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تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
واستخدامها على حنو مستدام
موجز تنفيذي

ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد Masahiro Igarashi

مدير مكتب التقييم
اهلاتف+39 065705 3903 :

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق
أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
MP775/

2

PC 119/5

 -1مقدمة
نظرة عامة على ميزات وتطور عمل املنظمة يف جمال املوارد الوراثية
تشمل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املووارد الوراثيوة النباتيوة واايوانيوة واملائيوة وايرثوميوة واارجيوة
()1
وغريها من املوارد الوراثيوة اات الصولة بونظل الزراعوة واألعموار الزراعيوة واألغذيوة .واملووارد الوراثيوة لألغذيوة
والزراعة ضرورية لإلنتاج الغذائي العواملي ضورورة حيويوة ،خابوة بوالنظر إىل سوو السوكان واالسوتالال املتوقوع
حتى عام  .2050فالي املادة اخلام اليت يعتمد عليالا املزارعون والرعواة وبويادو األكوا واارجيوون واملربوون
(التقليديون وكذلك من يستخدمون التكنولوجيوا اايويوة) والبواحثون لت سوع نوعيوة وكميوة األغذيوة املنتجوة.
وباإلضوافة إىل الووك ،توووفر املووارد الوراثيووة لألغذيووة والزراعوة اللبنووات األساسووية لت ووير مووواد جديوودة تكيووف
مووع البيئووات املووتغرية أو ايديوودة ومووع مت لبووات اإلنتوواج ،سووواني موون جانوول املووزارعع أو املووربع التقليووديع
أو مستخدمي التكنولوجيات اايوية ااديثة.
منظمة األغذية والزراعة جالة فاعلوة هاموة ح حقول املووارد الوراثيوة لألغذيوة والزراعوة .وكانو قود ركوزت
()2
ح البداية على املوارد الوراثية النباتية ،إا انتدب ح عام  1983لو "ضمان أن تستكشف املوارد الوراثية النباتيوة
اات األهميووة االقتصووادية واأو االجتماعيووة ،وخابووة للزراعووة ،و ووافّ عليالووا وتقوويل وتتووا ل بيووة النباتووات
ولألغراض العلمية" .وبإنشاني هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،غدت املنظمة تستضيف هيئة حكومية دولية
اات تفووويم موسووع منووذ عووام  1995يتمثوول بووو "تيسووري نالو متكاموول للتنوووع البيولوووجي الزراعووي والتنسوويق
مع ااكومات ،اليت بات بتزايد تتعامل مع قضايا السياسات املتعلقة بالتنوع البيولوجي على حنو متكامل".
الوثائق العاملية اليت تصدرها منظمة األغذية والزراعة وتغ وي أعموار املووارد الوراثيوة لألغذيوة والزراعوة هوي
()3
تقارير "حالة العامل" 1بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعوة (املووارد الوراثيوة النباتيوة واايوانيوة واارجيوة،
وقريباً أيضاً املائية ،والتنوع البيولوجي) و"خ ط العمل العامليوة" املرتب وة بالوا .وهيئوة املووارد الوراثيوة لألغذيوة
والزراعة هي اهليئة املؤسسية الرئيسية ح منظمة األغذية والزراعة اليت تتعامل موع التنسويق والسياسوات ،بينموا
تقوم الوحدات الفنية اات الصلة بالعمل الفين( 2مبا ح الوك التشوبيك وتنميوة القودرات) .ومون خوالر اهليئوة،
تدبرت املنظمة أمر وضع "املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثيوة النباتيوة لألغذيوة والزراعوة" ،3وهوي بوك ملوزم

 1التقييمات الدورية العاملية عن حالة واجتاهات املوارد الوراثية املعنية.
 2يبدو أن اهليئة تقدم مساعدة فنية مباشرة ،مثالً لوضع خ ط وطنية .ولكن عموماً ،يقع العمل ح جمار املوارد الوراثية النباتية حت مسؤولية
شعبة اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات ،أما شعبة اإلنتاج اايواني وب ة اايوان فمسؤولة عن املوارد الوراثية اايوانية .وتأخذ إدارة الغابات وإدارة
مصايد األكا زمام القيادة فيما يتعلق باملوارد الوراثية اارجية واملوارد الوراثية املائية على التوالي.
 3أنشئ املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ح منظمة األغذية والزراعة كاليئة مبوجل املادة  14وهلا حوكمة وترتيبات
إشراف خابة بالا ،ومن هنا فإنالا لصفتالا هذه ال ختضع هلذا التقييل.
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قانوناً أنشأ نظاماً متعدد األطراف لتيسري ااصور على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعوة ولتقاسول املنوافع
النامجة عن استخدامالا استخدام ًا عاد ًال منصفا.
كان إنشاني اهليئة وكذلك املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتيوة لألغذيوة والزراعوة تعوبرياً عون تزايود
()4
االهتمام باملوارد الوراثية على ن اق العامل .وقد ارتفوع عودد أعضواني اهليئوة بواطراد ،كموا ارتفعو أيضواً بواطراد
املساهمات ال وعية ح عمل املنظمة ح جمار املوارد الوراثية لألغذية والزراعوة .ويغ وي يويول المنوام العوادي
للمنظمة منابل املوظفع ح املقر والعديد من األنش ة املتكررة .وقد ازداد مع الوق عمل املوارد الوراثية األغذيوة
والزراعة املناط ،مبا ح الك تقارير عن حالة العامل إضافية وأنش ة خ ط العمل العاملية املتعلقة بالوا ،كموا تنوامى
"برنام العمل املتعدد السنوات" الذي تنفذه اهليئة ،فت لّل الك كله مقوادير متزايودة مون املسواهمات ال وعيوة.
كذلك يور األغلبية الساحقة من أنش ة املشاريع امليدانية مون املسواهمات ال وعيوة أيضوا .وقود قودم مشواريع
"برنام التعاون الفين" (املمولة من امليزانية العادية) الدعل ،أساساً لتقارير حالة العامل ولكن أيض ًا ألنشو ة خ وط
العمل العاملية ح بعم البلدان .وتشمل املعامل اهلامة ح العقود األخرية ما يلي:
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ح عووام  ،1996أطلووق التقريوور األور عوون حالةةة املةةوارد الوراثيةةة الن اتيةةة لألغذيةةة والزراعةةة يف العةةام،4
واعتمدت "خ ة العمل العاملية األوىل لصيانة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسوتغالهلا علوى حنوو
مستدام".
ح عام  ،2004دخل املعاهدة الدوليةة بشة ن املةوارد الوراثيةة الن اتيةة لألغذيةة والزراعةة حيوز النفواا.
وأنشأت املعاهدة نظاماً متعدد األطراف لل صور على املوارد واقتسام منافعالوا اسوتجال لل اجوة إىل التعواون
ح إدارة وحفّ وتوزيع املوارد الوراثية النباتية.
ح عام  ،2007أطلق أور تقرير عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعةة يف العةام ،5واعتمود
مؤير منظمة األغذية والزراعة "خ ة عمل عاملية للموارد الوراثية اايوانية".
ح عام  ،2007اعتمدت اهليئة برنامج العمل املتعدد السةنوات الوذي يتضومن أنشو ة بوع الق اعوات مثول
ااصور على املوارد واقتسوام منافعالوا ،واألهوداف واملؤشورات ،وتغوري املنوا  ،والتغذيوة ،وخودمات النظوام
اإليكولوجي ،والتكنولوجيا األحيائية.
ح سياق الت ضري لتقرير حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العام (وضع بيغته النالائية ح عوام ،)2014
اعتمد مؤير املنظمة ح عام  2013خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية اارجية واسوتخدامالا املسوتدام
وتنميتالا.
جيري إعداد تقريرين عم الق اعات ،أحدهما عن حالةة التنةو ال يولةوج لألغذيةة والزراعةة يف العةام،
والثاني عن حالة املوارد الوراثية املائية يف العام (وهو يركز على األنوواع املائيوة املسوتزرعة وأقاربالوا الميوة
ضمن حدود الواليات الوطنية).

