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ويرجى من السادة . ن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخم   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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  الزراعةو لألغذية الوراثية املوارد هيئة

 جدول األعمال املؤقت من3-2  البند

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية

 املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 الدورة السادسة

 2102 تشرين الثاني/نوفمرب 41-41 روما،

 النسخة الثانيةلدعم تنفيذ  الفاوأنشطة 

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ة العمل العامليةخلط
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 مقدمة -أواًل

النسخة ، يف دورتها العادية الثالثة عشرة، على (اهليئة)ارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وافقت هيئة املو- 1

، ورّحبت (النسخة الثانية خلطة العمل العاملية)للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  الثانية خلطة العمل العاملية

امية إىل صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بها بوصفها إجنازًا كبريًا يف اجلهود العاملية الر

النسخة  الفاويف دورته السابعة والثالثني، اعتمد جملس  (الفاو)منظمة األغذية والزراعة ووفقًا لطلب مؤمتر  1.املستدام

 1111.2تشرين الثاني /يف نوفمرب يف دورته الثالثة واألربعني بعد املائة اليت انعقدت الثانية خلطة العمل العاملية

وشّجعت اهليئة أيضًا أنشطة املتابعة املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك صون - 1

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارتها على مستوى املزرعة، وتربية النباتات، ونظم 

. خطة العمل العاملية تنفيذ واآلليات الوطنية لتبادل املعلومات بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية، وآلية تيسريالبذور، 

 .النسخة الثانية خلطة العمل العامليةوهذه األنشطة تدعم بصورة مباشرة تنفيذ عدد من األنشطة ذات األولوية يف 

وهي توّفر . استجابًة إىل طلبات اهليئة الفاواليت تّتخذها  وتوّفر هذه الوثيقة معلومات عن إجراءات املتابعة- 3

موجزًا عن العمل اجلاري والتقّدم امُلحَرز منذ الدورة األخرية للهيئة، وتطلب التوجيه من مجاعة العمل الفنية احلكومية 

العمل يف هذه اجملاالت،  مواصلةبشأن  (مجاعة العمل)الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  الدولية املعنية باملوارد

 . النسخة الثانية خلطة العمل العامليةوخباصة لدعم تنفيذ 

 اخلاص بها التجميعي التقريرو النسخة الثانية خلطة العمل العاملية -ثانيًا

جبميع اللغات  لنسخة الثانية خلطة العمل العامليةالتقرير التجميعي ل الفاو، أعّدت 3وفقًا لطلب اهليئة- 4

. ، من خالل قنوات التوزيع يف املنظمةالنسخة الثانية خلطة العمل العامليةويتّم نشره على نطاق واسع، مع . الرمسية

مع أدوات تواصل خمتلفة، مبا يف ذلك عروض  لنسخة الثانية خلطة العمل العامليةلًا خمّصص ًاإلكرتوني ًاوكذلك، إن موقع

 4.متعددة الوسائط، متاح أيضًا

 النسخة الثانية خلطة العمل العامليةلدعم تنفيذ  فاوالأنشطة  -ثالثًا

على  النسخة الثانية خلطة العمل العامليةلبلدان األعضاء يف جمال تنفيذ ملساعدة السياساتية والفنية لا الفاوتوّفر - 5

اج ويف إطار اهلدف االسرتاتيجي للمنظمة بشأن التكثيف املستدام إلنت. رعاية اهليئة الصعيد القطري، حتت

، فإن الوحدات الفنية ذات الصلة تدعم البلدان يف جمال تعزيز صون النباتات، وتربية النباتات، ونظم 5احملاصيل

                                                      
 11-11 الفقرتان، CGRFA-13/11/Report الوثيقة 1
 املرفق باء: CL 143/REP, paragraph 43 الوثيقة 2
 .11 الفقرة، CGRFA-13/11/Report الوثيقة 3
و  pgr/en-themes/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/core/ متاح من خالل 4

 http://www.pgrfa.org/gpa/gpa.htm 
 1113-1111 اخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية، C 2011/3 الوثيقة 5

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/en/
http://www.pgrfa.org/gpa/gpa.htm
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وهذا يشمل تنمية قدرات الربامج الوطنية، ووضع وتنفيذ سياسات البذور واسرتاتيجيات خاصة باملوارد الوراثية . البذور

أيضًا عملية  الفاووتيّسر . وط توجيهية فنية، وتعزيز الشراكات والتآزراتالنباتية لألغذية والزراعة، ونشر أدوات وخط

، 6من خالل النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر طة املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةرصد األنش

الربنامج بني ج ينشطة من خالل مزوجتري هذه األ .8، وتستضيف آلية التيسري7واآلليات الوطنية لتبادل املعلومات

واملوارد من خارج امليزانية، بالتعاون مع جمموعة من الشركاء مبا يف ذلك، من بني غريهم، مراكز اجلماعة  للفاوالعادي 

االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، والشبكات اإلقليمية، واملراكز الوطنية للبحوث الزراعية، والقطاع اخلاص، 

 .جملتمع املدنيومنظمات ا

فرصة إلثارة الوعي إزاء قيمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية  النسخة الثانية خلطة العمل العامليةوتوّفر - 6

بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذوي، واالستدامة الزراعية، والتكّيف مع تغّير املناخ يف املنتديات  إمكاناتهاوالزراعة و

وقد اُتخَذت بعض املبادرات حول هذه املواضيع مع أمانيت اهليئة واملعاهدة الدولية بشأن . ، والدوليةالوطنية، واإلقليمية

، ومراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، إمنا (املعاهدة الدولية)املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

الروابط مع مجيع املنظمات ذات الصلة، وخباصة مع اتفاقية التنّوع تربز احلاجة إىل حتفيز شراكات جديدة وتعزيز 

