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 مقدمة -أواًل

 

بالتقردم اررريف يف   ، الرابعة عشررة  يف دورتها العادية، املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( هيئة رحبت - 1

. وطلبرت مرن منظمرة    (خطة العمرل العامليرة الثانيرة   لموارد الوراثية لألغذية والزراعة )لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية 

زيز قدراتها على تنفيذ خطة العمل العامليرة الثانيرة، بالتعراون الوثيرق     مواصلة دعم البلدان يف تعاألغذية والزراعة )الفاو( 

 .1مع املعاهدة الدولية والشركاء اآلخرين

 

واستخدامها، مبرا  ون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صوشّجعت اهليئة أيضًا أنشطة املتابعة املتصلة ب - 1

املسؤسسات والقدرات وبناء  واالستخدام املستدام ةقع الطبيعياالصون خارج املوو ةقع الطبيعياوامليف يف ذلك الصون واإلدارة 

 .البشرية املستدامة

 

كمرا تقردم   طلبرات اهليئرة.   لالفراو اسرتجابًة   املتخذة من قبل معلومات عن إجراءات املتابعة  تقدم هذه الوثيقةو - 3

زيد مرن العمرل يف   املتوجيهات بشأن وتطلب  ةالدورة األخرية للهيئانعقاد نذ الذي مت بدؤه أو إجنايفه مموجزًا عن العمل 

 ، وال سيما لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية.هذه اجملاالت

 

 املساعدة الفنية ويف جمال السياسات -ثانيًا

 

يف هرو براريف   كمرا   بإقرار تام،حتقيق األمن الغذائي والتغذوي يف لموارد الوراثية النباتية لالدور اروري حيظى  - 4

يفيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات مرن  اهلدف االسرتاتيجي الثاني )ال سيما لمنظمة، واالسرتاتيجي املراجع لطار اإل

التقرير الثاني عرن حالرة املروارد الوراثيرة النباتيرة      كان إصدار (. وقد الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة

تسليط الضوء على األهميرة  يف وقت الحق عوامل حامسة يف  خطة العمل الثانية عتماداومسؤخرا العامل يف لألغذية والزراعة 

آثرار تغرري املنراخ، وتردهور     السيما يف ظل  ،احلامسة للموارد الوراثية النباتية يف تعزيز اإلنتاجية الزراعية ومحاية البيئة

انعردام األمرن الغرذائي    الكامنرة وراء  الدميوغرافيرة واالجتماعيرة واالقتصرادية    تبراين العوامرل   و نضوبهاواملوارد الطبيعية 

تابعرة واليتهرا   فرصرا وحترديات فريردة بالنسربة للهيئرة مل     املوارد الوراثية النباتية املتجدد بهذا االهتمام ويتيح والتغذية. 

مرن   ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطنيستويات امل األعضاء علىبلدان متكني المن ثم جناح، و االستفادة مما حتقق منو هاوالتزام

 مستدام.على حنو  مهافعال واستخداصونها بشكل إمكانات املوارد الوراثية النباتية من خالل تسخري 

 

مساعدة البلدان يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية من خالل الفاو التقرير، واصلت اليت يغطيها خالل الفرتة و - 1

 الفاو إىل أنشطة وتسؤدي للمنظمة. اخلمسة من خالل األهداف االسرتاتيجية املنفذة السياسات اإلجراءات الفنية ويف جمال 

 متكينية.بيئات  فيز تهيئةتعزيز القدرات املسؤسسية والبشرية وحت
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يف البلردان  وُييسر العمل يف هذا الصدد. الفاو عمل تنفيذ مهمة بالنسبة إىل عزيز الشراكات والروابط آلية ت ويعترب - 6

الدوليرة التابعرة   البحرو  الزراعيرة   مراكرز  ولتعاون مع خمتلف الشركاء، مبا يف ذلك اتفاقية التنوع البيولروجي،  بفضل ا

 اجلماعرة واالحتاد األفريقي، مثل لجماعة االستشارية للبحو  الزراعية الدولية واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية، ل

مجموعرة  التابعرة لل ومنظمرة التعراون االقتصرادي    ي، منائية للجنوب األفريقاجلماعة اإلواالقتصادية لدول غرب أفريقيا، 

األنشرطة ذات  تنفرذ   ،من خالل هرذه الشرراكات  . ومنظومة التكامل ألمريكا الوسطىواالقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، 

مرع االحتراد   تروىل الفراو   علرى سربيل املثرال، ت   فستويات أعلرى مرن الكفراءة.    خطة العمل العاملية الثانية مبالصلة بتنفيذ 

يف إطرار اسررتاتيجي لتعزيرز قطراع البرذور      وضع ، برنامج أفريقيا للبذور والتكنولوجيا البيولوجياألفريقي، حتت رعاية 

د الوراثيرة النباتيرة مرن    املروار صرون  إدارة سلسرلة  رئيسية تعكس كامل وينطوي هذا الربنامج على ستة مكونات . اأفريقي

مرع  الفراو  التأهرب للكروار . وتتعراون    عرا  مسرألة   وباإلضرافة إىل ذلرك، ي   ،تسليم البذورإىل خالل حتسني اراصيل 