أطلق تقرير ثانٍ عن حالة املوارد الوراثية النباتية ح عام  2010واعتمدت خ ة العمل املقابلة له ح عام .2011
أطلق تقرير ثانٍ عن حالة املوارد الوراثية اايوانية ح عام .2016

PC 119/5

4

منذ عام  ،2007نفذت منظمة األغذية والزراعة أكثر من  90مشروعاً تتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة
()5
قيمتالا  100مليون دوالر أمريكي ح إطار برنام العمل املتعدد السنوات للاليئة وح اإلطوار االسو اتيجي اخلوا
باملنظمة (وخابة ح إطار اهلدف االس اتيجي  .)62وقد ركّز قرابة ثلثي املشواريع علوى أنشو ة املووارد الوراثيوة
اايوانية ح إطار خ ط العمل العاملية ،وربع املشاريع على املوارد الوراثية النباتية ،بينما ركّزت املشاريع الباقية
على املوارد الوراثية اارجية واملائية .كذلك أبدرت املنظمة  34منتجاً معيارياً ومعرفياً (عدا عن التقارير الالزمة
قانوناً) ،مبا ح الك  17عن املوارد الوراثية اايوانية و 8عون املووارد الوراثيوة النباتيوة و 6عون املووارد الوراثيوة
اارجية و 3عن املوارد الوراثية املائية .وقد اخنفم يويل المنام العادي للعمل على املوارد الوراثيوة لألغذيوة
والزراعووة موون  12.8مليووون دوالر أمريكووي ح الفوو ة  2009-2008إىل حوووالي  10.5مليووون دوالر أمريكووي
ح الف ة .72015-2014

نهج التقييم
ح الف ة  ،2015-2014قيل مكتل التقييل أعمار منظمة األغذية والزراعة املتعلقة باملوارد الوراثيوة اارجيوة
()6
8
والنباتية واايوانية واملائية خالر الف ة  ، 2015-2007بغية حتديود اإلاوازات وحتليول العوامول الويت رمبوا
أثرت على األداني .وقاد التقييل فريق من مكتل التقييل يشمل خبرياً استشارياً كبريا وستة خماني خمتصع باملوارد
الوراثيووة النباتيووة واايوانيووة واارجيووة واملائيووة وبوواحثع موون مركووز التعوواون الوودولي للب وووا الزراعيووة
من أجل التنمية.
سعى التقييل إىل اإلجابة على سؤالي تقييل جامعع )1( :ما مدى فعالية منظمة األغذيوة والزراعوة ح توجيوه
()7
السياسات والنال إىل االستخدام املستدام للموارد الوراثية ،وخابوة علوى الصوعيد الق وري ( )2موا أثور عمول
منظمة األغذية والزراعة الفين وعملالا على تنمية القدرات على البلدان األعضواني وأبو ال املصول ة املؤسسويع
واس شد التقييل مبجموعات إضافية من األسئلة الفرعية ،كان أهمالا:
 -1مااا كان أثر أنش ة منظمة األغذية والزراعة على السياسات واملخرجات الوطنيةاالدولية
 -2مااا كان أثر منظمة األغذية والزراعة على القدرات الفنية على املستوى الق ري
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يبدو أنه مل يدرج أي عمل حمدد يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ح أي من املبادرات

.do/regional-initiatives/en/

اإلقليميوة http://www.fao.org/about/what-we-

 7كما أبلغ أعضاني اهليئة ( 3.2 :)CGRFA-15/15/20.1مليون دوالر أمريكي ألمانة اهليئة وجملموعات العمول التقنيوة ااكوميوة الدوليوة ولتنفيوذ
املعامل الرئيسية لمنام العمل املتعدد السنوات ،و 7ماليع دوالر أمريكي خصصالا منسقو األهداف االس اتيجية جملاالت عمل خمتلفوة مون برنوام
العمل املتعدد السنوات ،أساساً ح إطار اهلدف االس اتيجي .2
 8اختري عام  2007كنق ة ان الق ،إا أنه تزامن مع إطالق أور تقرير عن حالة املوارد الوراثية اايوانية ح العامل لألغذية والزراعة ،وبرنوام عمول
اهليئة املتعدد السنوات .ومل يدرج ح هذا التقييل عمل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ح إطار املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتيوة لألغذيوة
والزراعة.

PC 119/5

5

-3

ما مدى اا منظمة األغذية والزراعة ح جالودهوا الراميوة إىل تعزيوز تبوادر املعلوموات وتيسوري الشوبكات
وإدماج قضايا املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ح األعمار املعيارية والسياساتية األخرى
ما مدى فعالية رعاية منظمة األغذية والزراعة للشراكات حور مواضيع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
إىل أي مدى أازت منظمة األغذية والزراعوة النووات و املخرجوات املخ وط هلوا وهول هنوا أيوة عوامول
مؤسسية تعيق العمل ح جمار املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
هل هنا جماالت تداخل أو ازدواج ضمن منظمة األغذية والزراعة أو مع عمل اآلخرين
ما مدى تقدير أنش ة منظمة األغذية والزراعة للتنوع ،وكيف أدم التنوع ح أنش ة املنظمة

-4
-5
-6
-7

أُجري التقييل ب ريقة استشارية باستخدام األساليل واألدوات التالية )1( :اسوتعراض مكوتل لعمول املنظموة
()8
ح جمار املوارد الوراثية ( )2مقابالت ومباحثات مع جمموعات ال كيز ح منظمة األغذية والزراعة ،وكذلك مع
أب ال املصل ة اخلارجيع املعنيع باملوارد الوراثية لألغذيوة والزراعوة ( )3زيوارات ق ريوة للقيوام بدراسوات
ااالة 9و ( )4مسووحات للجالوات الفاعلوة الرئيسوية وأبو ال املصول ة الرئيسوية )5( 10حتليول إحصوائي
للبيانات الببليوغرافية (حتليل بيبليومي ي).

 -2النتائج
()9
-1

ترد أدناه النتائ الرئيسية للتقييل ،جممعة حسل سؤار التقييل.

