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  مقدمة-أوًال 
 
ة تق     -1 ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي ة الم ى هيئ ة   تتلق ات الدولي ن المنظم ة م ارير منتظم

لة        طتها ذات الص ا وأنش اتها وبرامجه ن سياس ة، ع ة والزراع ة األغذي ا منظم ا فيه ة، بم المختص
ارير في تحقيق         . بصيانة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام       ذه التق وُتساهم ه

ة والزراعة و                ة األغذي ين منظم ذا المجال ب ين سائر المنظمات            التفاهم في ه ا، وب ة له ة التابع الهيئ
 .الدولية، آما ُتساهم في إقامة اآلليات المناسبة للتعاون والتنسيق

 
ة والزراعة               -2 ة األغذي ويوفر هذا التقرير معلومات عن المجموعة الواسعة من أنشطة منظم

تد        تخدامها المس ة واس ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي يانة الم لة بص ا ص ي له الج  . امالت و يع وه
ة                ات الدقيق ة، الكائن ا الترب ا  . المحاصيل، حيوانات المزرعة، الغابات، مصايد األسماك، بيولوجي أم

ا أن المعلومات عن        CFRFA-10/04/10.2األنشطة التي تشمــل عــدة قطاعــات فتغطيها الوثيقة          آم
ي ال      رد ف االت ت ذه المج ي ه ات ف دد التخصص ل المتع ة للعم االت األولوي ة مج -CFRFAوثيق

ة التي     CFRFA-10/04/10/Annexوُتقدم الوثيقة   . 10/04/10.3 دتها   معلومات عن المشاورات الفني عق
ي أصدرتها     ات الت ا، والمطبوع ي نظمته ة الت ات العملي ة والحلق دورات التدريبي ة، وال ا . المنظم وأم

ائق           رد في الوث ة من منظمات أخرى فت ، CFRFA-10/04/11.2، وCFRFA-10/04/11.1التقارير المقدم
 .CFRFA-10/04/11.3و
 

 2003و 2002   أنشطة المنظمة عامي-ثانيًا 
   الموارد الوراثية للمحاصيل واألعالف-1

 
دول   -3 دد الج ة  1ُيع ات ميزاني رة  ال مخصص ا     2003-2002فت ي به ادي الت امج الع ي البرن  ف

ا               ة للمحاصيل واألعالف في قسم اإلنت ات      عناصر متصلة بالموارد الوراثي ة النبات اتي ووقاي . ج النب
ة       ة         . آما أنه يتضمن مرتبات موظفي المنظم ة الجاري رة المالي  استعرض قسم     2005-2004وفي الفت

اج                       المي وإلنت ة بالنظام الع ه والمتعلق ة الخاصة ب ات البرامجي ات الكيان ة النبات اإلنتاج النباتي ووقاي
ل     ة، مث ايا نوعي ة قض ل معالج ن أج ذور م ن الب ذور وأم وارد  الب أن الم ة بش دة الدولي ذ المعاه تنفي

المي وأصبح                    . الوراثية النباتية  ي بالنظام الع امجي المعن ان البرن دت تسمية الكي ذا الغرض ُأعي وله
ة                ل ميزاني ة ُتماث رة   الُيرآز على تقديم الدعم الفني لتنفيذ المعاهدة الدولية بميزاني أي  (2003-2002فت

ان           ، في حين أن الك    )دوالرات 2 742 204 يان البرنامجي عن إنتاج البذور وأمن البذور حل محله آي
ا                   . جديد ا يتصل به ة وم وهذا الكيان الجديد لـه هدف رئيسي هو توسيع نشر الموارد الوراثية النباتي

ذور             ة قطاع الب ك من خالل تقوي من تنوع بيولوجي، وتوسيع استخدامها، إلى جانب صيانتها، وذل
ا في ذل  ات، بم ة النبات ذ  وتربي وطني والتنفي ى المستوى ال درات عل ة المناسبة واستخدام الق ك التقان
 ). دوالرًا1 977 388(الفعال لخطة العمل العالمية 

 
 
 

 لعناصر البرنامج العادي التي تشمل 2003-2002االعتمادات المخصصة في ميزانية : 1الجدول 
 تقديري لهذه العناصرمكونات تتصل بالموارد الوراثية للمحاصيل واألعالف، والوزن ال

 الميزانية العناصر البرامجية
)باأللف دوالر(

الوزن التقديري 
لعنصر الموارد 
 الوراثية النباتية

النشاط المقابل في 
خطط العمل 
 العالمية

ة       وارد الوراثي المي للم ام الع م النظ دع
ذي وضعته        النباتية لألغذية والزراعة ال

 جميع األنشطة آبير 2 726
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 منظمة األغذية والزراعة 
تدامة   ورة مس ذور بص اج الب ة إنت تقوي
 وُنظم أمن البذور في البلدان األعضاء

 15 و13 و3 متوسط 1 573 

المحاصيل واألصول البديلة لفتح فرص     
 جديدة

 17 متوسط 1 200

م     ق ُنظ ات لتطبي تراتيجيات وتقان اس
اج       يل وإنت اج المحاص ي إنت تدامة ف مس

 األراضي العشبية

 يصبح آبيرًا متوسط، 3 300
 بالنسبة لألعالف

11 

به    اطق الحضرية وش ي المن ة ف الزراع
 الحضرية

 14 و12 متوسط 500

 14 و2 متوسط 1 195 اإلدارة المتكاملة لآلفات
 13 و8 منخفض 2 132 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
ة ال       -4 ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي المي للم ام الع م النظ ة  دع عته منظم ذي وض

 يشمل مساعدة معيارية ومساعدة فنية في مختلف عناصره من أجل تعظيم عملية             األغذية والزراعة 
خطة العمل وقد بدأت المنظمة في إقامة آلية التيسير لتطبيق  .اتخاذ القرارات على المستوى الوطني

تخد   ة واس ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة لصيانة الم تدام العالمي ل (امها المس ة العم خط
ي الخاص       )العالمية ق االستشاري التقن تئمانى  ، وقدمت الدعم للفري وع   بالصندوق االس المي للتن  الع

ة   . المحصولي ة النباتي وارد الوراثي ي عن الم ريع وطن دان لوضع تش ة للبل اعدة الفني دمت المس وُق
ة  ة والزراع ة(لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ع ) الم ق م ا يتف ول بم ذ بروتوآ ة، ولتنفي دة الدولي المعاه

ة          2003-2002فترة  الوفي  . آرتاخينا للسالمة البيولوجية    ُقدم الدعم الفني للدورة العادية التاسعة للهيئ
 .وللدورة الثانية لجماعة العمل الحكومية الدولية المختصة بالموارد الوراثية النباتية

 
ذور   -5 ذتها إدارة الب ي نف طة الت ت األنش ه   وآان ة بوج طة فعال ة أنش ة النباتي وارد الوراثي  والم

ذ       ة     خاص في دعم تنفي ال الرصد        خطة العمل العالمي ك أعم ا في ذل اون    . ، بم ة، بتع دمت المنظم وق
ا في           ا فني ة، دعم ة النباتي وارد الوراثي رة  الوثيق مع المعهد الدولي للم دان  2004-2002فت ، 1 لسبعة بل