اجلوانرب  وتنسيق السياسات والقوانني واالسرتاتيجيات اليت حتكم قطراع البرذور و  الفرعية على وضع اإلقليمية جهزة األ

عن أكثر تفاصيل رد أدناه تولحدود. العابرة ل، مبا يف ذلك التحويالت واستخدامها ثية النباتيةملوارد الورالصون اخرى األ

 (.ًاإىل سادس ًاثالثقسام من هذه األنشطة )انظر األ

 

 يف املزارع ةداراإلاملواقع الطبيعية والصون يف  -ثالثًا 

 

الطبيعية  هاقعاملوارد الوراثية النباتية يف مواعلى أهمية صون ، دورتها العادية الرابعة عشرة، يف شّددت اهليئة - 7

إعداد مذكرة مفاهيمية تعرض بشكل مفصرل احلوكمرة واهليكرل والوظرائف واآلثرار      من الفاو طلبت و ،وإدارتها يف املزارع

اجلران بشركل   تعاثنرتني  املالية املتعلقة بإنشاء إما شبكة عاملية للصون يف املواقع الطبيعية واإلدارة يف املرزارع أو شربكتني   

)مجاعرة   لألغذيرة والزراعرة   مجاعة العمل املعنية باملوارد الوراثية النباتيةذلك  منفصل هذين اجملالني، على أن تنظر يف

سربل  اليف  يرة ميهااملرذكرة املف تنظرر  أن ضررورة   علرى شددت اهليئة كما . 2ةاملقبل ةهما العاديتاواهليئة خالل دور العمل(

 تجنب ايفدواجية اجلهود.السبل الكفيلة بو الوطنية واإلقليمية شبكاتالتحسني وتعزيز الكفيلة ب

 

من مشاورات نظمت الفاو جمموعة ، 1114ذار آ /ومارس 1113 /تشرين الثانينوفمرب املمتدة من وخالل الفرتة - 2

صرون  خبصرو   إلقامة شبكات عامليرة  املتاحة يارات اخللنظر يف والبلدان األعضاء لأصحاب املصلحة مشاورات اخلرباء و

 بشرأن  مرذكرة مفاهيميرة  ، إعرداد  يف وقت الحقمت، قد والطبيعية وإدارتها يف املزارع.  هااملوارد الوراثية النباتية يف مواقع

ارتهرا  الطبيعيرة وإد  هاصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف مواقعلإلقامة الشبكات العاملية املتاحة يارات اخل

  .3هي معروضة على مجاعة العمل، ويف املزارع
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خمزونات وراثية لصرون األقرارب الربيرة للمحاصريل ذات األولويرة يف       إنشاءوشددت اهليئة كذلك على أهمية  - 2

وطلبرت مرن الفراو النظرر      ،الطبيعية، وهو ما ميكن أن يشمل يف بعض الظروف األصناف التقليدية املزروعة أيضا هامواقع

 برراملوارد الاليفمررة مررن خررارج امليزانيررة لتكرروين هررذه      أيضررا وذّكرررت اجلهررات املاحنررة    يف تقررديم الرردعم الفرر .  

 االحتياطيات الوراثية.

 

املروارد الوراثيرة   صون تعلق بتأنشطة ميدانية  ةدعم عدبمع الشركاء الدوليني وارليني، ، بالتعاون وتقوم الفاو - 11

اجلماعرة االمنائيرة   أنشرطة  األنشطة اإلقليمية مبا يف ذلك الفاو تدعم كما الطبيعية وإدارتها يف املزارع.  هاالنباتية يف مواقع

واسرتخدام  صرون  مشروعني جديدين لتعمريم  مسؤخرا على مرفق البيئة العاملية وقد صادق يف هذا الصدد.  يللجنوب األفريق

 .4كوادوريف بوليفيا واإلالفاو بتنسيق من  همابدأ تنفيذيى وشك أن علوهما  ،التنوع البيولوجي الزراعي

 

الفاو  تتنوع اراصيل يف املزارع، انضمنطاق النتباه إىل أهمية توسيع اسرتعاء اكجزء من اجلهود الرامية إىل و - 11

 يف تنظريم املرسؤمتر الردولي    آخررين  نيوطنيو نيوإقليمي نيأصحاب مصلحة دوليوعدة املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي إىل 

 /أيلولعقرد يف سربتمرب  ان، الرذي  آمنرة غرذائيا   ةأفريقيقارة من أجل : ستغلة بالكاملاملغري املهملة واألنواع بشأن  الثالث

الفاكهرة  تنروع  تعزيرز وتوسريع نطراق اسرتخدام     خبصو   حد  جانيبوأخذت الفاو بزمام قيادة يف أكرا، غانا.  1113

هرذا املوضروع.   بشرأن  أنشرطة تعاونيرة   وضرع  شراكات اسررتاتيجية ل إقامة هدف است، ستغل بالكاملاملغري  واخلضروات

 Indigenous Fruits and Vegetable of Tropical Africa: a guide to" سيتم إصدار املنشور املعنون، لذلك كمتابعةو

the sustainable production of selected underutilized crops"،  خالل يف هذا اجملال، الذي يعرض آخر املعارف 