مااا كان أثر أنش ة منظمة األغذية والزراعة على السياسات واملخرجات الوطنيةاالدولية
( )10توفر هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة ،بصفتالا هيئوة حتظوى بواالح ام
فيما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،املنتدى العاملي الوحيد الذي تقوم فيه ااكوموات بب وا املسوائل
املتعلقة على وجه الت ديد بالتنوع البيولوجي واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة والتفاوض بشأنالا .وتونعل اهليئوة
باح ام شديد ،وقد أطلع تقارير حالة العامل وخ ط العمل العاملية وغريها مون األدوات املعياريوة أو السياسواتية
املختلفة ااكومات وايمالور على أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة .وكان لوثائق منظمة األغذية والزراعوة
املتعلقووة بوواملوارد الوراثيووة لألغذيووة والزراعووة أثوور عوواملي :يووبع حتليوول لالستشووالادات أن م بوعووات أكادمييووة
ح ما يقرل من  100دولة عضو ح منظمة األغذية والزراعة استشالدت بوثائق املنظموة املتعلقوة بسياسوات املووارد
الوراثية لألغذية والزراعة .وفيما يتعلوق بعمليوات السياسوات العامليوة ،خوالر مفاوضوات ااصوور علوى املووارد
 9أجري دراسات حالة ح  26بلداً (أاربيجان ،إكوادور ،إندونيسيا ،المازيل ،بوركينا فاسو ،بريو ،تركيا ،تنزانيا ،تايلند ،زامبيا ،سري النكا،
السنغار ،شيلي ،غانا ،غواتيماال ،طاجيكستان ،الفلبع ،قريغيزستان ،كوت ديفوار ،كينيا ،لبنان ،مجالورية الو الشوعبية الدميقراطيوة ،ماليزيوا،
مدغشقر ،املغرل ،ونيبار) وغ الدراسات مشاريع حمددة ،وكذلك جوانل عامة من عمل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ح البلدان املعنية.
 10أجري مسح ملراكز االتصار الوطنية بع يوليوا يوز  2015وأغس ساآل  2015مشل  527فردا وتلقي ما جمموعه  285ردًا بواااً لالسوتعمار
(املوارد الوراثية اايوانية 99 ،واملوارد الوراثية النباتية 69 ،واملوارد الوراثية اارجية 58 ،واملوارد الوراثية النباتية املائية .)27،
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واقتسام منافعالا لالتفاقية ح الف ة  ،112010-2007استشالد بوثائق املنظمة ح خوس مون وثوائق عمول اتفاقيوة
التنوع البيولوجي(من أبل .)20
( )11باإلضافة إىل الك ،وبسبل العمل الذي أازته اهليئة ،يرد اكور املووارد الوراثيوة لألغذيوة والزراعوة ح أطور
عاملية من مثل اخل ة االس اتيجية التفاقيوة التنووع البيولووجي للفو ة  2020-2011واهلودف  13مون أهوداف
آيتشي للتنوع البيولوجي الذي يتعلق بصون املوارد الوراثية لألغذيوة والزراعوة واسوتخدامالا علوى حنوو مسوتدام.
وعالوة على الك ،تستخدم املؤشرات اليت وضعتالا اهليئة ح هدف التنمية املستدامة  ،5-2كما ساعدت اخل وط
التوجيالية اليت وضع دعما لتنفيذ خ ة العمل العاملية على املستوى الوطين البلدان على وضع سياسات وطنية.
غري أن عمل منظمة األغذية والزراعة على املوارد الوراثية يفتقر إىل املوارد الكافية (مثالً اخلومة بواملوارد الوراثيوة
حمدودة للغاية ح املكاتل امليدانية) لتوفري التنسيق والقيادة ح السياسات الق رية واإلقليمية.
( )12أكد املسح الذي أجراه فريق التقييل ملراكز االتصار الوطنية أنه ينظر إىل أثر سياسات منظمة األغذية والزراعوة
على أنه األرفع على املستوى العاملي ثل على املستويع الوطين واإلقليمي .وهذا يتماشى مع مقابد وثوائق املنظموة
السياساتية واملعيارية ،وخابة الوثائق السياساتية الرائدة ،أال وهي خ ط العمل العاملية.
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مااا كان أثر منظمة األغذية والزراعة على القدرات الفنية على املستوى الق ري ،فضال عن تنفيذ الوثائق التوجيالية
املتعلقة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة

()13

يعتم أب ال املصل ة أن وثائق املنظمة املتعلقة باملوارد الوراثية لألغذيوة والزراعوة وأنشو تالا للمسواعدة التقنيوة اات
الصلة مفيدة ،ويبدو أن البلدان املرتفعة الدخل على وجه اخلصو تقدر عمل املنظمة ح جمار السياسوات .غوري أن فريوق
التقييل الحّ اختالفات ق اعية ح النظرة إىل فائدة خ ط العمل العاملية (يبدو أن االطالع على كل من خ ط العمول العامليوة
وبالتالي تقديرها يتزايد مع الوق ).

()14

ميكن تصنيف مشاريع املساعدة التقنية اليت تقوم بالا هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعوة إىل ثالثوة أنوواع رئيسوية،
هي :مشاريع ياليمن عليالا ال ابع التقين ،ومشاريع يالويمن عليالوا ال وابع السياسواتي ،ومشواريع يالويمن عليالوا ال وابع
املعلوماتي .وح أحيان كثرية ،كان الفئتان األخريتان تدعمان تقارير حالة العامل أو تنفيذ خ ة عمل عامليوة .وبشوكل عوام
كان االستدامة وأثر املشاريع اليت ياليمن عليالا ال ابع التقين أكوم عنودما كانو تصومل ثيوا جيوري دمو املسواعدة
التقنية وبناني القدرات مع أهداف سياسات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة .كما مال املشاريع اليت ترسوخ ح عمليوات

 11كثرياً ما تدعى اهليئة أيضا من أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي للمساهمة ح عمل التنوع البيولوجي ح جماالت واليتالا وباملثل ،يشري العديد
من وثائق السياسات ح االحتاد األوروبي (مثل برنام اجملتمع احمللي بشأن بون وتوبيف ومجع واستخدام املوارد الوراثية ح الزراعة) إىل وثائق
السياسات الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة وخابة خ ط العمل العاملية ،كما تشري أيضاً إىل قواعد بيانات املنظمة ،مثل نظام معلومات التنوع
الوراثي لل يوانات املستأنسة .DAD-IS
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السياسات الوطنية إىل أن تكون أكثر ااحا وكثرياً ما اعتمت املشاريع القصورية األجول الويت قودم معلوموات لتقوارير
حالة العامل هامة أيضاً للسياسات ،لكن جالود رفع درجة الوعي كان ح أحيان كوثرية قصورية األمود ومل تسوتمر البلودان
ح حتديا النظام جبالودها املستقلة.

