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 مقدمة -أواًل 

 

قد وافقت يف دورتها العادية الثالثة عشرة على ( اهليئة)كانت هيئة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة - 1

، ورحبت بها كإجناز (خطة العمل العاملية الثانية) الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة العاملية خطة العمل

وقد . 1كبري يف اجلهود العاملية املبذولة لصيانة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بصورة مستدامة

 .51112 تشرين الثاني/نظمة يف نوفمرعرفة لجل  املاعتمدت هذه اخلطة العاملية الثانية بعد ذلك مب

 

أن تتابع عددًا من األنشطة اليت تدعم  ،مبا يف ذلك عن طريق خطة العمل الثانية ،طلبت اهليئة من املنظمة- 5

رابعة كما وافقت على أن تستعرض يف دورتها العادية ال. بصورة مباشرة أو غري مباشرة تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية

مبا ( التقرير الثالث) لعاملة النباتية لألغذية والزراعة يف اللتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثيعشرة العملية التحضريية 

 .3الزمين وامليزانية الالزمة إلعداده اإلطاريف ذلك 

 

 : إن هذه الوثيقة- 1
 

  تعطي موجزًا ألنشطة املنظمة يف متابعة توصيات اهليئة، مبا فيها لجاالت الصون يف املواقع الطبيعية وإدارة

وآلية تبادل املعلومات على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزارع، وتربية النباتات، ونظم البذور، 

 ؛، وآلية التيسريالصعيد الوطين

 ا حد زمين وميزانية مؤقتة إلعداد التقرير الثالثتقرتح طريقة به. 

 

عة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزرا ةاملعني مجاعة العمل احلكومية الدوليةتعك  الوثيقة توصيات - 4

اهليئة وتطلب الوثيقة توجيهات . 5115تشرين الثاني /نوفمر 12إىل  14لفرتة من يف ا تاجتمع ، اليت(مجاعة العمل)

 .للمضي قدمًا يف العمل اخلاص باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 أنشطة املنظمة لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية  –ثانيًا 

 ةــة والزراعـة لألغذيـة النباتيـوارد الوراثيـللم
 
إىل البلدان األعضاء من أجل تنفيذ خطة العملل العامليلة الثانيلة عللى      ةتقدم املنظمة مساعدات تقنية وسياساتي- 5

ملوارد الوراثية النباتية لألغذية او لبذورا ووضع اسرتاتيجياتاملستوى القطري، من خالل تنمية قدرات الرامج الوطنية، 

خطة العمل العاملية الثانية، الليت  إقرار ف. الشراكات والتعاون وتعزيزية، ، ونشر أدوات وإرشادات تقنوتنفيذها والزراعة

                                                 
 .55و 51 الفقرتان، CGRFA-13/11/Report الوثيقة 1
  .املرفق باء 41 ، الفقرةCL 143/REP الوثيقة 2
 .111 الفقرة ،CGRFA-13/11/Report الوثيقة 3
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مبلا يف ذللك حسلام لجملع وعلن طريلق        لغات املنظمة الرمسيةعلى نطاق واسع جبميع  4ء على طلب اهليئةوزعت بنا

لزيلادة اللوعي بقيملة امللوارد الوراثيلة النباتيلة لألغذيلة         يتلي  فرصلة رائعلة    5،ختصيص موقع على الشبكة العنكبوتية

 مواجهة التحديات املتعلقة بلاألمن الغلذائي والتغلذوي، والتكيلت ملع تغلريات املنلاخ، وإنتلا          والزراعة وإمكانياتها يف

 .احملاصيل بصورة مستدامة

 

خطة العمل العاملية الثانية سريتبط ارتباطًا مباشرًا  فإن تنفيذ 6اجلديدة للمنظمةاالسرتاتيجية ويف إطار األهداف - 2

 علدد أكلر  فسوف خيلق ذلك املزيد من الفلرص لتحفيلز   . بزيادة وحتسني السلع واخلدمات من الزراعة بطريقٍة مستدامة

 من الشراكات املتعددة التخصصات وتنويعها مما يعزز الروابط مع املنظملات الليت تعملل عللى نطلاق واسلع يف لجلاالت       

القطلاع اخللاص، ملن أجلل مسلاندة تنميلة       اجملتملع امللدني و   الصون، وحتسني احملاصيل، وقطاع البذور، مبا يف ذلك

 .القدرات الشاملة اليت تتصدرها البلدان، واالستثمار يف اسرتاتيجيات شاملة
 

 الصون يف املواقع الطبيعية واإلدارة يف املزارع
 
تها العادية الثالثة عشرة ضرورة إعطاء املزيد ملن االهتملام للمحاصليل    يف دور أكدت من جديداهليئة قد  كانت- 7

األساسية اليت حتقق األمن الغذائي وإدارة املوارد الوراثية النباتيلة لألغذيلة والزراعلة يف امللزارع، وأكلدت عللى ضلرورة        

هذا الصدد، لوحظت أهميلة  ويف . تحتسني التعاون والتنسيق على املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية يف هذه اجملاال

عاملية للصون يف املواقع الطبيعية وإدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزارع، وطلبلت اهليئلة    ةإقامة شبك

 7.يف طرق وفرص إقامة مثل هذه الشبكة العاملية لكي تنظر فيها اهليئة تعد دراسةمن املنظمة أن 

 

بلا وآسليا وأمريكلا    واملنظملة تعزيلز تعاونهلا ملع الشلركاء اإلقليمليني يف أور       اهليئلة، واصللت  واستجابة لطلب - 1

ع يل قلارم الريلة للمحاصليل، وتنو   الالتينية، من خالل مشاورات ومشروعات فنية تشجع عمليات الصون واستخدام األ

صليل يف مواقعهلا الطبيعيلة وإدارة    لجموعة أدوات خاصة بصون األقارم الرية للمحا إعدادوقد مت  .احملاصيل احمللية

مشاورات مع الشركاء الستكشاف وسائل وفرص إنشاء شبكة عاملية للصون  وعقدت املنظمة. 8األصناف احمللية يف املزارع