 .1114ب /آغسطسأيف  نةلبستلاملسؤمتر الدولي 

 

مرن اجملموعرات   على جمموعيت أدوات وضع اللمسات األخرية السعي إىل تأمني التمويل الاليفم لوجيري حاليا  - 11

 "Tools and methods to assess and protect landraces on-farm": املصررادقة عليهمررا والصررلة ذات 

 Tools and methods to assess and protect"و (ملزرعرة يف اأدوات وأسراليب لتقيريم ومحايرة السرالالت ارليرة      )

crops and their wild relatives in situ and on-farm "(  أدوات وأساليب لتقييم ومحاية اراصيل وأقاربها الربيرة

  .(رعااملز يفوبيعية الط هاقعايف مو
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macro eco-regions and GCP/ECU/086/GFF Mainstreaming the use and conservation of agrobiodiversity in public policy 
through integrated strategies and in situ implementation in four Andean Highlands provinces.  
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 خارج املواقع الطبيعيةالصون  -رابعًا 

 

معرايري بنروك اجلينرات للمروارد الوراثيرة النباتيرة لألغذيرة        ، العادية الرابعة عشررة  ا دورتهوأقرت اهليئة، يف - 13

الروعي بأهميتهرا   رفرع  على نطاق واسرع، و  هااملعايري وتويفيعهذه نشر الفاو والزراعة )معايري بنوك اجلينات( وطلبت من 

 .5تطبيقهاعلى القدرات على تنمية ومساعدة البلدان 

 

معايري  . وأصدرت الفاو رمسيا6وقد نشرت معايري بنوك اجلينات وهي متاحة لتنزيلها من املوقع الشبكي للفاو  - 14

معايري نشر  يف وجرى بث جمموعة من املقابالت. وسيتم املضي قدمًا  7بنوك اجلينات يف اليوم األخري من اجتماع اهليئة

 علرى حمدودة، مرن خرالل تروفري نسرخ إلكرتونيرة      إنرتنت  هلا وصالتبنوك اجلينات، ال سيما يف البلدان النامية اليت 

 أجهزة ختزين حممولة. 

 

اجلماعرة  أحبرا   حتت رعايرة برنرامج   جترى اليت  بنوك اجلينات استعراضالفاو وتشارك يف عمليات  تدعمو - 11

يف شرراكة مرع الصرندوق العراملي     اسرتدامتها  إدارة جمموعات اراصيل واخلا  باالستشارية للبحو  الزراعية الدولية 

لألغذيرة والزراعرة   مجع املوارد الوراثيرة النباتيرة   جمالي يف لتقديم الدعم تلقي طلبات . وتستمر الفاو يف لتنوع اراصيل

الفاو على سبيل املثال، ساعدت فاملساهمة يف األنشطة امليدانية يف البلدان اليت تعزيف قدرات بنوك اجلينات.  يفوصونها و

 لوسراكا ي يف منائيرة للجنروب األفريقر   اإل لجماعرة ل التابع ملوارد الوراثية النباتيةاستوى البنية التحتية ملركز االرتقاء مبيف 

واقرع الطبيعيرة   املللمجموعرات خرارج   بالنسربة  لسالمة من باب ا ااحتياطيختزينا مجلة أمور، ضمن  ،يتيحالذي زامبيا ب

 ئري لبيالتحليرل  لأدوات تنشرر الفراو   بالتعاون مع أمانة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية، . وللبلدان األعضاء

لوراثيرة  هادف للمادة اووضع خطط جلمع يعية الطب قعاموعات خارج املواليت تشوب اجملاجلغرايف للكشف عن الثغرات 

 . 8املستهدفة

 

 االستخدام املستدام -خامسًا

 

تربيرة  ي واصلة التعاون مع الشرركاء يف تنميرة القردرات يف جمرال    الفاو ممن ، يف دورتها األخرية، طلبت اهليئة - 16

وشرددت   العمرل. ذين اجملرالني مرن   هلر النباتات ونظم البذور وناشدت اجلهات املاحنة توفري موارد من خارج امليزانيرة  

  .9اهليئة على أهمية بذل هذه اجلهود يف تآيفر مع برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام الذي وضعته املعاهدة الدولية
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 تعزيز نظم البذور

 

ة الوطنير لبرذور  ا دليل صياغة سياسرات  من مجاعة العمل استعراض مشروعاهليئة، يف دورتها األخرية، طلبت  - 17

ة يف الوثيقرة  الوطنير لبرذور  ا دليرل صرياغة سياسرات    مشرروع ويررد   لتنظر فيه اهليئة يف دورتها العادية اخلامسة عشررة. 
CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.2   

 

السياسات لتعزيز تنميرة قطراع البرذور    يف جمال وفنية تقديم املساعدة البناء على طلب البلدان، ، الفاوواصلت و - 12

قطاع البذور يف أفريقيا وآسيا وأمريكرا   و/أو تعزيز تنميةلأنشطة  تنفذقد والشراكات على الصعيدين الوط  واإلقليمي. و

