نامياا من أجل  90 تقدمي املساعدة لأأأأأأأأأأأأأأأأ  17

 . دوالر أمريكي للبلد الواحد( 10 000العمل العاملية الثانية وإعداد تقرير قطري )مبيزانية 
دوالر أمريكي للدراسأأأأأأأات  25 000ت اليت حد دهتا اهليئة. وتبلغ امليزانية احملددة دعم جهود إعداد دراسأأأأأأأات مواضأأأأأأأيعية وغريها من املواد األسأأأأأأأاسأأأأأأأية ال أأأأأأأرورية وتنظيم اجتماعات للخربا  بشأأأأأأأأن التقرير الثالث، وفقاا لألولويا  18

 املواضيعية ارمسة. 
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 الثالث المرفق
 للدراسات المواضيعية المقترحة القائمة المنّقحة

 
ينبغي توفري سأأأأأأيا  التقرير الثالث وخلفيت  من خالل دراسأأأأأأات بالتفوي  عن املواضأأأأأأيع املتصأأأأأألة بصأأأأأأون املوارد  

 ةسأأأأأأأأات الق أأأأأأأأايا واالجتاهات املسأأأأأأأأتجداالوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسأأأأأأأأتخدامها املسأأأأأأأأتدام. وقد تشأأأأأأأأمل هذه الدر 
وامل اليت  م ن أوج  التطو ر يف املشهد السياسايت وغريها من العيف اإل ازات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة. كما قد تت

ميكن أن يكون هلا تبعات على صأأأأأأأأون املوارد الوراثية النباتية واسأأأأأأأأتخدامها املسأأأأأأأأتدام من حيث جدواها يف سأأأأأأأأيا  األمن 
 الغذائي والتغذية ومحاية البيئة.  

 
مروية عن  املواضيعية. وترتكز هذه القائمة على بي نات واستجابة لطلب اهليئة، ترد أدناه قائمة منق حة بالدراسات 

االجتاهات احلالية وهي قائمة مؤقتة. وتقد م هذه القائمة اسأأأأأأأأأأتناداا إىل االفرتاض بأن  التطو رات ذات الصأأأأأأأأأألة اليت ميكن أن 
ملتوق عة مطبوعات ا تؤث ر على االختيار النهائي للمواضأأأأأأأأأأأأأيع وحمتوياهتا قد لدث يف فرتة التدخل. وتشأأأأأأأأأأأأأمل هذه التطو رات

للدراسأأأأات اليت أجرهتا اهليئة. وبالتايل فإن   من املفرتض أن خت أأأأع املواضأأأأيع احملددة لعملية اسأأأأتعراض مسأأأأتمرة من جانب 
 يف الصأأأأألةاهليئة ومجاعة العمل لدف ضأأأأأمان صأأأأألتها الدائمة ومن أجل موا مة جهود النشأأأأأر مع األنشأأأأأطة األخرى ذات 

ات للهيئة. وسأأوف يتيح أي أأاا هذا االسأأتعراض املسأأتمر صأأياغة أسأأئلة حبثية حمددة للدراسأأات برنامج العمل املتعدد السأأنو 
 اليت جتري قبيل موعد نشر التقرير الثالث. وتشمل املواضيع املؤقتة: 

 
 ة يتغري  املناخ. سأأأأأأتسأأأأأأتمر األحوال اتوية القاسأأأأأأية املتقل بة يف التأثري على مكان وكيفية صأأأأأأون املوارد الوراثية النبات

لألغذية والزراعة واسأأأأأأأتخدامها. وعلى سأأأأأأأبيل املثال، سأأأأأأأيؤث ر تغري  املناخ على توزيع األقارب الربية للمحاصأأأأأأأيل، 
والنباتات الربية اليت ُلصأأأأأأأأأأأأأأد ألغراض األغذية بفعل آثارها على موائلها الطبيعية. ومن جهة أخرى، قد تعر ض 

ة هذه املوارد الوراثي . وبالنسبة تاريةاة لتطو ر مسات التكي ف يف إطار عمليات التطو ر أي اا الظروف املناخية املتغري 
إىل االسأأأأتخدام، ينبغي أن تكون تنمية األصأأأأناف احملصأأأأولية القادرة على الصأأأأمود والفع الة من حيث اسأأأأتخدام 

لك األقارب ذ مواد اإلنتا  مبثابة دفع رئيسأأأي تهود لسأأأم احملاصأأأيل. وسأأأتمث ل املادة الوراثية غري املكي فة، مبا يف
 الربية للمحاصيل، مصادر للسمات املول دة هلذا النوع من األصناف. 