يلة  الدوليلة، واتفاق  باالتفاقيلة يف املواقع الطبيعية وإدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزارع، باالسلتعانة  

التنوع البيولوجي، والتنوع البيولوجي اللدولي، واالحتلاد اللدولي لصلون الطبيعلة، وسلسللة طويللة ملن نقلا  االتصلال           

أجري مس  وتقدير ملعرفلة   ،5115تشرين األول /وأكتوبرأيلول /ويف سبتمر. الوطنية، واخلراء من خمتلت األكادمييات

على اإلدارة يف املزارع، واآلليات الالزمة لدعم هلذه الطلبلات، وتلال ذللك عقلد حلقلة عملل تقنيلة للعديلد ملن           الطلبات 

                                                 
 .55 الفقرة، CGRFA-13/11/Report الوثيقة 4
pgr/en-themes/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/core/  نيالتالي ننيميكن احلصول عليها من العنوا5

 .http://www.pgrfa.org/gpa/gpa.htm و
 .CL 145/4 الوثيقة 6

 .41 الفقرة،  CGRFA-13/11/Report الوثيقة 7
 من املقرر نشره يف عام – "يف املواقع الطبيعية ويف املزارع والزراعة لألغذية النباتية الوراثيةاملوارد  لصون التوجيهية واخلطو  األدوات" 8

5111. 

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/en/
http://www.pgrfa.org/gpa/gpa.htm
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وأسفر حتليل املس  وتوصيات حلقة العملل علن    5115.9تشرين الثاني / أصحام املصلحة يف مدينة روما يف شهر نوفمر

وعي بالقيمة االجتماعية واالقتصادية للصون يف املواقع الطبيعية دعم إقامة شبكة عاملية لكي تقدم الرامج الالزمة إلثارة ال

واإلدارة يف املزارع بني عدد كبري من أصحام املصلحة، وزيادة التمويل من أجل حتسني هلذا القطلاع، وتشلجيع تقاسلم     

مليلة أن تلعلب دورًا   الشلبكة العا كملا أن بإمكلان   . املعرفة، وتنمية القدرات والشراكات على املستويني القطري واإلقليملي 

 .10تيسرييًا هامًا يف التنسيق بني املبادرات العديدة احلالية اليت تتناول هذه املسألة

 

العمل بأن تطلب اهليئة من املنظمة وضع مذكرة تفاهم حتتوي على تفاصيل اهليكلل احملتملل    مجاعة وأوصت- 9

واملهام املنتظرة من الشبكة العاملية ومتطلباتها املالية، مع مراعاة احلاجة إىل تعزيز الشبكات الوطنية واإلقليمية، لعلرض  

 11.ذلك على اهليئة يف دورتها التالية

 

العمل على أهمية إنشلاء احتياطيلات جينيلة لصلون األقلارم الريلة للمحاصليل يف املواقلع          مجاعة تكما أكد- 11

اهليئلة بلأن تطللب ملن      توأوص. أن تفيد أيضًا األصناف التقليديةأن مثل هذه االحتياطيات ميكن  تالطبيعية، والحظ

امليزانيللة لتكللوين مثللل هللذه   املنظمللة تقللديم الللدعم الفللين وأن تللذكر اجلهللات املالللة بللاملوارد الالزمللة مللن خللار    

 12.اتاالحتياطي
 

 االستخدام املستدام
 

 تعزيز تربية النباتيات 
 

اهليئة قد أكدت يف دورتها األخرية على دور تربية النباتات يف معاجلة األمن الغلذائي يف ضلوء تغلريات     كانت- 11

يف لجلال االسلتخدام املسلتدام للملوارد      العملل مواصللة  املناخ وغريها من التهديدات الناشئة، وأكدت من جديلد أهميلة   

وطلبت من املنظمة أن تواصل أعماهللا  . والزراعة من أجل دعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية لألغذية الوراثية النباتية

 .يف دعم إنتا  احملاصيل بصورٍة مستدامة

 

ستخدام املستدام للموارد الوراثيلة النباتيلة   اال ومنذ آخر دورة للهيئة، قامت املنظمة بالعديد من األنشطة لتعزيز- 15

لألغذية والزراعة ودور تربية النباتات، مبا يف ذلك عن طريق مبادرة ومشروعات الشراكة العاملية لبناء القدرات يف لجلال  

                                                 
 11 "لو إنشاء شبكة عاملية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف مواقعها الطبيعية وإدارة املزارع" –حلقة عمل فنية   9

 ، روما، إيطاليا5115تشرين الثاني /نوفمر

 workshop/en/-pgr/itwg/6th/technical-themes/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/core 
يف اتفاقية التنوع البيووجلي، ونظم املواريث الزراعية اليت هلا أهمية عاملية يف باالستعانة برنامج العمل اخلاص باملناطق احملمية  10

سكو، ومشروعات صندوق تقاسم الفوائد يف االتفاقية الدولية، ن واحمليط احليوي يف منظمة اليوناملنظمة، واملواقع الرتاثية العاملية واإلنسا

 .وبرنامج االحتاد الدولي لصون الطبيعة

 .12 الفقرة، CGRFA-14/13/20 الوثيقة 11

 .17 الفقرة، CGRFA-14/13/20 الوثيقة 12

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/6th/technical-workshop/en/
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لتعلاون  باوهو املنها  الذي وضع  14،توزيع منها  للتعلم االلكرتوني بشأن مراحل ما قبل الرتبية ومت 13.تربية النباتات

على نطاق واسع، باإلضافة إىل القيام ببعض األنشطة املشرتكة علن طريلق مشلروعات، مثلل الصلندوق      ووزع مع الشركاء 

ملتعلددة  ع احملاصيل بزيادة استخدام املواد الوراثية احملفوظلة وتشلجيع أصلناف جديلدة ملن احملاصليل ا      يالعاملي لتنو

عللوم  بية لعلوم النباتات حلقلة عملل   وملنظمة بالتعاون مع املنظمة األورعقدت ا 5115حزيران /ويف شهر يونيو. األغراض

وهلي احللقلة الليت     با والبللدان الناميلة،  وبني أورتعزيز الشراكات : مستدامةبصورة النباتات من أجل إنتا  احملاصيل 

