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ميكن االطالع على ىذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)RQوىذه ىي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل
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أولا -المقدمة
 -1يشريريب برنريريامع العمريريل املتعريريدد السريرينوات ديئريرية امل ريوارد الوراثيريرية لاغذيريرية والزراعريرية (اديئريرية) إىل عريرير التقريريرير الثالريريل الريرية
املوارد الوراثية النباتية لاغذية والزراعة يف العريام (التقريرير الثالريل) علريى الريدورة العاديرية التاسريعة عشريرة للهيئرية .ومرين املتوقريع إجريرا
استعرا

خلطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لاغذية والزراعة (خطة العمل العاملية الثانية) يف الدورة املقبلة.

1

أقرت اديئة يف دورهتريا األخريبة اإلطريار الريزما املرينق إلعريداد التقريرير الثالريل ولرتريد تنفيريذ خطرية العمريل العامليرية الثانيرية
-2
وّ
2
علما بامليزانيرية املققترية املراجعرية .ووف ًقريا دريذا اإلطريار الريزما املرينق  ،ينبغريي للهيئرية اسريتعرا اخلطريوت التوجيهيرية إلعريداد
وأحاطت ً
أيضا إىل املنظمة ،يف دورهتا األخبة ،تصريوي قائمرية الدراسريات
التقارير القطرية للتقرير الثالل يف دورهتا ا الية .وطلبت اديئة ً
املواض ريرييعية ،حس ري املقتض ريريى واملالئ ريريم ،والتش ريرياور م ريريع جمموع ريرية العم ريريل الفني ريرية ا كومي ريرية الدولي ريرية املعني ريرية ب ريرياملوارد الوراثي ريرية النباتي ريرية
3
لاغذية والزراعة (جمموعة العمل) واديئة حول الدراسات املواضيعية قبل أن يبدأ العمل.
ريددا مريرين الطريرير لوضريريع التقريريارير القطريريرية
-3
وتريريوفّر ىريريذه الوثيقريرية معلومريريات أساسريريية عريرين إعريريداد التقريريرير الثالريريل وتقريريًت عري ً
للتقرير الثالل.

ثانياا -معلومات أساسية
-4

األول بشري ن حالريرية املريوارد الوراثيرية النباتيريرية لاغذيرية والزراعريرية يف
أتريدرت منظمرية األغذيريرية والزراعرية (املنظمرية) التقريريرير ّ

األول) يف عريريام  1996خريريالل املريريقلر الفريريا الريريدو الرابريريع حريريول املريوارد الوراثيريرية النباتيريرية 4.وتريريادقت اديئريرية علريريى
العريريام (التقريريرير ّ
التقرير الثاين بش ن حالة املوارد الوراثية النباتية لاغذية والزراعة يف العام (التقرير الثاين) يف دورهتا العادية الثانية عشريرة عريام
5
التطورات اليت حصلت منذ عام  1996يف جمال املوارد الوراثية النباتية لاغذية
 .2009وقد عر التقرير الثاين التغيبات و ّ
تقييما الة تلك املوارد واجتاىاهتا وح ّدد أىم الثغرات واالحتياجات.
والزراعة .وق ّدم ً
واسري ريريتقط التقري ري ريران
-5
ريبا وأفضري ريرييا عري ريرين االسري ريريتجابات العامليري ريرية علري ريريى مسري ريريتوى السياسري ريريات .واسري ريريتجابةً
ً
اىتمام ري ريا كبري ري ً
األول ،اعتمريريد  150بلريريداً خطريرية العمريريل العامليريرية املتجريريددة بش ري ن تريريون امل ريوارد الوراثيريرية النباتيريرية لاغذيريرية
السريريتنتاجات التقريريرير ّ
والزراعة واستخدامها املستدام ،وإعالن ليبزيغ لصريون املريوارد الوراثيرية النباتيرية لاغذيرية والزراعرية واسريتخدامها املسريتدام (إعريالن
6
دفعريا إضريافيًا لتعريديل
ليبزيغ) خالل املقلر التقا الدو الرابع املعا باملوارد الوراثية النباتيرية عريام  .1996ووفّرير ىريذا اإلعريالن ً
 1امللحق جيم بالوثيقة .CGRFA-16/17/Report Rev.1
 2الفقريريرة  66مريرين الوثيقريرية .،CGRFA-16/17/Report Rev.1بالنسريريبة إىل اإلطريريار الريريزما املريرينق  ،انظريرير املرفريريق األول بالوثيقريرية CGRFA-16/17 /17؛
وبالنسبة إىل امليزانية املققتة املراجعة ،انظر املرفق الثاين بالوثيقة .CGRFA-16/17 /17
 3الفقرة  66من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report Rev.1
 4الفقرتان  31-31من الوثيقة .ITCPGR/96/REP
5
6

