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 المقدمة -أولا 
 
ا، يف دورهتاا األخرية، بعمال منظماة األغاذياة والزراعاة أحااطاه هيئاة املوارد  -1 الوراثياة لألغاذياة والزراعاة ئا(يئاةً علماا

، ورّحبه 1لدعم تنفياذ خطاة العمال العااملياة الثاانياة للموارد الوراثياة النبااتياة لألغذية والزراعة ئخطاة العمال العااملياة الثاانياةً
ا(يئة إىل املنظمة واجلهات املاحنة مواصااااالة مؤازرة جهود البلدان لصاااااون وطلبه  .2بالتقدم اإلمجايل احملرز يف هذا اخلصاااااو 

املزارع؛ واحملافظة على بنوك اجلينات ملواصاااااااااااااالة عملية مجع  لزراعة يف مواقعها الطبيعية ويفاملوارد الوراثية النباتية لألغذية وا
ا؛ وتوطيد الروابط والتكامل بني عملييت الصون املادة الوراثية للمحاصيل وصوهنا وتوصيفها وتقييمها واستخدامها وإتاحته

 .3يف املواقع الطبيعية وخارجها
 
كذلك، طلبه ا(يئة إىل املنظمة املضاااااااااااي قدماا يف توفري الدعم للبلدان من أجل تعزيز قدراهتا يف جمال  ساااااااااااني  -2

وأحاله ا(يئة النساااااخة  5.بالبذور ويف وضاااااع أو مراجعة ساااااياسااااااهتا وتشاااااريعاهتا الوطنية اخلاصاااااة 4احملاصااااايل وتربية النباتات
التوجيهية الطوعية بشااااااأن صااااااون األنواع/السااااااالالت األصاااااالية للمزارعني واسااااااتخدامها على املنقحة من مشااااااروع اخلطو  

إقامة الشاااااابكات العاملية من أجل صااااااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف  واملذكرة املفاهيمية عن املسااااااتوى الوطين
إىل مجاااعااة العماال الفنيااة الكوميااة الاادوليااة املعنيااة باااملوارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة  مواقعهااا الطبيعيااة وإدارهتااا داخاال املزارع

كذلك، طلبه إىل املنظمة مواصاااااالة تعزيز الشاااااابكات  6والزراعة ئمجاعة العملً ملواصاااااالة اسااااااتعراضااااااها وإجراء املشاااااااورات.
 7.وارد، مبا يف ذلك من خالل أنشطة بناء القدرات وتيسري الشراكاتالوطنية واإلقليمية لصون تلك امل

 
ية موجزة عن وتوفّر هذه الوثيقة م -3 دور خطة العمل العاملية الثانية يف اإلطار العاملي للتنوع علومات أساااااااااااااااساااااااااااااا

األربعة من األنشاااااااااااطة ذات  عن األنشاااااااااااطة اليت أجرهتا املنظمة لدعم تنفيذ األنواعو البيولوجي والتقارير، لتنظر فيها ا(يئة، 
 خارجً صااااااااون املوارد 2صااااااااون املوارد يف مواقعها الطبيعية وإدارهتا يف املزرعة؛ ئً 1األولوية يف خطة العمل العاملية الثانية: ئ

والبشااااارية القدرات املؤساااااسااااااتية و ً 4ً االساااااتخدام املساااااتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ئ3مواقعها الطبيعية؛ ئ
 لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها.

                                                      
1  http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm 
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17الوثيقة  من 52الفقرة   2
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17الوثيقة  من 58الفقرة   3
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17الوثيقة  من 59الفقرة   4
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17الوثيقة  من 60الفقرة   5
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17الوثيقة  من 64-63الفقرتان   6
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17الوثيقة من  65 ةالفقر   7
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 المعلومات األساسية -اثانيا 
 
توفر خطة العمل العاملية الثانية إطاراا هاماا ومتفقاا عليه دولياا لصااااااااااااااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -4

 كما ميثلطة أيضااااا عنصااار دعم للمعاهدة الدولية للموارد الدولية لألغذية والزراعة  هذه اخلوتشاااكل  .واساااتخدامها املساااتدام
 8تنفيذها مسامهة أساسية يف  قيق أهداف املعاهدة الدولية.

 
جعل الزراعة  2ويندرج عمل املنظمة على مواضااايع خطة العمل العاملية الثانية ضااامن والية الربناما االسااارتاتيجي  -5

زيادة قدرة سااا بل العيل على الصااامود أمام  ،5، والربناما االسااارتاتيجي األمساك أكثر إنتاجية واساااتدامةوالغابات ومصاااايد 
 .التهديدات واألزمات من خالل الد من الضعف يف وجه اجلفاف وآثار أخرى لتغري املناخ

 
ويسااااااهم تنفيذ خطة  10.مع عملها يف جمال أهداف التنمية املساااااتدامة 9ويتواءم اإلطار االسااااارتاتيجي للمنظمة -6

ا بأن منظمة األغذية والزراعة هي  11،بشاااااأن القضااااااء على اجلوع 2العمل العاملية الثانية بصاااااورة خاصاااااة يف ا(دف  علما
بشااااااااااااااأن حفث املوارد الوراثية النباتية واليوانية لألغذية والزراعة خارج  1-5-2وكالة األمم املتحدة الراعية للمؤشاااااااااااااار 

ل تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، تعاجل البلدان أيضاااااااااااااااا املكّونات األساااااااااااااااسااااااااااااااية للخطة مواقعها الطبيعية. ومن خال
اليت مّت اعتمادها  12شاااي للتنوع البيولوجيت، مبا يف ذلك ، أهداف آي2020-2011االسااارتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 
 13يف إطار اتفاقية التنوّع البيولوجي.

