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جلنة الربنامج
الدورة التاسعة عشرة بعد املائة
روما 20-16 ،مايو/أيار 2016

تقييم مســاهمة منظمــة األغذيــة والزراعــة يف صــون املــوارد الوراثيــة لألغذيــة والزراعة
واستخدامها على حنو مستدام
ر ّد اإلدارة

التوجيهات املطلوبة من جلنة الربنامج
قد ترغب جلنة الربنامج يف أن تبدي وجهات نظرها وتعطي توجيهاتها بشأن املسائل الرئيسية الواردة يف
تقرير التقييم والرد على التوصيات وإجراءات املتابعة املقرتحة.

ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد Ren Wang
املدير العام املساعد
إدارة الزراعة ومحاية املستهلك
اهلاتف+39 (06) 570-54532 :
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛
وهذه 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
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ترحب إدارة منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) بالنتائج واالستتنتاجات والتوصتيات التواردة يف تقيتيم مستاهمة
-1
املنظمة يف صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنتو مستتدام وتركيتزه التحليلتي علتى االجتاهتات
املاضية واحلالية للعمل يف جمال املوارد الوراثية .ومشلت منهجية التقييم املتَّبعة واملرحّب بهتا متا يلتي( :أ) استتعرا
مكتيب لعمل املنظمة يف جمال املوارد الوراثية؛ (ب) مقابالت ومناقشات متع جمموعتات الرتكيتز؛ (ج) زيتارات قطريتة
للقيام بدراسات احلالة؛ (د) مسوحات للجهات الفاعلة وأصحاب املصلحة الرئيسيني؛ (هت) حتليل إحصتائي للبيانتات
الببليوغرافية باالقرتان مع التفاعل املستمر مع أصحاب املصلحة الداخليني واحملكمني ااارجيني.
وتعرب اإلدارة عن تقديرها إلقرار التقييم باملنظمة باعتبارها جهة فاعلة هامة يف جمال املوارد الوراثية لألغذيتة
-2
والزراعة والدور احلاسم الذي تؤديه املنظمة يف رسم السياسات واملشهد املؤسسي للعمل يف جمال املوارد الوراثيتة .وتتود
اإلدارة تسليط الضوء على استنتاج التقييم بأن هيئة املوارد الوراثية لألغذيتة والزراعتة التابعتة للمنظمتة (اهليئتة) تشتكل
املنتدى العاملي الوحيد للحكومات كي تناقش شتؤونا تهتم بشتكل ختا التنتوع البيولتوجي واملتوارد الوراثيتة لألغذيتة
والزراعة وكي تتفاو بشأنها وبأن منتجات املنظمة وأدواتها السياسية يف هذا اجملال (ال سيما تقارير احلالة يف العامل
وخطط العمل العاملية) وكذلك نظم اإلعالم والرصد بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على نطاق واسع متوارد هامتة
بالنسبة إىل البلدان واملؤسسات واألفتراد املعنتيني بتاملوارد الوراثيتة .وتُعتترب مشتاركة األعضتاء املستتمرة يف عمتل اهليئتة
وأجهزتها الفرعية وتنفيذ صكوك اهليئة على املستوى الوطين من املؤشرات على املشاركة القططرية.
وحتيط اإلدارة علما بأن التقرير املوجز يركز على املنظور العاملي وعمل اهليئتة وبأنته ال جيستد بصتورة مالئمتة
-3
عمق عمل الشُعب الفنية ووسع نطاقه من أجتل دعتم البلتدان يف تنفيتذ خطتط العمتل العامليتة وكتذلك األنشتطة الفنيتة
املتكاملة وذات الصلة من أجل استخدام املوارد الوراثية بغية حتستني اإلنتاجيتة واألمتن الغتذائي .وتوافتق اإلدارة علتى
تقييم املشهد املؤسسي املتغ ر املتعلق بالعمل الدولي يف جمال املوارد الوراثية ضمن املنظمتة وخارجهتا بغتر حتديتد
أوجه تآزر جديدة.
وتقبل اإلدارة بتوصيات التقييم وبالتعليقات املشفوعة بها .فالتوصيات مناسبة :فيما تواجه املنظمة بال شتك قيتودا يف
-4
جمال املوارد هناك طلب متزايد على امل علومات عن حالة املتوارد الوراثيتة يف العتامل عقتب القبتول بالتزامتات دوليتة وأهتدا
إمنائية جديدة مثل الغاية  13من غايات أيشي للتنوع البيولوجي واهلد  5-2من أهدا التنمية املستدامة.
و متلك املنظمة ميزة نسبية واضحة عندما يتعلق األمر بإتاحة منتدى حكتومي دولتي يايتد لوضتع السياستات
-5
اليت تتناول صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام وكتذلك احلصتول علتى تلتك املتوارد