لقدرات اشترك فيها في آل بلد مجموعة واسعة من أصحاب لتنفيذ عملية خاصة ببناء المؤسسات وا     
ة    ة النباتي وارد الوراثي اع صيانة الم ع قط املون م ذين يتع أن ال ع (الش ارج الموق ع وخ ي الموق ، ف

واستخدامها
(

                                                          

ة             و .2 وارد النباتي نتيجة لهذه العمليات ُأقيمت آليات وطنية لتقاسم المعلومات عن الم
وارد ة وتخطيط الم ذه. الوراثي ة وه زة القائم ن األجه زءًا م د أصبحت ج ارآية ق ات التش  اآللي

ا                      زة، ومنه ذه األجه ة ه ى تقوي اعدت عل رارات، أو س اذ الق لتقديم المشورة في السياسات واتخ
وعي     ) آما في الجمهورية التشيكية وغانا وآوبا     (اللجان المعنية بالموارد الوراثية      أو رفعت ال

ا   رورة إقامته ا (بض وادور وآيني ة       و). إآ طة الخاص ن األنش ة ع ورة الفني دعم والمش ّدم ال ُق
ة                     وارد الوراثي دولي للم د ال ات أخرى، وخصوصًا المعه ة لمنظم ة األهمي بأصناف الدخن قليل

ة   به القاحل توائية ش اطق االس ي المن يل ف وث المحاص دولي لبح د ال ة، والمعه ي . النباتي وف
بتمبر ول /س د   2002أيل ع المعه تراك م ة باالش دت المنظم م    عق ادة فه ة لزي ة عملي ر حلق األخي

ز            ة وتعزي مساهمة المحاصيل وما يتصل بها من تنوع بيولوجي في استدامة اإلنتاجية الزراعي
ة   به الجاف ة ش اطق المداري ي المن ة ف ة اإليكولوجي ُنظم الزراعي ي ال يش ف بل الع ي . س ق ف ووف

دة            2003حزيران  /يونيو م المتح امج األم ه برن ق      على مشروع يشترك في تمويل ائي ومرف  اإلنم
لوب             "البيئة العالمية وعنوانه     اع أس تدامة، باتب ة المس صيانة وإدارة الملقحات من أجل الزراع

 
 .إآوادور وبابوا غينيا الجديدة والجمهورية التشيكية وغانا وفيجي وآوبا وآينيا 1
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ا                 بدأت أنشطة  2 الي وماليزي ام وم ين وفييت ن د والفلب  مماثلة في آل من أوزبكستان وبنغالديش وبوليفيا وتايلن
ة                    ة العربي وسري النكا، ويمكن أن تبدأ هذا العام أيضًا بحسب توافر الموارد في آل من األردن والجماهيري

رب  ان والمغ ونس والوس ولبن ا وت ورية وتنزاني ة الس ة العربي ة والجمهوري طة .الليبي دعم ألنش دم ال ا ق  آم
ا فاصو وتايلن    نغالديش وبورآين ا وب ن إثيوبي ل م ة لك ي المزرع ع وف ي الموق يانة ف ـالص ا ــ ري النك د وس

 .والفلبين وفييت نام والوس ومالي والنيجر
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وجي ام اإليكول ي    النظ المي وف توى الع ى المس ات عل ة بالملقح ايا المتعلق الج القض و يع ، وه
دان ة بل ثماني

"

ل

                                                          

ق ا    . 3 ائي ومرف دة اإلنم م المتح امج األم ن برن ول م روع مم ب مش ة وبموج لبيئ
ة    ارب البري يانة األق دعم لص دم ال ة يق ة النباتي وارد الوراثي دولي للم د ال ذه المعه ة وينف العالمي

ري     ا وس تان وبوليفي ا وأوزبكس ن أرميني ل م ي آ تخدامها ف يل واس ا للمحاص قرالنك . ومدغش
ة النباتي            الموارد الوراثي ل  (ة وُقّدمت التوجيهات أثناء اجتماعات الشبكات اإلقليمية المعنية ب مث

 .GRENEWECA)البرنامج التعاوني األوروبي لشبكات الموارد الوراثية المحصولية و
 
ى       تقوية إنتاج البذور بصورة مستدامة وُنظم أمن البذور في البلدان األعضاء            -6 ان يهدف إل  آ

ذور من أجل تحسين               ليمة في مجال الب رامج الس تقديم مشورة ومساعدة فنية لوضع السياسات والب
ُنظ م   ال ل ُنظ ة، ولتأهي ة واإلقليمي تويات الوطني ى المس رس، عل واد الغ ذور وم د الب ة لتوري م الوطني

وبالتعاون مع قسم مكافحة الطوارئ في منظمة األغذية والزراعة         . توريد البذور بعد وقوع آوارث    
آت  وقد اشتر  2003-2002 مشروع لإلغاثة بالبذور في حاالت الطوارئ أثناء فترة          300ُنفذ أآثر من    

ة عن                      ة عملي د حلق اء في عق إدارة البذور والموارد الوراثية النباتية وقسم عمليات الطوارئ واإلحي
ام    . 2003أيار  / مايو 28 إلى   26 من   األنشطة الفعالة والمستدامة لإلغاثة بالبذور       دت   2003وفي ع  ُعق

ذي وضعته من                      ذور، ولتحديث النظام ال راء عن سياسة الب ة    اثنتان من مشاورات الخب ة األغذي ظم
ا في الجماعة            . والزراعة لإلعالن عن جودة البذور     ذور ولوائحه واستمر مشروع تنسيق قواعد الب

ة                         ة ُنظم معلومات شبه إقليمي ه خاص بإقام د إلي اإلنمائية للجنوب األفريقي مع إضافة عنصر جدي
ا في اإل   . لتحسين تبادل األصناف  ذور وُنظمه يم الفرعي في    وبالمثل بدأت عملية تنسيق قواعد الب قل

ا    رب أفريقي دي لغ اد االقتصادي والنق دان االتح دءًا ببل ة ب ا الغربي ة  4أفريقي ورة الفني دمت المش   وُق
ذه المشورة                           ديم ه زال يجري تق ذور، أو ال ي اج الب ة وإلنت ة أو شبه إقليمي لوضع برامج بذور وطني

ران،                 وال، إي ا، أنغ تان، ألباني ين، أفغانس ا فاصو، تيمور          الفنية في آل من األرجنت ز، بورآين  – بيلي
ة الشعبية،               و الديمقراطي ة الكونغ ة الشعبية، جمهوري ا الديمقراطي ة آوري ا، جمهوري ليشتي، جامايك

وهناك مشروعات عاملة بشأن أمن البذور في المجتمعات المحلية         . سري النكا، سيراليون، ميانمار   
ة      وُنظمت. في آل من إثيوبيا وأفغانستان ومالوي وميانمار   اليب التقان ة عن أس ة إقليمي  حلقات عملي

البيولوجية للتعرف على األصناف واآتشاف الكائنات المحورة وراثيًا الدخيلة في تجارة البذور في              
اد        يا والمحيط اله رى وآس وب الصحراء الكب ا جن ة وأفريقي ا الالتيني اليم أمريك ا  ىأق ، وشمال أفريقي