جهات االتصال الوطنية يف اتفاقية التنّوع البيولوجي علمًا باألطر  الفاو، أحاطت 1111آب /ويف أغسطس. البيولوجي

عة، وشّجعتها على التعاون بصورة ة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراالسياساتية الدولية الرئيسية واملبادرات املعنّي

 ، وخباصة يف عملية حتديث9أوثق مع نظرائها يف خمتلف القطاعات املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  10.االسرتاتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل

املستويني اإلقليمي واإلقليمي الفرعي،  ومن الضروري حشد موارد إضافية لتشجيع التفاعالت والشراكات على- 7

 النسخة الثانية خلطة العمل العامليةوتعزيز األنشطة املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من أجل تنفيذ 

أكرب مع  وينبغي بذل املزيد من اجلهود على الصعيد اإلقليمي، من خالل تعزيز الشراكات القائمة على حنو. تنفيذًا كاماًل

كيانات إقليمية مبا يف ذلك االحتاد اإلفريقي، واجملموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول 

. غرب أفريقيا، ومنظمة التعاون االقتصادي، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ومنظومة التكامل ألمريكا الوسطى

املستوى الوطين من أجل عملية شاملة توجهها البلدان يف جمال تنمية القدرات واالستثمار يف  واملوارد املالية ضرورية على

 .اسرتاتيجيات شاملة يف هذه القطاع

                                                      
6 http://apps3.fao.org/wiews/wiews.jsp 
7 http://www.pgrfa.org/gpa/selectcountry.jspx 
8 http://www.globalplanofaction.org/ 
ير القطرية بشأن املوارد الوراثية احلرجية؛ جهة االتصال الوطنية، املنّسق العام إلدارة املوارد الوراثية احليوانية؛ جهة االتصال الوطنية إلعداد التقار 9

دولية حلماية النباتات؛ املوارد الوراثية النباتية؛ جهة االتصال الوطنية للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ االتفاقية ال
 .نقطة اتصال

10 http://www.cbd.int/nbsap/ 

http://apps3.fao.org/wiews/wiews.jsp
http://www.pgrfa.org/gpa/selectcountry.jspx
http://www.globalplanofaction.org/


4 CGRFA/WG-PGR-6/12/3 

 

 

 وقع الطبيعي واإلدارة على مستوى املزرعةالصون يف امل- ألف

كرب إىل احملاصيل األساسية أ اهتمامأعادت اهليئة التأكيد، يف دورتها العادية الثالثة عشرة، على ضرورة إيالء - 8

بالنسبة إىل األمن الغذائي وإدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على مستوى املزرعة، وشّددت على احلاجة 

 ويف هذا الصدد، أقّرت. إىل حتسني التعاون والتنسيق على املستويات الوطنية، واإلقليمية، والعاملية يف هذه اجملاالت

بأهمية إنشاء شبكة عاملية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف مواقعها الطبيعية وإدارتها على  اهليئة

تفاقية التنّوع البيولوجي لصون النباتات، الالعاملية  واإلسرتاتيجيةمستوى املزرعة بالتنسيق مع أمانة املعاهدة الدولية، 

التطرق بشكل معمق إىل الوسائل والفرص املتاحة لشبكة عاملية من  الفاو نوطلبت موأصحاب شأن آخرين ذات الصلة، 

 11.اللنظر فيه هذا القبيل

تعزيز تعاونها يف هذا اجملال مع شركاء إقليميني يف أوروبا، يف  الفاوواستجابة إىل طلب اهليئة، استمرت - 9

شاريع ترمي إىل تشجيع استخدام التنوع احمللي يكا الالتينية، وبصورة رئيسية من خالل مشاورات فنية ومروآسيا، وأم

جمموعة األدوات املعنية بصون األقارب الربية للمحاصيل يف موقعها الطبيعي وإدارتها إن و. واألقارب الربية للمحاصيل

 ، اليت سوف توّفر للبلدان وسائل وأساليب من أجل تعزيز الربامج الوطنية، ستكون جاهزة حبلول12على مستوى املزرعة

وكذلك، سيكون من الضروري توفري موارد من خارج امليزانية الختبار جمموعة األدوات يف امليدان، ونشرها . 1113عام 

 .اللغات الرمسية كافةجبميع 

ويف الوقت ذاته، ُأجريت مشاورات مع خمتلف الشركاء الستكشاف طرق ووسائل إلنشاء شبكة عاملية لصون - 11

لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارتها على مستوى املزرعة، مبا يف ذلك مع أمانيت املوارد الوراثية النباتية 

املنظمة الدولية للتنّوع البيولوجي، واالحتاد الدولي حلفظ الطبيعة املعاهدة الدولية، واتفاقية التنوع البيولوجي، و

 عاملي أو شبكة، قد تثري الوعي إزاء قيمة وضرورة وتشري املشاورات إىل أن آليًة، من قبيل منرب. واألوساط األكادميية

صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارتها على مستوى املزرعة، وتعّزز التعاون بني 

يت تشّجع صون ويف حني توجد العديد من املبادرات الدولية والربامج الوطنية ال. أصحاب الشأن العاملني يف هذا اجملال

، من قبيل برنامج اتفاقية 13املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارتها على مستوى املزرعة

ومواقع الرتاث العاملي يف ، لفاوالتنّوع البيولوجي حول املناطق احملمّية، ونظم الرتاث الزراعي اهلامة عامليًا التابعة ل

وصندوق اقتسام املنافع التابع للمعاهدة الدولية، تربز احلاجة إىل تنسيق  ات اإلنسان واحمليط احليويوحممي سكو،اليون

عني، واحلفاظ على األقارب ارهذه املبادرات والربامج على حنو أفضل لوضع حد خلسارة التنّوع احملصولي يف حقول املز

لك، سّلطت هذه املشاورات الضوء على االختالفات وكذ. الربية للمحاصيل يف مستودعات جينات احملاصيل املهمة