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e00.htm
http://www.fao.org/FOCUS/E/96/06/more/declar-e.htm
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التعهريريد الريريدو بش ري ن امل ريوارد الوراثيريرية لاغذيريرية والزراعريرية 7.وأفضريريى ىريريذا التعريريديل إىل وضريريع املعاىريريدة الدوليريرية للم ريوارد الوراثيريرية
النباتيريرية لاغذيريرية والزراعريرية (املعاىريريدة) .واسريريتجابةً للتقريريرير الثريرياين ،ن ّقحريريت اديئريرية خطريرية العمريريل العامليريرية ،واعتمريريد جملري املنظمريرية
8
بالنيابة عن مقلر املنظمة خطة العمل العاملية الثانية يف عام .2011
ومريرين املتوقريريع أن تسريريتعر جمموعريرية العمريريل ،يف دورهتريريا ا اديريرية عشريريرة عريريام  ،2022واديئريرية يف دورهتريريا التاسريريعة عشريريرة
-6
عريريام  ،2023مشريريروع التقريريرير الثالريريل .ووف ًق ريا للمخطريريل الريريزما املتفريريق عليريريو ،سريريو يسريريتند التقريريرير الثالريريل إىل دورتريرية مريرين
التقريريارير القطريريرية بش ري ن تنفيريريذ خطريرية العمريريل العامليريرية الثانيريرية (يناير/كريريانون الثريرياين  -2012يونيريريو/حزيران  2014ويوليو/لريريوز
 -2014ديسمرب/كانون األول .)2019

ثالثاا -إعداد التقارير القطرية
ريدرا ىامرياً للمعلومريات إلعريداد
-7
تشكل بيانريات الرتريد الريدوري القطريرية بشري ن تنفيريذ خطرية العمريل العامليرية الثانيرية مص ً
تسهل استخدام تقارير الرتد إلعداد
التقرير الثالل .ويعك خمطل التقرير الثالل ىيكلية خطة العمل العاملية الثانية اليت ّ
التقرير الثالل.
واتفق ريريت البل ريريدان عل ريريى تق ريريدًن تقاريرى ريريا ل ريريول اي ريرية س ريرينة  2017بشري ري ن تنفي ريريذ خط ريرية العم ريريل العاملي ريرية الثاني ريرية ب ريرية
-8
يناير/كانون الثاين  2012ويونيو/حزيران  .2014وكما اتفقت عليو اديئة ،من املنتظر تريدور تقريرير رتريد ث ط
ريان يغطريي الفريًتة
املمتريريدة بريرية يوليو/لريريوز  2014وديسريريمرب/كانون األول  ،2019لريريول ايريرية  .2020ومريرين املقريريًت أن تقريريوم البلريريدان ،ريريد
إعداد التقرير الثالل ،بتكملة البيانات املت تية من عملية رتد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية 9خريالل سريرد جتميعريي يقري ّدم
برمتهريريا .ومريرين نري ن ىريريذا السريريرد أن غري ّدد الثغريرات والقيريريود الباقيريرية يف جمريريال
حتلريرييالً للتقريريدم اخريريرز خريريالل مرحلريرية تقريريدًن التقريريارير ّ
تريريون املريوارد الوراثيريرية النباتيريرية لاغذيريرية والزراعريرية واسريريتخدامها املسريريتدام .وسريريتتا بيانريريات الرتريريد والسريريرد التكميلريريي مريرين خريريالل
أداة رفريريع التقريريارير يف النظريريام العريرياملي للمعلومريريات واإلنريريذار املبكريرير بش ري ن امل ريوارد الوراثيريرية النباتيريرية لاغذيريرية والزراعريرية .وبالتريريا ،
سو تنتفي ضرورة وضع تقرير قطري قائم ّد ذاتو.
-9