ة عن          . والشرق األدنى  واد فني دمت م ل الحار، البطاطس،        (مختلف المحاصيل     آذلك ق ذرة، الفلف ال
ة           ) األرز، الذرة الرفيعة، القمح، وبعض الخضر        ة النباتي وارد الوراثي ذور والم واشترآت إدارة الب

يم  ي تنظ ن ف المي األول ع ؤتمر الع ذور   الم اج العضوي للب ن اإلنت ى 5م و7 إل وز / يولي . 2004تم
دي ذور تق ات الب ادل معلوم دة تب ة وتواصل وح ى مصادر األصناف المحلي اعدة للتعرف عل م المس

 .والمتأقلمة لتأهيل اإلنتاج الزراعي في فترات ما بعد وقوع الكوارث
 
دة     -7 رص جدي تح ف ف ة  ول البديل يل واألص يل     . المحاص ال المحاص ي مج ة ف ل المنظم تعم

ا             ي من ولي ف ع المحص ى التنوي اعدة عل دة للمس رص جدي تح ف ل ف ن أج ة م ول البديل طق واألص
رص         تح ف دخل وف د ال داف تولي ذائي وأه ن الغ ق األم ا يتصل بتحقي ك فيم ة، وذل ة معين إيكولوجي

أدوات دعم القرار، مثل قاعدة بيانات االحتياجات        /وبفضل التقدم في المعلومات المعيارية    . التسويق
يل  ة للمحاص ن  (البيئي ر م يف ألآث اك توص ي  2000هن ا البيئ ب تأقلمه ول اآلن بحس  محص

يم للفرص المحصولية التي يمكن                     ) ماتهاواستخدا وجي أصبح من األيسر عمل تقي والمنفذ اإليكول
دة . النظر فيها من أجل التنويع وتوليد الدخل  . ويؤآد شيوع هذه األدوات أنها موضع تقدير وذات فائ

الخير                     ي تبشر ب رويج المحاصيل واألصول الت ومن أجل استكمال تطوير األداة المعيارية يجري ت

 
 .باآستان والبرازيل وجنوب أفريقيا والصين وغانا وآينيا ونيبال والهند 3
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نان، بورآينا فاصو، توغو، السنغال، غينيا بيساو، يب: لغرب أفريقيا هيأعضاء االتحاد االقتصادي والنقدي  4
 .آوت ديفوار، مالي، النيجر
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و         من أ  ة الحل ذرة الرفيع رودة، وال اوم للب ل الزيت المق ل نخي ا، مث ، ةجل توضيح الفرص الكامنة فيه
 . وغير ذلكوآمثرى الصبار

 
بية              -8 اج األراضي العش . استراتيجيات وتقانات لتطبيق ُنظم مستدامة في إنتاج المحاصيل وإنت

دخل، والمساهمة ف                د ال ذائي، وتولي وارد    تهدف إلى تقليل انعدام األمن الغ تدام للم ي االستخدام المس
ُنظم المحصولية،            . الطبيعية والتنوع البيولوجي   اج المحصولي وال وهي تغطي مختلف جوانب اإلنت

من المحاصيل البستانية إلى المحاصيل الحقلية والمراعي وأراضي الرعي والمحاصيل الصناعية              
دعم     ي ت ة الت ة البيولوجي ات والتقان ة النبات مل تربي ا تش ا أنه ُنظم آم ذه ال ة .  ه ملت األنظم د ش : وق

ينها؛ مع                مجموعة واسعة من المطبوعات الفنية عن محاصيل مثل األرز والقمح والتريتيكال وتحس
اج                     ة إنت ة لتنمي ة االستراتيجية العالمي اج األعالف وصيانتها؛ تقوي مطبوعات وُنظم معارف عن إنت

ذ مشروعات من خالل شراآات          الكسافا من خالل وضع خطة عمل عالمية لتحسين الكسافا، و          تنفي
ة         ة والجماع ة الزراعي دولي للتنمي ندوق ال ن الص ل م ة وآ ة الوطني وث الزراعي رامج البح ين ب ب
ولية     ة المحص ة البيولوجي ن التقان ات ع وير معلوم ة؛ تط ة الدولي وث الزراعي ارية للبح االستش

ا                  وي لمج ديم دعم ق ة؛ تق ا الالتيني دد       والمشارآة فيها، وخصوصًا في أمريك ة للعمل المتع ل األولوي
وجي       دة     (التخصصات المتعلق بالتنوع البيول ة        ) عدة مطبوعات جدي ق بالتقان وللمجال اآلخر المتعل

ال                         ل الجب ة بموضوعات مث ين المصالح والمعني رق العمل المشترآة ب دد من ف الحيوية، وآذلك لع
 .والتصحر وغير ذلك

 
ة        وشملت األنشطة خلق الوعي بأهمية التنوع ال       -9 ة لألغذي وارد الوراثي بيولوجي واستخدام الم

دا ة وهولن ين المنظم امج الشراآة ب ن برن ل إضافي م ة، بتموي ة . والزراع واد المطبوع وآانت الم
 .8، والشباب7، والعلماء6 ، وواضعي السياسات5واألنشطة تستهدف الجمهور العام

ة عن استخدام األ -10 اٍر أيضًا في تطوير أنشطة ميداني ة من األراضي والعمل ج ة البري غذي
ويجري العمل في انتقاء أصول الشوفان لألعالف في          . العشبية في آل من تشاد والسودان والنيجر      

تان وب الهآل من باآس ان والصين ونيب ة . وت رامج رصد ومشروعات ميداني ا يجري وضع ب آم
. فيجي والمغرب  تو والعرضها على التمويل من مختلف الجهات المتبرعة في آل من الصين وفانو         

بية                 ة إلدارة األراضي العش وعقدت اجتماعات خبراء عن استخدام وإدارة أصناف األعالف المحلي
يل       ع المحاص ة م ي دورة زراعي تخدامها ف ة والس فة دائم ي/بص وع    .9الرع ي التن ل ف ذ العم وأخ

د، وستجري   البيولوجي والتنوع الوراثي المتعلق بالموارد الوراثية في األراضي العشبية في التزاي            
رة  ي فت افية ف طة إض ة 2006-2005أنش دورة الزراعي تخدام وإدارة ال ق باس ا يتعل  فيم

ة              /للمحاصيل اج األغذي ة إلنت المراعي؛ وإدارة المجمَّع الحيوي لألراضي العشبية، واألعشاب البري
ع                       ائق ودراسات الحاالت وفي أنشطة الصيانة في الموق واألعالف، إلى جانب مساهمات في الوث

 .لمتعلقة باألعشاب والبقوليات واألعشاب الطبيةا
 

                                                           
ا               : الجمهور العام  5 اد وآمبودي ا وتش ديو لكل من إثيوبي آان من المواد التي ُأنتجت سلسلة من ستة أشرطة في

 .ذية العالميوالنيجر؛ وستوزع هذه األشرطة على نطاق واسع أيضًا لالحتفال بيوم األغ
شملت المواد ملفًا بثالث لغات يغطي أحد عشر محورًا فنيًا؛ آتابًا عن المعارف التقليدية : واضعو السياسات 6