                                                      
 41 الفقرة،  CGRFA-13/11/Report  الوثيقة   11
 "األدوات واخلطوط التوجيهية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارتها على مستوى املزرعة:"عنوانها املؤقت هو  12
، منظمة األغذية والزراعة، ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملالتقرير الثاني حول حالة ايف " حالة اإلدارة يف املوقع الطبيعي" 1 الفصل 13

 1111 إيطاليا،
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الرئيسية بني صون األقارب الربية للمحاصيل يف موقعها الطبيعي وإدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على 

طبيعي يف املوقع المستوى املزرعة، وشّددت على أن الفرق يف املنهجيات، والغايات، وأصحاب الشأن يف جمال الصون 

 .   ستوى املزرعة جيب أن يؤخذ يف االعتبار يف عملية إنشاء شبكة عامليةواإلدارة على م

 ت للهيئة حّددتإن دراسة مفّصلة ُاتيَحفويف ما خيّص صون األقارب الربية للمحاصيل يف موقعها الطبيعي،  - 11

اصيل ذات األولوية يف موقعها الطبيعي، ووّفرت مستودعًا جلينات احمل 14املواقع ذات األولوية العليا بالنسبة إىل صون 

غري أن اسرتاتيجيات وآليات  14.ّفر املواردامنهجية لتشكيل احتياطات عاملية من األقارب الربية للمحاصيل، وفقًا لتو

عديدون على إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على مستوى املزرعة أكثر تعقيدًا، سيما أن املعنّيني بها 

وبالتالي، جيري مسح يرّكز بصورة خاصة على إدارة املوارد الوراثية النباتية . املستويات احمللية، والوطنية، واإلقليمية

والغاية من هذا املسح العمل مع واضعي السياسات واملعنّيني باإلدارة على مستوى . لألغذية والزراعة على مستوى املزرعة

 :  ولذا، سوف يقوم املسح مبا يلي. رات املتوّفرة إلقامة شبكة عامليةاملزرعة، وتقييم اخليا

  ،توفري حملة عامة عن األنشطة املتصلة باإلدارة على مستوى املزرعة على األصعدة العاملية، واإلقليمية

 والوطنية،

 ارد الوراثية النباتية النظر يف الروابط القائمة بني مبادرات اإلدارة على مستوى املزرعة والربامج الوطنية للمو

 لألغذية والزراعة،

 حتديد الطلبات لتعزيز مبادرات اإلدارة على مستوى املزرعة، وآليات دعمها. 

ي ـــي روما فـوع سوف ُتعقد فــــة حول هذا املوضــــتوّفر نتائج هذا املسح مدخالت رئيسية ملشاورة فنيوس -11

 مناقشة األهداف، واخليارات، والسبل والطرق املمكنة إلقامة وتهدف املشاورة إىل. 1111تشرين الثاني /نوفمرب 13

الربامج  والتزام مشاركة من األساسي يف هذا الصدد ضمان كونوسي. شبكة عاملية، إضافة إىل خارطة طريق إلقامتها

 .وارد املالئمة، وتوفري املاملستوى احمللي على الوطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملعنّيني بها

 الصون خارج املوقع الطبيعي- باء

مسودة املراجعة ملعايري بنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية  الفاو، أعّدت 15إىل طلب اهليئة استجابًة -13

وتشمل . صيغتها النهائية من جانب مجاعة العمل اليت قد توصي اهليئة باعتمادها ووضعملراجعتها  16لألغذية والزراعة

وسوف . يري بنوك جينات النباتات ذات بذور تقليدية، وغري تقليدية، واألنواع اليت تتكاثر عن طريق النباتاتمعا

 . يتطّلب تنفيذ معايري بنوك اجلينات يف البلدان النامية تنمية للقدرات توجهها البالد، وموارد مالية

                                                      
     احلالة واحلاجات: إنشاء شبكة عاملية لصون األقارب الربية للمحاصيل يف موقعها الطبيعي 14

 /docrep/013/i1500e/i1500e18a.pdfwww.fao.org 
 .31 الفقرة، CGRFA-13/11/Reportالوثيقة  15
 Document CGRFA/WG-PGR-6/12/4 الوثيقة 16

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e18a.pdf
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 االستخدام املستدام- جيم

 تعزيز تربية النباتات

غريه تغّير املناخ و يف ظّلة، يف دورتها األخرية، على دور تربية النباتات يف معاجلة األمن الغذائي شّددت اهليئ- 14

يف جمال االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية  مواصلة العملالتهديدات الناشئة، وأعادت التأكيد على أهمية من 

مبادرة الشراكة ورّحبت بالدور القّيم الذي تؤديه . 17العمل العامليةطة النسخة الثانية خل لألغذية والزراعة لدعم تنفيذ

مواصلة  الفاووكذلك، طلبت من . يف هذا الصدد الفاواليت توّجهها  العاملية لبناء القدرات يف جمال تربية النباتات

رثومية، وتربية النباتات، أنشطتها الداعمة للتكثيف املستدام إلنتاج احملاصيل، وتعزيز الروابط بني صون البالزما اجل

 .ونظم البذور

ومنذ الدورة األخرية للهيئة، أجريت أنشطة عديدة إلعادة التأكيد على أهمية االستخدام املستدام للموارد - 15

ة مبادرة الشراكة العاملية لبناء القدرات يف جمال تربيويف إطار . الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ودور تربية النباتات

بالتعاون مع شركاء لتزويد أوصياء البالزما  18، ُوضع برنامج للتعلم اإللكرتوني حول مرحلة ما قبل الرتبيةالنباتات

اجلرثومية ومربي النباتات باملهارات الضرورية لتحديد األصناف القابلة للتوارث واملفيدة، وضّخها يف أصناف حمصولية 