ملشراريع  وانطروت ا . حسراب األمانرة  الالتينية والبحر الكارييب من خالل جمموعة من مشاريع التعاون التق  ومشراريع  

 البذور وتعزيز املسؤسسات وإنشاء شركات بذور حملية.والقوانني املتعلقة بسياسات استعراض الأو /اد وإعدعلى 

 

تعزيرز نظرم   يتمثرل يف  قطراع البرذور   الفاو يف جمرال  عمل لبالنسبة ة على حنو كبري متزايدذو أهمية  مكون ومثة - 12

اإلدارة للنهروض بر  ركات البرذور، و نشراء شر  إلمتكينيرة  بيئة تهيئة من خالل تقديم الدعم لويتحقق ذلك البذور ارلية. 

عرب جمموعة مرن املسؤسسرات يف    نيخرباء رئيسيالفاو إىل  تيف هذا الصدد، انضموالفعالة على مستوى اجملتمع ارلي. 

إلنشراء  يف أديس أبابرا، إثيوبيرا،    1113األول  /كانونيف ديسمرب تعقدانالبذور واألمسدة،  اتبشأن سياستقنية مشاورة 

فريقري  األالحتاد تسهم يف سنة الزراعة لاليت من شأنها أن ومكنة من الناحية السياسية املسياسات البذور واألمسدة لنظم 

، جيرري  1113ول كرانون األ  /البذور يف أديس أبابا يف ديسرمرب نظام أمن لخرباء بشأن لمشاورة  تنظمكما . 1114لعام 

 شر.ملخص مداوالتها لغرض النحاليا إعداد 

 

املردخالت الزراعيرة   بشرأن  العمرل  يف مسرار   تقف وساهماموثيقة إعداد وقادت الفاو عملية عالوة على ذلك، و - 11

لربنرامج الشرامل للتنميرة الزراعيرة يف     لملنهاج الشرراكة الترابع   العاشر  جتماعالف املاشية( خالل اعالأ)البذور واألمسدة و

دربران، جنروب   يف ، 1114 /آذارمرارس  11-12الزراعرة والتنميرة الريفيرة"،    بشرأن  أفريقيا  اتسؤمترمجيع م" -أفريقيا

توليفيرة  الوثيقرة ال  ،لثمانيرة األخررى  نتائج مسارات العمل اإىل جنب مع  جنبًاهذا، العمل نتائج مسار شكلت وأفريقيا. 

الرذي  الترابع لالحتراد األفريقري     للمسؤمتر املشرتك لويفراء الزراعة والتنمية الريفية ومصايد األمساك وتربية األحياء املائيرة 

 . 1114 /أيارمايو 1 - /نيسانأبريل 12من خال الفرتة عقد يف أديس أبابا، إثيوبيا، ان

 

البذور تشكل جزءا من تنمية قطاع البذور الشراملة علرى    ة يف جماللطارئااإلغاثة إجراءات ضمان أن  وسعيا إىل - 11

يف وتقييم نظام البذور يف البلدان األعضراء املتضرررة مرن الكروار .     لاستخدام منهجيات أفضل الفاو دعم تاملدى الطويل، 

يهردف إىل تعزيرز   وينطوي على مكرون  للجماعة األوروبية  ةاإلنسانيالشسؤون مكتب ميوله  اهذا السياق، تنفذ الفاو مشروع

ترسؤدي إىل نترائج   لبرذور  دقيقرة ل تقيريم أمنيرة   عمليرات  إجرراء  على اإلنساني املوظفني الفنيني العاملني يف اجملال قدرات 

 يف حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل يف مثانية بلدان يف منطقة الساحل والقرن األفريقي.موثوقة 
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 ، الشراكات مع املنظمات ذات الصلة مبا يف ذلك االحتاد الدولي للبذور، والرابطة الدولية الختبار البذور وتعزيف - 11

حلمايرة األصرناف    يالردول ، واالحتراد  نظمرة التعراون والتنميرة يف امليردان االقتصرادي     خلاصة بالبذور التابعة ملوالربامج ا

قادرة علرى البقراء   لدعم ظهور صناعات بذور الاليفمة اإلطار التنظيمي والقدرات  وضعملساعدة البلدان يف  النباتية اجلديدة

ملرزارعني مرن أصرحاب احليرايفات الصرغرية علرى       إىل اجيدة ذات نوعية ومواد يفراعية تقديم بذور على عزيفة املقدرات الو

 وجه اخلصو .
 

 اتتعزيز تربية النبات
 
ع أمانة املعاهدة الدولية يف تنفيذ برنامج عملها بشأن االستخدام املستدام للمروارد الوراثيرة   الفاو م تعاون يف إطار - 13

مرن  جمموعرة  عقردت  )الشرراكة العامليرة(،   الشراكة العاملية لبناء قردرات الرتبيرة النباتيرة    النباتية، حتت رعاية مبادرة 

مشاورات اخلرباء خالل الفرتة املشمولة برالتقرير مرن أجرل وضرع خارطرة طريرق لتعزيرز الشرراكة برني القطراعني العرام            

واسعة الشراكة العاملية مشاورة ستعقد انية، رهنا بتوافر األموال الاليفمة من خارج امليزوواخلا   ملرحلة ما قبل الرتبية. 