وع                    زارعين بوصفهم حراس التن في بحيرة تشاد لكل من تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا؛ آتابًا عن الم
 .البيولوجي لكل من إثيوبيا وبيرو والفلبين

شملت المواد دراسات حاالت عن أصناف األرز في آسيا وعن اليام في بينان، واألعشاب       : تمع العلمي المج 7
 .المحلية في منطقة السهل وشمال أفريقيا

ة لكل من        : الشباب 8 م المتحدة للبيئ شملت األنشطة سلسلة من آتّيبات تربوية ُأعدت بالتعاون مع برنامج األم
د؛ ولكل   هباآستان وب  ان والهن ا        وت الي وموريتاني ا فاصو وم ا، ولكل من بورآين ا وآيني دا وتنزاني من أوغن
 .والنيجر

CGRFA/J3103a 

امبوس    9 ي آ ات ف ذه االجتماع دت ه واي (عق ل وأوروغ ين والبرازي ا )األرجنت ي باتاغوني ين (، وف األرجنت
يلي يا    )وش رق آس وب ش ي جن ا    (؛ وف ام، ماليزي ين، فييتن د، الفلب يا، تايلن ة اله )إندونيس ي منطق ا ماليي؛ وف

 ). وباآستاننيبال، الهند) التبت(باآستان، بوتان، الصين (
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ة    -11 دمات األمان دمت خ بية ق ا أن إدارة المحاصيل واألراضي العش ألرز  آم ة ل نة الدولي للس
ر       200410 ن النظ ي يمك ة الت ة المرآزي و النقط ألرز أن األرز ه ة ل نة الدولي رى الس ا  وت ى منه إل

ذائ         ين الزراعة واألمن الغ وجي الزراعي    العالقات المتبادلة ب وع البيول ة والتن ام   . ي والتغذي وفي ع
 ُنفذت أنشطة تحضيرية عديدة لضمان امتالك ناصية المحاور الحاسمة على نطاق واسع، بما              2003

ة والزراعة في ُنظم          ة لألغذي وارد الوراثي في ذلك الدور الحاسم الذي يؤديه التنوع البيولوجي والم
 .اإلنتاج القائمة على األرز

 
عقدت المنظمة ثالث حلقات عملية إقليمية      . زراعة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية     ال -12

ا      دن في آوب ام الم ة   (عن إطع ا الالتيني ا   ) مدن أمريك رن األفريقي   (وفي أديس أباب دان الق وفي ) بل
رب  ا (المغ مال أفريقي دان ش ام ) بل ة   . 2003ع لطات البلدي ة الس ى توعي ات عل ذه الحلق اعدت ه وس
رامج                     والحكومي دان والسياسات والب ذه البل دن السريعة التوسع في ه ام الم ة بالقضايا المتعلقة بإطع

ى عمل تخطيط استراتيجي للزراعة               . التي يجب النظر فيها    ة عل وساعدت المنظمة السلطات البلدي
ي للمنتجين             دعم الفن زويال، آو       (الحضرية، وابتكار التقانة وإقامة آليات ال ا، فن اراغواي، بوليفي ت ب

 ).ديفوار، الكونغو، ناميبيا
 

ات     -13 ة صحة             . االتفاقية الدولية لوقاية النبات ة من أجل حماي دابير الصحة النباتي الج ت وهي ُتع
ات الضارة  ن اآلف ات م ة، دون أن   . النبات وراثي بصفة عام بالزم ال رك ال المة تح ك س مل ذل ويش

انوني لوضع المعايير الدولية لتدابير وهذه االتفاقية هي الصك الق. يقتصر على المحاصيل الزراعية
الصحة النباتية التي جاء ذآرها في اتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية في منظمة التجارة                

ا    .العالمية دى وقد ُعدلت االتفاقية أخيرًا إلظهار دوره ة     آمنت دابير الصحة النباتي دولي لت .  للتنسيق ال
رة ع  ارًا آبي اك أخط أن هن رف ب ي تعت ى   وه ع إل ة، ترج ارًا بيئي مل أخط ة، وتش ى الصحة النباتي ل

وراثي   بالزم ال دولي لل رك ال ات  (التح ر آف ي ُتعتب ورة الت ة المح ات الحي ك الكائن مل ذل ، )ويش
ات     ات والمنتج ى المحاصيل والنبات رًا عل ادًا آبي د اعتم ي تعتم ة الت دان النامي ام البل ًا أم وخصوص

نة ة والمحّس ة المجلوب ان م. النباتي ين المطبوعات وآ ةن ب دابير الصحة النباتي ة لت ايير الدولي ، المع
وراثي        د       (والخطوط التوجيهية الفنية لسالمة تحرك البالزم ال ة مع المعه داده المنظم اشترك في إع

 ).الدولي للموارد الوراثية النباتية
 

   الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة- 2
 

ين  -14 دول ُيب ة الخاصة2الج رة   الميزاني ي فت ة ف ة الحيواني وارد الوراثي ان البرامجي للم  بالكي
 .ويشمل ذلك مرتبات موظفي المنظمة. السنتين، في قسم اإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانية

 
 ألنشطة الموارد الوراثية 2005-2004ميزانية البرنامج العادي للفترة المالية : 2الجدول 

 وناتالحيوانية، والوزن التقديري لهذه المك
 الميزانية العنصر البرامجي

)باأللف دوالر(
الوزن التقديري للمكونات 
المتصلة بالموارد الوراثية 

 الحيوانية
االستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثية لحيوانات      

 المزرعة
 مرتفع 454

ة في ة الحيواني وارد الوراثي التقرير األول عن حالة الم
ل التي لها أولوية لتحسين إدارةالعالم، مع تحديد األعما   

 مرتفع 1 163 

                                                           

CGRFA/J3103a 

ألرز      المتحدة  طلب مؤتمر المنظمة من الجمعية العامة لألمم       2/2001بموجب القرار    10 ة ل .  إعالن السنة الدولي
ام                 م المتحدة ع ة لألم ة العام ألرز      2004وقد أعلنت الدورة السابعة والخمسون للجمعي ًا ل ًا دولي ان  .  عام وآ

م المتحدة                        تخص ة لألم ة العام اريخ الجمعي دة في ت ابقة جدي د س ة لمحصول وحي وُطلب من    . يص سنة دولي
 .المنظمة تسهيل تنفيذ نشاطات هذا العام بالتعاون مع المنظمات األخرى ذات الصلة
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 هذه الموارد وصيانتها
ة   وارد الوراثي ة الم ة حال ة لمتابع ذ آلي داد وتنفي إع
 الحيوانية في العالم لمساعدة البلدان في هذا المضمار

 مرتفع 228

ة إلدارة    كوك تنظيمي ات وص ار للسياس ع إط وض
 الموارد الوراثية الحيوانية

 آبير 131

 
ة    (.االستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة        -15 ) االستراتيجية العالمي

