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أولا -المقدمة
أحااطاه هيئاة املوارد الوراثياة لألغاذياة والزراعاة ئا)يئاةً عل اماا ،يف دورهتاا األخرية ،بعمال منظماة األغاذياة والزراعاة
-1
1
ورح به
لدعم تنفياذ خطاة العمال العااملياة الثاانياة للموارد الوراثياة النبااتياة لألغذية والزراعة ئخطاة العمال العااملياة الثاانياةً ّ ،
بالتقدم اإلمجايل احملرز يف هذا اخلصا ااو وطلبه ا)يئة إىل املنظمة واجلهات املاحنة مواصا االة مؤازرة جهود البلدان لصا ااون
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف مواقعها الطبيعية ويف املزارع؛ واحملافظة على بنوك اجلينات ملواص ا ا ا ا ا االة عملية مجع
املادة الوراثية للمحاصيل وصوهنا وتوصيفها وتقييمها واستخدامها وإتاحتها؛ وتوطيد الروابط والتكامل بني عملييت الصون
يف املواقع الطبيعية وخارجها.3
.2

قدما يف توفري الدعم للبلدان من أجل تعزيز قدراهتا يف جمال س ا ا ا ا ااني
-2
كذلك ،طلبه ا)يئة إىل املنظمة املض ا ا ا ا ااي ا
احملاصا اايل وتربية النباتات 4ويف وضا ااع أو مراجعة سا ااياسا اااهتا وتش ا اريعاهتا الوطنية اخلاصا ااة بالبذور 5.وأحاله ا)يئة النسا ااخة
املنقحة من مش ا ااروع اخلطو التوجيهية الطوعية بش ا ااأن ص ا ااون األنواع/الس ا ااالالت األص ا االية للمزارعني واس ا ااتخدامها على
املس ا ااتوى الوطين واملذكرة املفاهيمية عن إقامة الش ا اابكات العاملية من أجل ص ا ااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف
مواقعهااا الطبيعيااة وإدارهتااا داخاال املزارع إىل مجاااعااة العماال الفنيااة الكوميااة الاادوليااة املعنيااة باااملوارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة
والزراعة ئمجاعة العملً ملواص ا االة اس ا ااتعراض ا ااها وإجراء املش ا اااورات 6.كذلك ،طلبه إىل املنظمة مواص ا االة تعزيز الش ا اابكات
7
الوطنية واإلقليمية لصون تلك املوارد ،مبا يف ذلك من خالل أنشطة بناء القدرات وتيسري الشراكات.
وتوفّر هذه الوثيقة معلومات أسا ا ا ا ا ا اااس ا ا ا ا ا ااية موجزة عن دور خطة العمل العاملية الثانية يف اإلطار العاملي للتنوع
-3
البيولوجي والتقارير ،لتنظر فيها ا)يئة ،وعن األنشا ا ا ا ااطة اليت أجرهتا املنظمة لدعم تنفيذ األنواع األربعة من األنشا ا ا ا ااطة ذات
األولوية يف خطة العمل العاملية الثانية :ئ ً1ص ا ا ااون املوارد يف مواقعها الطبيعية وإدارهتا يف املزرعة؛ ئ ً2ص ا ا ااون املوارد خارج
مواقعها الطبيعية؛ ئ ً3االسا ااتخدام املسا ااتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ئ ً4والقدرات املؤس ا اسا اااتية والبش ا ارية
لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها.

1
2
3
4
5
6
7

http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm
الفقرة  52من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report Rev.1

الفقرة  58من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report Rev.1
الفقرة  59من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report Rev.1
الفقرة  60من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report Rev.1
الفقرتان  64-63من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report Rev.1
الفقرة  65من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report Rev.1
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ثانياا -المعلومات األساسية
توفر خطة العمل العاملية الثانية إطارا هاما ومتفقا عليه دوليا لص ا ا ا ا ا ااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
-4
واسااتخدامها املسااتدام .وتشااكل هذه اخلطة أيض اا عنصاار دعم للمعاهدة الدولية للموارد الدولية لألغذية والزراعة كما ميثل
8
تنفيذها مسامهة أساسية يف قيق أهداف املعاهدة الدولية.

 -5ويندرج عمل املنظمة على مواضاايع خطة العمل العاملية الثانية ضاامن والية الربناما االس ارتاتيجي  2جعل الزراعة
والغابات ومصااايد األمساك أكثر إنتاجية واسااتدامة ،والربناما االس ارتاتيجي  ،5زيادة قدرة س ابل العيل على الصاامود أمام
التهديدات واألزمات من خالل الد من الضعف يف وجه اجلفاف وآثار أخرى لتغري املناخ.
ويتواءم اإلطار االس ا ارتاتيجي للمنظمة 9مع عملها يف جمال أهداف التنمية املس ا ااتدامة 10.ويس ا اااهم تنفيذ خطة
-6
11
علما بأن منظمة األغذية والزراعة هي
العمل العاملية الثانية بص ا ااورة خاص ا ااة يف ا)دف  2بش ا ااأن القض ا اااء على اجلوع،
ا
وكالة األمم املتحدة الراعية للمؤش ا ا ا ا ا اار  1-5-2بشا ا ا ا ا ا ااأن حفث املوارد الوراثية النباتية واليوانية لألغذية والزراعة خارج
املكونات األس ا ا ا ا ا اااس ا ا ا ا ا ااية للخطة
مواقعها الطبيعية .ومن خالل تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية ،تعاجل البلدان أيض ا ا ا ا ا اااا ّ
12
االس ارتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  ، 2020-2011مبا يف ذلك  ،أهداف آيتشااي للتنوع البيولوجي اليت متّ اعتمادها
13
التنوع البيولوجي.
يف إطار اتفاقية ّ
ض ا ا ا اا يف الوفاء بالتزاماهتا يف إطار اتفا باري للمناخ،
-7
إن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية يسا ا ا اااعد البلدان أي ا
وخباصااة املسااامهات املقررة وطنياا 15،لتنفيذ إطار سااندا ذ الصاالة للح ّد من راطر الكوار  16وعمل كورونيفيا املشاارتك
بش ا ا ااأن الزراعة 17.ومن خالل اس ا ا ااتهداف س ا ا ااني وص ا ا ااول املزارعني إىل جمموعة متنوعة من احملاص ا ا اايل واألص ا ا ااناف الغنية
ض اا تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية يف قيق أهداف إطار العمل اخلا باملؤلر الدويل الثاع املعين
باملغذيات ،يساااهم أي ا
19
بالتغذية 18وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ئ.ً2025-2016

14

8
9
10

الفقرة  313من خطة العمل العاملية الثانية.
http://www.fao.org/3/a-ms431reve.pdf
sustainabledevelopment.un.org/sdgs
ا)دف  ، 2القضاااء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملساانة

11
وتعزيز الزراعة املسااتدامة؛ املقصااد  :5-2حبلول ساانة  ،2020احملافظة على التنوع
الوراثي للبذور والنباتات املزروعة واليوانات يف املزارع والداجنة واألنواع الربية املتص ا ا ا االة لا ،مبا يف ذلك من خالل اإلدارة الس ا ا االيمة واملنوعة لبنوك البذور
والنباتات على املس ااتويات الوطنية واإلقليمية والدولية ،وتش ااجيع الص ااول على املوارد الوراثية والتقاس اام العادل للمنافع الناش اائة عن اس ااتخدامها واملعارف
التقليدية املرتبطة لا ،كما هو متفق عليه دولياا.
12
13
14
15
16
17
18
19

https://www.cbd.int/sp/
https://www.cbd.int/2011-2020/
http://unfccc.int/files/home/application/pdf/paris_agreement.pdf
http://unfccc.int/focus/items/10240.php
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
https://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/application/pdf/cp23_auv_agri.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة A/RES/70/259
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مثال ،يساهم العمل
-8
أيضا من تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية .ففي أفريقيا ا
وقد تستفيد األهداف احملددة إقليمياا ا
على حفث املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسا ا ااتخدامها املسا ا ااتدام يف قيق األهداف احملددة يف الربناما الشا ا ااامل
للتنمية الزراعية يف أفريقيا 20،ويف تنفيذ االسا ارتاتيجية وخارطة الطريق إلعالن ماالبو من أجل القض اااء على اجلوع يف القارة
حبلول عام .2025

ثالثاا -صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
في مواقعها الطبيعية وإدارتها في المزرعة
ألف -الشبكة العالمية بشأن صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في مواقعها الطبيعية
وإدارتها في المزارع
 -9استعرضه ا)يئة ،يف دورهتا األخرية ،املذكرة املفاهيمية إلقامة الشبكات العاملية بشأن صون املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة يف مواقعها الطبيعية وإدارهتا يف املزارع 21،وأحالتها إىل مجاعة العمل ملزيد من املشاااورات 22.واسااتجابةا إىل
طلب ا)يئة ،وإثر التش اااور مع اخلرباء وأص ااحاب املص االحة ،وض ااعه املنظمة مذكرتني مفاهيميتني منفص االتني ،األوىل حول
إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزارع 23،والثانية بشا ا ا ا ا ااأن صا ا ا ا ا ااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف
24
مواقعها الطبيعية.

أقرت جمموعة العمل بأمهية إدارة األص ا ا ا ا ا ااناف/األنواع احمللية لدى املزارعني،
 -10ولدى مراجعة املذكرتني املفاهيميتنيّ ،
وصا ااون األقارب الربية للمحاصا اايل والنباتات الغذائية الربية يف مواقعها الطبيعية .ولكنها وافقه على أنه من املبكر إنشا اااء
ش اابكة عاملية وأوص ااه عوضا ا ا عن ذلك بتنقيح املذكرتني املفامهيتني من أجل اقرتاح عقد ندوة دولية لكل من املوض ااوعني،
رهن ا بتوافر املوارد الالزمة من خارج امليزانية ،قبل انعقاد الدورة العاش ا ا ا اارة جلماعة العمل وبالتعاون مع املعاهدة 25.وس ا ا ا ااوف
تسعى هاتان الندوتان إىل ت شاطر التجارب وأفضل املمارسات ،ومناقشة األنشطة املمكنة يف املستقبل ،مبا يف ذلك وضع
آليات ممكنة لتبادل املعلومات وإقامة الشا ا ا ا اابكات ،و ديد خيارات التعاون املمكنة ضا ا ا ا اامن مجاعة عاملية من املمارسا ا ا ا ااني
26
واالحتياجات والتحديات الراهنة .وبالتايل ،متّ إعداد االقرتاحني للندوتني من أجل هذه الدورة للهيئة.

20
21
22
23
24
25
26

http://www.un.org/en/africa/osaa/peace/caadp.shtml
الوثيقة CGRFA-16/17/Inf.20

الفقرة  64من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report/Rev. 1
الوثيقة CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.5. Rev.1
الوثيقة CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.6
الفقرتان  11-10من الوثيقة .CGRFA-17/19/9.1
الوثيقة CGRFA-17/19/9.2/Inf.3; CGRFA-17/19/9.2/Inf.4
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األقارب البرية للمحاصيل واألصناف/األنواع األصلية للمزارعين

 -11ص ا ا ااادقه ا)يئة ،يف دورهتا األخرية ،على اخلطو التوجيهية الطوعية بش ا ا ااأن ص ا ا ااون األقارب الربيّة للمحاص ا ا اايل
والنباتات الغذائية الربيّة واس ا ااتخدامها املس ا ااتدام ،وطلبه إىل املنظمة نش ا اارها  27واس ا ااتجابةا لطلب ا)يئة ،نش ا اارت اخلطو

التوجيهية يف أربع لغات ئالعربية ،واإلنكليزية ،والفرنس ا ا ا ا ا ااية واإلس ا ا ا ا ا اابانيةً ،وهي متاحة ا ن يف نس ا ا ا ا ا ااخة مطبوعة وأخرى
إلكرتونية 28.وأوص ااه مجاعة العمل بأن تطلب ا)يئة إىل املنظمة دعم البلدان يف وض ااع أو تنقيح خططها الوطنية اخلاص ااة
بصا ا ااون األقارب الربية للمحاصا ا اايل والنباتات الغذائية الربية واسا ا ااتخدامها املسا ا ااتدام ،مع مراعاة املبادئ التوجيهية الطوعية
29
الصادرة عن ا)يئة.

 -12كذلك ،أحاله ا)يئة ،يف دورهتا األخرية ،مش ااروع اخلطو التوجيهية املنقحة بش ااأن ص ااون األص ااناف/األنواع
األص ا ا االية للمزارعني واس ا ا ااتخدامها على املس ا ا ااتوى الوطين 30إىل مجاعة العمل ملزيد من االس ا ا ااتعراا ،ودعه األعض ا ا اااء
واملراقبني وجهات االتص ا ا ااال الوطنية إىل إبداء املالحظات على هذه الوثيقة 31.ونظرت مجاعة العمل يف مش ا ا ااروع من ّقح
من إعداد منظمة األغذية والزراعة على ض ا ا ا ا ا ااوء التعليقات الواردة من س ا ا ا ا ا اابعة بلدان ومنظمتني دوليتني 32.وطلبه إىل
أعض ا ا ا ا اااء ا)يئة واملراقبني تقدط تعليقات خطية إىل األمانة ،وطلبه إىل األمانة مراجعة مش ا ا ا ا ااروع املبادئ التوجيهية على
ض ا ا ا ااوء التعليقا ت الواردة لتص ا ا ا اااد عليها ا)يئة خالل دورهتا العادية الس ا ا ا ا اابعة عش ا ا ا اارة .وترد الوثيقة املنقحة اليت تدرج
التعليقااات الواردة من البلاادان األربعااة عش ا ا ا ا ا اارة 33بوص ا ا ا ا ا اافهااا مش ا ا ا ا ا ااروع اخلطو التوجيهيااة املنقحااة بش ا ا ا ا ا ا ااأن ص ا ا ا ا ا ااون

األصناف/السالالت للمزارعني -املراجعة الثانية.