 
ا يف الوفاء بالتزاماهتا يف إطار اتفا  باري  للمناخإن تنفيذ خطة العمل  -7  14،العاملية الثانية يسااااااااااعد البلدان أيضاااااااااا

وعمل كورونيفيا املشااارتك  16الصااالة للحّد من راطر الكوار   لتنفيذ إطار ساااندا  ذ 15،وخباصاااة املساااامهات املقررة وطنياا
وعة متنوعة من احملاصااااااايل واألصاااااااناف الغنية ومن خالل اساااااااتهداف  ساااااااني وصاااااااول املزارعني إىل جمم 17.بشاااااااأن الزراعة

ا تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية يف  قيق أهداف إطار العمل اخلا  باملؤلر الدويل الثاع املعين  باملغذيات، يساااهم أيضااا
 2025ً.19-2016وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ئ 18بالتغذية

 

                                                      
 .خطة العمل العاملية الثانية من 313الفقرة   8
9   ms431reve.pdf-http://www.fao.org/3/a 

10  sustainabledevelopment.un.org/sdgs 
، احملافظة على التنوع 2020: حبلول ساانة 5-2، القضاااء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملساانة وتعزيز الزراعة املسااتدامة؛ املقصااد 2ا(دف   11

املتصاااااااااالة لا، مبا يف ذلك من خالل اإلدارة السااااااااااليمة واملنوعة لبنوك البذور  الوراثي للبذور والنباتات املزروعة واليوانات يف املزارع والداجنة واألنواع الربية
وتشاااجيع الصاااول على املوارد الوراثية والتقاسااام العادل للمنافع الناشااائة عن اساااتخدامها واملعارف  ،والنباتات على املساااتويات الوطنية واإلقليمية والدولية

 التقليدية املرتبطة لا، كما هو متفق عليه دولياا.
12  /https://www.cbd.int/sp 
13   /2020-https://www.cbd.int/2011 
14  http://unfccc.int/files/home/application/pdf/paris_agreement.pdf 
15  t/focus/items/10240.phphttp://unfccc.in 
16   framework-https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai 
17  https://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/application/pdf/cp23_auv_agri.pdf 
18   mm215e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 A/RES/70/259قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   19

http://www.fao.org/3/a-ms431reve.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms431reve.pdf
https://www.cbd.int/sp/
https://www.cbd.int/2011-2020/
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://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
http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259
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، يساهم العمل  إقليمياا أيضاا من تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية.قد تستفيد األهداف احملددة و  -8 ففي أفريقيا مثالا
على حفث املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسااااااتخدامها املسااااااتدام يف  قيق األهداف احملددة يف الربناما الشااااااامل 

ة الطريق إلعالن ماالبو من أجل القضاااااء على اجلوع يف القارة ويف تنفيذ االساااارتاتيجية وخارط 20،للتنمية الزراعية يف أفريقيا
 .2025حبلول عام 

 
 صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -اثالثا 

 في مواقعها الطبيعية وإدارتها في المزرعة
 

 الطبيعيةفي مواقعها  الشبكة العالمية بشأن صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -ألف
 وإدارتها في المزارع

الشبكات العاملية بشأن صون املوارد الوراثية النباتية استعرضه ا(يئة، يف دورهتا األخرية، املذكرة املفاهيمية إلقامة  -9
بةا إىل واساااتجا 22وأحالتها إىل مجاعة العمل ملزيد من املشااااورات. 21،لألغذية والزراعة يف مواقعها الطبيعية وإدارهتا يف املزارع

طلب ا(يئة، وإثر التشااااور مع اخلرباء وأصاااحاب املصااالحة، وضاااعه املنظمة مذكرتني مفاهيميتني منفصااالتني، األوىل حول 
والثانية بشااااااااااااأن صااااااااااااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف  23،إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزارع

 24مواقعها الطبيعية.
 

األصااااااااااااااناف/األنواع احمللية لدى املزارعني، ميتني، أقّرت جمموعة العمل بأمهية إدارة يولدى مراجعة املذكرتني املفاه -10
وصاااااون األقارب الربية للمحاصااااايل والنباتات الغذائية الربية يف مواقعها الطبيعية. ولكنها وافقه على أنه من املبكر إنشااااااء 

من أجل اقرتاح عقد ندوة دولية لكل من املوضاااوعني، تنقيح املذكرتني املفامهيتني بك شااابكة عاملية وأوصاااه عوضااااا عن ذل
وساااااااااوف  25رهناا بتوافر املوارد الالزمة من خارج امليزانية، قبل انعقاد الدورة العاشااااااااارة جلماعة العمل وبالتعاون مع املعاهدة.

األنشطة املمكنة يف املستقبل، مبا يف ذلك وضع  التجارب وأفضل املمارسات، ومناقشة شاطرتسعى هاتان الندوتان إىل ت
و ديد خيارات التعاون املمكنة ضاااااااااامن مجاعة عاملية من املمارسااااااااااني  الشاااااااااابكات، آليات ممكنة لتبادل املعلومات وإقامة

 26وبالتايل، مّت إعداد االقرتاحني للندوتني من أجل هذه الدورة للهيئة. .واالحتياجات والتحديات الراهنة

 

                                                      
20  http://www.un.org/en/africa/osaa/peace/caadp.shtml 
 Inf.20-CGRFA/16/17الوثيقة   21
 .Report/Rev. 1-CGRFA/16/17الوثيقة  من 64الفقرة   22
 Inf.5. Rev.1-PGR-CGRFA/WG/9/18الوثيقة   23
 Inf.6-PGR-CGRFA/WG/9/18الوثيقة   24
 .CGRFA-17/19/9.1الوثيقة  من 11-10الفقرتان   25
 Inf.4-17/19/9.2/Inf.3; CGRFA-CGRFA/17/19/9.2الوثيقة   26

http://www.un.org/en/africa/osaa/peace/caadp.shtml
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 اع األصلية للمزارعيناألقارب البرية للمحاصيل واألصناف/األنو  -باء

اخلطو  التوجيهية الطوعية بشااااااااأن صااااااااون األقارب الربيّة للمحاصاااااااايل  صااااااااادقه ا(يئة، يف دورهتا األخرية، على -11
واسااااااتجابةا لطلب ا(يئة، ن شاااااارت اخلطو   27 وطلبه إىل املنظمة نشاااااارها والنباتات الغذائية الربيّة واسااااااتخدامها املسااااااتدام،

التوجيهية يف أربع لغات ئالعربية، واإلنكليزية، والفرنسااااااااااااااية واإلساااااااااااااابانيةً، وهي متاحة ا ن يف نسااااااااااااااخة مطبوعة وأخرى 
وأوصااااه مجاعة العمل بأن تطلب ا(يئة إىل املنظمة دعم البلدان يف وضااااع أو تنقيح خططها الوطنية اخلاصااااة  28إلكرتونية.
 املبادئ التوجيهية الطوعيةقارب الربية للمحاصاااااايل والنباتات الغذائية الربية واسااااااتخدامها املسااااااتدام، مع مراعاة بصااااااون األ

 29.الصادرة عن ا(يئة

 
مشااااروع اخلطو  التوجيهية املنقحة بشااااأن صااااون األصااااناف/األنواع كذلك، أحاله ا(يئة، يف دورهتا األخرية،  -12

إىل مجاعة العمل ملزيد من االسااااااااتعراا، ودعه األعضاااااااااء  30ى املسااااااااتوى الوطيناألصاااااااالية للمزارعني واسااااااااتخدامها عل
ونظرت مجاعة العمل يف مشااااااااروع منّقح  31واملراقبني وجهات االتصااااااااال الوطنية إىل إبداء املالحظات على هذه الوثيقة.