تتألف من آلية حكومية دولية، ومرفق أساسي قطري للتخطيط والتنفيذ، وبرنامج عمل فني، ووضع 
دعم األنشطة األساسية في النقطة       . التقارير والتقييم  ة  وموارد البرنامج العادي هي التي ُت  المرآزي

ة   ة والزراع ة األغذي ي منظم ودة ف ة الموج ة   . العالمي ة الدولي ل الحكومي ة العم د أوصت جماع وق
المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية في دورتها الثالثة بمزيد من تطوير االستراتيجية العالمية لتزويد 

ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ى استخدام وتنمي نة عل درة محّس دان بق ة البل اط المرآزي ة النق ة، وبتقوي
 .11الوطنية واإلقليمية، أو إنشاء المزيد منها

 
ا                   -16 ال التي له د األعم الم، مع تحدي ة في الع التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيواني

وارد وصيانتها  ذه الم ين إدارة ه ة لتحس ام  . أولوي ي ع ينتهي ف ة، س تراتيجية العالمي ياق االس ي س ف
ة   .  بلدًا156قد قدمت المنظمة التدريب والدعم الفني والمالي إلى  و. 200612 ارير القطري وستكون التق

ذي هو معروض                  . هي أساس التقرير األول    ات العمل االستراتيجي، ال ر أولوي ك تقري وسيشمل ذل
ة داد األمان ة من إع ي شكل مشروع وثيق ة ف ة العاشرة للهيئ دورة العادي ى ال ة . عل وتتضمن الوثيق

CGRFA-10/04/9   داد ة إع ن عملي افية ع ات إض ة    معلوم وارد الوراثي ة الم ن حال ر األول ع التقري
 .الحيوانية في العالم

 
ير وضع    -17 ى تيس ة عل تعمل المنظم وارد   وس ة إلدارة الم ات وصكوك تنظيمي ار للسياس إط

ة والعالمية،   وستكون التقارير القطرية هي أساس وضع اُألطر الوطنية واإلقليمي         .الوراثية الحيوانية 
ر األول عن                       يًا في التقري ة  آما أن القدرة على وضع السياسات والتنظيم ستكون عنصرًا أساس حال

الم        ة في الع دعم من جانب             . الموارد الوراثية الحيواني ذلك ال وسيكون اشتراك أصحاب الشأن، وآ
 .المتبرعين أمرًا حاسمًا في وضع إطار سياسات فعال

 
 لحرجية   الموارد الوراثية ا-3

 
 المكونات ذات الصلة بالموارد 2005-2004ميزانية البرنامج العادي للفترة المالية : 3الجدول 

 الحرجية، والوزن التقديري لهذه المكونات
 الميزانية العنصر البرامجي

)باأللف دوالر(
الوزن التقديري للمكونات 
المتصلة بالموارد الوراثية 

 الحرجية
تدامة للغا ي   اإلدارة المس ة واألراض ات الطبيعي ب

 الحرجية
 منخفض 1 476

 منخفض 979 مزارع الغابات واألشجار الموجودة خارج الغابات
 منخفض للغاية 844 صيانة البيئة في الغابات واألنظمة اإليكولوجية الهشة

ب       ع المكات االت م تورية واالتص زة الدس م األجه دع
 اإلقليمية

 غير متاح 1862

                                                           

ف ف

ة أ 11 وارد  "، CFRFA-10/04/7نظر الوثيق ة إلدارة الم تراتيجية العالمي وير االس ن تط د م دم عن مزي ر تق  تقري
 ".الوراثية لحيوانات المزرعة

CGRFA/J3103a 

ة    12 ي        "، CFRFA-10/04/9انظر الوثيق ة  ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ر األول عن حال ي إعداد التقري دم  التق
 ".العالم وتقرير عن أولويات العمل االستراتيجي
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دعمًا فنيا لوآاالت البلدان األعضاء من أجل صيانة الموارد الوراثية الحرجية    ُتقدم المنظمة    -18

ونقطة الترآيز هي نقل المعلومات والتحليالت والمعارف والتقانات        . وإدارتها واستخدامها المستدام  
ات    بكات وآلي ة الش ات وإقام ب المطبوع ى جان ن أدوات االتصاالت، إل عة م ة واس بفضل مجموع

امج           3دد الجدول   وُيع. التوأمة  العناصر البرامجية التي لها صلة بالموارد الوراثية الحرجية في البرن
رة     ي فت ات ف لحة الغاب دى مص ادي ل وظفين  2005-2004الع ات الم ك مرتب مل ذل دث  .  ويش د ح وق

ه                    ان علي ا آ ة عم ة الحرجي وارد الوراثي ادي ألنشطة الم امج الع تخفيض آبير في مخصصات البرن
 . المالية السابقةاألمر في الفترة

 
ة      .تقييم وتقدير األصناف الدولية والتجارب على األصول      -19 ات إقليمي وفير تطبيق ى ت  تهدف إل

ة        ة االجتماعي جار ذات األهمي ناف األش ى أص ة عل ة المقارن وث الميداني ائج البح ة لنت وعالمي
ع منظ        اون م ة بالتع ات الوطني ب المؤسس ن جان اؤها م بق إنش ي س ادية، الت ة  واالقتص ة األغذي م

ك               . والزراعة وقد ترآزت األنشطة األخيرة بصفة أساسية على أصناف المناطق القاحلة، بما في ذل
يم  ية عن . Prosopis وأشجار (Azadirachta indica)أشجار السنط والن ائج الرئيس د ُنشرت النت وق

ى اإلن                     ائج عل ذه النت ا وضعت ه ت، آم دة التي ُأدخل وضمن  . ترنت تأقلم األصناف واألصول الجدي
وب            سيلفا ميديترانيا إطار    بدأت المنظمة والمعهد الفرنسي للبحوث الزراعية في االتصال ببلدان جن

ا               ات التي سبق إدخاله تظم ألصناف المخروطي أوروبا وشمال أفريقيا من أجل عمل استعراض من
 .في منطقة البحر المتوسط

 
ار النا     :األمن البيولوجي في الغابات    -20 وراثي ألشجار             أصبحت اآلث بالزم ال ادل ال شئة عن تب

د من منظور           وجي  الغابات في األجلين القصير والطويل موضع اهتمام متزاي وصدر  . األمن البيول
دير ظاهرة                ة من أجل تق " الغزو "تكليف بعدد من االستعراضات العالمية ودراسات الحالة اإلقليمي

ى أصن         . عند إدخال أشجار الغابات    ام خاص إل ة السهل       Prosopisاف أشجار    واتجه اهتم في منطق
والشرق األدنى، وبقية األصناف الخشبية في أفريقيا الجنوبية والبلدان الجزرية الصغيرة في غرب             

ة                     . المحيط الهندي  ة ُنشرت خطوط توجيهي ة النباتي وارد الوراثي دولي للم د ال وفي شراآة مع المعه
وراثي لكل من أشجار                بالزم ال ة ال  الصنوبر والسنط، ووضعت في صورة           فنية عن سالمة حرآ

ة امج  . رقمي ا أن برن وجي آم ن البيول وارد    األم ديل الم وث تع ن بح ًا ع ًا جاري  يتضمن استعراض
ات              . الوراثية ألشجار الغابات   ة تطبيق وسيدخل هذا االستعراض ضمن استعراض أوسع يشمل حال