ما مدى اا منظمة األغذية والزراعة ح جالودهوا الراميوة إىل تعزيوز تبوادر املعلوموات وتيسوري الشوبكات وإدمواج قضوايا
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ح األعمار املعيارية والسياساتية األخرى

-3

()15

أحرزت املنظمة ااحاً ح ربط عملالا على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بأعموار سياسواتية ومعياريوة عامليوة أخورى
ح املنظمة 12.وقد أبب نظل معلومات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت وضوعتالا املنظموة (وخابوة نظوام معلوموات
التنوع الوراثي لل يوانات املستأنسة  DAD-ISوشبكة التنوع الوراثي لل يوانات املستأنسة  DAD-Netاملرتبط بوه) وكوذلك
النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر حور املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  WIEWSأدوات حيوية األهميوة يكون
البلدان من االمتثار اللتزامات تقديل التقارير الدولية وحصوور أبو ال املصول ة علوى املعلوموات العامليوة املتعلقوة بواملوارد
الوراثية وتقاكالا .غري أن هنا أحياناً كثرية قليل من التنسيق بع الق اعات على الصعيد الق ري ،وكثرياً موا تنالوار بعود
تقديل تقرير حالة العامل البنية األساسية اليت بني لربدها ولوضع التقرير.

ما مدى فعالية رعاية منظمة األغذية والزراعة للشراكات حور مواضيع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

-4

( )16شالد املشالد املؤسسي الذي كل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تغيريات كبرية منذ أن تلق املنظموة واليتالوا علوى
املوارد الوراثية النباتية ح عام  ،1983إا برز كثري من املنظمات املستقلة والصكو ايديدة مثل اتفاقيوة التنووع البيولووجي
( ،)1993واملنتدى العاملي للب ووا الزراعيوة (أنشوأه ح عوام  1996البنوك الودولي والصوندوق الودولي للتنميوة الزراعيوة
ومنظمة األغذية والزراعة والدائرة الدولية للب وا الزراعية الوطنية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون) ،واملنظموة الدوليوة
للتنوع البيولوجي ( ،)2006وخابة الصوندوق االسوتئماني العواملي لتنووع احملابويل ( .)2004وأنشو العديود مون هوذه
الكيانات ايديدة بدعل من منظمة األغذيوة والزراعوة :كوان مقور املنظموة الدوليوة للتنووع البيولووجي ح البدايوة ح منظموة
األغذية والزراعة وأنش الصندوق االستئماني العاملي لتنوع احملابيل مون خوالر شوراكة بوع منظموة األغذيوة والزراعوة
والفريق االستشاري للب وا الزراعية الدولية ا املنظمة الدوليوة للتنووع البيولووجي .واستضواف اتفاقيوة التنووع البيولووجي
اجتماعات هامة ح منظمة األغذية والزراعة.
( )17باإلضافة إىل دعل إنشاني هيئات جديدة تتعامل مع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،أقام منظمة األغذيوة والزراعوة
عدداً من الشراكات ،مثل خ ة العمل املشو كة بوع أموانيت اتفاقيوة التنووع البيولووجي وهيئوة املووارد الوراثيوة
لألغذية والزراعة .وحتضر اجتماعات اهليئوة منظموات مون مثول املنظموة الدوليوة للتنووع البيولووجي والصوندوق
االستئماني العاملي لتنوع احملابيل واألمانة العامة للفريق االستشاري للب وا الزراعية الدولية واملنتودى العواملي
12

مثالً ،اخل وط التوجيالية ال وعية لدعل إدماج التنوع الوراثي ح خت يط التكيف مع تغري املنا الوطين.
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للب وا الزراعية واتفاقية التنوع البيولووجي وغريهوا وتتلقوى اهليئوة تقوارير مون هوذه املنظموات .كوذلك أقامو
الوحدات الفنية عالقات غري ركية وأخرى ركية مع العديد من املنظمات .وباإلضافة إىل الك ،توفر الشوراكات
مع املاحنع املالمع (أملانيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وفرنسا والنروي واليابان) التمويل ملناسبات املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة (مثل االجتماعات املتعلقة باهليئة) وكذلك ملشاريع املساعدة التقنية ،ح كثري من األحيان لودعل
أنش ة تقارير حالة العامل (وإىل حد أقل ،ألنش ة خ ة العمل العامليوة) .وقود دعو الوحودات الفنيوة البواحثع
للمساهمة بفصور ح التقارير الرائدة مقابل تعويم ضئيل أو دون مقابل.

إىل أي مدى أازت منظمة األغذية والزراعة النوات واملخرجات املخ ط هلا وهل هنا أية عوامل مؤسسية تعيوق
العمل ح جمار املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

-5

( )18حقق منظمة األغذية والزراعة إاازات كبرية خالر الف ة قيد االستعراض .ففي عام  ،2007مل يكن هنا
غري تقريرين عن حالة العامل :األور تقرير حالة املوارد الوراثيوة النباتيوة ح العوامل الوذي يعوود إىل عوام ،1996
والثاني التقرير األور عن حالة املوارد الوراثية اايوانية ح العامل الذي كان قد بودر للتوو .وثلوور أواخور عوام
 ،2015استكمل ثالثة تقارير إضافية عن حالة العامل (التقرير الثاني االة املووارد الوراثيوة النباتيوة ،والتقريور
األور االة املوارد الوراثية اارجية والتقرير الثاني االة املوارد الوراثية اايوانية) ،وارتفع عدد أعضاني اهليئة
من  170إىل  178عضواً  .غري أنه كان هنا اعتماد كبري على التمويل ال وعي لتنفيذ برنام عمل اهليئوة املتعودد
السنوات ،مبا ح الك تقارير حالة العامل وخ ط العمل العاملية .وح حع اجتذب منظمة األغذيوة والزراعوة قودرًا
متزايداً من التمويل من خارج امليزانيوة ألنشو ة املووارد الوراثيوة لألغذيوة والزراعوة ،إ ّال أن املسواهمات ال وعيوة
مل تزد بالتناسل مع حجل العمل (استكمل خالر ف ة التقييل ثالثة تقوارير عون حالوة العوامل ،وجيوري إعوداد
تقرير عن املوارد الوراثية املائية وتقرير عن التنوع البيولوجي) .وح الوق نفسه ،تشري بيانات حديثة العالد عون
ميزانية المنام العادي للمنظمة إىل وجالة تتجه إىل االخنفاض ،ويبدو أن اإلطار االس اتيجي املُراجوع للمنظموة
13
يع ي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة أولوية أدنى.
-6