34

جيم -الدعم الفني
 -13واصله املنظمة ،منذ انعقاد الدورة األخرية للهيئة ،تقدط الدعم الفين للبلدان من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية
35
الثانية .ويرد مزيد من التفاصيل بشأن هذه األنشطة يف الوثائق املقدمة إىل مجاعة العمل يف اجتماعها األخري.

 27الفقرة  62من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report/Rev. 1
 28منظمة األغذية والزراعة  .2017اخلطو التوجيهية الطوعية بشا ااأن صا ااون األقارب الربيّة للمحاصا اايل والنباتات الغذائية الربيّة واسا ااتخدامها املسا ااتدام
ئمتاحة على اإلنرتنه على العنوان التايل.ًhttp://www.fao.org/3/a-i7788ar.pdf :
 29الفقرة  12من الوثيقة .CGRFA-17/19/9.1
 30الوثيقة CGRFA-16/17/Inf.18
 31الفقرة  63من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report/Rev. 1
 32الربازيل وكندا وجورجيا وأملانيا وهولندا والنرويا وجنوب أفريقيا؛ املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي وأوكسفام.
 33بنغالديل وبنن وكندا وإكوادور وفرنسا وأملانيا واألردن واملكسيك والنرويا وبريو وبولندا والسنغال وإسبانيا والسويد.
 34الوثيقة .CGRFA-17/19/9.2/Inf.1
 35الفقرات  19-16من الوثيقة .CGRFA/WG-PGR-9/18/2 Rev.1
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رابعا -الصون خارج المواقع الطبيعية
ا
ألف -معايير بنوك الجينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 -14طلبه ا)يئة إىل املنظمة ،يف دورهتا العادية اخلامسة عشرة ،أن تواصل دعم البلدان يف تنفيذ معايري بنك اجلينات
للموارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااة ئمعااايري بنااك اجليناااتً 36وطلبااه إىل املنظمااة اقرتاح آليااة لرص ا ا ا ا ا ا ااد تنفيااذهااا.37
احا عاملياا بش ا ااأن اس ا ااتخدام معايري بنوك اجلينات ،ونظّمه مش ا اااورة خرباء
واس ا ااتجابةا إىل طلب ا)يئة ،أجرت املنظمة مس ا ا ا

بالتزامن مع الصندو العاملي لتنوع احملاصيل .ومتّ تقدط نتائا املسح فضالا عن موجز النتائا اليت خلصه إليها مشاورات
38
اخلرباء إىل مجاعة العمل يف دورهتا األخرية.

 -15واسا ا ااتجابةا إىل نتائا املسا ا ااح ونتيجة مشا ا اااورة اخلرباء ،ولدف زيادة سا ا ااهولة اسا ا ااتخدام معايري بنوك اجلينات،
وض ا ا ا ا ا ااعه األمانة جمموعة من اخلطوات الروتينية يف مش ا ا ا ا ا ااروع اإلجراءات من أجل ئ ً 1الفاظ على البذور التقليدية،
ئ ً2الفث يف بنوك اجلينااات املياادانيااة ،ئ ً3والفث يف األنااابيااب املخربيااة .ونظرت مجاااعااة العماال يف دورهتااا األخرية يف
مشروع خطوات العمل ويف اقرتاح لرصد تنفيذ معايري بنوك اجلينات .وأوصه مجاعة العمل بأن تطلب ا)يئة إىل املنظمة
إعداد أدلّة عملية بشااأن اسااتخدام معايري بنوك اجلينات باالسااتناد إىل مشااروع خطوات العمل ،لتنظر فيها مجاعة العمل
يف دورهتا املقبلة .كذلك ،دعه مجاعة العمل األعض ا ا ا ا ا اااء واملراقبني إىل تقدط تعليقات خطية قبل  30س ا ا ا ا ا اابتمرب/أيلول
 2018بش ا ا ا ا ااأن مش ا ا ا ا ااروع خطوات اإلجراءات وطلبه إىل األمانة مراجعة هذه اخلطوات على ض ا ا ا ا ااوء التعليقات الواردة
إلقرارها من جانب ا)يئة 39.وتتضاامن الوثيقة بعنوان تيسااري تنفيذ املعايري اخلاصااة ببنوك اجلينات ورصاادها 40يف ملحقاهتا
مش اااريع خطوات اإلجراءات ،كما لّه مراجعتها على ض ااوء التعليقات الواردة -41كانه فنية بص ااورة رئيس ااية فيما كان
بعضها ريريا .وتركز هذه اخلطوات املن ّقحة على األنشطة الرئيسية وقد متّ تبسيطها.

باء-

الدعم الفني

 -16دعمه منظمة األغذية والزراعة ،خالل فرتة اإلبالغ ،عدة أنش ا ااطة لص ا ااون املوارد الوراثية خارج مواقعها الطبيعية
يف عدد من البلدان ،مبا يف ذلك أرمينيا 42،وأذربيجان 43والفلبني 44.وأوص ا ا ا ا ا ااه مجاعة العمل ا)يئة بأن تطلب إىل املنظمة

36
37

http://www.fao.org/3/a-i3704e.pdf
الفقرة  51من الوثيقة .CGRFA-15/15/Report

 38الوثيقة .CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.3
 39الفقرة  16من الوثيقة .CGRFA-17/19/9.1
 40الوثيقة CGRFA-17/19/9.2/Inf.5
 41وردت التعليقات من األرجنتني وبنغالديل وكندا وإكوادور وأملانيا واألردن ومايل واملكسيك والنرويا وبولندا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد.
 42الوثيقة  ، TCP/ARM/3503حفث املوارد الوراثية للعنب واستخدامها املستدام يف أرمينيا.
 43الوثيقة  ،GINC/AZE/001/AZEبرناما الشراكة بني املنظمة وأذربيجان.
 44الوثيقة  -GCP/PHI/062/GFFالفث الديناميكي واالسااتخدام املسااتدام للتنوع البيولوجي الزراعي من أجل ضاامان األمن الغذائي وخدمات النظم
اإليكولوجية والقدرة على الصمود.
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مواص ا ا ا ا ا االة تقدط الدعم إىل البلدان يف اجلهود اليت تبذ)ا من أجل احملافظة على بنوك اجلينات بغرا مواص ا ا ا ا ا االة مجع املادة
45
الوراثية للمحاصيل وصوهنا وتوصيفها وتقييمها.

