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 مقدمةال -1

 
، اعتمد المؤتمر العام للمنظمة التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية 1983في عام  -1

النباتية، وأنشأ هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التي أدت منذ ذلك الحين دورا أساسيا 
وآان الترآيز األولي في عمل الهيئة ينصب . في وضع سياسة دولية للموارد الوراثية النباتية

، آانت قد تفاوضت على ثالثة مالحق هي 1991عام وبحلول . لوراثية النباتيةعلى الموارد ا
آذلك آانت اللجنة هي المرشد لتحضير المؤتمر الفني . التفسير المتفق عليه للتعهد المذآور

 في ألمانيا يجالدولي الرابع عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الذي عقد في ليبز
بلدا الخطة العالمية للعمل على صيانة الموارد الوراثية  150 فيه ت والذي اعتمد،1996عام 

 حالة الموارد بالتقرير األول عنت ، آما رحبالنباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام
 وهاتان الوثيقتان أصبحتا اآلن جزءا من نظام . في العالمالوراثية النباتية لألغذية والزراعة

ة العالمي لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام المنظم
 .الذي آانت تعمل الهيئة على تطويره ورصده منذ قيامه") المنظمةالعالمي لدى نظام ال("
 
 على توسيع والية الهيئة لتشمل جميع  للمنظمة، وافق المؤتمر العام1995وفي عام  -2

،  وآجزء من تطور دور الهيئة.1لتنوع البيولوجي ذات الصلة باألغذية والزراعةمكونات ا
 إنشاء جماعة العمل الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية 1997قررت الهيئة عام 

النباتية لألغذية والزراعة، على أن تكون جهازا فرعيا من أجهزة الهيئة، آما أنشأت نظيرتها 
 . الوراثية الحيوانيةالمعنية بالموارد

 
ومع استكمال المفاوضات التي أدت إلى اعتماد المعاهدة الدولية بشأن الموارد  -3

، وبعد أن دخلت هذه المعاهدة حيز التنفيذ وبقي 2001الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عام 
األخرى، تشكيل جهازها الرياسي، قررت الهيئة أن تصرف اهتمامها إلى القضايا العاجلة 

 .وأن تضع تخطيطا أآثر انتظاما لعملها في المستقبل
 

 برنامج عمل الهيئة المتعدد السنوات بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 
لدى الهيئة بالفعل تخطيط متعدد السنوات لبعض جوانب عملها بشأن الموارد الوراثية  -4

ظم سياسات المنظمة وبرامجها ومشروعاتها النباتية والحيوانية، آما أنها تستعرض بشكل منت
المتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، إلى جانب التعاون مع األجهزة الدولية 

وفي المستقبل القريب، سيكون من الضروري أيضا إقامة هياآل للتعاون مع الجهاز . األخرى
المي للمنظمة التي تدعم الرياسي في المعاهدة، وخصوصا فيما يتعلق بعناصر النظام الع

 �وفي نفس الوقت، فإن التطورات في المنتديات الدولية ذات الصلة . بعض مكونات المعاهدة
 ستتطلب تنسيق � برنامج عمل متعدد السنوات لديها التي اتفاقية التنوع البيولوجيوخصوصا 

 فيسنوات، آما أن المنظمة نفسها وضعت إطارا تخطيطيا متعدد ال. األنشطة لعدة سنوات
                                                            

 ذلك الوقت، تضطلع الهيئة بدور تنسيقي وتعمل على تطوير  بمقتضى النظام األساسي للهيئة، الذي اعتمد في 1
واستعراض السياسات والبرامج واألنشطة القطاعية والمشترآة بين القطاعات ذات الصلة بصيانة الموارد 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام، وتقدم النصح للمنظمة في جميع المسائل المتصلة 

منظمة وبرامجها وأنشطتها في ذلك المجال، بما في ذلك صيانة هذه الموارد واستخدامها المستدام بسياسات ال
آما أنها منتدى حكومي دولي للمفاوضات على . واالقتسام العادل والمنصف للمنافع المستمدة من استخدامها

لصلة بالموارد الوراثية لألغذية االتفاقات والتعهدات ومدونة السلوك الدولية وغيرها من الصكوك الدولية ذات ا
آما أنها تعمل على تيسير التعاون بين المنظمة وغيرها من األجهزة الدولية المعنية . والزراعة، ومتابعة تنفيذها