الشراكة بني القطراعني  يسر تعميم أفضل املمارسات اليت تالكفيلة بسبل الاملشورة بشأن إلسداء صحاب املصلحة ألالنطاق 

 أنشرررطةلرتبيرررة النباترررات مرررن خرررالل   األبويرررةللسررراللة توسررريع القاعررردة الوراثيرررة جمرررال العرررام واخلرررا  يف 

 .الرتبيةقبل  ما

 

مرن الربنرامج العرادي     مروارد مرن خرالل   لرت  مُوأنشرطة ميدانيرة    ةعدالفاو استجابة لطلبات األعضاء، نفذت و - 14

مت تعزيرز  ، للتعاون التق  إقليميبرنامج  من خاللوتربية النباتات. على لتعزيز القدرات حسابات األمانة على السواء و

بوتسروانا وليسروتو ومرالوي     -يمنائيرة للجنروب األفريقر   اجلماعرة اإل إقلريم  مرن  بلردان   ةسرت لبرامج حتسني اراصريل  

التعراون  وطيرد  تكما أن ستوى البنية التحتية. االرتقاء مبوتنمية القدرات البشرية من خالل  –ومويفامبيق وتنزانيا ويفامبيا 

مرا قبرل   جمرال أنشرطة   البلردان، مرن خرالل التردريب يف     هرذه  ومربي النباتات يف على صون املادة الوراثية مني بني القّي

املرادة   جمموعرات ، يسؤدي إىل حتسني استخدام يف البلد املع  يف جلان املوارد الوراثية النباتيةاملشرتكة  ةشاركاملرتبية وال

املصرلحة   ألصحابوطنية مل حلقات عألصحاب املصلحة وإقليمية اجتماعات وعقدت تربية النباتات. جمال يف الوراثية 

لرعايرة الشرراكات   املشررتكة كوسريلة   نشرطة  األإىل أموال إضافية لتمويل ماسة حاجة مثة الدول املشاركة. وبالنسبة لكل 

راثيرة للمحاصريل يف   املتزايرد للمرادة الو  سرتخدام  االأموال إضافية لردعم  اليت يتم تشجيعها. كما ستكون هناك حاجة إىل 

لألغذيرة   املوارد الوراثيرة النباتيرة  وطنيرة خاصرة بر   اسررتاتيجيات  وضع ، من خالل تقوماليت الشرق األدنى إقليم بلدان 

 ومربي النباتات وقطاع البذور. بنوك اجليناتعلى صون التعاون بني القيمني بتوطيد أواصر ، والزراعة

 

السرتخدام  مبرادرة إقليميرة رائردة    نفرذت  ، احلد من الفقر يف الريف، للفاو 3اهلدف االسرتاتيجي إطار حتت و - 11

 حصرول أجريت دراسات للتأكد من مدى كما لتخفيف من حدة الفقر يف مشال غانا. ل انطالقسلسلة قيمة الكسافا كنقطة 

يفراعرة  العوائرق الريت تعررتض سربيل     لكسافا وحتديرد  اأصناف أنسب عالية من الزرع ذات اجلودة اللى مواد عاملزارعني 

قيرد  خررى  اإلجرراءات األ وبره  الرتقراء  الذي جرى اشروع امليف خلصة الدروس املستتوقع االستعانة بي. واملناسبةصناف األ

مرن   خمترار  عردد اجلذور والردرنات يف  العاملني يف سالسل قيمة حتسني سبل عيش صغار املنتجني  مثل مشروع، التنفيذ

من خالل تعزيز الروابط مع األسواق ارليرة  يف جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واريط اهلادئ بلدان األفريقية ال

 .كوت ديفواروتمويل يف مالوي والكامريون وأوغندا ورواندا لغرض التقييم املفوضية األوروبية ضع لي خيالذ، واإلقليمية
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مرا يكفري   االفتقار الكربري إىل  أن بلد إىل  111 ةباالعاملية يف قرسابق الشراكة يف وقت أشارت دراسات أجرتها و - 16

عيرق إىل  ي، ، والدعم التشرغيلي، والتكنولوجيرا احلديثرة   الوظيفية، والبنية التحتية ينهراشكل موظفني ميف ات لقدرامن 

 يف نقرص ذلرك  نتيجرة  ثرل  تتم. والفراو األعضراء يف  يف البلردان   اتفعالية وإنتاجية العديد من برامج تربية النباتحد كبري 

واسرتجابة لرذلك، اسرتحدثت    ناسبة لتعزيز األمن الغرذائي والتغرذوي والتكيرف مرع تغرري املنراخ.       املأصناف اراصيل 

لتقيريم  كييرف  أداة بسريطة وقابلرة للت  وهري   ،تربيرة النباترات(  حتليل قردرات  تحليل والتخطيط )للالشراكة العاملية أداة 

وكاالت التمويرل لردعم   و نديرياملمن قبل  ا. وميكن استخدامهيالوظيفطابعها النباتات وتربية ما يف جمال منظمة  اتقدر