لذا ،سو يستند التقرير الثالل على ما يلي:
( )1البيانات اليت توفرىا البلدان بشري ن تنفيريذ خطرية العمريل العامليرية الثانيرية للفريًتة املمتريدة برية يناير/كريانون الثرياين
 2012ويونيو/حزيران 2014؛
( )2البيان ريريات الواج ري عل ريريى البل ريريدان توفبى ريريا ،ريريا يتف ريريق م ريريع إط ريريار الرت ريريد املتف ريريق علي ريريو 10،للف ريريًتة املمت ريريدة ب ريرية
يوليو/لوز  2014وديسمرب/كانون األول 2019؛
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http://www.fao.org/wiews-archive/docs/Resolution_8_83.pdf
الفقرة  11من الوثيقة .CL 143/REP

 9انظرير

Draft Revised Reporting Format for monitoring the implementation of the Second Global Plan of Action for Plant

.)CGRFA-17/19/9.2/Inf.6( Genetic Resources for Food and Agriculture
 10املرفق األول بالوثيقة .CGRFA-16/17/17
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( )3سريريرد جتميعريريي للتقريريدم اخريريرز علريريى تريريعيد تنفيريريذ خطريرية العمريريل العامليريرية الثانيريرية بريرية يناير/كريريانون الثريرياين
وديسمرب/كانون األول  2019والثغرات والقيود الباقية؛
( )4والدراسات املواضيعية األساسية املمكنة الستكمال املعلومات املتوافرة عن مواضيع معيّنة.

2012

 -10ويريريرد الريرينهع املقريريًت إلعريريداد السريريرد التجميعريريي يف الوثيقريرية بعنريوان إعريريداد التقريريارير القطريريرية للتقريريرير الثالريريل عريرين املريوارد
11
الوراثية النباتية لاغذية والزراعة يف العام.

رابعا -الدراسات المواضيعية
ا
 -11ميكريرين أن تريريوفّر الدراسريريات عريرين املواضريرييع املتصريريلة بصريريون امل ريوارد الوراثيريرية النباتيريرية لاغذيريرية والزراعريرية واسريريتخدامها
املستدام السيا واملعلومات األساسية للتقرير الثالل .وقد عُرضت قائمة مققتة بالدراسات األساسية املواضرييعية خريالل
ال ريريدورة املاض ريريية للهيئ ريرية 12.وقام ريريت جمموع ريرية العم ريريل يف دورهت ريريا األخ ريريبة باس ريريتعرا وتنق ريريي القائم ريرية املراجع ريرية للدراس ريريات
األساسريريية املواضريرييعية 13وطلبريريت مريرين املنظمريرية إيضريريا مسريريا ة تلريريك الدراسريريات يف إعريريداد التقريريرير الثالريريل والغريرير منهريريا
14
ومضمو ا وىدفها.
 -12ويف أعقريرياا التعمريريق يف ريريل الدراسريريات املواضريرييعية ،تقريريًت األمانريرية البحريريل يف إمكانيريرية إعريريداد دراسريريات مواضريرييعية
عريرين مواضريرييع ريريددة خريريالل الريريدورات املقبلريرية جملموعريرية العمريريل واديئريرية يف ضريريو بيانريريات الرتريريد واملسريريارد التجميعيريرية الريواردة مريرين
البلريريدان .وسريرييتي ىريريذا لامانريرية إمكانيريرية اق ريًتا إعريريداد دراس ريات تتنريرياول ثغ ريرات ريريددة يف املعلومريريات أو مسريريائل جديريريدة أو
مستجدة كانت البلدان قد لفتت عناية املنظمة إليها.