وطلبه إىل  32.من إعداد منظمة األغذية والزراعة على ضااااااااااااااوء التعليقات الواردة من ساااااااااااااابعة بلدان ومنظمتني دوليتني
التوجيهية على  املبادئع أعضااااااااااااء ا(يئة واملراقبني تقدط تعليقات خطية إىل األمانة، وطلبه إىل األمانة مراجعة مشااااااااااارو 

ة املنقحة اليت تدرج ق. وترد الوثية عشاااااااااارةبعات الواردة لتصاااااااااااد  عليها ا(يئة خالل دورهتا العادية السااااااااااعليقاضااااااااااوء الت
مشااااااااااااااروع اخلطو  التوجيهيااة املنقحااة بشااااااااااااااااأن صااااااااااااااون بوصاااااااااااااافهااا  33التعليقااات الواردة من البلاادان األربعااة عشاااااااااااااارة

 34املراجعة الثانية. -األصناف/السالالت للمزارعني

 
 الدعم الفني -جيم
واصله املنظمة، منذ انعقاد الدورة األخرية للهيئة، تقدط الدعم الفين للبلدان من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية  -13

 35ويرد مزيد من التفاصيل بشأن هذه األنشطة يف الوثائق املقدمة إىل مجاعة العمل يف اجتماعها األخري. .الثانية
 

                                                      
 .Report/Rev. 1-CGRFA/16/17 من الوثيقة 62الفقرة   27
 اخلطو  التوجيهية الطوعية بشاااااأن صاااااون األقارب الربيّة للمحاصااااايل والنباتات الغذائية الربيّة واساااااتخدامها املساااااتدام. 2017منظمة األغذية والزراعة   28

 .pdfari7788-http://www.fao.org/3/aً. على اإلنرتنه على العنوان التايل: ئمتاحة
 .CGRFA-17/19/9.1الوثيقة  من 12الفقرة   29
 Inf.1-CGRFA/816/17الوثيقة   30
 .Report/Rev. 1-CGRFA/16/17الوثيقة  من 63الفقرة   31
 الربازيل وكندا وجورجيا وأملانيا وهولندا والنرويا وجنوب أفريقيا؛ املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي وأوكسفام.  32
 إسبانيا والسويد.و السنغال و بولندا و بريو و النرويا و املكسيك و األردن و أملانيا و فرنسا و إكوادور و كندا و بنن و  بنغالديل  33
 .Inf.1-CGRFA/17/19/9.2الوثيقة   34
 .Rev.1-PGR-CGRFA/WG 9/18/2الوثيقة  من 91-61 تالفقرا  35
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 الصون خارج المواقع الطبيعية -رابعاا
 

 ايير بنوك الجينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمع -ألف
معايري بنك اجلينات  طلبه ا(يئة إىل املنظمة، يف دورهتا العادية اخلامسة عشرة، أن تواصل دعم البلدان يف تنفيذ -41

. 37تنفيااذهااارصاااااااااااااااد اقرتاح آليااة لوطلبااه إىل املنظمااة  36بنااك اجليناااتً معااايريللموارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااة ئ
ونّظمه مشااااااورة خرباء  ،معايري بنوك اجلينات واساااااتجابةا إىل طلب ا(يئة، أجرت املنظمة مساااااحاا عاملياا بشاااااأن اساااااتخدام

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

 
واساااااااتجابةا إىل نتائا املساااااااح ونتيجة مشااااااااورة اخلرباء، ولدف زيادة ساااااااهولة اساااااااتخدام معايري بنوك اجلينات،  -51

ً الفاظ على البذور التقليدية، 1وضااااااااااااااعه األمانة جمموعة من اخلطوات الروتينية يف مشااااااااااااااروع اإلجراءات من أجل ئ
ة يف نظرت مجاااعااة العماال يف دورهتااا األخري الفث يف األنااابيااب املخربيااة. و و ً 3اجلينااات املياادانيااة، ئالفث يف بنوك  2ًئ

إىل املنظمة ا(يئة بأن تطلب مجاعة العمل  وأوصهاجلينات. ويف اقرتاح لرصد تنفيذ معايري بنوك العمل مشروع خطوات 
فيها مجاعة العمل  ، لتنظرالعمل مشااروع خطواتإىل اد باالسااتن إعداد أدّلة عملية بشااأن اسااتخدام معايري بنوك اجلينات

ساااااااااااااابتمرب/أيلول  30يف دورهتا املقبلة. كذلك، دعه مجاعة العمل األعضاااااااااااااااء واملراقبني إىل تقدط تعليقات خطية قبل 
بشاااااااااااأن مشاااااااااااروع خطوات اإلجراءات وطلبه إىل األمانة مراجعة هذه اخلطوات على ضاااااااااااوء التعليقات الواردة  2018

ملحقاهتا  يف 40تيسااري تنفيذ املعايري اخلاصااة ببنوك اجلينات ورصاادهاوتتضاامن الوثيقة بعنوان  39إلقرارها من جانب ا(يئة.
كانه فنية بصاااورة رئيساااية فيما كان   -41يقات الواردةعلى ضاااوء التعل مراجعتها كما ّلهمشااااريع خطوات اإلجراءات،  

 . وتركز هذه اخلطوات املنّقحة على األنشطة الرئيسية وقد مّت تبسيطها.بعضها  ريرياا 
 

 الدعم الفني -باء
دعمه منظمة األغذية والزراعة، خالل فرتة اإلبالغ، عدة أنشااااااطة لصااااااون املوارد الوراثية خارج مواقعها الطبيعية  -16
وأوصااااااااااااااه مجاعة العمل ا(يئة بأن تطلب إىل املنظمة  44.والفلبني 43وأذربيجان 42،عدد من البلدان، مبا يف ذلك أرمينيايف 

                                                      
36   i3704e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 .Report-CGRFA/15/15الوثيقة  من 51الفقرة   37
 .Inf.3-PGR-CGRFA/WG/9/18الوثيقة   38
 .CGRFA-17/19/9.1الوثيقة  من 16الفقرة   39
 Inf.5-CGRFA/17/19/9.2الوثيقة   40
 والسويد.وردت التعليقات من األرجنتني وبنغالديل وكندا وإكوادور وأملانيا واألردن ومايل واملكسيك والنرويا وبولندا وجنوب أفريقيا وإسبانيا   41
 .، حفث املوارد الوراثية للعنب واستخدامها املستدام يف أرمينياTCP/ARM/3503الوثيقة   42
 .الشراكة بني املنظمة وأذربيجان، برناما GINC/AZE/001/AZEالوثيقة   43
الفث الديناميكي واالساااتخدام املساااتدام للتنوع البيولوجي الزراعي من أجل ضااامان األمن الغذائي وخدمات النظم  -GCP/PHI/062/GFFالوثيقة   44