خامسا -الستخدام المستدام
ا
قدما يف توفري الدعم للبلدان من أجل تعزيز قدراهتا يف جمال
 -17طلبه ا)يئة إىل املنظمة ،يف دورهتا األخرية ،املضا ا ااي ا
س ااني احملاص اايل وتربية النباتات ،مبا يف ذلك من خالل ا ليات املتعددة أص ااحاب املص االحة ،على غرار مبادرة الش ا اراكة
العاملية لبناء قدرات الرتبية النباتية والربناما املش ا ا اارتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ورفع تقرير
إىل مجاعة العمل يف دورهتا املقبلة عن تأثري تلك األنش ا ا ا ا ا ااطة 46.وواص ا ا ا ا ا االه املنظمة دعم البلدان يف جمال تطوير وإطال
جيدا ووضع النظم الفعالة والضرورية لتسليم البذور.
أصناف حمصولية مكيفة ا

ألف -الدعم في مجال السياسات والتشريعات الخاصة بالبذور
 -18اس ااتجابةا إىل طلب ا)يئة 47،دعمه املنظمة خالل فرتة اإلبالغ كال من أرمينيا ،ومجهورية الو الش ااعبية الدميوقراطية
ومايل يف مراجعة و ديث السااياسااات أو القوانني الوطنية اخلاصااة بالبذور ،مع األخذ يف االعتبار الدليل الطوعي الصااادر عن
ا)يئة بشا ااأن وضا ااع السا ااياسا ااات الوطنية اخلاصا ااة بالبذور 48.وطلبه مجاعة العمل أن تواصا اال املنظمة ،رهناا بتوافر املوارد من
49
خارج امليزانية ،تقدط الدعم إىل البلدان من أجل وضع سياساهتا وتشريعاهتا الوطنية اخلاصة بالبذور أو تنقيحها.
ضاا لالة
ضاا يف دورهتا األخرية ضاامن النواتا الرئيسااية يف برناما عملها املتعدد الساانوات اسااتعرا ا
 -19وأدرجه ا)يئة أي ا
واجتاهات الساياساات اخلاصاة بالبذور 50.واساتجابةا لذلك ،أعدت املنظمة اساتعراضااا لالة واجتاهات الساياساات والقوانني
اخلاصة بالبذور 51،وا)يئة مدعوة إىل النظر فيه ه البند  3-9من جدول األعمال.

باء-

الدعم الفني لنظم تسليم البذور

 -20قامه املنظمة ،خالل فرتة اإلبالغ ،بتنفيذ مبادرات هدفه إىل تعزيز سا االسا االة قيمة تسا االيم البذور ،مبا يف ذلك
التشااجيع على زيادة الصااول على بذور عالية اجلودة ومواد زراعية ألصااناف متكيّفة بشااكل جيد ،يف أكثر من  20بلدا.
املدعمة حيوياا؛ ونظم إنتاج
ومشله جماالت تركيز هذه املبادرات :تعزيز اعتماد أصا ااناف احملاصا اايل ،مبا يف ذلك األصا ااناف ّ
البذور وتسا ا ا ا االيمها على مسا ا ا ا ااتوى ااتمعات األهلية؛ وعملية اإلنتاج واإلمداد اخلاصا ا ا ا ااة ببذور ما قبل األسا ا ا ا ااا والبذور

45
46
47
48
49
50
51

الفقرة  15من الوثيقة .CGRFA-17/19/9.1
الفقرة  59من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report/Rev. 1
الفقرة  60من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report Rev. 1
الوثيقة  -GCP/ARM/006/ECاملساعدة الفنية إىل وزارة الزراعة يف مجهورية أرمينيا لربناما اجلوار األورويب من أجل الزراعة والتنمية الريفية.
الفقرة  19من الوثيقة .CGRFA-17/19/9.1
املرفق جيم بالوثيقة .CGRFA-16/17/Report Rev. 1
انظر الوثيقتني  CGRFA-17/19/9.3و .CGRFA-17/19/9.3/Inf.1
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األس اااس ااية؛ وتنمية قدرات املختربات لفحو البذور؛ وتوفري املعدات اخلاص ااة بتجهيز البذور والتدريب ذات الص االة وتعزيز
نظم إصدار الشهادات للبذور.
ضا اا إقامة مؤسا اس ااات ص ااغرية ومتوس ااطة الجم لنظم تس االيم البذور على مس ااتوى ااتمعات
 -21ودعمه املنظمة أي ا
األهلية من خالل تعزيز مهارات اإلدارة لدى منتجي البذور و سااني الوصااول إىل األساوا  .ولدف تعزيز قدرة نظم إنتاج
عززت املنظمة حصا ااول املزارعني من أصا ااحاب اليازات الصا ااغرية على بذور
احملاصا اايل على الصا اامود يف وجه ّ
تغري املناخّ ،
عالية اجلودة من أص ا ااناف احملاص ا اايل املقاومة للجفاف وللفيض ا ااانات .وترد معلومات أكثر تفص ا اايالا يف الوثائق املقدمة إىل
52
مجاعة العمل يف اجتماعها األخري.
 -22وأوصه مجاعة العمل ا)يئة بأن تطلب إىل املنظمة مواصلة تقدط الدعم إىل البلدان من أجل تعزيز النظم الوطنية
53
للبذور بغية توفري بذور ومواد زراعية عالية اجلودة ،خاصة للمزارعني أصحاب اليازات الصغرية.

جيم -إعادة تأهيل نظم البذور
بذورا عالية اجلودة بقيمة  71مليون دوالر أمريكي تقريباا على
ّ -23
وزعه منظمة األغذية والزراعة ،خالل فرتة اإلبالغ ،ا
بلدا يف إطار استجاباهتا الطارئة إىل النقو الكبري يف احملاصيل نتيجة األخطار الطبيعية مثل إعصار ماثيو يف
املزارعني يف  92ا
هاييت ،54والفيضااانات يف غانا 55.وواصااله املنظمة ،منذ انعقاد الدورة األخرية للهيئة ،تنفيذ تدخالت واسااعة النطا وطارئة
يف جمال البذور ًّردا على اجلفاف الذ رافق إعص ا ااار النينيو .ويف إثيوبيا مثالا خالل الفرتة  ،2017-2016كانه االس ا ااتجابة
56
الطارئة اخلاصة بالبذور هي األكرب ،وطاله  1.5ماليني أسرة وّزع عليها  32 000طن مرت من البذور.
 -24ويت مثاال أحااد األسا ا ا ا ا ا اباااب الكااامنااة لاادعم املنظمااة للبلاادان يف إعااادة بناااء نظم اإلنتاااج الزراعي بعااد الكوار
واالضطرابات يف ضمان أن يشكل توفري اإلغاثة الطارئة يف جمال البذور جزءاا من التنمية اإلمجالية لقطاع البذور يف األجل
الطويل .كذلك ،يرتافق عاد اة اإلمداد بالبذور ومدخالت أخرى بالتدريب والدعم لتعزيز قدرات املزارعني على اعتماد املزيد
من ممارس ا ا ا ا ا ااات اإلنتاج الزراعي الذكية مناخياا .ويف إطار جهود إعادة التأهيل ،حظيه جمموعات املزارعني بالدعم إلنتاج
بذور ومواد زراعية عالية اجلودة ألص ا ا ااناف مكيّفة من احملاص ا ا اايل .على س ا ا اابيل املثال ،متّ تش ا ا ااكيل جمموعات إنتاج البذور
58
التقليدية يف هاييت ،يف كافة أحناء البالد ،57يف حني متّ دعم جمموعات المركزية إلنتاج البذور يف جنوب السودان.