 .CD-romعلى نطاق واسع على قرص  أيضاملوقع اإللكرتوني، ومّت نشره وهذا الربنامج متاح على ا. خنبوية جديدة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الفاوالقسم املشرتك بني  مشرتكة عرب مشاريع بالتعاون بني وكذلك، ُأجريت أنشطة عديدة

مية احملفوظة، وتشجيع أصناف الصندوق االستئماني العاملي للتنّوع احملصولي من أجل تعزيز استخدام البالزما اجلرثوو

وجرى تنظيم حلقة . حمصولية جديدة متعددة االستخدامات يف جمال الكتلة احليوية وعلف احليوانات على التوالي

لتعزيز الشراكات الرامية  ، كوسيلة1111حزيران /يونيو 17و 15بني  املنظمة األوروبية للنباتات عمل فنية يف روما مع

وات العلمية والتكنولوجية األكثر مالءمة من أجل ترمجة إمكانيات املوارد الوراثية النباتية لألغذية إىل زيادة فعالية األد

وأقرت حلقة العمل باإلمكانية الكبرية املتوّفرة ملزيد من التعاون  19.والزراعة إىل أصناف حمصولية متكيفة جيدًا يف أفريقيا

حراء، وسّلطت الضوء على احلاجة إىل إقامة شراكات طويلة األمد بني علماء ومؤسسات يف أوروبا وأفريقيا جنوب الص

وكذلك، مّت توفري مشاورة إلكرتونية نّظمتها أمانة املعاهدة الدولية لتحديد طريق سري . مل على املواضيع التكميلية ذاتهاتع

 20(.6دة املا)عملها يف جمال االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

                                                      
 .39 الفقرة، CGRFA-13/11/Report الوثيقة 17
 :مرحلة ما قبل الرتبية من أجل استخدام فعال للموارد الوراثية النباتية" 18
      " http://km.fao.org/gipb/e-learning/gipb-pre-breeding-course/en/" 

تعزيز الشراكات بني أوروبا والبلدان : العلوم النباتية من أجل اإلنتاج احملصولي املستدام -واملنظمة األوروبية للنباتات الفاواملشاورة بني  19
 .، روما، إيطالياحزيران/يونيو 17-15 النامية، 

 .39 الفقرة، CGRFA-13/11/Report  الوثيقة  20
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وضع مسودة خطوط توجيهية حمددة القطاعات من أجل التوصيف اجلزيئي  الفاووكذلك، طلبت اهليئة من - 16

ويف ما خيّص املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مّت نشر العديد من  21.للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

االحتاد العاملي من أجل محاية األصناف ، 22املنظمة الدولية للتنّوع البيولوجياخلطوط لتوجيهية، مبا يف ذلك من جانب 

وتكّمل هذه اخلطوط التوجيهية الربوتوكوالت املوجودة للتقنيات اجلزيئية املتاحة على نطاق . 23اجلديدة من النباتات

 2425.واسع يف األدبيات

، املزارعنييسهل اعتمادها لنشرها يف حقول وللحصول على أصناف النباتات األكثر مالءمة، وبالتالي اليت  -17

ينبغي أن جيري تطبيق منهجيات جديدة، مبا فيها التكنولوجيات احليوية، بالتوازي مع إدراج وجهات نظر 

أن الرتبية التشاركية للنباتات تعّزز معدل اعتماد أصناف احملاصيل  َتُبوَث. املزارعني يف برامج حتسني احملاصيل

ه ال تتوفر خطوط توجيهية وبروتوكوالت لدمج تقنيات الرتبية اجلزيئية يف برامج الرتبية التشاركية ، غري أن26اجلديدة

 . للنباتات لنظم الزراعة على نطاق صغري

 التنويع واحملاصيل غري املستخدمة بالقدر الكايف

" بيولوجي الزراعي األفريقيللتنوع ال ًامصّور ًاأطلس"تضع  الفاومت مجاعة العمل، يف دورتها السابقة، بأن وُأعلِ -18

وغري املستخدمة بالقدر الكايف يف  باالنقراض إلثارة الوعي وفهم الدور املهم الذي تؤديه الفاكهة واخلضر الواعدة واملهّددة

ويتم حاليًا وضع . بالتعاون مع شركاء ومؤسسات على املستويات الوطنية، واإلقليمية، والدولية االستوائيةأفريقيا 

. لنهائية للجزء األّول من الفاكهة واخلضر الواعدة واملهّددة باالنقراض وغري املستخدمة بالقدر الكايف يف أفريقياالصيغة ا

حلقة العمل ، خالل 1111، التكّتل غري النظامي، مّت إطالق التحالف من أجل التنمية عام GlobalHortوبالتعاون مع 

وتتلقى املبادرة الدعم من املنتدى العاملي  27.يف روما الفاواليت نّظمتها واعي ة الثانية لتشجيع التنّوع الوراثي الزردوليال

وكذلك االستعدادات جارية لإلعداد . 28للبحوث الزراعية واملعاهدة الدولية، وتشمل جمموعة واسعة من أصحاب الشأن

                                                      
 .46 الفقرة، CGRFA-13/11/Report الوثيقة  21
22  Spooner D., R. van Treuren and M.C. de Vicente ،1115 . الوامسات اجلزيئية إلدارة بنوك اجلينات، املعهد الدولي للموارد

 .روما، إيطاليا املعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية، -11 النشرة الفنية رقم. الوراثية النباتية
23  UPOV- 1111 .اخلطوط التوجيهية )"اختيار الواسم اجلزيئي وبناء قاعدة البيانات : خلطوط التوجيهية لتحديد تركيب احلمض النوويا

BMT .)"االحتاد الدولي حلماية األصناف اجلديدة من النباتات، جنيف، سويسرا. 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، . دليل: فر البالزما اجلرثومية باستخدام الوامسات اجلزيئيةتوصيف طا. 1111الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  24

  .فيينا، النمسا
25  de Vicente, M.C. and Fulton T ،1113 .،استخدام تكنولوجيا الوامسات اجلزيئية يف الدراسات حول التنّوع الوراثي للنباتات Illus. 