 .بهذه الموضوعات، وتشرف على هذا التعاون
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. ويجب أن ينصب اإلرشاد من الهيئة في هذا اإلطار المتوسطة األجل المتوالية لديها، الخطط
انتهزت هذه الفرصة لتنظر في فوتوافقت الدورة العادية العاشرة للهيئة مع عيدها العشريني، 

 .إنجازاتها السابقة وترسي أسس أنشطتها المقبلة
 
خرى في األمم المتحدة تناولت جداول أعمال معقدة وهناك منتديات حكومية دولية أ -5

. وضرورة وجود استراتيجية مستقبلية وذلك من طريق وضع برامج عمل متعددة السنوات
عالمات بارزة وأهداف ثم هدف شامل بعيد األجل، : وغالبا ما تتألف عناصر هذه البرامج من

تماعات يكون أفقها الزمني في  االج منةسلخريطة طريق تفصيلية لسلوفي األجل المتوسط، 
ومعظم هذه اإلطارات التخطيطية يعترف بضرورة المرونة، أي .  سنوات10العادة هو 

 ومعمناخ السياسات تغير بضرورة استعراض الموضوع بصفة مستمرة حتى يمكن التأقلم مع 
 .التحديات العلمية والفنية الجديدة

 
 :ومن شأن البرمجة المتعددة السنوات أن -6
 

 عمل الهيئة في جداول أعمال سياسات البلدان األعضاء؛تدمج  •
التنسيق مع الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية، وخصوصا إدارة الهيئة للعناصر تقوي  •

  لتلك المعاهدة؛المساندة
 التنسيق مع اتفاقية التنوع البيولوجي وغيرها من المنتديات الدولية ذات الصلة؛تعزز  •
بتنسيق برنامج العمل وترتيب أولويات األنشطة، مما يقلل الحاجة إلى ضرورة تسمح  •

تقديم تقارير باستمرار ويسمح بترآيز مساهمات المنظمة وغيرها من المنظمات 
 الدولية؛

 وتوجيهاتها في البرنامج المتوسط األجل لدى المنظمة، الهيئةأن ينعكس عمل تضمن  •
 سنتين؛الفترة زانية لوفي برنامج العمل والمي

التفاعل مع العمليات الدولية المهمة األخرى مثل األهداف اإلنمائية لأللفية، مما تحسن  •
 يرفع من صورة الهيئة على الساحة الدولية؛

 من جانب المؤسسات الدولية األخرى  في عمل الهيئةااللتزام واالشتراكتحسن  •
 .لعلمييناوالمجموعات الرئيسية والخبراء 

 
برنامج عمل متعدد مشروع  وافقت الهيئة على النظر في ،وفي الدورة العاشرة -7

 .السنوات، على أن تقدمه المنظمة إلى الهيئة في دورتها الحادية عشرة
والوثيقة الحالية تعرض القرارات التي اتخذتها الهيئة في دورتها العادية العاشرة،  -8

لدولية التي قد ترى جماعة العمل أن تأخذها في حسبانها عند وعددا من القضايا والعمليات ا
وستأتي المدخالت المطلوبة من جماعة . تقديم مدخالت إلعداد برنامج العمل المتعدد السنوات

 .العمل في القسم األخير في الوثيقة الحالية
 

 برنامج عمل الهيئة المتعدد السنواتمشروع إعداد 
 
ت الهيئة عددا من القرارات بشأن عملية إعداد مشروع ، اتخذالعاشرةفي الدورة  -9

،  وطلبت الهيئة من جماعتي العمل الفرعيتين التابعتين لها.2برنامج العمل المتعدد السنوات

                                                            
لهيئة الموارد الوراثية لألغذية  عاشرةالتقرير الدورة العادية ، CGRFA-10/04/REP من الوثيقة 91-83أنظر الفقرات   2

 .الوثيقة الحاليةب 1في المرفق والزراعة، 
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تتشاور المنظمة سآما . 3 من أجل إعداد البرنامج المذآورآل واحدة في مجالها، إسهامات
المنظمة نفسها، فقد أنشئت آلية تعاونية حتى وأما في داخل . أيضا مع مجموعاتها اإلقليمية