وحتسني احتماالت حتقيق نتائج ناجحة من  تهاوإدار هاوتنفيذ موجهة حنو حتقيق النتائجالنباتات تصميم برامج لرتبية 

ويفارة الزراعة األمريكيرة  رتكت يف وضعه الفاو والذي اش، إن املنهاج اإللكرتونياالستثمارات ارلية والوطنية والدولية. و

على اإلنرتنت على موقع الشراكة بدأ العمل به عما قريب سي ،الشراكة العاملية رعايةحتت ( Cornell) وجامعة كورنيل

 .املعايري املعتمدة يف الفاو الستفاءحاليا جيري جتديده  الذي

 

الفراو  من خالل الربنامج املشررتك برني   تتحقق حتسني اراصيل جمال يف  الف الدعم قديم آلية مهمة لتومثة  - 17

والوكالة الدولية للطاقة الذرية )الشعبة املشرتكة بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الستخدام التقنيات النووية يف 

تحسرني  ذات الصرلة ب  الرتق  لتعراون  تنفيذ مشاريع اعلى هذه الشعبة حاليا وتعكف األغذية والزراعة(، فيينا، النمسا. 

يف بلردا   36. باإلضافة إىل ذلك، يتعاون باحثون من ياوأقاليم اوإقليمي امشروعا وطني 71من خالل بلدا  21اراصيل يف 

 كما تقردم الشرعبة   اراصيل )األحكام ذات الصلة باملنافسة(. منسقة حول موضوع حتسني أحبا  مشاريع  ةمخستنفيذ 

، النمسا، دورات تدريبية فردية ومجاعية وخدمات (Seibersdorf) سايربسدورفمدينة يف  هاخمترباتضل بف، ةاملشرتك

 .غررض إحردا  الطفررات   لالقابلرة للتكراثر   األخررى  املرواد النباتيرة   باإلشرعاع و البرذور   ال سيما معاجلةحتليلية فنية، و

 املفرتضرة واسرتخدامها يف   الطفررات ، وحتديرد  اتالطفرر حردا   مرن أجرل تعزيرز الكفراءة إل     يرة أحبا  تكيفكما جتري 

 تربية النباتات.

 

الشرركاء يف لفرت االنتبراه    للمشاركة مع الدولية والندوات العلمية اليت تتيحها املنتديات الفر  واغتنمت الفاو  - 12

لتعزيز قدرة نظم اراصيل كوسيلة ها ويفيادة استخداملألغذية والزراعة املوارد الوراثية النباتية صون إىل ضرورة حتسني 

لحفراظ علرى األمرن الغرذائي والتغرذوي. ومشلرت هرذه األحردا  استضرافة          لتغري املناخ وع آثار الزراعية على التكيف م

للمعاهدة الدولية واملشاركة يف: الندوة الدولية حرول علرم الوراثرة     الرئاسيجهايف لل اخلامسةالدورة خالل أحدا  جانبية 

لبحرو  تربيرة    يرة األوروب اجلمعيرة مرسؤمتر  ويف رومرا، إيطاليرا     1113 /أيرار مايويف  تعقرد ان يتال وتربية القمح القاسي

 عقررداني ذالرر ،اجلينرراتجمموعررة الصرريد يف  -رتبيررة القبررل أنشررطة مررا املرروارد الوراثيررة النباتيررة: بشررأن النباتررات 

 عقرردان، الررذي النباترراترتبيررة لاملررسؤمتر الرردولي  ، السررويد  و(Alnarpمدينررة ألنرررب )  يف 1113 /حزيرانيف يونيررو

يف اجتماع اجمللس العلمي الفاو مشاركة  اثلة تتمثل يففرصة مموهناك . اتركي ،يف أنطاليا 1113 /تشرين الثانييف نوفمرب

 يف واشرررنطن العاصرررمة، 1114 /آذار، مرررارسلجماعرررة االستشرررارية للبحرررو  الزراعيرررة الدوليرررةالترررابع لاملسرررتقل 

 ية.الواليات املتحدة األمريك
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ترأمني األسراس    بشرأن  ومسؤسسرة األمرم املتحردة، مرن خرالل املشرروع      بيل وميليندا غيرتس  مسؤسسة وقد قدمت  - 12

صرندوق العراملي لتنروع    الي نسرقه  ذ، الر املروارد الوراثيرة  وأكمرل راصريل   ديد استخدام جالبيولوجي للزراعة وتشجيع 

الشرراكة  تكللرت مسراعي   هرذا التمويرل،   وبفضرل  . 1111عرام  إىل  1117اراصيل، التمويل للشراكة العاملية من عرام  

من املعاهردة الدوليرة،    6أصحاب املصلحة ملساعدة البلدان يف تنفيذ املادة منهاجا متعدد باعتبارها اليت صممت  ،العاملية

كانت مبثابرة  و لقدرات تربية النباتات شامال امسحوأجرت ، اتوالسياسناصرة املاملتعلقة بواد املونشر بالنجاح يف إعداد 