Nelly Giraldo ،كيةبللموارد الوراثية النباتية، روما، إيطاليا، ومعهد التنّوع الوراثي، إيتاكا، نيويورك، الواليات املتحدة األمر املعهد الدولي. 
26  S. Ceccarelli, E.P. Guimarães, E. Weltizien ،1119 ، الفاو، إيطاليا،تربية النباتات ومشاركة املزارعني. 
 Italy ،الفاو، 1111 كانون الثاني/يناير 11-11 ع التنّوع الزراعي،فرصة إقامة شبكات للمحاصيل من أجل تشجي   27

 http://www.globalhort.org/activities/advocacy/  
النباتية يف أفريقيا ، املوارد  حماصيل من أجل املستقبل،  الشبكة الدولية للخيزران والروطان، GlobalHort: تشمل املبادرة يف الوقت احلاضر   28

واحتاد ،  الزراعية للبحوث العاملي واملنتدى، PROLINOVA، وومركز اخلضروات العاملي، وبرنامج لبحوث التنّوع البيولوجي،  ةاالستوائي
ومنتدى البحوث ،  واحتاد مؤسسات البحوث الزراعية يف آسيا واحمليط اهلادئ، مؤسسات البحوث الزراعية يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا

واملعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، والفريق املعين بتنويع احملاصيل لتحسني سبل العيش ضمن ، االزراعية يف أفريقي
 .الفاوشعبة اإلنتاج احليواني ووقاية النباتات يف 
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جراءات املتسقة للرتويج للمنافع ومن الضروري توفري مزيد من التوجيهات، والدعوة واإل. 1113-للسنة العاملية للكينوا

واحملاصيل  املزارعني أصنافب احليازات الصغرية بفعل تنويع وفرص السوق اليت قد تتأتى للمجتمعات الريفية وأصحا

 .غري املستخدمة بالقدر الكايف

 تعزيز نظم البذور

ن األعضاء، واملنظمات الدولية ذات ٌأقّرت اهليئة، يف دورتها األخرية، باجلهود اليت ُبذلت بالتعاون مع البلدا- 19

الصلة، والشركاء اآلخرين لتعزيز نظم البذور على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، وتسهيل حصول املزارعني على 

مواصلة تقديم املساعدة السياسية  الفاووطلبت إىل  29.البذور اجليدة من جمموعة متنّوعة من أنواع احملاصيل املعّدلة

كات بهذا الشأن على املستويني الوطين واإلقليمي لتنفيذ النسخة الثانية من خطة لتعزيز تنمية قطاع البذور والشرا فنيةوال

ر املناخ، وال سيما بالنسبة للمزارعني من أصحاب احليازات وكذلك لتعزيز القدرة على التكيف مع تغّيالعمل العاملية، 

 30.الصغرية

العمل مع البلدان األعضاء والشركاء  الفاوسخة الثانية من خطة العمل العاملية، واصلت ويف إطار دعم تنفيذ الن- 11

يف عدد من اجملاالت املتصلة بالسياسات وتعزيز القدرات لدعم نظم البذور ومؤسسات البذور، ولتيسري حصول املزارعني 

ل مزيج من مشاريع التعاون التقين والصناديق ومن خال. كا الالتينيةيعلى أصناف ذات أداء عاٍل يف أفريقيا، وآسيا، وأمر

أو مراجعة سياسات ولوائح خاصة بالبذور بهدف تعزيز املؤسسات وإقامة /االستئمانية، جرى تنفيذ مشاريع إلعداد و

، مّت إعدادها من خالل مشاورات أصحاب الشأن مسودة الدليل لصياغة سياسة وطنية للبذورو 31.مؤسسات حملية للبذور

، واجلمعيات الوطنية الفاو، والوحدات الفنية يف اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية بالتعاون مع مراكز ُنِظمت

كذلك، يتّم تعزيز الشراكات مع االحتاد . CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.3ُتعَرض يف الوثيقة  32،واإلقليمية للبذور

، تعاون االقتصادي يف اجملال التنميةططات البذور يف منظمة الالبذور، وخم ولي للبذور، واالحتاد الدولي الختبارالد

يف وضع أطر تنظيمية وقدرات إلقامة  33ملساعدة البلدان االحتاد من أجل محاية األصناف اجلديدة من النباتاتو

 .مؤسسات للبذور، وتوفري بذور جيدة لصغار املزارعني

 

                                                      
 38 الفقرة، CGRFA-13/11/Report الوثيقة    29
 41 الفقرة، CGRFA-13/11/Report الوثيقة   30
من جانب أفغانستان، وبنن، وبوركينا فاسو، ولبنان، وموريتانيا،  1111-1111 إقامة مؤسسات عام/ دعم مراجعة السياسة الوطنية للبذور مّت   31

 وسرياليون، وتوغو 
 بنن لغرب أفريقيا، تركيا؛ حلقة عمل بشأن سياسة البذور، 1111 تشرين األول/أكتوبر 13-11 حلقة عمل بشأن سياسة البذور إلقليم آسيا الوسطى   32

 .1111 آذار/مارس 31-18، حلقة عمل للخرباء بشأن سياسة البذور، إيطاليا؛ 1111 أيار/مايو 5-6 
 .البلدان التجريبية هي تنزانيا، وغانا، والسنغال   33
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يكا الوسطى، ز نظم البذور احمللية يف غرب أفريقيا، وأمروجيري تنفيذ عدد من املشاريع اإلقليمية لتعزي- 11

، كما جيري حاليًا وضع مراجعة لإلنتاج 35وُنشرت دراسة حاالت حول مؤسسات البذور األفريقية 34.كا اجلنوبيةيروأم