وتقاسم املنافع املنبثقة عن استخدامها .كما متلك ميزة نسبية يف مؤازرة جهود البلدان الرامية إىل تلبية متطلبات اإلبالغ
ألن املؤشرات اليت وضعت ضمن اهليئة واعتمدتها عمليات دولية أخرى ختفف عبء تقديم التقارير الواقتع علتى كاهتل
البلدان .وفضال عن ذلك متلك املنظمة ميزة نسبية يف دعم البلدان يف جمال تنفيذ خطط عمل اهليئة على املستوى الفين
والسياسي واإلداري ضمن شراكة مع جهات فاعلة أخرى.
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وسو تستمر الشراكات مع املؤسسات والصكوك ذات الصلة ومنها االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي واملنظمة
-6
الدولية للتنوع البيولوجي والصندوق العاملي لتنوع احملاصيل واجلماعة االستشتارية للبحتوا الزراعيتة الدوليتة واملنتتدى
العاملي للبحوا الزراعية وكذلك الشتراكات متع اجلهتات املاحنتة (منهتا إستبانيا وأملانيتا والستويد وسويسترا وفرنستا
والنرويج واليابان) وستسعى املنظمة جاهدة إىل توسيع نطاق شبكتها من الشركاء لتتخطى احلدود التقليديتة .وأههترت
التجارب السابقة تردد القطاع ااا يف تقديم الدعم املالي لصون املتتتوارد الوراثيتتتة لألغذيتتتة والزراعتة .وال بتدّ متن
البتّ يف الشراكات مع القطاع ااا على أساس كل حالة على حدة ومبا يتماشى مع املبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن
الشراكة والتعاون مع القطاع ااا مع مراعتاة ال طبيعتة احلساستة سياستيا التيت تتستم بهتا املتوارد الوراثيتة علتى
حنو ما تبينه املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذيتة والزراعتة وبروتوكتول ناغويتا بشتأن احلصتول علتى
املوارد وتقاسم املنافع التابع لالتفاقيتة بشتأن التنتوع البيولتوجي واستتمرار ااالفتات بشتأن حقتوق امللكيتة الفكريتة
وال سيما براءات االخرتاع يف هذا الصدد.
ويشدد التقييم على حنو صائب جدا على الرابط بني احلفاه على املوارد الوراثيتة وتطويرهتا باعتبارهتا أساستا
-7
لألمن الغذائي والتكيف مع تغ ر املناخ والتخفيف من آثاره؛ وسرتسخ املنظمة هذا الرابط لكي جيسّتد علتى حنتو أفضتل
عمل فرق الربنامج االسرتاتيجي وآليات عملها ويطاته الرئيسية .ويتجلى الدور اهلام لعمل اهليئة وأجهزتها الفرعية
يف برنامج العمل وامليزانية احلالي ضمن اجملاالت الفنية يف املنظمة.
ويف ما يتعلق باملكاتب امليدانية تقر اإلدارة بأن ااربة يف جمال املوارد الوراثيتتة لألغذيتتتة والزراعتة (وحتتى
-8
التوعية بشأنها) يدودة يف أغلب األحيان ونتيجتة لتذلك ال تتولي التربامج القططريتة واإلقليميتة يف معظتم األوقتات إال
انتباها يدودا إىل املوارد الوراثية .وعلى ضوء احلاجة املتزايدة إىل رصد املوارد الوراثية يف العامل وحتسني إدارتها أيضا
ستعزز املنظمة ميزتها النسبية وست تلتمس التدعم متن أجتل تنميتة قتدرات متوهفي املنظمتة وكتذلك النظتراء احلكتوميني
واملنظمات غ ر احلكومية سعيا إىل حتسني تقديم اادمات على املستوى القططري .وستتم مراعاة صتون املتوارد الوراثيتة
لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام لدى إعداد املبادرات اإلقليمية وأططر الربجمة القطرية أو استعراضها.
وترحب إدارة املنظمة بالتشديد على تعزيز الشتراكات مبتا يف ذلتك متع اجملتمتع املتدني ومنظمتات البحت
-9
والتطوير بهد استحداا أوجه تآزر ونشر أدوات املمارسة اجليدة التابعة للمنظمة ومنتجاتها املعياريتة وإيصتاهلا إىل
جمموعة أوسع نطاقا من اجلهات الفاعلة .وستواصل املنظمة التعتاون حستب االقتضتاء متع صتغار املتزارعني ومربتي
املاشية وخرباء احلراجة وصيادي األمساك ودعمهم لإلقرار على حنو أفضل بأدوارهم األساسية يف صتون املتوارد الوراثيتة
لألغذية والزراعة واستخدامها علتى حنتو مستتدام واملعتار التقليديتة املتصتلة بهتا .وستيكون باإلمكتان تكترار منتوذج
الشراكات الطويلة األجل مع املنظمات املعنية باملعار واألحباا يف قطاعات أخرى باالعتماد على املوارد من املوهفني
وسجالت مطبوعاتهم.
-10