مرا قبرل الرتبيرة    أنشطة على دورات تدريبية  تنفذولرتبية النباتات. جلماعة املمارسني العاملية جعية بوابة إعالمية ومر

 ةطويلر يرا ملشراركة   توخوتوسيع نطاق الوصول إىل مواد التردريب.  من أجل املضي قدما يف لكرتوني اإلتعلم للدورة أعدت و

لكرن  ، وضرعت خطرة عمرل. و   عردة  دراسرات إليره   خلصرت الرذي  ات قردر الضعف استفحال أشار إىل ضرورتها  جل،األ

مرواطن  اليت تهدف إىل معاجلة وجذب أموال إضافية لتنفيذ األنشطة ارددة يف خطة العمل يف ناجحة مل تكن لشراكة ا

وجرود  مرن  دنرى  د األاحلر ظ علرى  فاحت ،األساسيةتها من خالل ميزانيظلت الفاو، ، هكذايف البلدان. وددة الضعف ار

 .غري قابل بكل وضوح لالستمرارشبكة اإلنرتنت، وهو وضع الشراكة العاملية على 

 

 بناء املؤسسات والقدرات البشرية املستدامة -سادسًا 

 

 لألغذية والزراعة اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية النباتية

 

اليت قدمتها الفاو إىل البلردان لوضرع اسررتاتيجيات     ةللمساعدأعربت اهليئة، يف دورتها األخرية، عن تقديرها  -31

وطلبرت مرن    الثانية العاملية لاليفمة لتنفيذ خطة العملوطنية تتعلق باملوارد الوراثية النباتية وأفضل املمارسات واألدوات ا

العمرل الفنيرة   الفاو إعداد مشروع خطوط توجيهية لوضع اسرتاتيجيات وطنية للموارد الوراثية النباتية تستعرضه مجاعرة  

جمموعرة  حتقيقا هلذه الغاية، عقردت  و .10احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية واهليئة يف دوراتهما القادمة

  ردير . و1114ذار آ /ومرارس  1113 /تشررين الثراني  برني نوفمرب خرالل الفررتة   من مشاورات اخلرباء وأصحاب املصرلحة  

العمرل  التوجيهية لوضع اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية النباتيرة لألغذيرة والزراعرة: ترمجرة خطرة       اخلطوطمشروع 

املشراورات،  اسرتنادا إىل هرذه   وضرع  الذي ، ةوطنيإىل إجراءات العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

  .  CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.1يف الوثيقة 
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لألغذيررة والزراعررة ملرروارد الوراثيررة النباتيررة صررون اوضررع اسرررتاتيجيات لإىل متزايررد تبررادر األقرراليم بشرركل و -31

مريكرا  ألاملوارد الوراثيرة النباتيرة   استخدام و صوناملستدام. وتشمل األمثلة خطة العمل االسرتاتيجية لتعزيز  هااستخدامو

املروارد الوراثيرة النباتيرة    لسياسات التوجيهية  واخلطوط 1114-1114للفرتة تكييف الزراعة مع تغري املناخ يف الوسطى 

جلماعة اإلمنائيرة للجنروب   من احاليا مع ستة بلدان وتعمل الفاو جماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي. لللألغذية والزراعة 

بشرأن  األردن وإيران( ولبنان و)مصر أخرى )بوتسوانا وليسوتو ومالوي ومويفامبيق وتنزانيا ويفامبيا( وأربعة بلدان  األفريقي

لموارد الوراثية النباتية يف رواندا. لاسرتاتيجية الفاو إعداد لموارد الوراثية النباتية. كما تدعم وطنية لاسرتاتيجيات وضع 

التوجيهية لوضع اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذيرة   اخلطوطشروع ملاهليئة إقرار يسؤدي ومن املتوقع أن 

حتفيرز  إىل  ،ةوطنير إىل إجرراءات  رد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة العاملية الثانية للمواالعمل والزراعة: ترمجة خطة 

 إجراءات مماثلة يف عدد متزايد من البلدان.

 

 آلية تبادل املعلومات الوطنية

 

بالتقدم ارريف يف إنشاء وتعزيز آليات تبادل املعلومرات الوطنيرة، ودعرت    ، يف دورتها السابقة، أشادت اهليئة -31

أعضاءها إىل إنشاء أو مواصلة حترديث آليرات تبرادل املعلومرات الوطنيرة واستكشراف وسرائل إلكرتونيرة أخررى جلمرع           

وفري مروارد مرن خرارج    البيانات ونشرها متاشيا مع املسؤشرات املعتمدة لرصد خطة العمل العاملية الثانية. كما دعرت إىل تر  

امليزانية لرصد خطة العمل العاملية الثانية يف أكرب عدد ممكن من البلدان وأعرادت التأكيرد علرى ضررورة مواصرلة توطيرد       

دعمرا يتسرم بفعاليرة التكلفرة إلنشراء نظرام        تقردم آليات تبادل املعلومات الوطنيرة  أن التعاون مع املعاهدة الدولية لضمان 

 .11املعلومات العاملي

 

 يف الوثيقرة  ،سرنة ارديردة و اجل هرا ، مبرا يف ذلرك وظائف  احلاسوب ارسنة اتتطبيقاملتعلقة باملعلومات ترد  -33