 .التقانة البيولوجية واتجاهاتها في مجال الغابات
 

ة    البذور ومو  -21 اثر الحرجي ة           :اد التك ار الحرجي واد اإلآث ة بم انتهى استعراض القضايا المتعلق
وهو ُيعالج آًال من القضايا التقليدية والفنية وُيبرز التحديات الجديدة مثل االنعكاسات العملية لحقوق    

اض  ُنشرت مسودة االستعر 2003وفي عام . الملكية، وأمثلة من اتفاقات التحويل المادي في الغابات      
ة         . العالمي ألدلة اإلرشاد ذات األهمية لبذور أشجار الغابات        ات آمّي وفير بيان ى ت ويجري العمل عل

ا    ب عليه ات والطل ذور الغاب ي عرض ب ات ف ة واالتجاه ة العالمي ن الحال ات إحصائية ع . ومعلوم
ة؛    ة عالمي ات حرجي ي وضع تقييم ة ف دات المنظم ة وح ل بقي تكماًال لعم ة اس ذه الدراس تكون ه وس
ي         ات ف ة واالتجاه ها؛ والحال اب وعرض ى األخش المي عل ب الع رض الطل تقبل ع ات مس ودراس

 .الغابات المزروعة
 

ة  -22 وارد الوراثي يانة الم ة      ص وارد الوراثي يانة الم ات لص ع منهجي ي وض اط ف اهمت بنش  س
داني   ك بفضل تصنيف مي ة، وذل ع الحرجي ارج الموق ع وخ ي الموق ة  ف وع األصناف المحلي  لمجم

ة عن صيانة                 . وبةوالمجل ة الفني ومرت الخبرة المكتسبة بعملية تجميع وتلخيص في سلسلة من األدل
وارد    دولي للم د ال ة والمعه ا بواسطة المنظم ى إنهائه ل عل ة يجري العم ة الحرجي وارد الوراثي الم

يل األول، وصدر الدل. ةالوراثية النباتية ومرآز بذور الغابات التابع للوآالة الدانمرآية للتنمية الدولي
CGRFA/J3103a 
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. وهو يرآز على الصيانة في الموقع باللغتين اإلنكليزية واإلسبانية، ثم ُترجم إلى الصينية والفرنسية
 . في الجزر المكسيكيةPinus radiataآذلك ُقدم الدعم لمبادرة دولية لصيانة الموارد الوراثية ألعداد 

ذها          هو أح   صيانة الغابات والتنوع البيولوجي والحياة البرية      -23 ة التي ُينف د العناصر البرنامجي
ة                اطق المحمي ة والمن اة البري ة لتشجيع إدارة الحي وفي الماضي القريب      . اآلن قسم الموارد الحرجي

دخل                د ال . رّآز البرنامج على االستخدام المستدام للحياة البرية من أجل الحصول على األغذية وتولي
ة واأل اة البري وجزة عن الحي ا صدرت مطبوعات م ا، آم ة وأفريقي ا الالتيني ي أمريك ذائي ف من الغ

ـد        ـة الطرائ ـب تربيـ ى المطبوعات المخصصة ألساليـ  وآآل الحشائش   (Agouti paca)باإلضافة إل
(Thryonomys swinmderianus)ـرة ـات الصغيـ ن الثدييـ ا م ـاالت . ، وغيرهم ـن المجـ ـن بيـ ومـ

لمحمية، فعالية صيانة التنوع البيولوجي، التوفيق بين فعالية اإلدارة في المناطق ا: المحورية الحالية
ات                     وراثي لحيوان وع ال تدام للتن تدامة، االستخدام المس ة المس ة الريفي ة والتنمي إدارة المناطق المحمي

ة عن                         . الغابة ة العالمي ادرة من مرفق البيئ وهناك نشاط برامجي رئيسي يجري اآلن هو إعداد مب
امج     . تات البرية ذات األهمية االقتصادية في الموقع      أفضل الممارسات لصيانة النبا    آما يساعد البرن

ة في األصناف         البلدان األعضاء على الوفاء بمتطلبات االتفاقيات الدولية مثل          اتفاقية التجارة الدولي
 .النباتية والحيوانية البرية المهددة باالنقراض

 
ام            آمتابعة لتوصيات الدو   :الحلقات العملية اإلقليمية   -24 ات ع ة الغاب  1997رة الثالثة عشرة للجن

ة                ات عمل إيكولوجي ة، وتنظيم حلق ة الحرجي دعمت المنظمة إعداد تقديرات قطرية للموارد الوراثي
ة ُدعيت           .إقليمية لصيانة تلك الموارد واستخدامها المستدام      ة والوطني االت الدولي وبالتعاون مع الوآ

ا      ) 2002( الوسطى وفي آوبا والمكسيك       إلى انعقاد حلقات عمل إقليمية في أمريكا       وفي وسط أفريقي
ة           آما قدمت المنظمة مدخالت لحلقة العمل     ). 2003( ة الوراثي وارد الحرجي امج الم  التوليدية عن برن

ادي        يا والمحيط اله ة،                  . في إقليم آس ديرات قطري دة، شملت تق ائق عدي ة ُأعّدت وث ذه العملي اء ه وأثن
ة   ة إقليمي ل إيكولوجي ة، وخطط عم ام  . وملخصات إقليمي ديث نظ ات لتح ذه المعلوم تخدمت ه واس

 .REFORGENالوراثية الحرجية المعلومات العالمي لدى المنظمة عن الموارد 
 

ة،              ،وبموجب التعاون الدولي   -25 دولي لمنظمات البحوث الحرجي اد ال  عملت المنظمة مع االتح
ة            د    (ومراآز حصاد المستقبل التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولي األخص المعه وب

وث الح       دولي للبح ز ال ة والمرآ ة النباتي وارد الوراثي دولي للم وث    ال دولي لبح ز ال ة والمرآ رجي
ة،         ) الزراعة المختلطة بالغابات   وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمي

وث    د البح ة ومعاه ة القطري ات، واإلدارات الحرجي امج  . والجامع تكمل برن ابع SylvaVocواس  الت
ائ      طلحات الش ة المص وث الحرجي ات البح دولي لمنظم اد ال ة    لالتح وارد الوراثي ال الم ي مج عة ف

ية       ة والفرنس ف باإلنكليزي ع تعري ع وض وجي، م األمن البيول ة ب ة، والمصطلحات المتعلق الحرجي
وقدمت المنظمة مدخالت إلعداد برنامج العمل الموسع عن التنوع البيولوجي . واأللمانية واإلسبانية

امج   الحرجي بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، وتابعت خطوات هذا   البرنامج عن آثب، وهو البرن
وارد  ة بشأن الم ة واإلقليمي ل الوطني ة الحاضرة وخطط العم ة عن الحال ات مرجعي دم بيان ذي ُيق ال

ة ة الحرجي ي  . الوراثي راء الفن ق الخب ات فري ي اجتماع ين ف خاص المهم ة األش دمت المنظم وق
 .رجيالمخصص الستعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الح