 .اإليكولوجية والقدرة على الصمود

http://www.fao.org/3/a-i3704e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3704e.pdf
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مواصااااااااااااالة تقدط الدعم إىل البلدان يف اجلهود اليت تبذ(ا من أجل احملافظة على بنوك اجلينات بغرا مواصااااااااااااالة مجع املادة 
 45.الوراثية للمحاصيل وصوهنا وتوصيفها وتقييمها

 

 الستخدام المستدام -اخامسا 
 

طلبه ا(يئة إىل املنظمة، يف دورهتا األخرية، املضااااااي قدماا يف توفري الدعم للبلدان من أجل تعزيز قدراهتا يف جمال  -17
 سااااني احملاصاااايل وتربية النباتات، مبا يف ذلك من خالل ا ليات املتعددة أصااااحاب املصاااالحة، على غرار مبادرة الشااااراكة 
 العاملية لبناء قدرات الرتبية النباتية والربناما املشااااااارتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفع تقرير

وواصااااااااااااااله املنظمة دعم البلدان يف جمال تطوير وإطال   46إىل مجاعة العمل يف دورهتا املقبلة عن تأثري تلك األنشااااااااااااااطة.
 ووضع النظم الفعالة والضرورية لتسليم البذور. أصناف حمصولية مكيفة جيداا

 

 ياسات والتشريعات الخاصة بالبذورالسفي مجال دعم ال -ألف

من أرمينيا، ومجهورية الو الشاااعبية الدميوقراطية  دعمه املنظمة خالل فرتة اإلبالغ كال 47اساااتجابةا إىل طلب ا(يئة، -81
الدليل الطوعي الصااادر عن ومايل يف مراجعة و ديث السااياسااات أو القوانني الوطنية اخلاصااة بالبذور، مع األخذ يف االعتبار 

بتوافر املوارد من ا ، رهنا املنظمة تواصاااالالعمل أن  مجاعة وطلبه 48ا(يئة بشااااأن وضااااع السااااياسااااات الوطنية اخلاصااااة بالبذور.
 49خارج امليزانية، تقدط الدعم إىل البلدان من أجل وضع سياساهتا وتشريعاهتا الوطنية اخلاصة بالبذور أو تنقيحها.

 
ا لالة  -19 ا يف دورهتا األخرية ضاامن النواتا الرئيسااية يف برناما عملها املتعدد الساانوات اسااتعراضااا وأدرجه ا(يئة أيضااا

ساتعراضااا لالة واجتاهات الساياساات والقوانني اواساتجابةا لذلك، أعدت املنظمة  50خلاصاة بالبذور.واجتاهات الساياساات ا
 من جدول األعمال. 3-9وا(يئة مدعوة إىل النظر فيه  ه البند  51اخلاصة بالبذور،

 
 الدعم الفني لنظم تسليم البذور -باء
قامه املنظمة، خالل فرتة اإلبالغ، بتنفيذ مبادرات هدفه إىل تعزيز سااااالسااااالة قيمة تساااااليم البذور، مبا يف ذلك  -20

بلداا.  20التشاااجيع على زيادة الصاااول على بذور عالية اجلودة ومواد زراعية ألصاااناف متكّيفة بشاااكل جيد، يف أكثر من 
ف احملاصاااايل، مبا يف ذلك األصااااناف املدّعمة حيوياا؛ ونظم إنتاج ومشله جماالت تركيز هذه املبادرات: تعزيز اعتماد أصاااانا

البذور وتساااااااااااليمها على مساااااااااااتوى ااتمعات األهلية؛ وعملية اإلنتاج واإلمداد اخلاصاااااااااااة ببذور ما قبل األساااااااااااا  والبذور 

                                                      
  .CGRFA-17/19/9.1الوثيقة  من 15الفقرة   45
 .Report/Rev. 1-CGRFA/16/17الوثيقة  من 59الفقرة   46
 .Report Rev. 1-CGRFA/16/17الوثيقة  من 60الفقرة   47
 .الريفية املساعدة الفنية إىل وزارة الزراعة يف مجهورية أرمينيا لربناما اجلوار األورويب من أجل الزراعة والتنمية -GCP/ARM/006/ECالوثيقة   48
 .CGRFA-17/19/9.1الوثيقة  من 19الفقرة   49
 .Report Rev. 1-CGRFA/16/17الوثيقة ب املرفق جيم  50
 .Inf.1-CGRFA/17/19/9.3 و CGRFA-17/19/9.3  نينظر الوثيقتا  51
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ت الصااالة وتعزيز األسااااساااية؛ وتنمية قدرات املختربات لفحو البذور؛ وتوفري املعدات اخلاصاااة بتجهيز البذور والتدريب ذا
 .نظم إصدار الشهادات للبذور

 
ا إقامة مؤسااااسااااات صااااغرية ومتوسااااطة الجم لنظم تسااااليم البذور على مسااااتوى  -21 ااتمعات ودعمه املنظمة أيضااااا

األهلية من خالل تعزيز مهارات اإلدارة لدى منتجي البذور و سااني الوصااول إىل األسااوا . ولدف تعزيز قدرة نظم إنتاج 
لى الصااااامود يف وجه تغرّي املناخ، عّززت املنظمة حصاااااول املزارعني من أصاااااحاب اليازات الصاااااغرية على بذور احملاصااااايل ع

ىل كثر تفصاااااايالا يف الوثائق املقدمة إ. وترد معلومات أاصاااااايل املقاومة للجفاف وللفيضاااااااناتعالية اجلودة من أصااااااناف احمل
 52مجاعة العمل يف اجتماعها األخري.

 
مل ا(يئة بأن تطلب إىل املنظمة مواصلة تقدط الدعم إىل البلدان من أجل تعزيز النظم الوطنية وأوصه مجاعة الع -22

 53للبذور بغية توفري بذور ومواد زراعية عالية اجلودة، خاصة للمزارعني أصحاب اليازات الصغرية.
 