أنسب وسائل التكنولوجيا لرتمجة إمكانيات املوارد الوراثية النباتية لألغذيلة والزراعلة    وتطبيقاستهدفت إقامة شراكات 

وقد أبرزت حلقة العمل ضرورة إقامة شراكات تستمر لفرتات طويلة بني العلماء . إىل أصناف حماصيل متأقلمة مع أفريقيا

 .با ومن أفريقيا جنوم الصحراءوواملؤسسات من أور

 

بأن تؤكلد اهليئلة ملن جديلد عللى أهميلة مواصللة تنميلة القلدرات يف لجلاالت تربيلة            عمل ال مجاعة وأوصت- 11

وعللى األخلص اجلماعلة االستشلارية للبحلو        ،من املنظمة أن تواصل عملها بالتعلاون ملع الشلركاء    تالنباتات، وطلب

هات املالة إىل مواصلة دعمهلا  اجل القدرات واألنشطة ذات الصلة، ودعتيف تعزيز  ،الزراعية الدولية واالتفاقية الدولية

    .15هلذا العمل عن طريق توفري املوارد الالزمة من خار  امليزانية
 

 تنويع احملاصيل واحملاصيل غري املستخدمة استخدامًا كاماًل
 

اكهلة  بأهميلة دور الف  اللوعي الفهلم و إلثلارة   أطلسًا ملونًا للتنلوع البيوللوجي الزراعلي يف أفريقيلا    أعدت املنظمة - 14

ملنظملة  وشلرعت ا . غري املسلتغلة اسلتغالاًل كلامالً    وأاملعرضة للخطر  وأالواعدة  ، سواء تلكاالستوائية واخلضر يف أفريقيا

، وبدعٍم من املنتدى العاملي للبحو  الزراعية، واالتفاقية الدولية، وعدد من أصلحام  GlobalHortبالتعاون مع مؤسسة 

وبالتعلاون ملع املؤسسلات الدوليلة واإلقليميلة، بلدأت        17.التنوع من أجل التنمية يف إقامة حتالت، 16املصلحة اآلخرين

وتلك غري املستغلة اسلتغالاًل كلاماًل يف أفريقيلا ملن أجلل زيلادة فلرص         املهملةاملنظمة يف دعم تنظيم مؤمتر دولي لألنواع 

ل بأن تطلب اهليئة من املنظملة  العم وأوصت مجاعة 18.البحث يف هذه اجملاالت داخل أفريقيا وحتديث سالسل القيمة

                                                 
ات العامة عن طريق اسرتاتيجيات متكاملة يف ستعميم مرفق البيئة العاملي الستخدام التنوع البيولوجي الزراعي وصيانته يف السيا( 1) 13

املستدام للتنوع البيولوجي الزراعي من أجل حتسني تغذية البشر  صيانة مرفق البيئة العاملي واالستخدام( 5) ،مرتفعات االنديز يف اكوادور

  .ايف مخسة مناطق ايكولوجية كبرية يف بوليفي
14 -breeding-pre-learning/gipb-.org/gipb/ehttp://km.fao :”breeding for Effective Use of Plant Genetic Resources-Pre“

course/en/. 
 .51و 19 ، الفقرتانCGRFA-14/13/20الوثيقة  15
 GlobalHort, INBAR, Crops for the Future (CFF), Plant Resources of Tropical Africa (PROTA), the :تشمل املبادرة حاليا 16

Platform for Agrobiodiversity Research (PAR), AVRDC - The World Vegetable Center, PROLINNOVA, GFAR, 
AARINENA, APAARI, FARA, ITPGRFA, and the Crop Diversification for Improved Livelihoods Team within FAO-

AGPM. 
منظمة األغذية والزراعة، ، 5115 كانون الثاني/ يناير 11-11 ،فرصة إنشاء شبكات حماصيل لتشجيع التنوع البيووجلي الزراعي 17

 ./http://www.globalhort.org/activities/advocacy إيطاليا
/ سبتمر 55-51 أكرا، جل األمن الغذائي يف أفريقيا،أاملؤمتر الدولي الثالث بشأن األصناف املهمله وغري املستعملة استعمااًل كاماًل من  18

 .5111 أيلول

 

http://km.fao.org/gipb/e-learning/gipb-pre-breeding-course/en/
http://km.fao.org/gipb/e-learning/gipb-pre-breeding-course/en/
http://www.globalhort.org/activities/advocacy/
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ع احملاصيل، وزيادة احملاصيل غري املستغلة استغالاًل كاماًل، وتعزيز شبكات يمواصلة دعم البلدان األعضاء يف تعميم تنو

 .نب املرتبطة به من أجل زيادة تكثيت اإلنتا  بصورة مستدامةبذورها وحتقيق التكامل بني تغريات املناخ واجلوا
 

 بذورال نظمتعزيز 
 

بالتعلاون ملع البللدان األعضلاء، واملنظملات      كانت اهليئة قد أثنت يف دورتها األخلرية عللى اجلهلود املبذوللة     - 15

البذور على املستويات القطرية واإلقليميلة والعامليلة، وتيسلري     نظممن الشركاء بهدف تعزيز  الدولية ذات الصلة، وغريها

وطلبلت اهليئلة    19.املتأقلملة  أصناف احملاصليل وعية من لجموعة متنوعة من فرص حصول املزارعني على بذور جيدة الن

لتعزيز تنمية قطاع البذور والشلراكات عللى الصلعيدين القطلري      ةمن املنظمة أن تواصل تقديم املساعدة الفنية والسياساتي

واإلقليمي بغرض تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، وكذلك زيادة القدرة عللى مقاوملة تغلريات املنلاخ، السليما بالنسلبة       

  20.لصغار املزارعني

 

إىل البللدان   ةاتها الفنيلة والسياسلاتي  ودعمًا لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، واصللت املنظملة تقلديم مسلاعد    - 12

ومشروعات للبذور وتيسري فرص حصلول امللزارعني عللى أصلناف مرتفعلة اجللودة يف        لبذورل أنظمةاألعضاء، لدعم إقامة 