خامسا -متطلبات الميزانية
ا
 -13كما تشب إليريو امليزانيرية املن ّقحرية الرييت قُري ّدمت إىل اديئرية يف دورهتريا األخريبة ،15يبلريغ إاريا متطلبريات امليزانيرية إلعريداد
التقريريرير الثالريريل  907 000دوالر أمريكريريي مريرين م ريوارد ميزانيريرية الربنريريامع العريريادي و 1 702 000دوالر أمريكريريي مريرين امل ريوارد مريرين
خارج امليزانية.
 -14وسو يكون الدعم املا ضرورياً للسما للبلدان النامية إعداد تقاريرىا القطريرية .وسريو يكريون الريدعم مطلوبًريا
بصريريورة خاتريرية لتنظريرييم مشريرياورات وطنيريرية ألتريريحاا املصريريلحة ،وتقيريرييم تنفيريريذ خطريرية العمريريل العامليريرية الثانيريرية وإج ريرا التحليريريل.
يتم حىت تارخيو تعبئة موارد من خارج امليزانية.
وم ّ
 11الوثيقة .CGRFA-17/19/9.4/Inf.1
 12املرفق الثالل بالوثيقة .CGRFA-16/17/17
 13املرفق األول بالوثيقة .CGRFA/WG-PGR-9/18/4
 14الفقرة  11من الوثيقة .CGRFA-17/19/9.1
 15املرفق الثاين بالوثيقة .CGRFA-16/17/17
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سادسا -التوجيهات المطلوبة
ا
-15

قد ترغ اديئة بالقيام ا يلي:
( )1الطل من املنظمة دعوة البلريدان إىل تقريدًن تقاريرىريا مرين خريالل النظريام العرياملي للمعلومريات واإلنريذار املبكرير
بريريد ًا مريرين يناير/كريريانون الثريرياين  2020وحريريىت  31ديسريريمرب/كانون األول  2020كح ري ّد أقصريريى بش ري ن تنفيريريذ
خطة العمل العاملية الثانية للفًتة املمتدة بة يوليو/لوز  2014وديسمرب/كانون األول  ،2019وتوفب سرد
جتميعريريي عريرين التقريريدم اخريريرز علريريى تريريعيد تنفيريريذ خطريرية العمريريل العامليريرية الثانيريرية بريرية يناير/كريريانون الثريرياين 2012
وديسمرب/كانون األول  ،2019وما تبقى من ثغرات وقيود.
( )2واس ريريتعرا ومراجع ريرية ،حسري ري االقتض ريريا  ،ال ريرينهع املق ريريًت إلع ريريداد املس ريريارد التجميعي ريرية عل ريريى النح ريريو الري ريوارد
يف الوثيقريرية بعنريوان إعريريداد التقريريارير القطريريرية للتقريريرير الثالريريل عريرين حالريرية املريوارد الوراثيريرية النباتيريرية لاغذيريرية والزراعريرية
يف العام.
( )3والطل ري مريرين املنظمريرية اق ريًتا دراسريريات أساسريريية مواضريرييعية السريريتكمال املعلومريريات املسريريتخدمة إلعريريداد التقريريرير
الثالل لكي تنظر فيها جمموعة العمل واديئة يف دوراهتما املقبلة.
( )4والتوت ريريية ب ري ري ن ت ريريدعو اديئ ريرية افه ريريات املاال ريرية إىل ت ريريوفب امل ري ريوارد الالزم ريرية م ريرين خ ريريارج امليزاني ريرية ل ريريدعم إع ريريداد
التقرير الثالل.