 .4يمكن التنسيق بين مختلف اإلدارات ومختلف مجاالت األولوية للعمل المتعدد التخصصات
 

وتعرفت الهيئة أيضا على عدد من االعتبارات المهمة التي يجب أخذها في الحسبان  -10
 :عند إعداد مشروع برنامج العمل المتعدد السنوات

 
 الفورية هي مواصلة العمل في الموارد الوراثية النباتية والحيوانية، وبوجه األولوية •

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية خاص، يتعين على الهيئة دعم تنفيذ 
 ؛)87 و85الفقرتان (لألغذية والزراعة 

ية التنوع يجدر بالهيئة، ضمن نطاق اختصاصاتها، أن توثق التعاون المتبادل مع اتفاق •
 ؛)88الفقرة (البيولوجي وغيرها من المنظمات ذات الصلة 

وفي المديين المتوسط والطويل، على الهيئة أن تنفذ اختصاصاتها بالكامل بما يغطي  •
مختلف مجاالت التنوع البيولوجي ذات الصلة باألغذية والزراعة، على النحو الذي 

 ؛)89الفقرة  (3/955طلبه قرار المؤتمر العام 
جب أن يساهم عمل الهيئة في المستقبل في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وفي ي •

آفالة االستدامة : 7، والهدف القضاء على الفقر المدقع والجوع: 1طليعتها الهدف 
 ).90الفقرة  (البيئية

 
 العمل المقبل بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -2

  
 بشأن قدمت الهيئة اإلرشاد عن آيفية استمرار العمل ية العاشرةفي الدورة العاد -11

 .الموارد الوراثية النباتية وعن طريقة تنفيذ المعاهدة الدولية في عمل الهيئة في المستقبل
 

وتدارست الهيئة عرضا عاما للنظام العالمي لدى المنظمة ومساهمته المحتملة في  -12
 النظام العالمي سلسلة من الصكوك الدولية واآلليات  هذا ويضم.6تنفيذ المعاهدة الدولية

العالمية لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق توافق اآلراء في مجاالت االهتمام المشترك لدى 
 صلة بالجزء الخامس من لهاالمذآور  والمدونة الرئيسية في النظام العالمي. أعضاء الهيئة

 أخرى في النظام العالمي مثل عناصر هناك آما أن"  المساندةالعناصر"المعاهدة الدولية 
 .القواعد والخطوط التوجيهية لبنوك الجينات، لها صلة أيضا بتنفيذ المعاهدة الدولية

 

                                                            
النظام األساسي لجماعة العمل الفنية ، CGRFA/WG-PGR-3/05/Inf.1الوثيقة (اختصاصات جماعة العمل آما جاءت في   3

 :)الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
عراض األوضاع والقضايا المرتبطة بالتنوع البيولوجي الزراعي في مجال الموارد الوراثية النباتية لألغذية است •

 والزراعة، وتقديم المشورة والتوصيات للهيئة بشأن هذه المسائل؛
مسائل بحث سير العمل في تنفيذ برنامج عمل الهيئة في مجال الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأية  •

 .أخرى تحيلها الهيئة إلى جماعة العمل
 .CGRFA-10/04/REP  من الوثيقة83 الفقرة  4
 أن توسيع والية الهيئة من شأن تيسير إتباع أسلوب متكامل في التنوع البيولوجي في األغذية والزراعة 3/95يرى القرار   5

ضايا سياسات تخص التنوع البيولوجي بشكل وفي التنسيق مع الحكومات، التي أصبحت تتعامل بصفة متزايدة مع ق
 النباتات والغابات يختلف بينولما وسعت الهيئة اختصاصاتها، اعترفت بأن أسلوب معالجة الموارد الوراثية . متكامل

 .ويتطلب خبرة متخصصة في آل مجال منها والحيوانات ومصايد األسماك
العالمي لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لنظام لعرض عام ، CGRFA-10/04/03 أنظر الوثيقة  6

 .واستخدامها المستدام، ومساهمته المحتملة في تنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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وأقرت الهيئة بأهمية النظام العالمي لدى المنظمة في تقدم العمل بشأن الموارد  -13
رورة تالفي التداخل وأآدت ض. 7الوراثية النباتية وأوصت باستمرار العمل المتعلق به

 .واالزدواجية بين مكونات النظام العالمي، وآذلك بين النظام العالمي والمعاهدة الدولية
 