ملن أجلل    األمانلة  وحسلابات ومت تنفيذ عدد من املشروعات جتمع بني التعاون التقين  21.أفريقيا وأسيا وأمريكا الالتينية

كملا أعلدت   . 22إعادة النظر يف سياسات ولوائ  البذور بغرض تعزيز املؤسسات وإقامة مشروعات حملية للبذور أو/إعداد و

، بالتعلاون ملع   23حةمن خالل إجراء مشاورات ملع أصلحام املصلل    مشروع دليل لصياغة سياسات وطنية للبذوراملنظمة 

ونشلرت   24.وملع االحتلادات الوطنيلة واإلقليميلة للبلذور     للجماعة االستشارية للبحو  الزراعيلة الدوليلة   املراكز التابعة 

عن إنتا  اجملتمعات احملليلة   5111واستعراض سينشر يف عام  25املنظمة دراسات حالة عن مشروعات البذور يف أفريقيا

وساعدت املنظمة البلدان يف وضع أطر وبناء قدرات تنظيمية من أجل إنشلاء صلناعات للبلذور وتسلليم بلذور ملن       . للبذور

نوعية جيده لصغار املزارعني، وذلك باالشرتاك مع االحتاد الدولي للبذور، واالحتاد الدولي لتجربة البذور، ومشلروعات  

                                                 
 .11 ، الفقرةCGRFA-13/11/Report الوثيقة 19
 .41 الفقرة ،CGRFA-13/11/Report الوثيقة 20
تعزيلز سياسلات انتلا  بلذور     "بنملا وبليلز   وكوسلتاريكا،  ونيكلاراغوا،  والسللفادور،  وهندوراس، و، غواتيماال GCP/RLA/182/SPA (أ) 21

 ؛"الريت من أجل حتقيق األمن الغذائي يف البلدان األعضاء يف اجملل  الزراعي ألمريكا الوسطىاحلبوم لدعم الزراعة يف 

كوادور من أجل حتسني توزيع البذور جيدة النوعية واستخدامها إبرنامج دعم األسر الريفية يف بريو وبوليفيا و GCP/RLA/182/SPA( م)

 ؛واحلصول عليها يف مناطق مرتفعات االنديز

(  )GCP/RLA/183/SPA  إنتا  األرز يف غرم أفريقيا استجابة الرتفاع أسعار األغذية حتسني. 
 ركينا فاسو، ولبنان،ون وبوبن نت يف أفغانستائنشأتقديم الدعم للمشروعات اليت /5115-5111 استعراض السياسات الوطنية للبذور يف 22

 .وموريتانيا، وسرياليون، وتوغو
، تركيا؛ حلقة عمل عن سياسات البذور يف 5111 تشرين األول/أكتوبر 11-15 ملنطقة آسيا الوسطى،حلقة عمل عن سياسات البذور  23

 .5111 آذار/ مارس 11-51 حلقة عمل للخراء يف سياسات البذور، إيطاليا، ؛5111 يارأ/مايو 2-5 ننغرم أفريقيا، ب
 .CGRFA-14/13/Inf.20 الوثيقة 24
25 P. Van Mele, J.W. Bently (Editor), Robert G. Guéi  5111املنظمة، الغذائي،  األمنحصاد بذور : مشروعات البذور األفريقية ،

  .إيطاليا
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. 26يف بعلض البللدان   البذور يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واالحتاد الدولي حلماية األصلناف النباتيلة اجلديلدة   

بدعم استخدام منهجيات أفضل لتقييم سالمة البذور مبا يؤدي  –طويلة األمد ملواجهة حاالت الكوار   –وتقوم املنظمة 

تقنيلة بشلأن هلذا املوضلوع يف مدينلة       وعقدت مشاورة. 27البلدان يفيف حاالت الطوارئ  اإلغاثةإىل حتسني التدخل ببذور 

   .511528تشرين الثاني / روما يف شهر نوفمر

 

العمل على جهود املنظمة يف تعزيز القدرات من أجل استخدام امللوارد الوراثيلة النباتيلة لألغذيلة      مجاعة أثنت- 17

متأقلمة وتوزيع  حماصيلوعلى األخص فيما يتعلق باستنبا  أصناف  –والزراعة بصورٍة مستدامة، مبا يف ذلك الشراكات 

 . بذور جيدة النوعية ومواد نباتية على املزارعني
 

 ؤسسية وبشريةبناء قدرات م
 

 سرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ا
 

وتربيلة النباتلات    ،أكدت اهليئة يف دورتها األخرية من جديد على ضرورة حتسلني اللروابط بلني نظلم الصلون     - 11

وجيلري العملل اآلن عللى املسلتويني      29.والبذور من أجل إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بصورٍة مستدامة

البلدان يف وضع اسرتاتيجيات قطرية كوسيلة لتعميم اللنهج املتواصلل يف إدارة امللوارد    لدعم 30القطري واإلقليمي يف أفريقيا

البذور ملن أجلل اسلتدامة نظلم      ونظمالوراثية النباتية لألغذية والزراعة، حيث يوجد ترابط بني الصون وتربية النباتات 

قطرية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعلة أن تعطلي ذوذجلًا لتنفيلذ      سرتاتيجيةاوبإمكان أي  31.  احملاصيلإنتا

األنشطة اليت هلا أولويتها بصورٍة تعاونية خالل فرتة زمنية حمددة، ولكي حتلدد املسلؤوليات وتوزعهلا عللى أصلحام      

وجيري اآلن . ل بهذا املوضوعكما أن بإمكانها أن ترسي أساسًا لوضع وتنفيذ تشريعات وأدوات تتص. املصلحة الرئيسيني

بلد   وال. وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذيلة والزراعلة   سرتاتيجيةاوضع خطو  توجيهية ملساعدة البلدان على إعداد 

من أن تتوافر املوارد والدعم من جانب أصحام املصلحة الوطنيني حتى ميكلن وضلع وتنفيلذ مثلل هلذه االسلرتاتيجيات       

 .ةداخل النظم الوطني

 