هل هنا جماالت تداخل أو ازدواج ضمن منظمة األغذية والزراعة أو مع عمل اآلخرين

( )19مل يكن يويل عمل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ح مرتبة عالية على جدور األعموار الودولي ح السونوات
األخرية ولقد واجه شوركاني مون مثول املنظموة الدوليوة للتنووع البيولووجي والصوندوق االسوتئماني العواملي لتنووع
احملابيل بعوبات ح حشد املوارد (مثالً ،ال يزار الصوندوق بعيودًا عون حتقيوق هدفوه املتمثول بااصوور علوى
 13مل يرد اكر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على وجه الت ديد بع املسوتويات العليوا لألهوداف أو النتوائ  ،ولويس هنوا مؤشور يتعلوق بواملوارد
الوراثية لألغذية والزراعة ح اإلطار ااالي لنتائ منظمة األغذية والزراعة .كذلك ال تشمل املبادرات اإلقليمية للمنظموة توجالواً حنوو املووارد الوراثيوة
لألغذية والزراعة .غري أنالا موجودة ضمن اهلدف العاملي الثالا لألعضاني" :حتقيوق اإلدارة واالسوتخدام املسوتدامع للمووارد ال بيعيوة ،مبوا ح الوك
األراضي واملياه واهلواني واملنا واملوارد الوراثية لصاحل أجيار اااضر واملستقبل".
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تعالدات تبلغ  500مليون دوالر أمريكي ،إا أنه مل يتلقَ ثلور أواخر  2015سووى  170مليوون دوالر أمريكوي
من التعالدات) .وهكذا ،نظرا حملدودية املوارد املتاحة ألنش ة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،مل جيد التقيويل
أية أمثلة ملموسة عن وجود ازدواجية ح العمل ،على الرغل مون أنه قد ينظر إىل منظمات أخرى اات بولة علوى
أنالا منظمات منافسة حمتملة ،خابة ضمن منظومة الفريق االستشاري للب وا الزراعيوة الدوليوة( 14،قود يكوون
هنا تنافس على املساهمات ال وعية ،ولكن مل يكن لدى التقييل من األدوات ما ميكنوه مون قيوال الوك) .علوى
العكس من الك ،فإن اتفاقية التنوع البيولوجي والصندوق االستئماني العاملي لتنووع احملابويل ومنظموات أخورى
تشار مجيعالا بانتظام ح املناسبات اليت تنظمالا هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقدم تقارير هلوا .وكوان
هنا ضمن منظمة األغذية والزراعة تعاون جيد بع الق اعات ،إا تضمن مشواريع عودة أدارتالوا أمانوة اهليئوة
أنش ة ق اعية نفذتالا الوحدات الفنية املعنية .غري أن هنا فرباً لت سع التنسيق (مثالً بع املعاهدة ووحودات
منظمة األغذية والزراعة املعنية باملوارد الوراثية النباتيوة ،كموا ح حالوة مبوادرة الشوراكة العامليوة لبنواني القودرات
ح جمووار تربيووة النباتووات ،الوويت رمبووا تكووون اسووتفادت موون كونالووا أفضوول انوودماج ًا ح إطووار سياسوواتي شووامل
لالستخدام املستدام).
-7

ما مدى تقدير أنش ة منظمة األغذية والزراعة للتنوع (الوطين واإلقليموي واينسواني وح اخللفيوة املالنيوة) وكيوف
أدم التنوع ح أنش ة املنظمة
( )20لدى املنظمة تاريخ طويل 15ح تقدير التنوع ح أنش تالا املتعلقة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة .ويتضح الك
أكثر ما يتضح فيما يتعلق ثقوق املزارعع ،وكذلك فيما يتعلق بدور املرأة والشبال ح اافاظ على املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة .فمثالً ،قدر عمل املوارد الوراثية اايوانيوة التنووع حوق قودره ،بالتشوديد علوى أهميوة الرعواة
التقليديع والنساني بوبفالل حرال تنوع اايوانات املستأنسة ( )2007وباملثل أكد عمل املوارد الوراثية النباتيوة
على أهمية مساهمة املزارعع من أب ال اايازات الصغرية ح بون وإدارة املووارد الوراثيوة لألغذيوة والزراعوة.
ومن الواضح أنه كان هنا ت وور ح هوذا املوضووع موع الوقو  :مل توذكر خ وة العمول العامليوة للمووارد الوراثيوة
اايوانية لعام  2007اينسانية بينما اكرتالا وعلى ن اق واسع خ ة العمل العامليوة للمووارد الوراثيوة النباتيوة
الثانية لعام  2011وأبرزت خ ة العمل العاملية للموارد الوراثية اارجية لعام  2013ح أولوياتالا االس اتيجية
الدور اهلام للسكان األبليع واجملتمعات احمللية ،وكذلك للجنسانية بدرجة أقل.

 14مثالً ،استخدم ح مشروع ملنظمة األغذية والزراعة ح غانا الت سع اييين فيما يتصل ب بية كك البل ي الذي است دثه املركز العاملي لألكوا
التابع للفريق االستشاري للب وا الزراعية الدولية وشوركائه .كموا أن املركوز العواملي لألكوا بودوره يعورض علوى موقعوه علوى اإلن نو اخل ووط
التوجيالية للمنظمة بشأن إدارة املوارد الوراثية ح تنمية تربية األحياني املائية.
 15مثالً ،ورقة بدرت ح عام  1996عن "حقوق املزارعع ح بون واستخدام املوارد الوراثية النباتية :منظور جنساني".

PC 119/5

10

 -3االستنتاجات
()21

تفضي النتائ الرئيسية للتقييل إىل االستنتاجات التالية.

النتيجة  -1ينظر إىل منظمة األغذية والزراعة على أنها مرجع مشهود له حيظى باالحرتام فيمةا يتعلةب بةاملوارد الوراثيةة
لألغذية والزراعة ،وتوفر هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املنتدى العامل الوحيد الذي يتيح للحكومات حبة املسةائل
ذات الصلة بالتنو ال يولوج واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة علةى وجةه التحديةد والتفةاوب بشة نها وحتظةى اهليئةة
باحرتام شديد ،وقد أطلعت تقارير حالة العام وخطط العمل العامليةة وغريهةا مة األدوات املعياريةة أو السياسةاتية املختلفةة
احلكومات واجلمهور على أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وهذه املنتجات املعياريةة مفيةدة بشةكل خةاإ يف إطة
ال لدان املنخفضة واملتوسطة الدخل على احلالة الراهنة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وكذلك على التطةورات الةحت حتكةم
ت ادل املعلومات ونقل املوارد الوراثية لألغذيةة والزراعةة ونظةم املعلومةات عة املةوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة التابعةة
للمنظمة حامسة األهمية يف متكني أصحاب املصلحة م احلصول على املعلومات وتقامسها
( )22أكّدت غالبية مراكز االتصار الوطنية ،الويت يثول البلودان األعضواني بشوأن مسوائل املووارد الوراثيوة لألغذيوة
والزراعة ،جدوى املنتجات املعيارية للمنظمة بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وكوذلك تقوارير حالوة العوامل
الق رية .وكان هنا أيضا توافق واضح ح اآلراني بع أب ال املصل ة على أن تقارير حالوة العوامل الق ريوة تووفر
قوة تدفع إىل مجع وحفّ البيانات عن املوارد الوراثية لألغذيوة والزراعوة علوى املسوتوى الق وري .وقود سواعدت
اخل وط التوجيالية ،اليت وضع لدعل تنفيذ خ ة العمول العامليوة علوى املسوتوى الووطين ،البلودان علوى وضوع
سياسات وطنية.
( )23يارل منتجات املنظمة املعيارية املتعلقة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة أثراً دولياً :فقد اسوتخدم وثوائق
املنظموة ح هذا اجملار 16ح مفاوضوات اتفاقيووة التنووع البيولوجووي بشوأن ااصووور علوى املنافووع وتقاكالووا
( ،)2010-2007كما استشالد بالا ح ما يقرل من  100م بوعة أكادميية .وأيض ًا نتيجة العمول الوذي تقووم بوه
اهليئة ،يرد اكر منتجات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ح أطر عاملية مون مثول اخل وة االسو اتيجية للتنووع
البيولوجي للف ة  2020-2011لالتفاقية ،واهلدف  13التفاقية آيتشوي للتنووع البيولووجي ،واهلودف  5-2مون
أهداف التنمية املستدامة ،وهي مجيعالا تتعلق بصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامالا املستدام.