 إعادة تأهيل نظم البذور -جيم
لى عمليون دوالر أمريكي تقريباا  71وّزعه منظمة األغذية والزراعة، خالل فرتة اإلبالغ، بذوراا عالية اجلودة بقيمة  -32

بلداا يف إطار استجاباهتا الطارئة إىل النقو الكبري يف احملاصيل نتيجة األخطار الطبيعية مثل إعصار ماثيو يف  92املزارعني يف 
وواصااله املنظمة، منذ انعقاد الدورة األخرية للهيئة، تنفيذ تدخالت واسااعة النطا  وطارئة  55، والفيضااانات يف غانا.54هاييت

، كانه االساااااتجابة 2017-2016يف جمال البذور ردًّا على اجلفاف الذ  رافق إعصاااااار النينيو. ويف إثيوبيا مثالا خالل الفرتة 
 56طن مرت  من البذور. 32 000ع عليها زّ ماليني أسرة و   5.1الطارئة اخلاصة بالبذور هي األكرب، وطاله 

 
مثااال أحاااد األساااااااااااااابااااب الكاااامناااة لااادعم املنظماااة للبلااادان يف إعاااادة بنااااء نظم اإلنتااااج الزراعي بعاااد الكوار  يتو  -24

واالضطرابات يف ضمان أن يشكل توفري اإلغاثة الطارئة يف جمال البذور جزءاا من التنمية اإلمجالية لقطاع البذور يف األجل 
كذلك، يرتافق عادةا اإلمداد بالبذور ومدخالت أخرى بالتدريب والدعم لتعزيز قدرات املزارعني على اعتماد املزيد   .الطويل

من ممارسااااااااااااااات اإلنتاج الزراعي الذكية مناخياا. ويف إطار جهود إعادة التأهيل، حظيه جمموعات املزارعني بالدعم إلنتاج 
ّيفة من احملاصاااااااايل. على ساااااااابيل املثال، مّت تشااااااااكيل جمموعات إنتاج البذور بذور ومواد زراعية عالية اجلودة ألصااااااااناف مك

 58، يف حني مّت دعم جمموعات المركزية إلنتاج البذور يف جنوب السودان.57التقليدية يف هاييت، يف كافة أحناء البالد

                                                      
 .Rev.1-PGR-CGRFA/WG 9/18/2الوثيقة  من 37-33الفقرات   52
 .CGRFA-17/19/9.1الوثيقة  من 20الفقرة   53
 .تأهيل وتنويع سبل عيل األسر املتضررة من إعصار ماثيو إعادة -OSRO/HAI/701/ECالوثيقة   54
 .استعادة القدرات اإلنتاجية لألسر الزراعية املتضررة من الفيضانات يف غانا -TCP/GHA/3506الوثيقة   55
56  projects, including: detail/en/c/455625/, reflecting multiple -action/stories/stories-in-http://www.fao.org/emergencies/fao

OSRO/ETH/604/CHA; OSRO/ETH/606/NET; TCP/ETH/3504 
OSRO/HAI/607/BEL ،existence des populations ’Protection, réhabilitation et diversification des moyens dالوثيقة   57

affectées par l’ouragan Matthew en Haïti. 
OSRO/SSD/705/NET ،affected populations in South -mproving seed production, availability and access for crisisIالوثيقة   58

Sudan 
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ومن خالل  .لتوزيع البذوروتعتمد منظمة األغذية والزراعة بشااااااااااااااكل متزايد املعارا التجارية للمدخالت كبديل  -52
هذه املعارا، يساااتخدم املساااتفيدون ما عصااالون عليه من نقد أو قساااائم من خالل التدخل لشاااراء ما وتارونه من البذور 

 يعّزز تنوّع احملاصيل واألصناف املتاحة للمزارعني.هذا و  واملواد الزراعية من املوّردين ااتمعني.

 
ا التدخالت اليت  -62 توجهها املنظمة إىل اسااااتخدام املنهجيات لتقييم أمن نظام البذور بشااااكل أفضاااال وتسااااعى أيضااااا

كقاعدٍة لالستجابات السريعة، ووضع اسرتاتيجيات لتنمية قطاع البذور حبيث تعك  السياقات الوطنية السائدة. وخالل 
يف عدد من البلدان. ويرد مزيد من  فرتة تقدط التقارير، أجرت املنظمة، بالتعاون مع الشاااااااركاء، عمليات تقييم ألمن البذور

 59املعلومات عن دعم املنظمة إلعادة تأهيل نظم البذور يف الوثائق املقدمة إىل مجاعة العمل يف دورهتا األخرية.
 

 تعزيز تربية النباتات -دال
أصاااااااناف حمصاااااااولية وخالل فرتة إعداد التقارير، واصاااااااله املنظمة تنفيذ عّدة مبادرات بغية تعزيز القدرات لتنمية  -72

 شااااااااااااااااارت إلياااه مجااااعاااة العمااال يف، كماااا أمتكيفاااة جياااداا تكون أكثر مالءماااة للزراعاااات اإليكولوجياااة ونظم الزراعاااة احمللياااة
  60دورهتا التاسعة.

 
يات النووية يف ية للطاقة الذرية املعنية بالتقنوقد نّفذت الشااعبة املشاارتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدول -28

ا 70برناجماا للتعاون التقين متعلقاا بتحساااااااني احملاصااااااايل يف  77األغذية والزراعة  ومشله النواتا بناء القدرات البشااااااارية،  .بلدا
ونقل التكنولوجيا، و ساااااني البنية التحتية وتوفري املشاااااورة الفنية من أجل االساااااتخدام الكفوء للرتبية عن طريق الطفرات يف 

احملاصيل. كذلك، ومن خالل آلية مشاريع البحث املنّسقة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ربطه الشعبة  عملية  سني
وخالل بلداا رتلفاا للتعاون حول مخسااااة مشاااااريع تعاونية تتناول موضااااوع  سااااني احملاصاااايل.  40بني باحثني من أكثر من 

متدرباا الكتساب املهارات املعّززة ذات الصلة. وبصورة إمجالية، مّت إطال  حنو  534مرحلة تقدط التقارير، مت توفري الدعم لاااا
 .صنفاا طافراا من احملاصيل للزراعة يف بلدان رتلفة يف العامل 3 275

 
جتمعها املنظمة  ة هي منصاااااااة متعددة أصاااااااحاب املصااااااالحةوإن مبادرة الشاااااااراكة العاملية لبناء قدرات الرتبية النباتي -29

  سااني القدرات املؤسااساااتية لتنمية فعالة ألصااناف احملاصاايل وتوزيعها من خالل نظم البذور. وتعمل الشااراكة وهتدف إىل
ال كدار مقاصااااااااة لالسااااااااتخدام املسااااااااتدام للمواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بالبناء على األنشااااااااطة القائمة يف هذا اا

صااحاب الشااأن املعنيني ببناء القدرات من أجل االسااتخدام الفعال للموارد أمام الشااركاء وأ مفتوحةفهي واسااتكما(ا. لذا، 
سااااااا من جانب مؤساااااساااااة بيل ومليندا غيت  ئمؤساااااساااااة الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وقد مّت لويل هذه الشاااااراكة أساااااا

ور أخرى، ونشاارت . وخالل هذه الفرتة، أجرت مسااحاا من بني أم2012إىل  2007يت ً لفرتة مخ  ساانوات، من عام غ
 النباتات من خالل فهر  وساااااّهله الربط الشااااابكي بني مريبقاعدة بيانات للقدرات العاملية من أجل  ساااااني احملاصااااايل. 