                                                 
 .البلدان اليت أجريت فيها التجربة كانت تنزانيا وغانا والسنغال 26
 .، إيطاليا5111املنظمة . تقييم البذور يف جنوم السودان. ، إيطاليا5111املنظمة . تقرير عن تقييم أمن البذور يف إقليم دارفور، السودان 27
 ة؟للي املنظمللوارئ فللات الطلله يف عمليلت خنطط إلدخالللما هو وكي: ذورللالب مللنظن لعن تقدير أم زلموج ريرلتق 28

workshop/en/-pgr/sssa-sitemap/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic. 
 .41 الفقرة ،CGRFA-13/11/Report الوثيقة 29
دعم وضع   TCP/SFS/3402 (م)، اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف روانداإعداد   TCP/RWA/3401( أ) 30

تسوانا، وب) للجنوم األفريقيالزراعة يف ستة بلدان ضمن اجلماعة اإلذائية واسرتاتيجيات وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية 

 .(وتنزانيا، وزامبياوموزامبيق،  مالوي،وليسوتو، و
31 Mba C., Guimaraes EP., Guei RG., Hershey C., Paganini M., Pick B and Ghosh K. 2011 . تعميم النهج املتواصل يف إدارة

 .17-54 :(1)11التوصيت واالستخدام : املوارد الوراثية النباتية. املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل اسرتاتيجية وطنية

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/sssa-workshop/en/


7  CGRFA-14/13/21 

بأن تطلب اهليئة من املنظمة مواصلة دعم البلدان يف تعزيز قدراتها عللى عمليلات صلنع    العمل  مجاعة وأوصت- 19

بتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، مبا يف ذلك عن طريق وضع خطو  توجيهية، وأفضل املمارسلات   ، مما له صلةالقرار

هليئة بأن تطللب ملن املنظملة إعلداد مشلروع خطلو  توجيهيلة        ا اجلماعة كما أوصت. دوات سحسب مقتضى احلالواأل

 العمل باستعراضله يف اجتماعهلا   مجاعةقوم تإلعداد اسرتاتيجيات وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لكي 

 32.القادم

 

  آليات تبادل املعلومات على الصعيد الوطين

 

وأكلدت عللى احلاجلة إىل     آليات تبادل املعلومات على الصعيد اللوطين  ةيمأهيف دورتها األخرية  اهليئةأكدت - 51

  33.تطوير النظام العاملي للمعلومات يف االتفاقية الدوليةنظم املعلومات فيها ب ربط

 

بلدعٍم  ) يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية 35املعلومات تبادليف إقامة آليات  حد  تقدم جديد 34منذ آخر دورة للهيئة- 51

عقلدت نلدوة دوليلة    و 36،37.بدعٍم من موارد من خار  امليزانية قلدمتها اليابلان  )ويف آسيا  (الرنامج العادي يف املنظمةمن 

لتقيليم حاللة املعلوملات علن امللوارد الوراثيلة        5111تشرين األول /أكتوبرباليابان يف ومشاورة إقليمية يف مدينة تسوكوبا 

وباإلضافة إىل ذلك عقدت حلقلة عملل يف مدينلة     .مستقباًل 38،39وتأثرياتها وتوجهاتها يف آسيا ،لألغذية والزراعة النباتية

آليات تبادل املعلومات على الصعيد لتجميع االقرتاحات من أجل حتديث نظام  5111كانون األول /نيودهلي يف ديسمر

. 40التقلارير يف رصلد عمليلة التنفيلذ     وشكلؤشرات يف ضوء إقرار خطة العمل العاملية الثانية واملراجعة اجلارية للم الوطين

املشاورة يف وضع نظام جديد لرصد عملية تنفيذ خطلة العملل العامليلة الثانيلة بنلاء       الناجتة عنوسوف تساعد املدخالت 

                                                 
 .51 الفقرة، CGRFA-14/13/20 الوثيقة 32
 .12 الفقرة، CGRFA-13/11/Report الوثيقة 33
 .1-2 الفقرات، CGRFA-13/11/10 الوثيقة 34
 هذا النظام، الدولية أو يعكسها آليات تقاسم املعلومات داخل سواء، 5115 عام يف الوطين الصعيد على املعلوماتلتبادل  آلية 71 هناك 35

 .لغة خمتلفة 52 املية املتوافر بلتداخل كل من املوقع على الشبكة العنكبوتية ونظام املتابعة املنفرد خلطة العمل العمع 
النباتية بصورة مستدامة  بناء القدرات والتعاون اإلقليمي للنهوض بعملية الصون واستخدام املوارد الوراثية: GCP/RAS/240/JPN الوثيقة 36

 .يف آسيا
ومازالت مستمرة يف إثيوبيا،  ؛سورينام، وكمبوديا، وغيانا، واندونيسيا، ومنغوليا، ومياذار، ووتانب املشروعات يف هذه متت 37

 . وهندوراس، ورواندا
 وسجلت وقائع االجتماع اخلتامي لنقطة. حالة املعلومات عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف آسيا: قدمًا املضي 38

 ان،لة تسوكوبا بوالية ايباراكي باليابللمدين، 5111 تشرين األول/أكتلوبر GCP/RAS/240/JPN، 17 الوثيقة الوطنية يفاالتصال 

http://www.fao.org/docrep/015/an018e/an018e00.pdf. 
 وقائع الندوة. التأثريات واالجتاهات يف املستقبل: لألغذية والزراعة يف آسيا واحمليط اهلادئاتية باملوارد الوراثية الن 39

 FAO RAP- NIAS (2012) .انلللي تسوكوبا باليابللف 5111تشرين األول /لرلكتوبأ 11وم للدت يللعق يلالت

http://www.fao.org/docrep/015/i2554e/i2554e00.pdf. 
املكتب الوطين للموارد . خطة العمل العاملية – آليات تبادل املعلومات على الصعيد الوطينتقرير حلقة العمل عن حتديث وحتسني  40

 .5111 كانون األول/ ديسمر 7-2الوراثية النباتية، نيودهلي، اهلند، 

http://www.fao.org/docrep/015/an018e/an018e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i2554e/i2554e00.pdf
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وسوف حيتا  األمر إىل ملوارد إضلافية لضلمان     .41التقارير اليت جيري النظر فيها يف هذا االجتماع وشكلعلى املؤشرات 