 16كثرياً ما تدعى اهليئة أيضا من أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي للمساهمة ح عمل التنوع البيولوجي ح جماالت واليتالا وباملثول ،يشوري العديود
من وثائق السياسات ح االحتاد األوروبي (مثل برنام اجملتمع احمللي بشأن بون وتوبيف ومجع واستخدام املوارد الوراثيوة ح الزراعوة) إىل وثوائق
السياسات الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة وخابة خ ط العمل العاملية ،كما تشري أيضاً إىل قواعد بيانات املنظموة ،مثول نظوام معلوموات التنووع
الوراثي لل يوانات املستأنسة .DAD-IS
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( )24أكّد العديد من أب ال املصل ة أهمية نظل املنظمة ملعلومات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،وخابة نظوام
معلومات التنوع الوراثي لل يوانات املستأنسة  DAD-ISوشبكة التنوع الوراثي لل يوانات املستأنسوة DAD-Net
املرتب ة بوه) وكوذلك النظوام العواملي لإلعوالم واإلنوذار املبكور حوور املووارد الوراثيوة النباتيوة لألغذيوة والزراعوة
 ،WIEWSلل صور على املعلومات العاملية املتعلقة بواملوارد الوراثيوة لألغذيوة والزراعوة ولتقاسول املعلوموات موع
جمتمع أوسع.
النتيجة  -2أقامت منظمة األغذية والزراعة عدداً م الشراكات الرمسية وغري الرمسية الحت تتضم أنشطة مةوارد وراثيةة
لألغذية والزراعة ويف داخل املنظمة ،ربطت املنظمة عملها علةى املةوارد الوراثيةة باألعمةال املعياريةة والسياسةاتية األخةرى
وأوجدت تآزرات بني هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وعمل املنظمة الفين وبينما حافظت منظمةة األغذيةة والزراعةة
على دورها الفريد كمنتدى سياس حمايد للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،دخلت امليةدان مسسسةات أخةرى (بعضةها ةا
م منظمة األغذية والزراعة) ،وفقدت املنظمة بعضاً م حضورها وم الدعم مل ادرات جديدة
( )25مل يكن هنا سوى القليل من التداخل أو االزدواجية ح أعمار املوارد الوراثية لألغذية والزراعة سوواني داخول
املنظمة أم مع خارجالا .ومن ناحية أخرى ،أقام املنظمة عدداً مون الشوراكات بشوأن املووارد الوراثيوة لألغذيوة
والزراعة ،مثل خ ط العمول املشو كة بوع أموانيت اتفاقيوة التنووع البيولووجي وهيئوة املووارد الوراثيوة لألغذيوة
والزراعة .وقود حضورت اجتماعوات اهليئوة منظموات ،مون مثول املنظموة الدوليوة للتنووع البيولووجي والصوندوق
االستئماني العاملي لتنوع احملابيل واألمانة العامة للفريق االستشاري للب وا الزراعية الدولية واملنتودى العواملي
للب وا الزراعية واتفاقية التنوع البيولوجي وغريها ،وتتلقى اهليئة تقارير من هذه املنظمات.
( )26أقام وحدات املنظمة الفنية عالقات غري ركية وأخرى ركيوة موع العديود مون املنظموات ،وباإلضوافة إىل
الك ،توفر الشراكات مع ايالات املاحنة املالمة (أملانيا وإسبانيا والسوويد وسويسورا وفرنسوا والنوروي واليابوان)
يويالً تكميلياً ملناسبات تعقدها هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (مثل االجتماعات املتعلقة باهليئة) وكوذلك
ملشاريع املساعدات التقنية ،ح كثري من األحيان لدعل أنش ة تقارير حالة العامل (وإىل حود أقول ،ألنشو ة خ وة
العمل العاملية) .وقد دع الوحدات الفنية الباحثع للمساهمة بإعداد فصوور ح التقوارير الرائودة مقابول تعوويم
ضئيل أو دون مقابل.
( )27ترتبط أعما ر منظمة األغذية والزراعة ح جمار املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بالعمل املعيواري والسياسواتي
العاملي كمثل "اخل وط التوجيالية ال وعية لدعل إدماج التنوع الوراثي ح اخل ط الوطنية للتكيف مع تغري املنا ".
وقد تضمن مشاريع عدة تديرها أمانة اهليئة أنش ة ق اعية تنفذها الوحدات الفنية املعنية .غري أن هنا فربواً
لت سع التنسيق ،مثالً بع وحدة املعاهدة الدوليوة بشوأن املووارد الوراثيوة النباتيوة لألغذيوة والزراعوة ووحودات
منظمة األغذية والزراعة املعنية باملوارد الوراثية النباتيوة ،كموا ح حالوة مبوادرة الشوراكة العامليوة لبنواني القودرات
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ح جمار تربية النباتات ،اليت رمبا تكون استفادت من كونالا أفضل اندماجاً ح إطار سياساتي شامل لالسوتخدام
املستدام.
النتيجة  -3على املستوى القطري ،كانت نتائج مشاريع املساعدات الفنية خمتلطة فف معظم احلةاالت ،كانةت املشةاريع
متعلقة باحتياجات ال لدان ،وخاصة لل لدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ،واستطاعت التطةوير الفةوري للقةدرات ومةع ذلةك،
كثرياً ما كانت االستدامة وكان األثر الطويل األجل موضع شك بس ب الطابع األحادي الفريةد هلةذه املشةاريع ويف العديةد مة
ال لدان ،م تك ترتي ات وضع التقارير ذات طابع مسسس  ،وم جير توطيد التنسيب عرب القطاعات
( )28يت لل العديد من جوانل عمول املووارد الوراثيوة لألغذيوة والزراعوة أفقواً زمنيواً أطوور ،نظوراً ألن التغيورات
التشريعية والتنظيمية املتعلقة بصون وإدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (مثل ااصوور علوى املووارد وتقاسول
منافعالا أو حقوق امللكية الفكرية) تقتضي ح كثري من األحيان عمليات سياساتية ب يئة.
( )29كان معظل مشاريع املساعدات الفنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة (اات املن ى الفين والسياساتي) مفيدًا
ساهل ح البناني الفوري للقدرات .غري أنه مل يكن لغري القليل منالا أثر دائل بسبل االفتقار إىل التآزر وال ابوط بوع
السياسات واملشاريع والمام واملنصات ايارية .ونادراً ما شارك مراكز االتصار املعنية باملوارد الوراثية النباتية
أو اايوانية أو اارجية أو املائية ح تنسيق شامل لعدة ق اعات وح كثري من األحيان كان ال تيبات املنشوأة
لوضع تقارير حالة العامل تن ل بعد تقديل هذه التقارير ،وكان يتعع إنشاؤها من جديد كل مورة .وليسو هنوا
أدلة كافية على إجراني تقييمات الحقة بعود إنالواني املشوروع ملعرفوة )1( :جالوود املتابعوة لل فواظ علوى اسوتدامة
املشروع ( )2ااواجز والفر واحتياجات املساعدة املستمرة ( )3جتميوع درول مسوتفادة ميكون أن تس شود
بالا املشاريع املستقبلية.
( )30أعرب البلدان اليت لدى املنظمة حضور فيالا من خالر أنش ة املشاريع ايارية عن تقوديرها للتوجيوه الوذي
تقدمه املنظمة ودعمالا لت وير القدرات ،لكن هذا التقدير كان أقل ح تلك البلدان اليت ليس فيالا للمنظمة مثل هذا
ااضور .ويعود الك ،على األرجح ،إىل طابع املساعدة ملرة واحدة اليت يقدمالا املقر للبلدان ،وإىل تودني مسوتوى
اخلمة ح جمار املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ح معظل املكاتل امليدانية.
النتيجة -4