52
53
54
55

الفقرات  37-33من الوثيقة .CGRFA/WG-PGR-9/18/2 Rev.1
الفقرة  20من الوثيقة .CGRFA-17/19/9.1
الوثيقة  -OSRO/HAI/701/ECإعادة تأهيل وتنويع سبل عيل األسر املتضررة من إعصار ماثيو.
الوثيقة  -TCP/GHA/3506استعادة القدرات اإلنتاجية لألسر الزراعية املتضررة من الفيضانات يف غانا.

http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/stories-detail/en/c/455625/, reflecting multiple projects, including: 56
OSRO/ETH/604/CHA; OSRO/ETH/606/NET; TCP/ETH/3504
 57الوثيقة Protection, réhabilitation et diversification des moyens d’existence des populations ،OSRO/HAI/607/BEL

affectées par l’ouragan Matthew en Haïti.

 58الوثيقة Improving seed production, availability and access for crisis-affected populations in South ،OSRO/SSD/705/NET
Sudan
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 -25وتعتمد منظمة األغذية والزراعة بش ا ا ا ا ا ااكل متزايد املعارا التجارية للمدخالت كبديل لتوزيع البذور .ومن خالل
هذه املعارا ،يسااتخدم املسااتفيدون ما عصاالون عليه من نقد أو قسااائم من خالل التدخل لش اراء ما وتارونه من البذور
تنوع احملاصيل واألصناف املتاحة للمزارعني.
املوردين ااتمعني .وهذا ّ
واملواد الزراعية من ّ
يعزز ّ
ض ا اا التدخالت اليت توجهها املنظمة إىل اس ااتخدام املنهجيات لتقييم أمن نظام البذور بش ااكل أفض اال
 -26وتس ااعى أي ا
كقاعدةٍ لالستجابات السريعة ،ووضع اسرتاتيجيات لتنمية قطاع البذور حبيث تعك السياقات الوطنية السائدة .وخالل
فرتة تقدط التقارير ،أجرت املنظمة ،بالتعاون مع الشا ا ااركاء ،عمليات تقييم ألمن البذور يف عدد من البلدان .ويرد مزيد من
59
املعلومات عن دعم املنظمة إلعادة تأهيل نظم البذور يف الوثائق املقدمة إىل مجاعة العمل يف دورهتا األخرية.

دال -تعزيز تربية النباتات
 -27وخالل فرتة إعداد التقارير ،واص ا ا االه املنظمة تنفيذ ع ّدة مبادرات بغية تعزيز القدرات لتنمية أص ا ا ااناف حمص ا ا اولية
متكيفااة جيا اادا تكون أكثر مالءمااة للزراعااات اإليكولوجيااة ونظم الزراعااة احملليااة ،كمااا أش ا ا ا ا ا ا ااارت إليااه مجاااعااة العماال يف
60
دورهتا التاسعة.
 -28وقد ن ّفذت الشااعبة املشاارتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية املعنية بالتقنيات النووية يف
بلدا .ومشله النواتا بناء القدرات البش ا ا ارية،
األغذية والزراعة  77برناجماا للتعاون التقين متعل اقا بتحس ا ا ااني احملاص ا ا اايل يف  70ا
ونقل التكنولوجيا ،و س ا ااني البنية التحتية وتوفري املش ا ااورة الفنية من أجل االس ا ااتخدام الكفوء للرتبية عن طريق الطفرات يف
املنسقة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ربطه الشعبة
عملية سني احملاصيل .كذلك ،ومن خالل آلية مشاريع البحث ّ
بلدا رتل افا للتعاون حول مخسا ااة مشا اااريع تعاونية تتناول موضا ااوع سا ااني احملاصا اايل .وخالل
بني باحثني من أكثر من  40ا
املعززة ذات الصلة .وبصورة إمجالية ،متّ إطال حنو
مرحلة تقدط التقارير ،مت توفري الدعم لا ا 534متدرباا الكتساب املهارات ّ
 3 275صن افا طافرا من احملاصيل للزراعة يف بلدان رتلفة يف العامل.
ا
 -29وإن مبادرة الش ا ا اراكة العاملية لبناء قدرات الرتبية النباتية هي منصا ا ااة متعددة أصا ا ااحاب املصا ا االحة جتمعها املنظمة
وهتدف إىل سااني القدرات املؤس اساااتية لتنمية فعالة ألصااناف احملاصاايل وتوزيعها من خالل نظم البذور .وتعمل الش اراكة
كدار مقاص ا ا ااة لالس ا ا ااتخدام املس ا ا ااتدام للمواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بالبناء على األنش ا ا ااطة القائمة يف هذا ااال
واسااتكما)ا .لذا ،فهي مفتوحة أمام الشااركاء وأصااحاب الشااأن املعنيني ببناء القدرات من أجل االسااتخدام الفعال للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وقد متّ لويل هذه الشا ا اراكة أس ا اااسا ا اا من جانب مؤسا ا اس ا ااة بيل ومليندا غيت ئمؤس ا اس ا ااة
غيت ً لفرتة مخ ساانوات ،من عام  2007إىل  .2012وخالل هذه الفرتة ،أجرت مسااحا من بني أمور أخرى ،ونشاارت
قاعدة بيانات للقدرات العاملية من أجل سا ااني احملاصا اايل .وسا ا ّاهله الربط الشا اابكي بني مريب النباتات من خالل فهر
عاملي ،كما وض ا ا ا ا ا ااعه ونش ا ا ا ا ا اارت منتجات املعرفة ونظّمه براما تدريب ،مبا يف ذلك تنظيم دروة للتعلّم اإللكرتوع حول
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منحا ص ا ا ااغرية ألنش ا ا ااطة ما قبل الرتبية .ويرد مزيد من املعلومات عن
مرحلة ما قبل الرتبية .ووفّرت الشا ا ا اراكة العاملية أي ا
ض ا ا ا اا ا
61
الشراكة العاملية وعن أنشطة فردية أخرى يف الوثائق املقدمة إىل مجاعة العمل.
 -30وأوصه مجاعة العمل ا)يئة بأن تطلب إىل املنظمة أن تواصل ،بالتعاون الوثيق مع املعاهدة الدولية ،دعم البلدان
لتعزيز قدراهتا يف جمال سااني احملاصاايل ،مبا يف ذلك من خالل منتدى مبادرة الش اراكة العاملية لبناء القدرات يف جمال تربية
النباتات والربناما املش ا ا ا ا ا اارتك بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ال س ا ا ا ا ا اايما لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية
واملادة  6من املعاهدة الدولية 62.واعتربت مجاعة العمل وقف التمويل ألنش ا ا ا ا ا ااطة تربية النباتات مص ا ا ا ا ا اادر قلق بال ينبغي
معاجلته .وش ا ّددت على أمهية احملاصاايل القليلة االسااتغالل واملهملة واحملاصاايل املكيّفة مع الظروف ا)امشااية األكثر قساااوة.
ويف حني أن هذه احملاص ا ا ا ا اايل ميكن أن تؤد دورا هاما يف توفري نظم غذائية ص ا ا ا ا ااحية ومتنوعة يف مجيع أقاليم العامل ،ف هنا
63
ال تعاجل مبا يكفي من قبل منتديات وأنشطة البحو الالية.