ويرد مزيد من املعلومات يف املصفوفة أدناه.
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ردّ اإلدارة على تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام
توصية التقييم

ردّ اإلدارة
مقبولة ،أو مقبولة
جزئياً ،أو مرفوضة

خطة اإلدارة

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبول اجلزئي أو الرفض

التوصية 1

ينبغي على املنظمة احلفاه علتى خربتهتا األساستية لتتوف ر منتجتات
وأنشطة معيارية رئيسية على املستوى العاملي نظترا لألهميتة العاليتة
هلذه املنتجات واألنشطة وفائدتها املؤكدة .ويف الوقتت نفسته ينبغتي
على املنظمة أن تنظر
يف طتترق جديتتدة إلدمتتاج العمتتل ااتتا ب تاملوارد الوراثيتتة لألغذيتتة
والزراعتتة داختتل املنظمتتة .وأن تبتتذل جهتتودا جمتتددة لتأكيتتد حضتتور
املنظمة كهيئة عامليتة تُعتين بتاملوارد الوراثيتة لألغذيتة والزراعتة .ويف
موازاة ذلك ينبغي أن تسعى املنظمة على حنو استباقي
إىل إقامة شراكات الستخدام موارد خارجيتة ستواء أكانتت تقنيتة أم
مالية.

مقبولة

الوحدة املسؤولة

اإلطار
الزمين

سو يُنشأ فريق عمل مبشاركة أمانتة هيئتة املتوارد الوراثيتة لألغذيتة والزراعتة نائب املدير العام
وأمانات مجاعات العمل احلكومية الفنية ومديري الربنامج االسرتاتيجي للنظتر يف بالتعتتتاون متتتع
سبل تعزيز العمتل يف جمتال املتوارد الوراثيتة لألغذيتة والزراعتة يف إطتار اجلهتود اإلدارات الفنية
املبذولة حاليا إلعادة اهليكلة عند حتديد عمل فرق الربنامج االسرتاتيجي مبتا يف
ذلك آليات عملها ويطاته البارزة.

-2016
2017

وجيري التخطيط حاليا الختاذ خطوات أو جيتري تنفيتذها لتفعيتل التكامتل بتني
القطاعات ومن األمثلة على ذلك اتباع نهج منسق بالنستبة إىل جهتات االتصتال
الوطنية/املنستقني التوطنيني أو وضتع مشتاريع متن ختارج امليزانيتة شتاملة لعتدة
قطاعات ختدم برنامج عمل اهليئة املتعدد الستنوات .ولتدى الرتكيتز علتى إعتداد

األموال
اإلضافية
الالزمة
(نعم أو ال)
نعتتم يف حتتال
ستتيتم إعتتداد
خطتتتتتتتتتو
توجيهيتتتتتتة
إضافية
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توصية التقييم

ردّ اإلدارة
مقبولة ،أو مقبولة
جزئياً ،أو مرفوضة

خطة اإلدارة

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبول اجلزئي أو الرفض

الوحدة املسؤولة

اإلطار

األموال

الزمين

اإلضافية
الالزمة
(نعم أو ال)