وضاااااااااااااعه ونشااااااااااااارت منتجات املعرفة ونّظمه براما تدريب، مبا يف ذلك تنظيم دروة للتعّلم اإللكرتوع حول عاملي، كما 
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ا منحاا صااااااااغرية ألنشااااااااطة ما قبل الرتبية. قبل الرتبية.  مرحلة ما يرد مزيد من املعلومات عن و ووفّرت الشااااااااراكة العاملية أيضااااااااا
 61الشراكة العاملية وعن أنشطة فردية أخرى يف الوثائق املقدمة إىل مجاعة العمل.

 
لدولية، دعم البلدان وأوصه مجاعة العمل ا(يئة بأن تطلب إىل املنظمة أن تواصل، بالتعاون الوثيق مع املعاهدة ا -30

لتعزيز قدراهتا يف جمال  ساااني احملاصااايل، مبا يف ذلك من خالل منتدى مبادرة الشاااراكة العاملية لبناء القدرات يف جمال تربية 
النباتات والربناما املشاااااااااااااارتك بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ال ساااااااااااااايما لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية 

واعتربت مجاعة العمل وقف التمويل ألنشااااااااااااااطة تربية النباتات مصاااااااااااااادر قلق بال  ينبغي  62من املعاهدة الدولية. 6ادة وامل
وشااّددت على أمهية احملاصاايل القليلة االسااتغالل واملهملة واحملاصاايل املكّيفة مع الظروف ا(امشااية األكثر قساااوة.  معاجلته.

راا هاماا يف توفري نظم غذائية صاااااااااااحية ومتنوعة يف مجيع أقاليم العامل، ف هنا ويف حني أن هذه احملاصااااااااااايل ميكن أن تؤد  دو 
 63يكفي من قبل منتديات وأنشطة البحو  الالية. عاجل مبات   ال

 
 بناء المؤسسات والقدرات البشرية المستدامة -سادساا

 
واإلقليمية لصااااااااون املوارد الوراثية  مواصاااااااالة تعزيز الشاااااااابكات الوطنيةاملنظمة  منطلبه ا(يئة، يف دورهتا األخرية،  -31

واسااااااااتجابةا لطلب ا(يئة، دعمه  64لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك من خالل أنشااااااااطة بناء القدرات وتيسااااااااري الشااااااااراكات.
املنظمة تعزيز القدرات البشارية واملؤساساية لصاون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واساتخدامها املساتدام، ال سايما يف 

 البلدان النامية.
 

 الستراتيجيات الوطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -ألف
وضاااااااااع اسااااااااارتاتيجيات وطنية وخطط عمل للموارد الوراثية النباتية لألغذية لتواصااااااااال املنظمة دعم العملية اجلارية  -32

، وموريشاااااايو ، باسااااااتخدامها املسااااااتدام يف أنغوالوالزراعة من شااااااأهنا معاجلة احتياجات القدرات وربط صااااااون هذه املوارد 
 65وناميبيا، وسوازيلند وجنوب أفريقيا وزمبابو .

 
توجيهية للبلدان اا يوفّر خطوطهذا و  66.وقد وضاااعه املنظمة اسااارتاتيجية إقليمية لألرز يف إقليم آسااايا واحمليط ا(ادئ -33

املبادرة اإلقليمية اجلارية لألرز، قدمه املنظمة الدعم  ومن خالل األعضاااااء السااااتعراا وصااااياغة اساااارتاتيجيات وطنية لألرز.
في بوتان على سااااااااااابيل املثال، تعّززت قدرات املوخلفني يف جمال اخلدمات ف لتطبيق نظم لزراعة األرز املراعية للبيئة يف آسااااااااااايا.

رز وإنتاجيته يف ثال  اإلرشااااااادية، واملوخلفني الفنيني واملزارعني من أصااااااحاب اليازات الصااااااغرية من أجل  سااااااني غاّلت األ
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ومشل هذا العمل تعزيز نظم دعم البذور ئبذور املريّب، بذور األسااااا ، البذور األساااااسااااية،  67مناطق زراعية إيكولوجية رتلفة.
 البذور املوثّقة وبراما إصدار الشهادات للبذورً من أجل زيادة توفّر البذور العالية اجلودة واملواد الزراعية للمزارعني.

 
وقاد دعمااه املنظمااة بناااء القاادرات من أجال وضااااااااااااااع برنااما وطين للموارد الوراثيااة النباااتيااة لألغاذياة والزراعاة يف  -43

مولدوفا بغية تعزيز الروابط بني أصااااااااااااااحاب املصاااااااااااااالحة الوطنيني املعنيني بصااااااااااااااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
، هتدف إىل تعزيز القدرات املؤسسية والفنية يف 70ومدغشقر 69بيالرو وجتر  مبادرات مماثلة يف  68واستخدامها املستدام.

 جمال إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و سني البنية التحتية يف بنوك اجلينات الوطنية.
 

أصااااحاب وإضااااافةا إىل ذلك، دعمه املنظمة أوزبكسااااتان يف  سااااني تشااااريعاهتا وتعزيز القدرات املؤسااااسااااية لدى  -35
يف حني  71،املصلحة الوطنيني يف جمال فحو األصناف، وتسجيلها ومحايتها، ومراقبة جودة البذور وإصدار الشهادات (ا

، مّت تعزيز كذلك  .بالدعم يف وضااااااااااع قانون خا  بالبذور وبرناما وطين إلصاااااااااادار الشااااااااااهادات للبذور 72حظيه جورجيا
عنب املقاوم لشاااااااارة فيللوكساااااااارا من خالل دعم اخلدمات الوطنية إلصاااااااادار القدرات يف أرمينيا إلنتاج مواد موثقة لزراعة ال

 73.يف املخترب والقدرات إلنتاج املواد الزراعيةالشهادات 

 
وإثر الندوة الدولية اليت عقدهتا املنظمة عن دور التكنولوجيات البيولوجية الزراعية يف النظم الغذائية املسااااااااااااااتدامة  -63

واصااااااااااله املنظمة توفري منصااااااااااة للبلدان األعضاااااااااااء لتبادل املعارف وتقاساااااااااام اخلربات بشااااااااااأن  2016،74والتغذية يف عام 
والثااع إلقليم أفريقيا  75وجرى تنظيم اجتمااعني إقليميني، األول إلقليم آسااااااااااااااياا واحمليط ا(اادئ التكنولوجياات البيولوجياة.
ا بني التطبيقات ذات التكنولوجيا . وتراوحه املواضاااااااااايع اليت جرت مناقشااااااااااته2017يف عام  76جنوب الصااااااااااحراء الكربى