واقترحت الهيئة أن يكون العمل الذي ينجز للهيئة وللجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية  -14
 الرياسي  أن الجهازالهيئةوأبرزت .  بينهماالتآزرمتكامال ويفضي إلى تعظيم إمكانية 

للمعاهدة الدولية سيكون عليه عبء عمل ضخم، وأعربت عن استعدادها ألداء عملها بشأن 
 .النظام العالمي بطرائق تجعله استكماال ألهداف المعاهدة الدولية

 
 العناصر المساندة في المعاهدة الدولية

 
عتبرها المعاهدة في الفقرات التالية عرض لمكونات النظام العالمي لدى المنظمة التي ت -15

 .، وعرض إلسهاماتها المحتملة في المستقبل8الدولية عناصر مساندة
 

 خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صدرت -16
وقد جاء ذآر هذه الخطة في عدد . 19969عام  ")خطة العمل العالمية("واستخدامها المستدام 
 باعتبارها من لخطة العمل العالمية مخصصة 14 فالمادة �عاهدة الدولية من المواضع في الم
ولما آانت هذه الخطة خطة متوالية، فقد يكون الوقت مناسبا للهيئة للنظر . العناصر المساندة

، بحيث يستطيع الجهاز الرياسي للمعاهدة الخطة المذآورةلتحديث في وضع خريطة طريق 
ويمكن لجماعة العمل أن تنظر . يط برنامج عمله الخاص بهأن يأخذها في حسبانه عند تخط

 المحدثة، وذلك مثال، بتخصيص جزء خطة العمل العالميةفي التوصية بكيفية تخطيط إعداد 
من دوراتها المقبلة الستعراض المجموعات األربع الرئيسية لمجاالت العمل ذات األولوية في 

 :الخاص بهالك أن تدمجها في برنامج عملها ، بحيث تستطيع الهيئة بعد ذالخطة المذآورة
 

 في الموقعالصيانة والتنمية  •
 خارج الموقعالصيانة  •
االستخدام المستدام، الذي يشمل مجاالت العمل ذات األولوية المتصلة بتربية النباتات  •

 ونظم البذور
 المؤسسات وبناء القدرات •

 
 في المستقبل وتسهيل هذا لعالميةخطة العمل ا مطلوبا عن آيفية رصد تنفيذ التوجيهوسيظل 
 .التنفيذ

 
 الموجودة في خارج الموقع ومجموعات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -17

المراآز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وفي 
العمل  لخطةالتابعة مجموعة الرئيسية لها أهمية لل) 15المادة (المؤسسات الدولية األخرى 

                                                            
 .CGRFA-10/04/REP من الوثيقة 20-17 الفقرات  7
األنشطة التي ، CGRFA/WG-PGR-3/05/2لمنظمة الداعمة لها في الوثيقة تأتي أوصاف هذه العناصر وأنشطة ا  8

بالعناصر المساندة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  والمتعلقة تقوم بها المنظمة
ة والزراعة والجهاز وتحليل أولي عن آيفية إحداث تقدم في التعاون الفني بين هيئة الموارد الوراثية لألغذي

 .الرياسي للمعاهدة الدولية
التي اعتمدها المؤتمر الفني   واستخدامها المستدامخطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  9

 :أنظر النص على. 1996، ألمانيا، ليبزيج ،الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية
 htm.engGlobal Plan of Action/Pgrfa/AGPS/AGP/AGRICULT/FAOINFO/WAICENT/org.fao.www://http  
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 وربما تحتاج أوضاع هذه المجموعات إلى .خارج الموقع بالصيانة الخاصةو العالمية
 .استعراض دوري

 
لها أهمية للمجموعات الرئيسية ) 16المادة (والشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية  -18

 وقد ترغب جماعة العمل في أن .خطة العمل العالميةسسات وبناء القدرات في المعنية بالمؤ
أن تستعرض عمليات هذه الشبكات ومدى فعاليتها، ومدى الهيئة بيجدر  آان تنظر فيما إذا

 .تواتر هذا االستعراض وآيفية أدائه
 

) 17المادة (ذية والزراعة والنظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثية النباتية لألغ -19
وهو أيضا متصل بالمجموعة الرئيسية . يجب إقامته وتعزيزه من جانب األطراف المتعاقدة

وقد ترغب جماعة العمل في أن . خطة العمل العالميةالخاصة بالمؤسسات وبناء القدرات في 
الموارد بشأن كر واالنذار المبالنظام العالمي لإلعالم تقدم إسهاما عن دور الهيئة في تطوير 