نظام  أفضل لتقييمأيضًا استخدام منهجيات  الفاووملواجهة حاالت الكوارث على املدى الطويل، تدعم . احمللي للبذور

، جرت عمليات تقييم ألمن نظام البذور 1111-1111ويف فرتة . تدخالت اإلغاثة الطارئة يف جمال البذورالبذور حتّسن 

36.يف دارفور، وجنوب السودان، والسودان
  

إلنتاج وفقًا ملبادىء التكثيف املستدام تعزيز نظم البذور حبيث تستجيب إىل تغّير املناخ والعمل جاٍر أيضًا على - 11

 على نظم البذورري تغّير املناخ لتقييم حاجات البلدان، وتقدير تأثوكخطوة أوىل، ينبغي مجع بيانات أساسية . اصيلاحمل

على املقاومة يف ما خيّص مواجهة تغّير  نظم البذور القائمة قدرةظر يف ومؤخرًا، ُأجريت دراسة للن. الوطنية واحمللية

37.املناخ والتكّيف معه
 

 اء القدرات املؤسسية والبشرية املستدامةبن -الد

 سرتاتيجية الوطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةإلا

أعادت اهليئة التأكيد، يف دورتها األخرية، على احلاجة إىل حتسني الروابط بني الصون، وتربية النباتات، - 13

وجيري العمل على املستويني الوطين  38.ية النباتية لألغذية والزراعةونظم البذور من أجل اإلدارة املستدامة للموارد الوراث

لدعم البلدان يف وضع اسرتاتيجيات وطنية كوسيلة لدمج نهج السلسة املتواصلة يف إدارة املوارد  39واإلقليمي يف أفريقيا

الستدامة نظم اإلنتاج م البذور الصون، وتربية النباتات، ونظ ث ينشأ ترابط بنيالوراثية النباتية لألغذية والزراعة حبي

وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة توّفر منوذجًا لتنفيذ النشاطات ذات  إسرتاتيجيةوإن  40.احملصولي

األولوية عرب التعاون ضمن أطر زمنية حمّددة، ولتحديد املسؤوليات وإسنادها إىل أصحاب الشأن الرئيسيني، وإلنشاء آلية 

ترمي إىل تسخري املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لبلوغ الغايات الوطنية احملّددة على صعيد اإلنتاج حوكمة 

                                                      
 Reforzamiento de las بليزغواتيماال، وهندوراس، والسلفادور، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، وبنما، و GCP/RLA/182/SPA الوثيقة( أ)     34

políticas de producción de semilla de granos básicos en apoyo a la agricultura campesina para la seguridad 
alimentaria en países miembros del Consejo Agropecuario Centroamericano 

 GCP/RLC/183/SPA ،Programa de apoyo a la agricultura familiar campesina en Perú, Bolivia y    الوثيقة    (ب) 

Ecuador para mejorar la disponibilidad, el acceso y el uso de semillas de calidad en las zonas Alto Andinas; 
 .غذيةحتسني إنتاج األرز يف غرب أفريقيا استجابة إىل ارتفاع أسعار األ GCP/RAF/453/SPA الوثيقة( ج) 

35  P. Van Mele, J.W. Bently (Editor), Robert G. Guéi ،إيطاليا ، 1111 ،الفاونثر بذور األمن الغذائي، : مؤسسات البذور األفريقية. 
 .الياإيط، 1111، الفاوتقييم أمن البذور، جنوب السودان، . إيطاليا، 1111 الفاوتقرير حول تقييم أمن البذور ملنطقة دارفور، السودان،   36

 seed\agriculture\www.fao.org متاح على االنرتنت على املوقع.التكّيف مع تغّير املناخ يف سياق وضع نظام للبذور  37 
 .41 الفقرة، CGRFA-13/11/Report الوثيقة   38
 TCP/SFS/3402الوثيقة ( ب)وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف رواندا؛ و إعداد إسرتاتيجية (أ)، TCP/RWA/3401 الوثيقة 39

قيا دعم عملية وضع اسرتاتيجيات وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف ستة بلدان ضمن اجملموعة االقتصادية لدول غرب أفري
 (.تنزانيا، وزامبياسوتو، ومالوي، وموزامبيق، ويبوتسوانا، ول)

40   Chikelu Mba, Elcio P. Guimaraes, Gouantoueu R. Guei, Clair Hershey, Michela Paganini, Barbara Pick and 
Kakoli Ghosh. 2011. املوارد. من خالل إسرتاتيجية وطنية دمج نهج السلسلة املتواصلة إلدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 .37-14(: 1) 11 التوصيف واالستخدام: لوراثية النباتيةا

http://www.fao.org/agriculture/seed
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لوضع وتنفيذ  وعالوًة على ذلك، ميكن أن توّفر قاعدًة. احملصولي مع احلفاظ يف الوقت ذاته أيضًا على املوارد الوراثية

وطنية للموارد  إسرتاتيجيةخطوط توجيهية ملساعدة البلدان يف إعداد  كما يتّم وضع. تشريعات وسياسات ذات الصلة

صحاب الشأن الوطنيني لوضع وتنفيذ توفري املوارد وتأمني الدعم من أ ومن الضروري. الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 .مثل هذه االسرتاتيجيات يف إطار النظم الوطنية

 اآلليات الوطنية لتبادل املعلومات

. حتسينهامبواصلة  ِشّددت اهليئة، يف دورتها األخرية، على أهمية اآلليات الوطنية لتبادل املعلومات، ورّحبت- 14

 41.وشّددت أيضًا على احلاجة إىل ربط نظم املعلومات بإقامة نظام املعلومات العاملي يف املعاهدة الدولية

ية لتبادل املعلومات بدعم إنشاء اآلليات الوطن على صعيد، ُأحرز مزيد من التقّدم 42رة األخرية للهيئةوومنذ الد- 15