  التغذية. بات اتوع غري الظاهر أي نقأل املغذيات الدقيقة، والسأأمنة، من الشأأواغل الراسأأخة يف سأأيا  الصأأحة
نة للمحا سأأاسأأية تصأأبح صأأيل األالعامة. وبالتايل، فإن  جهود تعزيز اتودة والسأأمات التغذوية يف األصأأناف احملسأأ 

بصأأأأأأورة متزايدة أهدافاا معيارية لرتبية النباتات. وسأأأأأأيكون إطال  اإلمكانيات غري املسأأأأأأتغل ة إىل حد  كبري للموارد 
وكوالت حامساا للنجاح على غرار أعمال التطو ر والتكي ف والتنقيح املتصأأأأأأأأأأألة بربوت لألغذية والزراعة الوراثية النباتية

 اسأأأأأأأأتعراض النواحي التقنية املتقد مة يف االسأأأأأأأأتخدام املسأأأأأأأأتدام للموارد الوراثية النباتية املعايرة. لذلك، من شأأأأأأأأأن
 . الثالث من أجل لسم التغذية أن يشك ل جز اا مهماا من التقرير لألغذية والزراعة

  لى إصأأأأدار  عتوصأأأأيف وتقييم املادة الوراثية. تسأأأأهم األدوات واألسأأأأاليب اتديدة لتعزيز الفعالية يف زيادة قدراتنا
ناحية ن مكميات كربى من البيانات املوثوقة عن املادة الوراثية مبعد الت مل يكن من املمكن تصأأو رها يف السأأابق 

الفعالية من حيث التكلفة والوقت. وعلى سأأبيل املثال، تتيح اسأأرتاتيجية التحديد املرك ز للمادة الوراثية التوصأأيف 
توصأأأأأأأأأيفها بعد من خالل السأأأأأأأأأماح للمحقق بتحديد ارصأأأأأأأأأائأل املظهرية أو  التنبؤي للمادة الوراثية اليت مل يتم  
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الوراثية احملتملة على أسأأأأاس معلومات بيئية عن مواقع اتمع أو بيانات حول عي نات سأأأأبق أن مت  توصأأأأيفها. وقد 
الزم تاخنف  متوسأأأط تكاليف إصأأأدار البيانات الوراثية اتزيئية بشأأأكل حاد يف املاضأأأي القريب. ويتيح ذلك، بال

مع زيادة توف ر أعداد كبرية من العمالة املاهرة، االسأأتخدام الروتيين للمنصأأات الوراثية اتزيئية العالية اإلنتاجية من 
أجل توليد كمي ات غري مسأأأبوقة من البيانات بصأأأورة سأأأريعة وبتكلفة زهيدة. ويعترب الرتكيب الوراثي بالتسأأألسأأأل، 

نأأأأأأأات مأأأتأأأعأأأأأأأددة لأأأألفأأأرادالأأأأأأأذي ُتسأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأخأأأأأأأدم بأأأواسأأأأأأأأأأأأأأأأطأأأتأأأأأأأ  تسأأأأأأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأأأأأأأالت اتأأأيأأأنأأأوم   الأأأكأأأأأأأامأأألأأأأأأأة لأأأعأأأيأأأ 
من أجل تصأأأأأأأأأنيف االختالفات، أحد األمثلة عن منافع املعايرة السأأأأأأأأأريعة والزهيدة التكلفة نسأأأأأأأأأبياا. وتعترب هائلةا 

وصأأيف وتقييم احملاصأأيل اتزيئية لتشأأمل ت البيولوجيااإلمكانيات بأن تتنبأ هذه املعايرة األكثر يسأأراا بتوسأأيع منافع 
ية غري اراضأأأأأأأأأأأأأأعة لبحوث كافية. وعلى هذا املنوال، جيري اسأأأأأأأأأأأأأأتخدام منصأأأأأأأأأأأأأأات الفحأل العالية واألنواع النبات

اإلنتاجية، مبا يف ذلك تلك القائمة على التصوير، إلصدار كميات وافرة من بيانات التوصيف والتقييم املظهري. 
والكيميائية احليوية.  فيزيائيةوحم ترتبط هذه البيانات املظهرية مبعلومات وراثية، يُعرف ذلك بقياس السأأأأأأأأأمات ال

وميث ل هذا ثورة لي  يف كيفية توليد البيانات املظهرية فحسأأأأأأأب، بل يف إقامة عالقات مبنية على السأأأأأأأبب واألثر 
مهارات إىل املعلومات الوراثية و  بم السأأأأأأأأأأأأأأمات الظاهرة والعوامل املوروثة اليت تنعك  عليها. وسأأأأأأأأأأأأأأيكون النفاذ

دامها يف برامج الرتبية حامساا لتعميم اسأأأأأأأأتخدام هذا النوع من التكنولوجيات من أجل املعلوماتية احليوية السأأأأأأأأتخ
 لقيق األمن الغذائي يف البلدان النامية.