 .10 الذي قد يدعم هذا النظام العالمي لإلعالمالوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 من األطراف المتعاقدة التعاون مع الهيئة في إجراء عمليات إعادة 17وتطلب المادة  -20
خطة  تحديث ، لتيسيرلحالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالمتقييم دورية 

وقد اعتمدت الدورات السابقة للهيئة خطوطا رئيسية للتقرير الثاني، . المتتابعةالعمل العالمية 
واستجابة لطلب الهيئة في دورتها العادية العاشرة، راجعت المنظمة الحد . وخطوات إعداده
ي عن  وسيعرض التقرير الثان.200811ستكمل هذا العمل لدورة الهيئة عام الزمني بحيث ُي

تقييما حديثا عالميا وقطري االتجاه حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم 
 .بحيث يكون مصدر معلومات لوضع السياسات في العشر سنوات المقبلة

 
 عناصر أخرى في عمل الهيئة

 
 في هناك عدد من العناصر األخرى في عمل الهيئة، طورتها الهيئة عبر السنوات -21

 وهي عناصر تحتاج إلى تنسيقها وخطة العمل العالمية،سياق النظام العالمي لدى المنظمة 
ضمن برنامج العمل المتعدد السنوات، بما في ذلك تلك العناصر التي لها صلة بمواد أخرى 
في المعاهدة، بحيث يمكن تجنب التكرار واالزدواجية بين النظام العالمي لدى المنظمة 

وتعرض الفقرات التالية عددا من المواد األخرى في المعاهدة التي لها . لدوليةوالمعاهدة ا
 .خطة العمل العالميةصلة بمجموعات أولويات العمل الرئيسية في 

 
 من المعاهدة 5لها صلة بالمادة خطة العمل العالمية والمجموعات الرئيسية التالية من  -22
ة والزراعة واستكشافها وجمعها وتوصيفها وتقييمها صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذي"

 :وتوثيقها
 

التوصيف والتقييم يتصالن بالنظر في المجموعة الرئيسية الخاصة باستخدام الموارد  •
 الوراثية النباتية؛

لها صلة بالمجموعة الرئيسية الخاصة في الموقع الصيانة واالستكشاف والجمع  •
 ؛في الموقعبالصيانة والتنمية 

 انة خارج الموقع لها صلة بالمجموعة الرئيسية الخاصة بالصيانة خارج الموقع؛الصي •
                                                            

10 EN=jsp?i_l.wiews/wiews/org.fao.3apps://http. 
  معروض في الوثيقةحالة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في العالم  عنفي إعداد التقرير الثانيالمحرز م د التق 11

CGRFA/WG-PGR-3/05/3. 



CGRFA/WG-PGR-3/05/8 7 

CGRFA/05/WG-PGR/J5981a 

التوثيق يتصل بتطوير نظام اإلعالم العالمي وبالمجموعة الرئيسية الخاصة  •
 .بالمؤسسات وبناء القدرات

 
 تتصل "االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية" 6وهناك أجزاء من المادة  -23

خطة العمل المجموعة الرئيسية الخاصة باستخدام الموارد الوراثية النباتية في بالنظر في 
آما أن هناك أجزاء أخرى تتصل بالنظر في المجموعة الرئيسية الخاصة بالصيانة العالمية، 
 .في الموقعوالتنمية 

له صلة بالنظر في المجموعة الرئيسية الخاصة وبناء ) 7المادة (والتعاون الدولي  -24
 التعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة 3-19وتتناول المادة . خطة العمل العالميةقدرات في ال

المعاهدات األخرى في المسائل التي تغطيها المعاهدة، بما في ذلك إمكان التعاون في 
السياسات ومعايير استراتيجية تمويل المعاهدة، وبذلك فإنها ذات صلة بالعالقة بين الهيئة 

 .رياسي للمعاهدةوالجهاز ال
 

المادة مدونة السلوك الدولية لجمع وقد الحظت الهيئة في دورتها العاشرة أن تحديث  -25
، وإن آانت قد رأت أن هذا التحديث ليس مناسبا هااليزال على جدول أعمال ا ونقلهةالوراثي

وقد ترغب الهيئة في المستقبل في أن تقرر تحديث قواعد بنوك الجينات . في ذلك الوقت
 .وخطوطها التوجيهية