خطو توجيهية ستتمثل طريقة العمل املفضلة يف استخدام أدوات ومعتاي ر ميكتن
أن يطبقها أصحاب مصلحة آخرون ويف إقامتة شتراكات لتنفيتذ صتكوك املنظمتة
املتعلقة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة على املستوى القططري .وتشتكل ااطتو
التوجيهية 1الطوعية اليت صدرت متؤخرا متن أجتل مراعتاة التنتوع البيولتوجي يف
السياسات والربامج املعنية بتغ ر املناخ والتغذية مؤشرا على نهج أكثر تكامال .ومن
األمثلة األخرى معاي ر بنوك اجلينات اليت تستخدمها على نطاق واستع اجلماعتة
االستشارية للبحوا الزراعية الدولية والصندوق لتنوع احملاصيل.
سو ينظر فريق العمل أيضا يف سبل توسيع نطاق الشراكات مع املؤسسات املعنيتة
ومن ضمنها اجملتمع املدني ومنظمات البحت والتطتوير وكتذلك القطتاع ااتا
مبوازاة ضمان أن تستمر املنظمة يف استخدام الوهائف األساسية اااصة بها.
سيشدد التوجّه االسرتاتيجي اجلديد على األهمية احلامستة للحفتاه علتى املتوارد
البشتترية وتطويرهتتا باعتبارهتتا أساستتا لألمتتن الغتتذائي والتكيتتف متتع تغتت ر املنتتاخ
والتخفيف من آثاره وسيسعى إىل زيادة التكامل الفعال وترشتيد العمتل يف جمتال
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف خمتلف القطاعات واملكاتب.

1

ااطو التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف ختطيط التكيف مع تغ ر املناخ على املستوى الوطين؛ و ااطو التوجيهية الطوعية لتعميم مفهوم التنوّع البيولوجي يف السياسات والربامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعلّقة بالتغذية.
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توصية التقييم

ردّ اإلدارة
مقبولة ،أو مقبولة
جزئياً ،أو مرفوضة

خطة اإلدارة

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبول اجلزئي أو الرفض

التوصية 2

يف ما يتعلق باملساعدة الفنية ودعم تنمية القدرات بشأن املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة على املستوى القطري علتى املنظمتة أن متتنتع عتن
تقديم مساعدة فنية ملرة واحدة تُوفر بشكل أساسي من املقتر الرئيستي.
وينبغتي بتدال متن ذلتك إدمتاج التدعم يف التربامج القطريتة لضتتمان
االلتزام وتنمية القدرات يف األجل البعيد .وحتقيقا هلتذه الغايتة يعتد
التعاون الفعّال وتقاسم األدوار بني الوحتدات الفنيتة والتشتغيلية أمترا
حاسم األهمية وذلك بناء قدرات املكاتب امليدانية.

مقبولة

الوحدة املسؤولة

يتيح اهليكل احلالي للمنظمة فرصة لتطوير قدرات املكاتب امليدانية كي يتستنى هلتا نائب املدير العام
حتديد الفر والتمتاس ال توجيته والتدعم الفتين يف جمتال املتوارد الوراثيتة لألغذيتة بالتعتتتاون متتتع
والزراعة عند الضرورة مبوازاة احلفاه على املوارد الرئيسية من املوهفني يف األمانتات اإلدارات الفنية
القائمة يف املقرّ الرئيسي اليت تدعم التربامج العامليتة .وستتعزز املنظمتة امليتزة النستبية
اااصة بها وستلتمس الدعم لصاحل تنمية قتدرات متوهفي املنظمتة وكتذلك النظتراء
احلكوميني .وباإلمكان على ستبيل املثتال استتخدام شتبكات فنيتة قائمتة لتنميتة
قدرات املكاتب امليدانية .وميكتن إدراج املواضتيع املتعلقتة بتاملوارد الوراثيتة لألغذيتة
والزراعة يف االختصاصات عند اإلعالن عن الوهائف ال سيما يف املكاتب امليدانية.
مبا أنّ تربية النباتات ورسم السياسات تُعد أنشطة طويلة األجل غالبا متا يكتون
إطار التخطيط لفرتة السنتني يف برنامج العمل وامليزانية ومشتاريع برنتامج التعتاون
التقين قص را جدا بالنسبة إىل املشاريع اااصة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعتة
كي حتقق نتائج هامة .ومن املمكن اعتمتاد إطتار زمتين أطتول للمشتاريع اااصتة
ب املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف ااطو التوجيهية اااصة بربنتامج التعتاون
التقين .وباإلضافة إىل ذلك ينبغي ربط مشتاريع بترامج التعتاون التتقين القصت رة
األجل مبشاريع أو برامج وطنية أطول أجال.
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