حتويلل البيانلات إىل املؤشلرات    جانلب  التغطية احلالية بعدة لغات، وحتسلني الصلور البيانيلة لتحليلل البيانلات، إىل      

 .التقارير وشكلاجلديدة 

 

آليلات  ألن تلوفر   العمل بأن تكرر اهليئة احلاجة إىل تعزيز التعاون مع االتفاقية الدوليلة ضلماناً   مجاعة أوصت- 55

 كملا أوصلت  . ة نظلام علاملي للمعلوملات   إقام أجلدعمًا حيقق فعالية التكاليت من  تبادل املعلومات على الصعيد الوطين

املعلومات أو مواصلة حتديثها، مبا يتمشى مع املؤشلرات   لتبادلاهليئة أعضاءها إىل إقامة آليات مجاعة العمل بأن تدعو 

موارد من خار  امليزانية ضمانًا لالستمرار يف تنفيلذ   تطلبتابعة خطة العمل العاملية الثانية، وأن التقارير املعدلة مل وشكل

 تبادل املعلومات على الصعيد اللوطين لآليات خطة العمل العاملية الثانية، مبا يف ذلك عمل نسخة حمسنة من برلجيات 

 .بلدانوتطبيق املؤشرات واستمارات التقارير يف أكر عدد ممكن من ال

 

 آلية التيسري

 

وأكلدت عللى   . أقرت اهليئة يف دورتها األخرية بأهمية دور آلية التيسري يف تنفيذ خطة العملل العامليلة الثانيلة   - 51

ضرورة االستمرار يف إقامة آلية التيسري بالتعاون مع االتفاقية الدولية، ودعت إىل إجياد موارد من خار  امليزانية ملواصللة  

 .النظر يف املزيد من تطويرهاتشغيلها بعد 

 

ومنذ الدورة األخرية للهيئة، بذلت جهود لتحديث وإعادة توجيله البوابلة نظلرًا إلقلرار خطلة العملل العامليلة        - 54

ولكن األملر حيتلا  إىل ملوارد ملن     . الثانية، وللحفاظ على قاعدة بيانات آلية التيسري عن طريق دعم من الرنامج العادي

 .حتى ميكن دعم هذه األنشطة يف املستقبلخار  امليزانية 

 

وأوصلت بلأن تكلرر اهليئلة     . العمل على ما قامت به املنظمة فيما يتعلق بتحلديث آليلة التيسلري   مجاعة  أثنت- 55

دعوتها إىل ضرورة تعزيز التعاون مع االتفاقية الدولية ضمانًا ألن تؤخذ آلية التيسري يف االعتبار عند وضع النظلام العلاملي   

 .علوماتللم

 

                                                 
 .CGRFA-14/13/4.1 الوثيقة 41
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 إعداد التقرير الثالث عن حالة   –ثالثًا 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل 
 

تستعرض يف هذه الدورة العملية التحضريية للتقرير الثالث، وافقت يف دورتها األخرية على أن كانت اهليئة قد - 52

هللذا الطللب طرحلت املنظملة اقرتاحلًا بهيكلل       واسلتجابة   42.الزمة لذلكمبا يف ذلك الفرتة الزمنية إلعداده وامليزانية ال

 . للنظر فيه 43العمل مجاعةولجال العملية التحضريية باإلضافة إىل اقرتاح خاص بالعملية نفسها على 
 

 هيكل وجمال التقرير الثالث والعملية التحضريية
 

خطلة  ونطاق يتسق مع هيكل العمل، من املقرتح تعديل هيكل ولجال التقرير الثالث ل متشيًا مع توصية مجاعة- 57

 ؛الصلون واإلدارة يف املواقلع الطبيعيلة   : العمل العاملية الثانية ويتناول التطورات اليت حدثت يف أربعة لجلاالت رئيسلية  

وسوف يركز التقرير الثاللث بصلفة   . والبشرية املستدام، والقدرات املؤسسيةوالصون خار  املواقع الطبيعية، واالستخدام 

والعمليات واملمارسات اليت تؤثر على حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذيلة والزراعلة، وحيلدد    أساسية على السياسات 

كما سرياعي التقرير الثالث أي حتديات عاملية ناشلئة تواجله إنتلا  احملاصليل     . الثغرات واالحتياجات يف هذا اجملال

باإلضلافة إىل   ،بصورٍة مستدامة واحملافظة على األمن الغذائي، وأحكام االتفاقية الدولية وغريها من الصكوك ذات الصلة

وستكون هذه الوثيقة موجزة . حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملاالستنتاجات الرئيسية اليت خرجت من 

لكي ترسي أساسًا سليمًا يقلوم عللى احلقلائق اجمللردة لتحلديث خطلة العملل        ، توازن بني التفاصيل وتطلعيه ةوحتليلي

 .العاملية الثانية

 

. 44سوف تتكامل عملية إعداد التقرير الثالث تكاماًل تامًا مع عملية متابعة تنفيذ خطلة العملل العامليلة الثانيلة    - 51

يف  اهليئلة  العملل وعللى   مجاعلة عللى   - عللى مؤشلرات تنفيلذها    بنلاء  –طرح تقدير لتنفيذ خطة العملل هلذه   وسوف ُي

وستدعى البلدان . وسوف يقوم التقرير الثالث على التقارير القطرية وغريها من مصادر املعلومات اإلضافية. 5112/5117

وينبغلي  . التقلارير القطريلة   وإعدادترشي  نقا  االتصال الوطنية فيها ملتابعة تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية / إىل تأكيد

 .أن تكون عمليتا رصد التقارير القطرية وإعدادها يف أيدي نف  األشخاص

 

شللورة، مثللل قاعللدة بيانللات نسلليتم مجللع البيانللات األخللرى ذات الصلللة مللن املصللادر الدوليللة واإلقليميللة امل- 59

GENESYS،   بي على االنرتنت، والنظام العاملي والبحث األورواملرفق العاملي للمعلومات عن التنوع البيولوجي، وكتالو

للمعلومات املنتظر ملن االتفاقيلة الدوليلة، باإلضلافة إىل قواعلد بيانلات خمتلارة ملن مراكلز البحلو  التابعلة للجماعلة             