سادسا -بناء المؤسسات والقدرات البشرية المستدامة
ا
 -31طلبه ا)يئة ،يف دورهتا األخرية ،من املنظمة مواص ا ا االة تعزيز الش ا ا اابكات الوطنية واإلقليمية لص ا ا ااون املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة ،مبا يف ذلك من خالل أنش ا ا ااطة بناء القدرات وتيس ا ا ااري الشا ا ا اراكات 64.واس ا ا ااتجابةا لطلب ا)يئة ،دعمه
املنظمة تعزيز القدرات البشارية واملؤساساية لصاون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واساتخدامها املساتدام ،ال سايما يف
البلدان النامية.

ألف -الستراتيجيات الوطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 -32تواص ا ا ا اال املنظمة دعم العملية اجلارية لوض ا ا ا ااع اس ا ا ا ارتاتيجيات وطنية وخطط عمل للموارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة من ش ا ااأهنا معاجلة احتياجات القدرات وربط ص ا ااون هذه املوارد باس ا ااتخدامها املس ا ااتدام يف أنغوال ،وموريش ا اايو ،
65
وناميبيا ،وسوازيلند وجنوب أفريقيا وزمبابو .
 -33وقد وضااعه املنظمة اس ارتاتيجية إقليمية لألرز يف إقليم آساايا واحمليط ا)ادئ 66.وهذا يوفّر خطوطا توجيهية للبلدان
األعضا اااء السا ااتعراا وصا ااياغة اس ا ارتاتيجيات وطنية لألرز .ومن خالل املبادرة اإلقليمية اجلارية لألرز ،قدمه املنظمة الدعم
تعززت قدرات املوخلفني يف جمال اخلدمات
لتطبيق نظم لزراعة األرز املراعية للبيئة يف آس ا ا ا ا اايا .ففي بوتان على س ا ا ا ا اابيل املثالّ ،
اإلرشا ا ااادية ،واملوخلفني الفنيني واملزارعني من أصا ا ااحاب اليازات الصا ا ااغرية من أجل سا ا ااني غالّت األرز وإنتاجيته يف ثال
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67
املريب ،بذور األس ااا  ،البذور األس اااس ااية،
مناطق زراعية إيكولوجية رتلفة .ومشل هذا العمل تعزيز نظم دعم البذور ئبذور ّ
البذور املوثّقة وبراما إصدار الشهادات للبذورً من أجل زيادة توفّر البذور العالية اجلودة واملواد الزراعية للمزارعني.

 -34وقاد دعمااه املنظمااة بناااء القاادرات من أجال وض ا ا ا ا ا ااع برنااما وطين للموارد الوراثيااة النباااتيااة لألغاذياة والزراعاة يف
مولدوفا بغية تعزيز الروابط بني أص ا ا ا ا ا ااحاب املص ا ا ا ا ا االحة الوطنيني املعنيني بص ا ا ا ا ا ااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
واستخدامها املستدام 68.وجتر مبادرات مماثلة يف بيالرو  69ومدغشقر ،70هتدف إىل تعزيز القدرات املؤسسية والفنية يف
جمال إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و سني البنية التحتية يف بنوك اجلينات الوطنية.
 -35وإض ااافةا إىل ذلك ،دعمه املنظمة أوزبكس ااتان يف س ااني تشا اريعاهتا وتعزيز القدرات املؤسا اس ااية لدى أص ااحاب
املصلحة الوطنيني يف جمال فحو األصناف ،وتسجيلها ومحايتها ،ومراقبة جودة البذور وإصدار الشهادات )ا 71،يف حني
حظيه جورجيا 72بالدعم يف وض ا ا ا ااع قانون خا بالبذور وبرناما وطين إلص ا ا ا اادار الش ا ا ا ااهادات للبذور .كذلك ،متّ تعزيز
القدرات يف أرمينيا إلنتاج مواد موثقة لزراعة العنب املقاوم لش ا ا اارة فيللوكسا ا ا ارا من خالل دعم اخلدمات الوطنية إلص ا ا اادار
73
الشهادات والقدرات إلنتاج املواد الزراعية يف املخترب.
 -36وإثر الندوة الدولية اليت عقدهتا املنظمة عن دور التكنولوجيات البيولوجية الزراعية يف النظم الغذائية املس ا ا ا ا ا ااتدامة
والتغذية يف عام  74،2016واص ا ا ا االه املنظمة توفري منص ا ا ا ااة للبلدان األعض ا ا ا اااء لتبادل املعارف وتقاس ا ا ا اام اخلربات بش ا ا ا ااأن
التكنولوجياات البيولوجياة .وجرى تنظيم اجتمااعني إقليميني ،األول إلقليم آسا ا ا ا ا ا اياا واحمليط ا)اادئ 75والثااع إلقليم أفريقيا
جنوب الصا ا ا ا ااحراء الكربى 76يف عام  .2017وتراوحه املواضا ا ا ا اايع اليت جرت مناقشا ا ا ا ااتها بني التطبيقات ذات التكنولوجيا
جدا للوامسات اجلزيئية يف توصيف املادة الوراثية وتربية النباتات.
املتدنية مثل زراعة األنسجة واالستخدام املتطور ا
 -37وأوص ا ا ا ا ا ااه مجاعة العمل ،يف دورهتا األخرية ،بأن تدعو ا)يئة إىل توفري أموال من خارج امليزانية لدعم البلدان يف
تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية ،مبا يف ذلك من خالل وضااع اس ارتاتيجيات وطنية خاصااة باملوارد الوراثية النباتية وتنفيذها
77
بالتعاون الوثيق مع املعاهدة الدولية واسرتاتيجية التمويل اخلاصة لا.
67
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اجلذور.