  استنساخات السالمة. ميث ل استنساخ السالمة لعي نات فريدة ممارسة أساسية للحد  من خماطر خسارة تنو ع املادة
عد بلوغ مستوى . ويف املقابل، ال يعترب استنساخ العي نات ب  مواقعها الطبيعيةخار الوراثية يف اجملموعات املتواجدة 

معقول ضأأأأأأأأرورياا، حيث يسأأأأأأأأتنفد موارد مالية ميكن أن ُتسأأأأأأأأتخدم خالف ذلك ملهام ملح ة أخرى. وعلى النحو 
ة من هذه احليازات املبم  يف التقرير الثاين، تعزى الزيادة املهمة يف عدد حيازات بنول اتينات إىل أن  نسأأأأأأأأبة كبري 

هي استنساخات. وينبغي بالتايل مواصلة استطالع السبل والوسائل لتخفي  عدد االستنساخات غري املقصودة 
اح . ومن شأن لديد ما ميث ل "استنساخ السالمة" واقرت خار  مواقعها الطبيعيةعلى مستوى اجملموعات املتواجدة 

سأأأأة. وقد أصأأأأبح ذلك ضأأأأرورياا لدف الفصأأأأل الدقيق بم سموعات معايريه أن يشأأأأك ل مسأأأأافة قي مة هلذه الدرا
ت أأم ن عي نات ال خت أأع للرصأأد إىل حد  كبري، وسموعات "اسأأتنسأأاخ السأأالمة" حبكم ت يت"الصأأندو  األسأأود" ال

 الواقع اليت ينبغي أن تنطوي على إدارة فاعلة للعي نات املخز نة. 
  تقنيات احلم  النووي املأشأأأأأأأأأوب إلدخال مسات إىل أصأأأأأأأأأناف التقنيات اتديدة لرتبية النباتات. اسأأأأأأأأأتخدمت

احملاصأأأأأأأأيل مل تكن متاحة من سموعات املادة الوراثية. ولطائفة من األسأأأأأأأأباب املوث قة على حنو جي د، خ أأأأأأأأعت 
زراعة األصأأأأأأأأأأأأأأناف احملصأأأأأأأأأأأأأأولية املنتتجة عرب التحو ل الوراثي، اليت تعرف بالكائنات احملو رة وراثياا، وجهود إطالقها 

مسي، إىل قيود بفعأأل القواعأأد التنظيميأأة املختلفأأة يف أحنأأا  متعأأددة من العأأامل. وبأأاتأأت التقنيأأات اتأأديأأدة لرتبيأة الر 
النباتات على أسأأأأأأأاس لوير اتينوم، تسأأأأأأأتخدم مؤخراا لتوليد أصأأأأأأأناف نباتية جديدة يف أرجا  خمتلفة من العامل. 

 نأأأأأاف النأأأأأاشأأأأأأأأأأأأأأئأأأأأةويسأأأأأأأأأأأأأأعى صأأأأأأأأأأأأأأأأأأانعو السأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأأأات إىل لأأأأأديأأأأأد أف أأأأأأأأأأأأأأأأأأل طريقأأأأأة لتبويأأأأأب األصأأأأأأأأأأأأأأ
 عن هأأذه التقنيأأات اليت ال تنطوي على إدخأأال مواد وراثيأأة دخيلأأة. وتشأأأأأأأأأأأأأأتمأأل األسأأأأأأأأأأأأأأأاليأأب اتأأديأأدة األخرى
 على جوانب من التحوير القائم على جينات طبيعية، والرتبية العكسأأأأأأأأأأية، واتينات االصأأأأأأأأأأطناعية. وقد يسأأأأأأأأأأفر
كل  ذلك عن آثار هامة على الليات التنظيمية، وبالتايل على النفاذ إىل األصأأأناف احملصأأأولية اتديدة. وسأأأوف 

 يستعرض التقرير الثالث هذه التقنيات املستجدة ال سي ما بالنظر إىل وجود منتجات قيد اإلعداد لبع  منها. 