يف أنشطتها يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،تقدر املنظمة التنو حب التقةدير ،اةا يف ذلةك التنةو

الوطين واإلقليم واجلنسان والش اب واملهين
( )31لدى املنظمة تاريخ طويل ح تقدير التنوع حق قدره ح أنش تالا ح جموار املووارد الوراثيوة لألغذيوة والزراعوة.
مثل ورقة "حقوق املزارعع ح بون واستخدام املوارد الوراثية النباتية :منظور جنساني" اليت بدرت عام .1996
وتعزز أوراق املنظمة ووثائقالا التوجيالية بتزايد حقوق املزارعع وتؤكد على دور املورأة والشوبال ح اافواظ علوى
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املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،وتل ّ بالتقدير أهمية اجملتمعات التقليديوة والنسواني واملوزارعع مون أبو ال
اايازات الصغرية والسكان األبليع ح بون وإدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.
النتيجة -5

إىل حدٍّ ما ،م يك عمل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة منسّقاً ومتواقتاً بالكامل يف املنظمةة (مةا بةني اهليئةة

والوحدات التقنية) إذ م تنعكس دوماً التغريات يف حتديد األولويات االسرتاتيجية العامةة للمنظمةة يف برنةامج عمةل هيئةة
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،وم يكة تنفيةذ أنشةطة املةوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة املوكلةة إليهةا حمميةاً دائمةا
م التنافس على املوارد احملدودة ولراا حةان الوقةت للنظةر يف اهليكةل املسسسة للمنظمةة فيمةا يتعلةب بةاملوارد الوراثيةة
لألغذية والزراعة ،وتطوير أفكار لتحقيب التكامل األفضل وزيادة التآزر
( )32أببح عمل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أقل بوروزًا ح اإلطوار االسو اتيجي املُراجوع ،الوذي أقوره موؤير
منظمة األغذية والزراعة عام  17،2013واخنفض خمصصات المنوام العوادي ح الفو ة املاليوة .2015-2014
وح الوق نفسه ،أنيط باملنظمة ،من خالر هيئة املوارد الوراثية لألغذيوة والزراعوة ،إبودار تقوارير إضوافية عون
حالة العامل :حالياً هنا قيد اإلعداد تقريران ،األور عن املوارد الوراثية املائية والثواني عون التنووع البيولووجي،
باإلضافة إىل تقارير حالة العامل الثالثة اليت استكمل بالفعل ،كما التزمو اهليئوة بإبودار التقريور الثالوا عون
حالة املوارد الوراثية النباتية ح العامل والتقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية اارجيوة ح العوامل .وعوالوة علوى
الك ،يتوقع من املنظمة أن تدير جالود إعداد التقارير وربد تنفيذ خ ط العمل العاملية للمووارد الوراثيوة النباتيوة
واملوارد الوراثية اايوانية واملوارد الوراثية اارجية (واملوارد الوراثية املائية والتنوع البيولوجي ح املستقبل).
( )33ا املنظمة ح تعبئة املساهمات من خارج امليزانية لعمل املوارد الوراثية لألغذية والزراعوة ،الويت ازدادت
ح الف ة املاليوة  .2015-2014غوري أن األمثلوة ااديثوة العالود تشوري إىل أن هوذه املسواهمات ال وعيوة مل تونل
بالتناسل مع تزايد حجل العمل ،خابة ح سياق تقرير املوارد الوراثية املائية ،وأن قيود التمويول والتوظيوف قود
تبدأ ح التأثري على عمل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بصفة عامة ،وعلى برنام عمول هيئوة املووارد الوراثيوة
لألغذية والزراعة املتعدد السنوات بصوفة خابوة .وح هوذا الصودد ،ميكون للمنظموة أن حتسون إىل ااود األمثول
خت يط العمل وختصيص املوارد ،وتستكشف كذلك طرقاً جديودة لتسويري األعموار لتعظويل االسوتفادة مون املووارد
احملدودة.

 17مل يرد اكر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على وجه الت ديد بع املسوتويات العليوا لألهوداف أو النتوائ  ،ولويس هنوا مؤشور يتعلوق بواملوارد
الوراثية لألغذية والزراعة ح اإلطار ااالي لنتائ منظمة األغذية والزراعة .كذلك ال تشمل املبادرات اإلقليمية للمنظموة توجالواً حنوو املووارد الوراثيوة
لألغذية والزراعة .غري أنالا موجودة ضمن اهلدف العاملي الثالا لألعضاني" :حتقيوق اإلدارة واالسوتخدام املسوتدامع للمووارد ال بيعيوة ،مبوا ح الوك
األراضي واملياه واهلواني واملنا واملوارد الوراثية لصاحل أجيار اااضر واملستقبل" .و تستخدم املؤشورات الويت طورتالوا منظموة األغذيوة والزراعوة لربود
أهداف آيتشي التفاقية التنوع البيولوجي وهدف التنمية املستدامة .5-2
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 -4التوصيات
()34

استنادًا إىل االستنتاجات أعاله ،ترد أدناه توبيتان اس اتيجيتان اثنتان.