 
، بما في ذلك مشروعات تتضمن       للمشروعات واألنشطة الميدانية  وُقّدمت مساعدات مرّآزة     -26

ام          ا؛ النظ جار وتربيته ين األش ا؛ تحس ا وتبادله ا ومناولته ذور وإنتاجه ع الب ن جم رًا ع عنص
ات اإليكولوجي وصيانة الموارد الوراثية؛ إدماج صيانة الموارد الوراثية في ممارسات إدارة الغاب              

ة  اطق المحمي رب        . وإدارة المن ر والمغ ان ومص ين ولبن ا والص دان ترآي ك البل ين تل ن ب ان م وآ
وهناك مشروع في شمال الصين يتناول استدامة مصدات الرياح من أشجار الحور بفضل   . وناميبيا
ة الحشرية   ةطويل في مكافح القصير واللألجلين  النهج الخنفساء   (Anaplophora glabripennis اآلف

 ).اآلسيوية طويلة القرن
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 من خالل رفع مستوى نظام المعلومات العالمي لدى المنظمة عن           واستمرت أنشطة اإلعالم   -27

. الموارد الوراثية الحرجية بعد ُنقل محتواه إلى نظام المعلومات التابع لمصلحة الغابات في المنظمة
دة الص          ة في           وبقدر استطاعة النظام الجديد ُأدمجت المعلومات الجدي ات العمل اإلقليمي ادرة من حلق

ات دة البيان ددان . قاع ر الع اء  30 و29وُنش رة أنب ن نش ة  م ة المعنون ة "المنظم وارد الوراثي الم
ـات   Forest Genetic Resources) 3800"الحرجية ثالث لغ ا     ). نسخة ب لة بأآمله ذه السلس  وأصبحـت ه

ة  ورة رقمي وافرة بص ية . اآلن مت فحة الرئيس من الص رامج   م13وتتض ن الب يلية ع ات تفص علوم
ا                 ة به رامج المتعلق واألنشطة التي ُتنفذ في مجال الموارد الوراثية الحرجية، ووصالت للعمل في الب

 .داخل المنظمة وخارجها
 

دت  -28 ة  وعق ة الحرجي الموارد الوراثي ة  راء المعني ة الخب ة  جماع ا الثالث ة دورته ي المنظم  ف
 مقترحات فنية لتحسين إطار برنامج عمل        الجماعةوناقشت  . 2003تشرين الثاني   /عشرة في نوفمبر  

ا                      ا أنه ة، آم ددًا من مجاالت األولوي رزت ع يقه، وأب المنظمة بشأن الموارد الوراثية الحرجية وتنس
الم  اليم الع ة بحسب أق وائم أصناف األشجار المهم ّدثت ق رة . ح ة عش دورة الثاني ر ال ا تقري ذه أم له

وافر   ) 2001 (الجماعة  و مت ى        فه بانية في النسخة المطبوعة وعل ية واإلس ة والفرنس اآلن باإلنكليزي
اإلنترنت

ب

14. 
   الموارد الوراثية السمكية-4

ذ           4يتضمن الجدول    -29 ة التي ُتنف ة الرئيسية المخصصة للعناصر البرامجي ادات الميزاني  اعتم
ي مصلحة مصايد ا   مكية ف ة الس الموارد الوراثي ق ب رة تتعل ا أنشطة آثي ي إطاره ماك ضمن ف ألس

رة     ة للفت ي المنظم ادي ف امج الع ة البرن اًال   2005-2004ميزاني لة اتص طة المتص ّين األنش و ُيب ، وه
وظفين،  ر الم ن غي رية م وارد البش ات الم مكية، ومخصص ة الس الموارد الوراثي ط ب رًا فق مباش

 .ومرتبات موظفي المنظمة
 

ة السمكية، وفي إطار         وقسم الموارد السمكية هو الوحدة األساسية المعنية ب         -30 الموارد الوراثي
ة،           اء المائي ة األحي ة وتربي اه الداخلي وارد المي ب إدارة م ن جان ال م م األعم ذ معظ م ُتنف ذا القس ه
ات واإلحصاءات السمكية، وإدارة                   ة، ووحدة المعلومات والبيان وارد البحري بمساعدة من إدارة الم

 .تخطيط تنمية مصايد األسماك
 

دونات          والمعلومات ال  -31 ة وم متعلقة بالموارد الوراثية السمكية مقدمة في شكل خطوط توجيهي
ة       ة عن مصايد األسماك             (سلوك وبروتوآوالت ومطبوعات فني ائل الدوري ة والرس ارير الفني ؛ )التق

ؤتمرات، وفي             اء        آما أنها مقدمة في المطبوعات العلمية، ووقائع الم ة األحي ة لتنمي النشرة األخباري
ة  ي تالمائي درها الت ةص ى    ف، والمنظم ماك عل ايد األس لحة مص ع مص ى موق
 ).asp.default/fi/org.fao.www://http(اإلنترنت
 المكونات ذات الصلة بالموارد 2005-2004ميزانية البرنامج العادي للفترة المالية : 4الجدول 

 التقديري لهذه المكوناتالوراثية السمكية، والوزن 
 الميزانية العنصر البرامجي

)باأللف دوالر(
الوزن التقديري للمكونات 
المتصلة بالموارد الوراثية 

 السمكية
 منخفض 303.9 تشجيع الصيد الرشيد وتربية األحياء المائية

ايد     تراتيجي للمص ل االس المي والتحلي د الع الرص
 الداخلية وتربية األحياء المائية

 منخفض 462.5

                                                           
13 http://www.fao.org/forestry/fgr. 
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ة              اء المائي ة األحي ة وتربي زيادة إسهام المصايد الداخلي
 في إمدادات األغذية في العالم

 منخفض 106.0

ات     ة والبيان مكية البحري وارد الس ى الم رف عل التع
 البيولوجية

 متوسط 74.4

 
ة -32 اء المائي ة األحي يد وتربي لوك للصيد  تشجيع الصيد الرش ة الس ذ مدون ه لتنفي  يواصل دعم

وجي بفضل  وع البيول ة التن يد واتفاقي ة األالرش ة األغذي ي اجتماعات منظم ارآة ف ل المش نشطة مث
ا؛ ونشر   وجي وغيرهم وع البيول ة التن ة واتفاقي ماك الخطوط الوالزراع ة عن مصايد األس توجيهي

مكية    ة الس وارد الوراثي أن الم ة بش ديات دولي يم منت ة؛ وتنظ اء المائي ة األحي ين  . وتربي ن ب ان م وآ
 : ما يلي2003-2002األنشطة في الفترة المالية 

 
المي لمصايد   • اء الع ة ومجلس اُألمن ة والزراع ة األغذي ا ومنظم ة إيطالي ع حكوم اون م التع

 وأمكن   .(FINGER)في إقامة شبكة معلومات عن الموارد الوراثية السمكية         ) آندا(األسماك  
ة والمعلومات      وضع إطار واستراتيجية لتحسين فرص الوصول إلى تنوع ا         ات المائي لحيوان