. 44وآسيا 43كا، ومن خالل موارد من خارج امليزانية يوّفرها اليابان،ييف أفريقيا وجنوب أمر لفاولالربنامج العادي  من

مؤسسة عامة، ومنظمة غري حكومية وخاصة، مبا يف ذلك مجعيات مزارعني، ساهمت يف إعطاء  1.151وأكثر من 

وهي إما تستضيفها أو متثلها اآللية العاملية لتبادل . بعني لتبادل املعلوماتسمعلومات إىل اآلليات الوطنية الثالثة وال

 45.مستخدم ألكثر من مليون صفحة مّت حتميلها 341.111املعلومات، اليت دخلها خالل السنتني األخريتني أكثر من 

يعمل اآلن  خطة العمل العاملية نظم رصد اخلاص بشبكة اإلنرتنت و وعقب إضافة لغتني أخريني، بات السطح البيين

 46.خمتلفة بست وعشرين لغة

، لتقييم حالة 1111تشرين األول /وُعقدت ندوة دولية ومشاورة إقليمية يف تسوكوبا، اليابان، يف أكتوبر - 16

ويف ظّل اعتماد  48 47.ها، واجتاهاتها املقبلة يف آسيااملعلومات املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وتأثريات

النسخة الثانية خلطة العمل العاملية واملراجعة املستمرة للمؤشرات وصيغ إعداد التقارير لرصد تنفيذها، ُنِظمت حلقة عمل 

احات من أجل جلمع االقرت 1111كانون األول /مع املكتب الوطين للموارد الوراثية النباتية يف نيودهلي يف ديسمرب

حتسني نظام اآللية الوطنية لتبادل املعلومات، حبيث تكون أكثر فائدة وسهلة لالستعمال للقّيمني على اآللية الوطنية 

                                                      
 .36 الفقرة، CGRFA-13/11/Report الوثيقة  41
 8-6 الفقرة، CGRFA-13/11/10 الوثيقة  42
 .بناء القدرات والتعاون اإلقليمي لتعزيز صون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها املستدام يف آسيا: GCP/RAS/240/JPN الوثيقة  43
 .منار، وسورينام؛ وجاٍر يف إثيوبيا، وهندوراس، ورواندااأجنز يف بوتان، وكمبوديا، وغيانا، وإندونيسيا، ومنغوليا، ومي  44

 (.1111 نيسان/أبريل -1111 أيار/مايو) www.pgrfa.org للموقع الفاوتقرير عن إحصائيات  45 
، واألزرية، والصينية، والتشيكية، واهلولندية، واإلنكليزية، والفرنسية، واجليورجية، واألملانية، واإلندونيسية، واإليطالية، العربية، واألرمنية  46

كية، واخلمري، والالو، واملالي، وامليامنار، والنروجيية، والربتغالية، والروسية، والصربية، والسلوفاكية، واإلسبانية، والتايلندية، والرت 
  www.pgrfa.org نامية،والفيت 

حالة املعلومات املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف آسيا، سجالت االجتماع األخري جلهات االتصال الوطنية يف : املضي قدمًا   47
 مي آلسيا واحمليط اهلادئاملكتب اإلقلي/الفاو تسوكوبا، إبراكي، اليابان،، 1111 تشرين األول/أكتوبر GCP/RAS/240/JPN ،17 إطار

1111 http://www.fao.org/docrep/015/an018e/an018e00.pdf 
 األول تشرين/أكتوبر 18 قدت يفالتأثريات واالجتاهات املقبلة، أعمال ندوة ُع: الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف آسيا واحمليط اهلادئ املوارد   48

( 1111) املعهد الدولي للعلوم البيولوجية الزراعية -املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ/الفاويف تسوكوبا، اليابان،  1111

 pdfhttp://www.fao.org/docrep/015/i2554e/i2554e00. 

http://www.pgrfa.org/
http://www.fao.org/docrep/015/an018e/an018e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i2554e/i2554e00.pdf


 CGRFA/WG-PGR-6/12/3 11 

 

 

نظام جديد لرصد تنفيذ وضع ُتستخَدم مدخالت حلقة العمل يف وسوف  49.لتبادل املعلومات، وألصحاب الشأن املساهمني

املية باالستناد إىل املؤشرات وصيغة إعداد التقارير اليت سوف تنظر فيها مجاعة العمل النسخة الثانية من خطة العمل الع

بعد أن جلديد باللغة اإلنكليزية أواًل، ونظرًا إىل الوضع احلالي للميزانية، سينبغي إطالق النظام ا .50.خالل االجتماع

د إضافية من خارج امليزانية وري توفري موارومن الضر. تكون اهليئة قد وافقت على املؤشرات وصيغة إعداد التقارير

، إضافة إىل نقل البيانات إىل التغطية احلالية بلغات متعددة، وحتسني امليزات البيانية لتحليل البيانات لضمان

 .عداد التقاريرالصيغة اجلديدة إلاملؤشرات و

 آلية التيسري

دور احملَرز يف مواصلة تطوير آلية التيسري، وأقّرت بال رّحبت اهليئة يف دورتها العادية الثالثة عشرة بالتقّدم- 17

ت اهليئة على ضرورة مواصلة النهوض بآلية وشّدد. الذي تؤديه يف تنفيذ النسخة الثانية من خطة العمل العاملية اهلام

التقدم يف عملية  التيسري بالتعاون مع املعاهدة الدولية، ودعت إىل توفري موارد من خارج امليزانية لتحقيق قدر أكرب من

 .تشغيلها بعد استعراض تقدمها

بهدف اعتماد النسخة الثانية من  هاوإعادة توجيه البوابة ومنذ الدورة األخرية للهيئة، ُبِذلت جهود لتحديث-  18

 ولدمج الوصول إىل املعلومات. ة التيسري املتصلة بفرص التمويليى قاعدة بيانات آلخطة العمل العاملية، وللحفاظ عل