التوصية  -1ين غ على املنظمة احلفاظ على خربتها األساسية لتوفري منتجةات وأنشةطة معياريةة رئيسةية علةى املسةتوى
العامل  ،نظراً لألهمية العالية هلذه املنتجات واألنشطة وفائةدتها املسكةدة ويف الوقةت نفسةه ،ين غة علةى املنظمةة أن تنظةر
يف طرق جديدة إلدماج عمل املوارد الوراثية لألغذيةة والزراعةة يف داخةل املنظمةة وأن ت ةذل جهةودًا جمةددة لت كيةد حضةور
املنظمة كهيئة عاملية تُعين باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ويف موازاة ذلك ،ين غ أن تسعى املنظمة علةى حنةو اسةت اق
إىل إقامة شراكات وإىل االستفادة م موارد خارجية ،سواء كانت تقنية أم مالية
( )35ح حتسع خت يط عملالا على حنو أمثل ،ينبغي على املنظمة أن تفكّر ملياً ح أين وكيف ميكنالا رسول اخلوط
الفابوول بووع ( )1تيسووري القوورارات السياسوواتية العامليووة هليئووة املوووارد الوراثيووة لألغذيووة والزراعووة واالسووتجابة
الحتياجات البلدان و( )2اافاظ عل فالل علمي وتقين كافٍ للموارد الوراثيوة لألغذيوة والزراعوة وتووفري خومة
وقيادة سياساتية بوبفالا منظمة تعمل بفعالية على ااد الفابل بع منتجوي املعرفوة وبوع مسوتخدمي املعرفوة
و( )3اافاظ على موقفالا القيل املع ف به كوسيط نزيه بينما تلل احتياجات البلدان إىل الرأي املستنري واملشوورة
والقيادة السياساتية.
( )36لت سع الكفانيات ،ينبغي على املنظمة أن تسعى إىل حتقيق مزيد من التكامل الفعار عوم الق اعوات ح املقور
وح البلدان .وميكنالا أن تنظر ح دم وترشيد بعم الوظائف عم الق اعوات .وقود تسواعد أيضواً ح هوذا الصودد
إعادة هيكلة املنظمة اليت جرت حديثاً ،إاا ما أببح باإلمكان إعفاني اخلماني التقنيع من بعم األعباني التشوغيلية
ودعمالل بت سع التعاون وتقاسل األدوار بع الوحدات الفنية والوحدات التشغيلية.
( )37ينبغي أن تنظر املنظمة ح كيف ميكن حتويل بعم عمل املنظموة إىل مووارد خارجيوة مون خوالر الشوراكات.
وميكن أن يوفر نسق التشبيك الذي بين حوور نظوام معلوموات التنووع الووراثي لل يوانوات املستأنسوة DAD-IS
وشبكة التنوع الوراثي لل يوانات املستأنسة  DAD-Netأساساً لمام وشبكات معلومات موسوعة .وميكون كوذلك
أن يوفر العمل املنجز على أسال شراكات طويلة األجل مع مؤسسات مشوالود هلوا سوااج لتكورار اثول أوسوع
ح ق اعات أخرى .فمثالً ،ساهل العديد من الباحثع جمان ًا بفصور ح التقرير الثواني عون حالوة املووارد الوراثيوة
اايوانية ح العامل 18،وشارك حالة املوارد الوراثية اايوانية ح العامل ح عدد من برام األثاا الويت ميوهلوا
االحتاد األوروبي.

18
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( )38ينبغي على املنظمة أن تسعى إىل إقامة مزيد من الشراكات خارج اادود التقليدية ،مسل ة الضوني على أهميوة
املوارد الوراثية للتنمية الزراعية واألمن الغذائي والتكيف مع تغري املنا وختفيف حدته .فالنا حاجة إىل قاعودة
مورثات واسعة مدارة جيداً إلحراز التقدم ح كل من هذه الق اعات 19.وفيما يتعلوق بقضوايا تغوري املنوا خابوة،
بوسع املنظمة أن تشدد بقدر من النشاط أكم على دور املوارد الوراثية ،وأن تشو ح مبوادرات الق واع اخلوا
فيما يتعلق باالستخدام التجاري للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.
التوصية  -2فيما يتعلب باملساعدة الفنيةة ودعةم تنميةة القةدرات بشة ن املةوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة علةى املسةتوى
القطري ،على املنظمة أن متتنع ع تقديم مساعدة فنية ملرة واحدة تُوفر بشكل أساس م املقر بدالً مة ذلةك ،ين غة إدمةاج
الدعم يف الربامج القطرية لضمان االلتزام وتنمية القدرات الطويل األجل وحتقيقا هلذه الغاية ،يعةد التعةاون الفعّةال وتقاسةم
األدوار بني الوحدات الفنية والتشغيلية أمرًا حاسم األهمية ،كما هو بناء قدرات املكاتب امليدانية
( )39ح كثري من األحيان ،تكون املساعدة الفنية اليت تقدمالا املنظمة ملرة واحدة غري كافية لالستجابة الحتياجوات
البلدان على املدى ال ويول ،وال لتنميوة القودرات ح جموار املووارد الوراثيوة لألغذيوة والزراعوة بشوكل بو يح،
مبا ح الك ت وير األطر التشريعية واملؤسسية .ويت لل دعل تنمية قدرات من هوذا النووع إطوارًا للعمول التشواركي
املستمر على أرض الواقع .وهذا يعين ضمن ًا أن املساعدة ح جمار املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ينبغي أن تكون
جزنيا ال يتجزأ من أطر المجمة الق رية وخ ط تنفيذها.
( )40توفر إعادة هيكلة املنظمة ايارية حالياً (وخابة إنشاني فرق المنوام االسو اتيجي) فربوة للت ور ح هوذا
االجتاه .وينبغي يكع الوحدات التنفيذية ،خابة ح املكاتل الق رية ،يكيناً كامالً ،عن طريق انالما املنظمة
ح العمل على املستوى الق ري .ولكن لتنجح هذه ايالود ،ال بد من تنمية قدرات املكاتل امليدانيوة .ففوي حوع
ال تت لل املكاتل الق رية خماني فنيع ح املوارد الوراثية لألغذيوة والزراعوة ،إال أنالوا حتتواج إىل فالول أساسوي
لقضاياها وإىل القدرة على حتديد الفر والتمال التوجيه الفين والدعل عند اااجة.
()41

ستعزز االق احات الواردة أعاله قدرة املنظمة على تأمع املوارد على خمتلف املستويات .وميكن يويل الودعل
على املستوى الق ري من موارد حمددة على املستوى الق ري ،ح حع ميكن أن يوفر التمويل ال وعي املواضويعي
اخلمة الفنية لدعل األنش ة الق رية إما ح املقر أو ح املكاتل اإلقليميةادون اإلقليمية.

 19اإلدارة اييدة للموارد الوراثية ال غنى عنالا لت قيق التنمية الزراعية وح نالاية امل اف األمن الغذائي :مثالً ،ح جمار املووارد الوراثيوة النباتيوة،
هنا حاجة إىل الوبور إىل جمموعة واسعة من املواد الوراثية لت وير أبناف حمسنة ،تظالر حتمالً أكم للمرض وحاجة أقل إىل مدخالت ضارة بيئياً
مثل املبيدات ااشرية ح الوق الذي توفر فيه ح أحيان كثرية قيمة غذائية أكم.