ا للوامسات اجلزيئية يف توصيف املادة الوراثية وتربية النباتات.  املتدنية مثل زراعة األنسجة واالستخدام املتطور جدا
 
وأوصااااااااااااااه مجاعة العمل، يف دورهتا األخرية، بأن تدعو ا(يئة إىل توفري أموال من خارج امليزانية لدعم البلدان يف  -73
ذ خطة العمل العاملية الثانية، مبا يف ذلك من خالل وضاااع اسااارتاتيجيات وطنية خاصاااة باملوارد الوراثية النباتية وتنفيذها تنفي

 77بالتعاون الوثيق مع املعاهدة الدولية واسرتاتيجية التمويل اخلاصة لا.
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 جهات التصال الوطنية -باء
البلدان اليت مل تساااااامج بعد جهة اتصااااااال وطنية لذبالغ عن تنفيذ دعه ا(يئة يف دورهتا العادية اخلامسااااااة عشاااااارة  -83

 جهة اتصاااااال وطنية. 114واساااااتجابةا (ذا الطلب، مّت إبالغ املنظمة بتعيني  78خطة العمل العاملية الثانية إىل القيام بذلك.
ة لألغذية والزراعة واساااااااااااتخدامها وهذا يعك  التزاماا رفيع املساااااااااااتوى بتقدط التقارير عن حالة صاااااااااااون املوارد الوراثية النباتي

ألهداف التنمية  1-5-2املسااااااااتدام. وإضااااااااافة إىل تقدط التقارير الدورية بشااااااااأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية واملؤشاااااااار 
املسااااااااااااااتدامة، تؤد  جهات االتصااااااااااااااال الوطنية دوراا حامساا يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقارير القطرية 

 التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل. بشأن

 
 راثية النباتية لألغذية والزراعةبشأن الموارد الو  النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر -جيم

للمعلومات واالنذار املبكر بشااااأن املوارد الوراثية النباتية هو نظام معلومات أنشااااأته املنظمة عام  العامليإن النظام  -39
 .إلعداد تقييمات عاملية دورية وموّجهة من البلدان لالة صاااااااااون واساااااااااتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 1993

، اسااااااااات خدم أيضااااااااااا هذا النظام، من خالل أداة اإلبالغ على االنرتنه، لتقدط التقارير 2014ومنذ أكتوبر/تشااااااااارين األول 
للمعلومات  العامليالنظام ، يشاااااااكل 6120القطرية بشاااااااأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية. ومنذ ديسااااااامرب/كانون األول 

 من أهداف التنمية املستدامة. 5-2ملقصد واالنذار املبكر منصةا لتقدط التقارير السنوية بشأن مكّون النباتات يف ا
 
للمعلومات  العاملي، يشااااااااااااكل النظام 2017و 2016، و2014لألعوام  بفضاااااااااااال جمموعات البيانات اخلاصااااااااااااة بهو  -04

واالنذار املبكر حالياا املصاااادر األكرب للبيانات لرصااااد حالة التنوع البيولوجي للموارد النباتية لألغذية والزراعة احملفوخلة يف بنوك 
لة عن أكثر  2017اجلينات على مّر الوقه. وتضااام جمموعة البيانات لعام  من  عينةمليون  89.4 منوحدها معلومات مفصاااّ

بنكاا جينياا  575على املدى املتوسااااااااط واملدى الطويل يف  ألف نوع مضاااااااامون 7.50البال  عددها اعها وأنو  جن ألف  9.6
النظام العاملي للمعلومات ، ازدادت تغطية بيانات 2016مركزاا إقليمياا ودولياا. ومقارنة بالوضاااااااااااااع يف مايو/أيار  16وطنياا و

يف املائة من حيث البلدان اليت قدمه التقارير  27خارج مواقعها الطبيعية بنساااااابة واالنذار املبكر بشااااااأن املوارد الوراثية النباتية 
 79إضافية موثقةً. عينةمليون  2.1ئ العيناتيف املائة من حيث  36التقاريرً و هبلداا إضافياا قّدم 19ئ

 
 بشاااأن املوارد الوراثية النباتيةالنظام العاملي للمعلومات واالنذار املبكر دور وشاااّددت ا(يئة يف دورهتا األخرية على  -41

من املعاهدة  17باعتباره نظاماا أساااااااااسااااااااياا للمعلومات عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف ما يتعلق بتطبيق املادة 
ا(يئة إىل املنظمة إجناز عملية إعادة هيكلة النظام العاملي للمعلومات والقيام عرب هذا النظام بنشااااااااار معلومات عن  وطلبه

كذلك، طلبه ا(يئة إىل املنظمة اسااتشااارة  80من أهداف التنمية املسااتدامة. 5-2 تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية واملقصااد
رصااااااد تنفيذ خطة من أجل  يارات املتاحة لتبسااااايط إوذج إعداد التقارير بقدر أكرباخلاألعضااااااء واملراقبني يف ا(يئة بشااااااأن 

 81.إعداد مقرتح ي عرا على مجاعة العمل لكي تنظر فيه، و العمل العاملية الثانية ئإوذج إعداد التقاريرً
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كر واساااتخدامه يف رصاااد وترد معلومات أكثر تفصااايالا بشاااأن إعادة هيكلة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املب -42
حااالااة تطوير النظااام العاااملي من أهااداف التنميااة املسااااااااااااااتاادامااة يف الوثيقااة بعنوان  5-2تنفيااذ مكّون النباااتااات يف املقصاااااااااااااااد 

مشاااروع الصااايغة املنقحة  ويرد يف الوثيقة بعنوان 82.للمعلومات واإلنذار املبكر بشاااأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
إوذج تقدط  زراعةالتقارير من أجل رصااااااااااااااد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والإلعداد 

  83التقارير املبّسط على ضوء املدخالت الواردة من األعضاء واملراقبني.
 