 وإذا تلوافرت األملوال الالزملة، سلوف تعقلد     . االستشارية للبحو  الزراعية الدولية ومراكز البحو  الزراعيلة اإلقليميلة  

بغلرض تيسلري إعلداد التقلارير القطريلة،      مشاورات فنية مع أصحام املصلحة املعنيني على املستويني القطري واإلقليمي 

                                                 
 .111 الفقرة، CGRFA-13/11/Report الوثيقة 42
 .CGRFA/WG-PGR-6/12/5 الوثيقة 43
 .CGRFA-14/12/4.1 الوثيقة 44
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وسلوف تشلمل هلذه املشلاورات مجيلع      . ومناقشة النتائج املبدئية، وحتديد االحتياجات والثغرات واألولويات املشلرتكة 

 .ذات الصلة، باإلضافة إىل املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاصأصحام املصلحة، مثل املنظمات الدولية واإلقليمية 
 

 اإلطار الزمين وامليزانية املطلوبة
 

وإذا . العملل  مجاعة تاملقدر لتنفيذ خطة العمل العاملية والتقرير الثالث كما أوصاإلطار الزمين  1اجلدول يبني - 11

أخذنا يف االعتبار الوقت الالزم إلعداد التقرير الثالث، مبا يف ذلك التقدير املقرتح لتنفيذ خطة العمل العاملية، فإننا نلرى  

تأجيل الشروع يف كتابة التقرير الثالث إىل الدورة العادية الثامنة عشرة للهيئة، واإلبقاء على فرتة السنوات العشر هذه يف 

 .املستقبل

 

التقريـر الثالـث عـن حالـة املـوارد الوراثيـة النباتيـة        رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانيـة وإعـداد    : 5اجلدول 

 لألغذية والزراعة يف العامل
 

 مجاعةرفع التقرير إىل 

 العمل واهليئة

 اإلطار الزمين مصادر املعلومات

ة يماعة اكحكوماجل

 8-الدولية 
2152 

هيئة املوارد الوراثية 

النباتية لألغذية 

 2157-52والزراعة 

ة يماعة اكحكوماجل

 1 -الدولية  
2158 

هيئة املوارد الوراثية 

النباتية لألغذية 

 2151-57والزراعة 

ة يماعة اكحكوماجل

 51 –الدولية 
2121 

هيئة املوارد الوراثية 

النباتية لألغذية 

 2125-58والزراعة 

العمللل تقيلليم تنفيللذ خطللة 
 العاملية الثانية

آليللات بيانللات مقدمللة عللن طريللق 
تبللادل املعلومللات علللى الصللعيد    

أو مصادر أخرى بناء عللى   الوطين
 املؤشرات املتفق عليها

   

تقريللر عللن إمكانيللة وضللع 
مؤشللرات مركبللة للمللوارد   
الوراثيللة النباتيللة لألغذيللة 

 والزراعة

    

 آليللاتبيانللات مقدمللة عللن طريللق  التقرير الثالث
تبللادل املعلومللات علللى الصللعيد    

أو مصللادر أخللرى علللى    الللوطين
أسللاس مؤشللرات متفللق عليهللا،    
وتقلللللارير قطريلللللة ودراسلللللات  
مواضلليعية، ومصللادر أخللرى ذات  

 صلة

   

 

سيحتا  إعداد التقرير الثالث إىل استثمارات كبرية يف املوارد البشلرية واملاليلة جلملع بيانلات ومعلوملات ذات      - 11

عللى  املعلوملات   لتبلادل بطريقة مستدامة، لتمكني البلدان من تقديم تقارير قطرية باإلضافة إىل إقامة آليلات   عاليةجودة 

ملن خلار     أمريكلي  ماليلني دوالر  1.5وتشري التقديرات إىل أن األمر سيحتا  لو . أو مواصلة حتديثها الصعيد الوطين

بلدًا على األقل، وإعداد تقارير  151وسوف يدعم ذلك متابعة خطة العمل العاملية الثانية يف (. 5نظر اجلدول ا)امليزانية 
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 تقلديرات وتسلتند  . دراسات مواضيعية باإلضافة إىل تنظيم أربع مشلاورات إقليميلة   7وإعداد  –بلد  111قطرية يف لو 

ماليلني   5.5تكلاليت التقريلر األول يف لجموعهلا    فقلد بلغلت   . التكاليت هذه إىل جتارم إعداد التقريرين األول والثاني

سلبانيا، والسلويد، وسويسلرا،    إ، جاءت من فرنسا، وأملانيا، وإيطاليلا، واليابلان، وهولنلدا، والنلرويج، و    أمريكي دوالر

ا فيهلا  مبل  أمريكلي  ما بالنسبة للتقرير الثاني فقد أنفق ما يقدر بنحو ثالثة ماليلني دوالر أ 45.والواليات املتحدة األمريكية

 46.سبانياإموارد من خار  امليزانية جاءت من كندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، والنرويج، و
 

تقدير تكاليف املوارد املطلوبة من خارج امليزانيـة دعمـًا لرصـد تنفيـذ خطـة العمـل العامليـة الثانيـة          : 2اجلدول 

 للتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل حضرييةوالعملية الت

 التكاليت التقديرية  البند
 (األمريكي بالدوالر)

 مالحظات

 ملساعدة األمانة يف تنسيق العمليات  200,000 تكاليت املوظفني

آليات تبادل املعلومات على الصلعيد  حتديث / إقامة
 التقارير وشكل الوطين

آليات تبادل املعلومات آلية من  151حتديث / إلقامة 1,800,000
واملساعدة يف إصدار تقديرات  على الصعيد الوطين

 سريعة

بلد نام على األقل على عقد حلقات عمل  111ملساعدة  400,000 كتابة التقارير القطرية
ومشاورات قطرية مع أصحام املصلحة، وإعداد 

لكل أمريكي دوالر  4 111على أساس التقارير القطرية 
 بلد

لدعم إصدار دراسات مواضيعية وغريها من املواد  280,000 دراسات مواضيعية أساسية عمل
األساسية الالزمة وعقد اجتماعات للخراء لكتابة 