 
 القضايا الناشئة

 
هناك عدد من القضايا الناشئة التي قد يكون على اللجنة أن تدخلها في الحسبان عند  -26

وبعض هذه القضايا يتصل بصورة مباشرة بأنشطة .  المتعدد السنواتوضع برنامج العمل
دولية جارية، وخصوصا أنشطة اتفاقية التنوع البيولوجي، وبالدعوات الموجهة من مؤتمر 

 تلك المعاهدة بأن تتولى منظمة األغذية والزراعة قيادة األنشطة الدولية في هذا  فيطرافاأل
 .المجال

 
ي في التنوع البيولوجي الزراعي في مجال الموارد الوراثية النباتية أسلوب النظام االيكولوج

 لألغذية والزراعة
 

خطة العمل في الطبيعية قع اللمجموعة الرئيسية الخاصة بالصيانة والتنمية في المو -27
 أهمية مباشرة إلدارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في السياق األوسع العالمية
 .لوب النظام االيكولوجيأي أس

 
 التنوع الوراثي والتغذية

 
في الدورة العادية العاشرة رحبت الهيئة بالعمل المبتكر الذي أنجزته المنظمة في  -28

مختلف مجاالت التنوع البيولوجي الزراعي، بما في ذلك أنشطة التغذية التي تربط بين التنوع 
اهمة المنظمة في مبادرة متنوعة بشأن التنوع ودعمت الهيئة مس. 12البيولوجي واألمن الغذائي

البيولوجي لألغذية والتغذية ضمن برنامج العمل القائم لدى اتفاقية التنوع البيولوجي 
 ووافقت الهيئة على إجراء دراسة مواضيعية .13والمختص بالتنوع البيولوجي الزراعي

                                                            
تقرير الدورة العادية العاشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية  CGRFA-10/04/REP من الوثيقة 72 الفقرة  12

 .والزراعة
أنظر أيضا . تقرير الدورة العادية العاشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة من 78 الفقرة  13

shtml.aultdef/nutrition-food/agro/areas/programmes/org.biodiv.www://http 
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، في سياق وضع "ع الغذائيمساهمة الموارد الوراثية النباتية في الصحة والتنو"أساسية عن 
 آذلك طلبت .14حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالمعن  الثاني التقرير

تتبعها يمكن للمنظمة أن التى سبل أفضل البشأن الهيئة إلى جماعة العمل أن تقدم التوجيه 
وليد البيانات الخاصة بالترآيبة التغذوية لبلدان، بناء على طلبها، في تللدعم لتقديم ا

لألصناف، وتجميعها ونشرها وآذلك اإلشارة إلى األولوية النسبية للحصول على بيانات 
 .15االستهالك الغذائي لألصناف بهدف تبيان دور التنوع البيولوجي في التغذية واألمن الغذائي

 
 مؤشرات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
خطة العمل في الدورة العادية العاشرة اعتمدت الهيئة المؤشرات المعدلة لرصد تنفيذ  -29

مؤشرات التنوع الوراثي، والتآآل "ووافقت على إعداد دراسة مواضيعية عن . العالمية
 عن حالة الموارد الوراثية لألغذية الثانيالتقرير أثناء إعداد " الوراثي والضعف الوراثي

 وإذ قررت الهيئة قبول دعوة مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع .لعالموالزراعة في ا
في االستراتيجية العالمية لصيانة خطة العمل العالمية البيولوجي للنظر في سبل مساهمة 

. ، فإن الهيئة أشارت إلى ضرورة وأهمية وجود مؤشرات أعلى9النباتات، والسيما الهدف 
ي قيادة وضع مؤشرات التنوع البيولوجي الزراعي، بما آما أنها دعمت استمرار المنظمة ف

بما ) ومن بينها النباتات المستأنسة(في ذلك مؤشرات عن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
يساعد على التعرف على التقدم نحو بلوغ الهدف الذي حددته اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 

 .16نوع البيولوجي خفضا آبيرا بحلول ذلك العام وهو خفض المعدل الحالي لخسارة الت2010
 

 17لألغذية والزراعةالتفاعل مع قطاعات أخرى من الموارد الوراثية 
 

،  عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالمالثانيإلعداد التقرير  -30
لموارد الوراثية النباتية التفاعل بين ا"وافقت الهيئة على إجراء دراسة أساسية مواضيعية عن 