ىل دورة رفع التقارير القادمة ا(يئة على هذه الصايغة املنقحة بالنسابة إبأن تصااد  وقامه مجاعة العمل بالتوصاية  -43
عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية من خالل أداة رفع التقارير اخلاصاااااااااة بالنظام العاملي. وأوصاااااااااه مجاعة العمل أيضااااااااااا 

من النظام العاملي لذعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  . ودعه كاّل GENESYSبالتعاون بني النظام العاملي ونظام 
التااابع للصااااااااااااااناادو   GENESYSالزراعااة التااابع للمعاااهاادة الاادوليااة، والنظااام العاااملي للمعلومااات واإلنااذار املبكر ونظااام و 

أوصه مجاعة العمل بأن كذلك، .  االزدواجيةاالستئماع العاملي للتنوع احملصويل إىل بذل اجلهود للتعاون من أجل تفاد  
النظام العاملي و سااااااااااينها، مبا يف ذلك من خالل إنشاااااااااااء وحدة خاصااااااااااة تطلب ا(يئة من املنظمة مواصاااااااااالة  ديث بوابة 

  84.للمالمح القطرية وكذلك العرا البياع جلميع املؤشرات ونشر النظام العاملي بلغات أخرى
 

 التوجيهات المطلوبة -اسابعا 

 
 قد ترغب ا(يئة القيام مبا يلي: -44
 

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

اسااااااااااااتعراا ومراجعة، حسااااااااااااب االقتضاااااااااااااء، املذكرتني املفاهيميتني اللتني  ر  تنقيحهما لشااااااااااااياا مع  1ًئ
ناادوة دوليااة حول صااااااااااااااون األقااارب الربياّاة  عقااد 1ًمن أجاال: ئ التوجيهااات الواردة من مجاااعااة العماال

ة دولية بشأن إدارة األصناف/األنواع و ندو ً 2ها الطبيعية؛ ئللمحاصيل والنباتات الغذائية الربيّة يف مواقع
 األصلية للمزارعني يف املزارع،  ر  تنظيمهما قبل انعقاد الدورة العاشرة العادية جلماعة العمل.

الطلب إىل املنظمة دعم البلدان يف وضاااااااااااع أو مراجعة خططها الوطنية بشاااااااااااأن صاااااااااااون األقارب الربيّة  2ًئ
اخلطو  التوجيهية للهيئة بشااااااأن صااااااون األقارب الربيّة الغذائية الربيّة، مع مراعاة  للمحاصاااااايل والنباتات

 .للمحاصيل والنباتات الغذائية الربيّة واستخدامها املستدام
اخلطو  التوجيهية املنقحة بشاااااأن صاااااون األصاااااناف واألنواع اساااااتعراا ومراجعة، حساااااب االقتضااااااء،  3ًئ

 ، واملصادقة عليها.املستدامواستخدامها  األصلية للمزارعني
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 صون املوارد الوراثية خارج مواقعها الطبيعية
 

لتوصاااااااااااية إىل املنظمة مواصااااااااااالة تقدط الدعم للبلدان يف اجلهود اليت تبذ(ا من أجل احملافظة على بنوك ا 4ًئ
 .اجلينات بغرا مواصلة مجع املادة الوراثية للمحاصيل وصوهنا وتوصيفها وتقييمها

إىل املنظمة إعداد أدلّة عملية بشاااااااااأن اساااااااااتخدام معايري بنوك اجلينات باالساااااااااتناد إىل خطوات الطلب  5ًئ
لتنظر فيها كل من مجاعة  تيسااااااااااري عملية تنفيذ ورصااااااااااد معايري بنوك اجلينات ، حمددة يف الوثيقة بعنوان

 العمل وا(يئة يف دورتيهما املقبلتني.
معايري بنوك اجلينات، لتنظر فيه مجاعة العمل يف دورهتا الطلب إىل املنظمة وضاااااااااع اقرتاح لرصاااااااااد تنفيذ  6ًئ

 العاشرة العادية.

 
 االستخدام املستدام

 ظم البذورتعزيز ن

املنظمة مواصلة تقدط املساعدة للبلدان من أجل تعزيز النظم الوطنية للبذور بغية توفري بذور الطلب إىل  7ًئ
 .ومواد زراعية عالية اجلودة، خاصة لصغار املزارعني

 بالبذورلوطنية اخلاصة مواصلة دعم البلدان يف وضع أو مراجعة سياساهتا وتشريعاهتا ااملنظمة الطلب إىل  8ًئ
 .الصادر عن ا(يئة الدليل الطوعي لصياغة السياسات الوطنية بشأن البذورأو تنقيحها، مع مراعاة 

وضااع وتنفيذ  يفدعوة اجلهات املاحنة إىل دعم البلدان، مبا يف ذلك من خالل أموال من خارج امليزانية،  9ًئ
 سياسات وتشريعات وطنية خاصة بالبذور.

 
 تعزيز القدرات يف جمال تربية النباتات

 
الطلب إىل املنظمة مواصااااااااااالة دعم البلدان، بالتنسااااااااااايق الوثيق مع املعاهدة، يف تعزيز قدراهتا لتحساااااااااااني  10ًئ

احملاصايل، مبا يف ذلك من خالل منصاة مبادرة الشاراكة العاملية لبناء القدرات يف الرتبية النباتية والربناما 
ا لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية املشااااااااااااارتك بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخباصاااااااااااااة دعما 

 .من املعاهدة 6واملادة 

 
 بناء املؤسسات املستدامة والقدرات البشرية

 راثية النباتية لألغذية والزراعةاالسرتاتيجية الوطنية للموارد الو 

العااامليااة الثااانيااة، الاادعوة إىل تقاادط موارد من خااارج امليزانيااة ملؤازرة البلاادان يف عمليااة تنفيااذ خطااة العماال  11ًئ
يف ذلك من خالل وضااااااااااااااع وتنفيذ اساااااااااااااارتاتيجيات وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  مبا

 بالتعاون الوثيق مع املعاهدة واسرتاتيجية التمويل اخلاصة لا.
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 النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر

 املرفقاساااااااااتعراا ومراجعة، حساااااااااب االقتضااااااااااء، مشاااااااااروع النموذج املنقح لتقدط التقارير، كما ورد يف  12ًئ
 عليه الستخدامه يف الدورة املقبلة لتقدط التقارير. واملصاد ، CGRFA-17/19/9.2/Inf.2بالوثيقة 

 النموذجملبكر، وعك  الطلب إىل املنظمة اساااتكمال إعادة هيكلة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار ا 13ًئ
املنقح لتقدط التقارير يف أداة تقدط التقارير على االنرتنه وإتاحة قائمة شاااااااااااااملة من األساااااااااااائلة املتكررة 

 لدف تسهيل استخدامه.
بشاااااكل سااااانو   2من هدف التنمية املساااااتدامة  5دعوة املنظمة إىل مواصااااالة بلورة حالة تنفيذ املقصاااااد  14ًئ

 .لعمل وا(يئةوتبادل النتائا مع مجاعة ا
إىل املنظمة مواصلة تطوير بوابة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر وتعزيز التعاون مع النظام  الطلب 15ًئ

 لتفاد  ازدواجية اجلهود. GENESYSالعاملي لذعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ونظام 