الوثيقة  ،TCP/BHU/3602سني إنتاجية األرز يف بوتان لتعزيز االكتفاء الذايت لألرز -استرياد تطعيم الفاكهة وشتل
الوثيقة  ، TCP/MOL/3504دعم تطوير برناما وطين للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف مولدوفا.
الوثيقا ا ااة Strengthening National PGR Program in Belarus for Conservation and Use of Plant Genetic ،TCP/BYE/3601

Resources

 70الوثيقة  ،TCP/MAG/3605املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لص ا ا ااا الس ا ا ااكان احملليني -االسا ا ارتاتيجية الوطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة والندوة الدولية.
 71الوثيقة Support to improvement of the national seed, plant variety protection and phytosanitary legislation ،TCP/UZB/3602
 72الوثيقة Capacity Development of the Ministry of Agriculture of Georgia: Improved Policy Making ،GCP/GEO/004/AUT
and Effective Implementation of the Strategy for Agricultural Development (contribution to ENPARD Georgia Programme
 73الوثيقة Development of a new certification system for grape planting materials ،TCP/ARM/3601
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جهات التصال الوطنية

 -38دعه ا)يئة يف دورهتا العادية اخلامسا ا ااة عشا ا اارة البلدان اليت مل تس ا ا ا جم بعد جهة اتصا ا ااال وطنية لذبالغ عن تنفيذ
خطة العمل العاملية الثانية إىل القيام بذلك 78.واس ا ااتجابةا )ذا الطلب ،متّ إبالغ املنظمة بتعيني  114جهة اتص ا ااال وطنية.
وهذا يعك التز ااما رفيع املسا ا ا ا ااتوى بتقدط التقارير عن حالة صا ا ا ا ااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسا ا ا ا ااتخدامها
املس ا ا ااتدام .وإض ا ا ااافة إىل تقدط التقارير الدورية بش ا ا ااأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية واملؤش ا ا اار  1-5-2ألهداف التنمية
حامسا يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقارير القطرية
دورا ا
املس ا ا ا ا ا ااتدامة ،تؤد جهات االتص ا ا ا ا ا ااال الوطنية ا
بشأن التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل.

جيم -النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 -39إن النظام العاملي للمعلومات واالنذار املبكر بش ااأن املوارد الوراثية النباتية هو نظام معلومات أنش ااأته املنظمة عام
وموجهة من البلدان لالة ص ا ا ا ااون واس ا ا ا ااتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 1993إلعداد تقييمات عاملية دورية ّ
ومنذ أكتوبر/تش ا ا ا ارين األول  ،2014اسا ا ا ااتخدم أيض ا ا ا اا هذا النظام ،من خالل أداة اإلبالغ على االنرتنه ،لتقدط التقارير
القطرية بش ا ا ااأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية .ومنذ ديس ا ا اامرب/كانون األول  ،2016يش ا ا ااكل النظام العاملي للمعلومات
مكون النباتات يف املقصد  5-2من أهداف التنمية املستدامة.
واالنذار املبكر منصةا لتقدط التقارير السنوية بشأن ّ
 -40وبفض ا ا ا ا اال جمموعات البيانات اخلاص ا ا ا ا ااة به لألعوام  ،2014و 2016و ،2017يش ا ا ا ا ااكل النظام العاملي للمعلومات
واالنذار املبكر حاليا املصا اادر األكرب للبيانات لرصا ااد حالة التنوع البيولوجي للموارد النباتية لألغذية والزراعة احملفوخلة يف بنوك
صا الة عن أكثر من  4.89مليون عينة من
مر الوقه .وتض اام جمموعة البيانات لعام  2017وحدها معلومات مف ّ
اجلينات على ّ
 6.9ألف جن وأنواعها البال عددها  50.7ألف نوع مضا ا ا اامون على املدى املتوسا ا ا ااط واملدى الطويل يف  575بنكا جينيا
وطنيا و 16مركزا إقليميا ودوليا .ومقارنة بالوض ا ا ا ا ا ااع يف مايو/أيار  ،2016ازدادت تغطية بيانات النظام العاملي للمعلومات
واالنذار املبكر بش ا ااأن املوارد الوراثية النباتية خارج مواقعها الطبيعية بنس ا اابة  27يف املائة من حيث البلدان اليت قدمه التقارير
79
ئ 19بلدا إضافيا ق ّدمه التقاريرً و 36يف املائة من حيث العينات ئ 1.2مليون عينة إضافية موثقةً.
 -41وشا ا ّددت ا)يئة يف دورهتا األخرية على دور النظام العاملي للمعلومات واالنذار املبكر بش ااأن املوارد الوراثية النباتية
باعتباره نظاما أس ا ا اااس ا ا اايا للمعلومات عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف ما يتعلق بتطبيق املادة  17من املعاهدة
وطلبه ا)يئة إىل املنظمة إجناز عملية إعادة هيكلة النظام العاملي للمعلومات والقيام عرب هذا النظام بنشا ا ا اار معلومات عن
تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية واملقصااد  5-2من أهداف التنمية املسااتدامة 80.كذلك ،طلبه ا)يئة إىل املنظمة اسااتشااارة
األعض ا اااء واملراقبني يف ا)يئة بش ا ااأن اخليارات املتاحة لتبس ا اايط إوذج إعداد التقارير بقدر أكرب من أجل رص ا ااد تنفيذ خطة
81
العمل العاملية الثانية ئإوذج إعداد التقاريرً ،وإعداد مقرتح يعرا على مجاعة العمل لكي تنظر فيه.
78
79
80
81

الفقرة  18من الوثيقة .CGRFA-15/15/Report
الصفحة  28من الوثيقة .CGRFA/WG-PGR-8/Inf.1 Rev.1
الفقرة  57من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report Rev.1
الفقرة  56من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report Rev.1
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 -42وترد معلومات أكثر تفصاايالا بشااأن إعادة هيكلة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر واسااتخدامه يف رصااد
مكون النباااتااات يف املقصا ا ا ا ا ا ااد  5-2من أهااداف التنميااة املسا ا ا ا ا ا اتاادامااة يف الوثيقااة بعنوان حااالااة تطوير النظااام العاااملي
تنفيااذ ّ
للمعلومات واإلنذار املبكر بش ااأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 82.ويرد يف الوثيقة بعنوان مش ااروع الص اايغة املنقحة
إلعداد التقارير من أجل رص ا ا ا ا ا ااد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إوذج تقدط
83
املبسط على ضوء املدخالت الواردة من األعضاء واملراقبني.
التقارير ّ
 -43وقامه مجاعة العمل بالتوصاية بأن تصااد ا)يئة على هذه الصايغة املنقحة بالنسابة إىل دورة رفع التقارير القادمة
عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية من خالل أداة رفع التقارير اخلاص ا ا ا ااة بالنظام العاملي .وأوص ا ا ا ااه مجاعة العمل أيضا ا ا ا اا
كال من النظام العاملي لذعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
بالتعاون بني النظام العاملي ونظام  .GENESYSودعه ّ
والزراعااة التااابع للمعاااهاادة الاادوليااة ،والنظااام العاااملي للمعلومااات واإلنااذار املبكر ونظااام  GENESYSالتااابع للصا ا ا ا ا ا اناادو
االستئماع العاملي للتنوع احملصويل إىل بذل اجلهود للتعاون من أجل تفاد االزدواجية .كذلك ،أوصه مجاعة العمل بأن
تطلب ا)يئة من املنظمة مواص ا ا ا االة ديث بوابة النظام العاملي و س ا ا ا ااينها ،مبا يف ذلك من خالل إنش ا ا ا اااء وحدة خاص ا ا ا ااة
84
للمالمح القطرية وكذلك العرا البياع جلميع املؤشرات ونشر النظام العاملي بلغات أخرى.