 ".والحيوانية، وفرص تحقيق التآزر في إدارتها
 

 على الفقر المدقع والجوع، ، القضاء1بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية، وخصوصا الهدف رقم 
 آفالة االستدامة البيئية، 7والهدف رقم 

 
في وضع أرقام  أن تنظر فيما يمكن أن تساهم به الهيئة  فىقد ترغب جماعة العمل -31

ومؤشرات لبلوغ تلك األهداف، تراعي الدور الخاص والطبيعة النوعية للموارد الوراثية 
 .النباتية لألغذية والزراعة

 
 اإلسهام المطلوب من جماعة العمل -3

 
في ضوء ما تقدم، واتفاقا مع طلب الهيئة في دورتها العاشرة، يكون المطلوب من  -32

ما، ضمن مجال خبرتها، تأخذه منظمة األغذية والزراعة في جماعة العمل أن تقدم إسها

                                                            
 .تقرير الدورة العادية العاشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة CGRFA-10/04/REP الوثيقة من 23 الفقرة  14
. تقرير الدورة العادية العاشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة CGRFA-10/04/REP الوثيقة من 38 الفقرة  15

 .CGRFA/WG-PGR-3/05/5 الوثيقة أيضا أنظر
تقرير الدورة العادية العاشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية  CGRFA-10/04/REP من الوثيقة 76و 26 الفقرتان  16

 asp.default/target-2010/org.biodiv.www://http أيضا انظر. والزراعة
 .والميكروبات تعريفها مبدئيا بأنها الموارد الوراثية من األصناف المستأنسة من الحيوانات والغابات واألسماكمع   17



CGRFA/WG-PGR-3/05/8 9 

CGRFA/05/WG-PGR/J5981a 

الحسبان عند إعداد مشروع برنامج العمل المتعدد السنوات الذي ستنظر فيه الهيئة في دورتها 
 :والمطلوب بوجه خاص تقديم المشورة فيما يلي. الحادية عشرة

 
اعة في مجال التنوع القضايا المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزر )أ(

البيولوجي الزراعي، التي قد ترغب الهيئة في النظر في واحد أو أآثر من 
 اجتماعاتها الخمسة المقبلة،

آيفية النظر في تلك القضايا وما إذا آانت الهيئة ينبغي أن ترآز على مختلف  )ب(
 ؛عناصر الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في اجتماعات متعاقبة

جدول زمني ممكن يقترح القضايا التي يجب معالجتها في االجتماعات المتعاقبة  )ج(
 للهيئة، وبأي ترتيب؛

 األولوية التي تسندها جماعة العمل لكل قضية؛ )د(
ما عدد المرات التي يجب أن تراجع فيها الهيئة خططها الخاصة بقضايا الموارد  )هـ(

سيأتي في برنامج الذى جعة، على النحو الوراثية النباتية، وتوقيت هذه المرا
 .العمل المتعدد السنوات

 
وقد ترغب جماعة العمل أيضا في أن توصي بتوقيت تسليم المخرجات المتوقعة وأن  -33

 .تقترح عالمات مميزة إلدخالها في خريطة الطريق
 

 .وربما يكون الجدول اإلشاري التالي مفيدا لجماعة العمل أثناء مداوالتها -34
 

قضايا ممكنة تتعلق  اجتماعات الهيئة
 بالنباتات

عالمات مميزة  المخرجات المتوقعة األولويات
تحت نظر منظمة 
 األغذية والزراعة

 12 -الدورة 
)2008( 

الترآيز على 
 االستخدام المستدام

التقرير الثاني اعتماد  
وارد ـــعن حالة الم

ة النباتية ـــالوراثي
لألغذية والزراعة في 

 مالعال

البدء في عملية 
خطة العمل تحديث 
 العالمية

 13 �الدورة 
)2010( 

ترآيز على ال
الصيانة والتنمية 

ي الموقع، ــــف
 واالستدامة البيئية

   

 14 �الدورة 
)2012( 

الترآيز على 
الصيانة خارج 
الموقع، وعلى 

ات ـــالمؤسس
 اء القدراتــــوبن

   

 15 �الدورة 
)2014( 

الترآيز على 
 خدام المستداماالست

   