وسيتم ذلك طبقًا لألولويات اليت . قرير الثالثتال
وقد حسبت امليزانية على أساس . حددتها اهليئة

لكل دراسة من الدراسات  أمريكي دوالر 41 111
 املواضيعية السبع

أفريقيا، )اجتماع واحد لكل إقليم من األقاليم األربعة  400,000 اجتماعات إقليمية 
CWANAواحمليط اهلادئ، أمريكا الالتينية  ، آسيا

لكل أمريكي دوالر  111 111على أساس ( والكارييب
دان النامية والنفقات ملشاركة البل. اجتماع يف كل إقليم

 التنظيمية العامة

ملساعدة البلدان يف إعداد التقارير القطرية والتحليالت  100,000 مشاورات فنية 
اإلقليمية ودون اإلقليمية، يف تسع أقاليم فرعية على 

 لكل إقليم فرعيأمريكي  دوالر 11 111أساس 

  3,180,000   اجملموع

 

                                                 
 .1 يف املقدمة، صفحة 11 املالحظة األخرية رقم. حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 45
46 CGRFA/WG-PGR-3/05/3 51، الفقرة. 
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 التوجيهات املطلوبة   –رابعًا 
 

 :قد تود اهليئة أن- 15
 

 ل العامليلة الثانيلة، بالتعلاون ملع     عزيز قدراتها على تنفيذ خطلة العمل  تطلب من املنظمة مواصلة دعم البلدان لت

 شركائها؛

 اجلهات املالة إىل تقديم موارد من خار  امليزانية لتكفل التنفيذ الكامل خلطلة العملل العامليلة الثانيلة،      تدعو

 وعلى األخص دعم التعاون الدولي والبلدان النامية، والبلدان اليت متر اقتصاداتها مبرحلة حتول؛

  ل اهليكلل واملهلام والتلأثريات املاليلة     فّصت تفاهمتطلب من املنظمة أن تقدم إىل اهليئة يف دورتها القادمة مذكرة

إلدارة عمليات الصلون يف املواقلع الطبيعيلة ويف امللزارع، ملع مراعلاة احلاجلة إىل         عاملية احملتملة إلقامة شبكة

 تعزيز الشبكات القطرية واإلقليمية؛

 يلات الصلون يف   أهمية تكوين احتياطيات جينية لصون األقلارم الريلة للمحاصليل ذات األولويلة يف عمل     تؤكد

املواقع الطبيعية، واليت ميكن أن تشلمل يف بعلض الظلروف األصلناف التقليديلة املزروعلة أيضلًا، وأن توصلي         

املنظمة بأن تقدم الدعم الفين وأن تذّكر اجلهات املالة باملوارد الالزمة من خار  امليزانيلة لتكلوين مثلل هلذه     

 االحتياطيات اجلينية؛

 لتعاون ملع الشلركاء يف تعزيلز القلدرات وملا يلرتبط بلذلك ملن أنشلطة، وأن تلدعو           تطلب من املنظمة مواصلة ا

 العمل مبوارد من خار  امليزانية؛ اجلهات املالة إىل مواصلة دعم هذا

 مجاعلة يف ضلوء التعليقلات الليت تتلقاهلا، ودعلوة      مشروع دليل للسياسات الوطنية للبلذور،   صياغةض تستعر 

 هلا الستعراض هذه التعليقات، لكي تنظر فيها اهليئة يف دورتها القادمة؛ ةالعمل التابع

    تطلب من املنظمة مواصلة دعم البلدان لتعزيز قدراتها يف عمليات صنع القرار، اليت تتصل بتنفيذ خطلة العملل

وات سحسلب  العاملية الثانية، مبا يف ذلك تقديم الدعم عن طريق اخلطو  التوجيهيلة، وأفضلل املمارسلات واألد   

 مقتضى احلال؛

        النباتيلة  تطلب من املنظمة جتهيز مسودة خطو  توجيهيلة إلعلداد االسلرتاتيجيات الوطنيلة للملوارد الوراثيلة

 ثم تستعرضه اهليئة يف دوراتها التالية؛ العمل مجاعةا لألغذية والزراعة، لكي تستعرضه

 واسلتمارات  مواصلة حتديثها، متشيًا مع مؤشلرات  املعلومات القطرية أو  لتبادلها إىل إقامة آليات ندعو أعضاء

 التقارير املعدلة لرصد خطة العمل العاملية الثانية؛

     آليلات تبلادل املعلوملات عللى الصلعيد      تكرر احلاجة إىل تعزيز التعاون مع االتفاقية الدوليلة ضلمانًا ألن تلوفر

 لعاملي للمعلومات؛قق فعالية التكاليت إلقامة النظام اوآلية التيسري دعمًا حي الوطين

 آليلات تبلادل املعلوملات عللى     إىل مجع موارد من خار  امليزانية إلصدار نسخة حمسلنة ملن برلجيلات     تدعو

التقارير اخلاصة خبطة العمل العاملية الثانية يف أكلر علدد ممكلن ملن      وشكلوتطبيق املؤشرات  الصعيد الوطين

 البلدان؛
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 املنظمات الدولية ذات الصلة إىل املشاركة اإلجيابية يف إعداد التقرير الثالث، ودعوة اجلهات املاللة إىل   تدعو

وعللى األخلص مشلاركة البللدان الناميلة وأقلل        ،تقديم املوارد الالزمة من خار  امليزانية لتيسري عملية اإلعداد

 البلدان ذوًا؛

 ها مجاعة العمل، وتنسيق برنامج عملالتقرير الثالث كما جاء يف توصية على املوعد الزمين املقرتح إلعداد  توافق

 سرتاتيجية بناء على ذلك؛الوخطتها ا( 5151-5111)املتعدد السنوات 

   تطلب من املنظمة وضع خمطط تفصيلي للتقرير الثالث، يشمل فصواًل مقرتحة، ولجاالت مواضيعية، باإلضلافة

 .ااخلامسة عشرة للهيئة لعرضها عليهالعمل، والدورة  جلماعةإىل ميزانية تقديرية منقحة للدورة السابعة 