سابعا -التوجيهات المطلوبة
ا
-44

قد ترغب ا)يئة القيام مبا يلي:

صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املوقع وإدارهتا على مستوى املزرعة
ئً1

ئً2

ئً3

82
83
84

اس ا ا ا ا ااتعراا ومراجعة ،حس ا ا ا ا ااب االقتض ا ا ا ا اااء ،املذكرتني املفاهيميتني اللتني ر تنقيحهما لش ا ا ا ا ااي ا مع
التوجيهااات الواردة من مجاااعااة العماال من أجاال :ئ ً1عقااد ناادوة دوليااة حول ص ا ا ا ا ا ااون األقااارب الربيّاة
للمحاصيل والنباتات الغذائية الربيّة يف مواقعها الطبيعية؛ ئ ً2وندوة دولية بشأن إدارة األصناف/األنواع
األصلية للمزارعني يف املزارع ،ر تنظيمهما قبل انعقاد الدورة العاشرة العادية جلماعة العمل.
الطلب إىل املنظمة دعم البلدان يف وض ا ا ا ا ااع أو مراجعة خططها الوطنية بش ا ا ا ا ااأن ص ا ا ا ا ااون األقارب الربيّة
للمحاص ا اايل والنباتات الغذائية الربيّة ،مع مراعاة اخلطو التوجيهية للهيئة بش ا ااأن ص ا ااون األقارب الربيّة

للمحاصيل والنباتات الغذائية الربيّة واستخدامها
اس ا ااتعراا ومراجعة ،حس ا ااب االقتض ا اااء ،اخلطو التوجيهية املنقحة بش ا ااأن ص ا ااون األص ا ااناف واألنواع
األصلية للمزارعني واستخدامها املستدام ،واملصادقة عليها.

الوثيقة
الوثيقة CGRFA-17/19/9.2/Inf.6
الفقرتان  28-27من الوثيقة .CGRFA-17/19/9.1
CGRFA-17/19/9.2/Inf.2

املستدام.
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صون املوارد الوراثية خارج مواقعها الطبيعية
ئً4
ئً5

ئً6

التوص ا ا ا ا ااية إىل املنظمة مواص ا ا ا ا االة تقدط الدعم للبلدان يف اجلهود اليت تبذ)ا من أجل احملافظة على بنوك
اجلينات بغرا مواصلة مجع املادة الوراثية للمحاصيل وصوهنا وتوصيفها وتقييمها.
الطلب إىل املنظمة إعداد أدلّة عملية بش ا ا ا ااأن اس ا ا ا ااتخدام معايري بنوك اجلينات باالس ا ا ا ااتناد إىل خطوات
حمددة يف الوثيقة بعنوان تيس ا ا ا ااري عملية تنفيذ ورص ا ا ا ااد معايري بنوك اجلينات  ،لتنظر فيها كل من مجاعة
العمل وا)يئة يف دورتيهما املقبلتني.
الطلب إىل املنظمة وض ا ا ا ااع اقرتاح لرص ا ا ا ااد تنفيذ معايري بنوك اجلينات ،لتنظر فيه مجاعة العمل يف دورهتا
العاشرة العادية.

االستخدام املستدام
تعزيز نظم البذور
ئً7
ئً8
ئً9

الطلب إىل املنظمة مواصلة تقدط املساعدة للبلدان من أجل تعزيز النظم الوطنية للبذور بغية توفري بذور
ومواد زراعية عالية اجلودة ،خاصة لصغار املزارعني.
الطلب إىل املنظمة مواصلة دعم البلدان يف وضع أو مراجعة سياساهتا وتشريعاهتا الوطنية اخلاصة بالبذور
أو تنقيحها ،مع مراعاة الدليل الطوعي لصياغة السياسات الوطنية بشأن البذور الصادر عن ا)يئة.
دعوة اجلهات املاحنة إىل دعم البلدان ،مبا يف ذلك من خالل أموال من خارج امليزانية ،يف وضااع وتنفيذ
سياسات وتشريعات وطنية خاصة بالبذور.

تعزيز القدرات يف جمال تربية النباتات
ئً10

الطلب إىل املنظمة مواصا ا ا ا االة دعم البلدان ،بالتنسا ا ا ا اايق الوثيق مع املعاهدة ،يف تعزيز قدراهتا لتحسا ا ا ا ااني
احملاصايل ،مبا يف ذلك من خالل منصاة مبادرة الشاراكة العاملية لبناء القدرات يف الرتبية النباتية والربناما
دعما لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية
املشا ا ا ا ا اارتك بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وخباصا ا ا ا ا ااة ا
واملادة  6من املعاهدة.

بناء املؤسسات املستدامة والقدرات البشرية
االسرتاتيجية الوطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ئً11

الاادعوة إىل تقاادط موارد من خااارج امليزانيااة ملؤازرة البلاادان يف عمليااة تنفيااذ خطااة العماال العااامليااة الثااانيااة،
مبا يف ذلك من خالل وض ا ا ا ا ا ااع وتنفيذ اسا ا ا ا ا ا ارتاتيجيات وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
بالتعاون الوثيق مع املعاهدة واسرتاتيجية التمويل اخلاصة لا.
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النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر
ئ ً12اسا ا ا ااتعراا ومراجعة ،حسا ا ا ااب االقتضا ا ا اااء ،مشا ا ا ااروع النموذج املنقح لتقدط التقارير ،كما ورد يف املرفق
بالوثيقة  ،CGRFA-17/19/9.2/Inf.2واملصاد عليه الستخدامه يف الدورة املقبلة لتقدط التقارير.
ئ ً13الطلب إىل املنظمة اسااتكمال إعادة هيكلة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر ،وعك النموذج
املنقح لتقدط التقارير يف أداة تقدط التقارير على االنرتنه وإتاحة قائمة ش ا ا ا ا اااملة من األس ا ا ا ا اائلة املتكررة
لدف تسهيل استخدامه.
ئ ً14دعوة املنظمة إىل مواص ا االة بلورة حالة تنفيذ املقص ا ااد  5من هدف التنمية املس ا ااتدامة  2بش ا ااكل س ا اانو
وتبادل النتائا مع مجاعة العمل وا)يئة.
ئ ً15الطلب إىل املنظمة مواصلة تطوير بوابة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر وتعزيز التعاون مع النظام
العاملي لذعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ونظام  GENESYSلتفاد ازدواجية اجلهود.