(. CGRFA/WG-PGR-7/14/3) رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بشأن

لألغذيرة   الوراثيرة املتعلقة باملوارد دور أساسي جلمع وتبادل املعلومات يف تأدية آليات تبادل املعلومات الوطنية وستستمر 

وإعداد تقييمات عاملية دورية حلالرة املروارد    تنفيذهاو لرصد خطة العمل العاملية الثانيةبالنسبة  ةكون مفيدت. وسوالزراعة

    الوراثية النباتية يف العامل.
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 امللتمسةالتوجيهات  - سابعًا

 

 القيام مبا يلي:  ملالع اعةترغب مجقد  - 34

 

 يف املزارع تهاإدارالطبيعية و هايف مواقعلألغذية والزراعة  النباتية املوارد الوراثيةصون 
 

 النباتيرة  صرون املروارد الوراثيرة   لإلقامرة الشربكات العامليرة    املتاحة يارات اخلبشأن  فاهيميةاملذكرة استعراض امل 

خبصرو   يرارات حمرددة   خب ةوصري مرن أجرل الت  ، املرزارع لألغذية والزراعة يف مواقعها الطبيعيرة وإدارتهرا يف   

  اهليئة عليهامصادقة 

 واقع الطبيعيةخارج املصون ال 

  ك والراميرة إىل دعرم البلردان يف تنفيرذ معرايري بنر      تها الفنيرة  تعزيرز مسراعد  تطلب اهليئة من الفاو التوصية بأن

   جليناتا

  رصرد حالرة تنفيرذ    مجاعة العمرل التابعرة هلرا    وللهيئة تسمح ساقرتاح آلية تطلب اهليئة من الفاو التوصية بأن

  بنوك اجليناتمعايري 

 االستخدام املستدام 

 تعزيز نظم البذور  

 الدليل، بصيغته املنقحة مرن  تقر اهليئة بأن التوصية و استعراض مشروع دليل صياغة السياسات الوطنية للبذور

  مجاعة العملقبل 

  علرى   الفراو ، وحتث اراصيل حتسنيبأن تعيد اهليئة التأكيد على أهمية مواصلة العمل يف جماالت التوصية

 مررن 6واملررادة  الثانيررة مواصررلة العمررل بالتعرراون مررع الشررركاء، وال سرريما لرردعم تنفيررذ خطررة العمررل العامليررة 

 املعاهدة الدولية 

 بناء القدرات على  أنشطةمشاركة البلدان يف  موارد من خارج امليزانية لزيادةإىل توفري اهليئة دعو بأن ت ةوصيالت

  كوسيلة لضمان استمرار توافر أصناف اراصيل ارسنة تربية النباتات

 ومرواد الرزرع   مواصلة تعزيز نظم البذور الوطنية من أجل يفيادة توافر البذور الفاو بأن تطلب اهليئة من  ةصيالتو

 صرغار  نيمتكر مرن أجرل    اإليكولوجيرة والرنظم الزراعيرة    للزراعرة  اراصيل األنسبعالية اجلودة من أصناف 

  ية الزراعيةمن يفيادة اإلنتاجعلى وجه اخلصو  املزارعني 

  وضرع  تنمية القدرات يف جمال تربية النباتات ويف  التعاونمواصلة  ضرورةبأن تعيد اهليئة التأكيد على التوصية

 نظم البذور 
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 تربية النباتاتتعزيز 
 

 حتسرني   مواصرلة تقرديم الردعم الفر  إىل البلردان يف جمراالت       بأن تعيد اهليئرة التأكيرد علرى أهميرة     ةصيالتو

 ما قبل الرتبية   أنشطةاراصيل، مبا يف ذلك 

   تنفيرذ األنشرطة   مرن أجرل   من خارج امليزانية لدعم الشراكة العامليرة  توفري موارد إىل اهليئة التوصية بأن تدعو

   األعمالارددة يف خطة 

   الدوليررة والوكالررةلفرراو ربنررامج املشرررتك بررني ا إىل الالرردعم مواصررلة تقررديم إىل اهليئررة التوصررية بررأن ترردعو 

 .للطاقة الذرية

 بناء املسؤسسات والقدرات البشرية املستدامة  

 اخلطوط التوجيهية لوضع اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثيرة  ، مشروع القيام باستعراض وتنقيح، عند االقتضاء

النباتية لألغذية والزراعة: ترمجة خطة العمل العاملية الثانية للمروارد الوراثيرة النباتيرة لألغذيرة والزراعرة إىل      

  إقرارهاملشاورات، والتوصية بعدد من وضع باالستناد إىل  الذي، إجراءات وطنية

 خطة العمل العاملية الثانيرة،  تنفيذ  البلدان يفدعم موارد من خارج امليزانية لإىل توفري اهليئة دعو بأن ت ةوصيالت

 لألغذيررة والزراعررة ملرروارد الوراثيررة النباتيررة ا لصررونوضررع اسرررتاتيجيات وطنيررة  مررن خررالل  مبررا يف ذلررك

 املستدام. هاواستخدام