 16 �الدورة 
)2016( 

ى ـــالترآيز عل
ة ــالصيانة والتنمي

ي الموقع، ــف
 واالستدامة البيئية

خطة العمل اعتماد  
  بعد تحديثهاالعالمية
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 1 الملحق
 

 18، مستخرج من الدورة العادية العاشرة للهيئةعمل الهيئة في المستقبل
 

ى األمانة، بالتعاون مع اإلدارات المختصة ومجاالت  الهيئة على أنه يتعّين علوافقت -83
برنامج إلى دورتها الحادية عشرة األولوية للعمل المتعدد التخصصات في المنظمة، أن تقدم 

آما يتعّين على األمانة التشاور مع المجموعات اإلقليمية . عمل يمتد على عدة سنوات لدراسته
األول لبرنامج العمل الممتد على عدة سنوات، الستقصاء أفكارها في سياق إعداد المشروع 

على أن تراعى في ذلك مساهمات جماعات العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالنباتات 
وتعّد بعد ذلك األمانة المشروع الثاني تمهيدًا . وبالحيوانات، آل في مجال اختصاصها
لنهائي تبعًا لتعليقات المجموعات ويعّد المشروع ا. لدراسته من جانب المجموعات اإلقليمية

 .اإلقليمية ويعرض على الدورة الحادية عشرة للهيئة
 

 إلى األمانة أن تعّد تحليًال متكامًال للموارد البشرية والمالية المتاحة في وُطلب -84
المنظمة والتي يمكن استخدامها لدعم العمل في مختلف قطاعات الموارد الوراثية لألغذية 

وينبغي إطالع األعضاء على التحليل قبل وقت آاٍف من . تحديد الفجوات فيهاوالزراعة ول
 .انعقاد الدورة الحادية عشرة للهيئة

 
مواصلة العمل على الموارد الوراثية النباتية والحيوانية في وتتمثل األولوية الفورية  -85

 لألغذية والزراعة، بما  العمل على الموارد الوراثية الحيوانيةبشأنمع الترآيز بالقدر الالزم 
 .في ذلك تعزيز الجهود على المستويين القطري واإلقليمي

 
 والموارد البشرية في المنظمة برنامج العمل والميزانية العاديوثمة حاجة إلى تعبئة  -86

وتعترف الهيئة بضرورة أن تتماشى األولويات مع الموارد المالية . دعمًا لبرنامج عمل الهيئة
 من المنظمة أن تؤّمن موارد من خارج الميزانية لهذا الغرض إذا ويرجى. متاحةوالبشرية ال
 .دعت الحاجة

 
 تنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية دعمويتعّين على الهيئة  -87

 .والزراعة
 

فاقية  التعاون المتبادل مع اتتوّثقويجدر بالهيئة، ضمن نطاق اختصاصاتها، أن  -88
 .التنوع البيولوجي وغيرها من المنظمات ذات الصلة

 
 اختصاصاتها بالكامل تنّفذويتعّين على الهيئة، على المديين المتوسط والطويل، أن  -89

ويجدر باألمانة أن تعّد وثيقة عن حالة واحتياجات قطاعات ). 3/95قرار المؤتمر رقم (
عّلق منها بالنباتات والحيوانات، بما في ذلك الموارد الوراثية لألغذية والزراعة غير المت

 لألغذية والزراعة واألسلوب الخاص بالنظام األيكولوجي البيولوجيمختلف مجاالت التنوع 
الزراعي لصيانة الموارد الوراثية والمسائل المشترآة بين القطاعات؛ هذا باإلضافة إلى 

ألولوية للعمل المتعدد التخصصات تحديد مسؤوليات آل إدارة من إدارات المنظمة ومجاالت ا
وتقرر الهيئة بعد ذلك في . في تلك الميادين وعرض ذلك على الدورة الحادية عشرة للهيئة

 .دورتها الحادية عشرة برنامج عمل الهيئة
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 بلوغ في المستقبل، ضمن نطاق اختصاصاتها، في  عمل الهيئةيساهمويجب أن  -90
 القضاء على الفقر المدقع والجوع والهدف :1الهدف يعتها  لأللفية، وفي طلاإلنمائيةهداف األ
 .آفالة االستدامة البيئية: 7
 

 تحسين آفاءة وفعالية البحث في سبلويتعّين على آل من األمانة وهيئة المكتب  -91
 . بهذا المعنى إلى الهيئةورفع تقريرعمليات الهيئة 

 
 
 