وقد جرى دعم . لنظام املعلوماتوتنفيذ النسخة الثانية من خطة العمل العاملية، جيري إدراج البوابة يف اآللية العاملية 

 .خالل فرتة إعداد التقارير للفاوهذه األنشطة بصورة حصرية من خالل الربنامج العادي 

 التوجيهات املطلوبة -ًارابع

تعزيز قدراتها  مواصلةعلى مواصلة دعم البلدان على  الفاو ئة بأن حتّثيقد ترغب مجاعة العمل يف توصية اهل- 19

، وخباصة احملاصيلإلنتاج لتكثيف املستدام لتنفيذ النسخة الثانية من خطة العمل العاملية كمساهمة أساسية يف ا

كات وغريهم من الشركاء ، والشباجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةبالتعاون مع املعاهدة الدولية، ومراكز 

وقد ترغب يف الدعوة إىل توفري موارد من خارج امليزانية . ذات الصلة على املستويات الدولية، واإلقليمية، والوطنية

 .بالكامل الضمان انتشار خطة العمل العاملية وتنفيذه

  

                                                      
. خطة العمل العاملية -، تقرير حلقة العمل بشأن حتديث وحتسني اآللية الوطنية لتبادل املعلوماتCGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.2 الوثيقة   49

 . 1111 األول كانون/ديسمرب 7-6 املكتب الوطين للموارد الوراثية النباتية، نيودهلي، اهلند،
  CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.1 يقةوالوث  CGRFA/WG-PGR-6/12/2 الوثيقتان   50
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 :توصي اهليئة مبا يليأن وقد ترغب مجاعة العمل أيضًا يف - 31

 الطبيعي واإلدارة على مستوى املزرعةالصون يف املوقع 

أن تقّدم إىل اهليئة يف دورتها املقبلة خارطة طريق إلنشاء شبكة عاملية لصون  الفاوالطلب إىل  ( أ)

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي، بالتعاون مع املعاهدة الدولية، 

 ة الدولية وشبكات ومؤسسات أخرى ذات الصلة؛ومراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعي

شبكة عاملية، مبا يف ذلك من  إلنشاءدعوة البلدان األعضاء إىل املشاركة يف وضع خارطة طريق  ( ب)

 خالل توفري موارد من خارج امليزانية إلشراك البلدان النامية؛

ات األولوية يف التشديد على أهمية إقامة احتياطات وراثية لصون األقارب الربية للمحاصيل ذ ( ج)

توفري الدعم الفين وتذكري اجلهات املاحنة باملوارد من خارج  الفاوموقعها الطبيعي، والطلب إىل 

 حتياطات؛الا هامليزانية الضرورية إلقامة هذ

 الصون خارج املوقع الطبيعي

رد مالئمة التأكيد على احلاجة إىل تنمية شاملة للقدرات، ودعوة اجلهات املاحنة إىل توفري موا  (د)

 لتنفيذ املعايري احملّدثة لبنك اجلينات، وخباصة يف البلدان النامية؛

 

 االستخدام املستدام

  إعادة التأكيد على أهمية مواصلة تنمية القدرات يف جمالي تربية النباتات ونظم البذور، وحّث( هـ) 

ذات الصلة، ودعوة  على مواصلة العمل بالتعاون مع شركائها لتعزيز القدرات واألنشطة الفاو

 .اجلهات املاحنة إىل االستمرار يف دعم هذا العمل من خالل موارد من خارج امليزانية

كما استعرضتها مجاعة العمل، والطلب إىل الدليل لصياغة سياسة وطنية للبذور، املصادقة على  (و)

 ميع اللغات الرمسية؛جبتأمني إتاحتها  الفاو

البلدان األعضاء يف إدماج التنوع احملصولي، وزيادة استخدام دعم  مواصلة على الفاوحث  (ز)

 احملاصيل غري املستخدمة بالقدر الكايف؛

 مواصلة تعزيز نظم البذور، ودمج تغري املناخ واجلوانب ذات الصلة؛ الفاوطلب إىل ال (ح)
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 بناء القدرات املؤسسية والبشرية املستدامة

األعضاء يف تعزيز قدرتها يف عمليات اختاذ القرارات ذات  مواصلة دعم البلدان الفاوالطلب إىل  ( ط)

 الصلة بتنفيذ النسخة الثانية من خطة العمل العاملية، مبا يف ذلك الدعم عرب اسرتاتيجيات وطنية؛

إعداد مسودة خطوط توجيهية إلعداد اسرتاتيجيات وطنية للموارد الوراثية  الفاوالطلب إىل  ( ي)

 تستعرضها اهليئة يف دورتها املقبلة؛النباتية لألغذية والزراعة، ل

دعوة البلدان األعضاء إىل إقامة آليات وطنية لتبادل املعلومات أو االستمرار يف حتديثها، مبا  ( ك)

يغة اجلديدة إلعداد التقارير لرصد تنفيذ النسخة الثانية من خطة صيتماشى مع املؤشرات وال

 العمل العاملية؛

تعاون مع املعاهدة الدولية لضمان أن توفر اآلليات الوطنية إعادة التأكيد على ضرورة تعزيز ال ( ل)

لتبادل املعلومات وآلية التيسري دعمًا فعااًل من حيث الكلفة من أجل إنشاء النظام العاملي 

 للمعلومات؛ 

الدعوة إىل توفري موارد من خارج امليزانية لضمان االستمرارية يف تنفيذ النسخة الثانية من خطة و ( م)

ية، مبا يف ذلك وضع نسخة حمّسنة من براجميات اآلليات الوطنية لتبادل املعلومات، العمل العامل

أكرب  وتطبيق املؤشرات وصيغة إعداد التقارير اخلاصة بالنسخة الثانية من خطة العمل العاملية يف

 .من البلدان عدد ممكن

 

 

 