 .عنها، آما ُتجرى دراسات حالة إلدراج هذا اإلطار واالستراتيجية في شبكة للمعلومات
ي      • از الفرع ة للجه دورة الثامن ل ال وجي، مث وع البيول ة التن ات اتفاقي ي اجتماع ارآة ف المش

رة من   المعني بالمشورة العلمية والفنية والتقنية في اتفاقية التنوع البيولوج      ى  10ي في الفت  إل
 . في مونتريال، آندا2003آذار / مارس14

 
ديات المشارآة في     • ة، والتشجيع                 المنت اء المائي ة األحي يد وتربي ة لتطوير الصيد الرش  الدولي

ة الع   ل حلق ا، مث المة       معليهم ن الس ماك ع ايد األس المي لمص ز الع دها المرآ ي عق ل الت
دت في نيروبي       البيولوجية وتقدير أخطار األصناف المح     ا، التي ُعق ًا في أفريقي  ،ورة وراثي

يا                   2002شباط  /فبراير ة في آس اء المائي ة األحي ؛ ومع هيئة نهر الميكونغ وشبكة مراآز تربي
ة  ي جامع ة الخاصة بالبحار ف ة والمنح المي لصون الطبيع اد الع ادي، واالتح والمحيط اله

ة لل              ات الدولي راء عن اآللي دت مشاورة خب واع      آاليفورنيا عق يد لألن ة واالستخدام الرش رقاب
رة من                ة السمكية في الفت ُنظم اإليكولوجي ى    27األجنبية في ال  في   2003آب  / أغسطس  30 إل

ا وشيلي           اديميين في أوروب آسيشوانغبانا، في جمهورية الصين الشعبية؛ ومع الشرآاء األآ
ة األجن       وارد الوراثي تدامة للم ن اإلدارة المس ة ع ل دولي ة عم د حلق ي عق ورة  ف ة والمط بي

ن     رة م ي الفت ي ف وجي المحل التنوع البيول ا ب ى 24وعالقته بتمبر26 إل ول / س ي 2003أيل  ف
 .بويرتو فاراس، شيلي

 
ة   -33 اء المائي ة األحي ة وتربي ايد الداخلي تراتيجي للمص ل االس المي والتحلي د الع دم الرص ُيق

تخدم  دة المس واع والسالالت الجدي مكي، واألن اج الس يالت لإلنت ة تحل ماك وتربي ي مصايد األس ة ف
ى اإلنترنت عن               . األحياء المائية، واألصناف الوافدة    ات عل  ادخال وسيستمر العمل في قاعدة البيان

اج السمكي تجمع               . (DIAS)ية  المائاألنواع   ة باإلنت آما أن قاعدة البيانات اإلحصائية السمكية المعني
ر و   اء وُتعتب دان األعض دمها البل ي ُتق ات الت اج المعلوم ات اإلنت ل اتجاه يلة لتحلي ين  . س ن ب ان م آ

أنشطتها النوعية إدماج قاعدة البيانات المذآورة في النظام العالمي للمعلومات عن مصايد األسماك          
(FIGIS). 

 
ة          -34 دادات األغذي ة في إم اء المائي ة األحي ة وتربي ادة إسهام المصايد الداخلي  تشمل إصدار  زي

ـي         وثائق فنية لوصف وتقييم مختلف        اج السمكـ ى اإلنت ا عل ات وتأثيراته ـة    . التقان ـن الوثيقـ وتتضمـ
CGRFA-10/04/10 Annexقائمة بالمطبوعات الخاصة بهذا الموضوع . 
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ة     -35 وارد البحري ن الم ة ع ات البيولوجي ين البيان وارد    تحس ى الم رف عل امج التع ديره برن  ي
ة    اج أدل وارد السمكية      السمكية البحرية والبيانات البيولوجية من أجل إنت وائم حصر الم  تصنيفية وق

ة ة التجاري ة  . ذات األهمي ي الوثيق دة ف ذه الوح ي تصدرها ه ات الت داد المطبوع رد تع -CGRFAوي
10/04/10 Annex. 

 
ر    :المشارآة في األنشطة المشترآة بين الوآاالت وبين المصالح     -36 الرئيسى   يشمل عمل المق

ة    ة والعالمي طة اإلقليمي ذلك األنش وجي،      وم. وآ وع البيول ة التن ارجيين اتفاقي رآاء الخ م الش ن أه
ة      ) سابقًا المرآز الدولي إلدارة موارد األحياء المائية      (والمرآز السمكي الدولي     وشبكة مراآز تربي

ة     بكة الدولي غ، والش ة حوض الميكون ة، وهيئ ا الحيوي ر البيولوجي يا، ومختب ي آس ة ف اء المائي األحي
ة ف    فات الوراثي ة بالص ة       المعني ي الجماع ة ف وارد الوراثي امج الم ة، وبرن اء المائي ة األحي ي تربي

ا                 المي لمجلس مصايد األسماك، وغيره االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومجلس اُألمناء الع
ايد       ة مص يوية، وجمعي ماك اآلس ايد األس ة مص ل جمعي ماك مث ايد األس ة لمص ات الفني ن المنظم م

ا   ة، والجمعي ماك األمريكي دولي       األس س ال ة والمجل اء المائي ة األحي ة لتربي ة واألوروبي ت العالمي
ار  اف البح ات       . الستكش ي المجموع ماك ف ايد األس لحة مص ارك مص داخلي ُتش عيد ال ى الص وعل

ات               وجي وأخالقي وع البيول المشترآة بين المصالح والمعنية باألمن البيولوجي والتقانة الحيوية والتن
 .عات التي تهتم بقضايا الموارد الوراثيةاألغذية والزراعة، وهي الجما

   التنوع البيولوجي للتربة وإدارة نظامها اإليكولوجي-5

رة   -37 اء الفت ة     2003-2002أثن ة األغذي ي منظم ات ف ة النبات ة وتغذي ت إدارة الترب  لعب
ة  وجي للترب وع البيول ة التن ة بأهمي ين التوعي ل تحس ن أج يًا م ة دورًا رئيس ة /والزراع الوظيفي

ة صحة                     ال ة األنشطة لتقوي ى جانب تعبئ تدامة، إل ة ومس بيولوجية للتربة من أجل زراعة منتج
ة ب  /الترب ن جان ة م ة المتكامل ة اإليكولوجي اليب الزراعي اع األس وجي واتب ام البيول إدارة النظ

ن أجل                . المزارعين تخدامها م ة واس ويشمل ذلك تقدير  تأثيرات مختلف ممارسات إدارة الترب
ا   ز التف ُنظم           تعزي ف ال ي مختل ة ف دمات البيئي ديم الخ ات وتق اه والنب ة والمي ين الترب عالت ب

ة     ذيات، حبس             . الزراعية ومختلف المحيطات الزراعي ر دورة المغ ذا العنصر األخي ويشمل ه
ون  ة (الكرب ازات الدفيئ ات غ ة  )ضبط انبعاث درولوجي والرقاب ام الهي ى النظ ة عل ، والمحافظ

 .عين خيارات لتكثيف الزراعة مع حماية الموارد الطبيعيةالبيولوجية، مما يتيح للمزار
 

وارد                -38 ادي والم امج الع ن خالل البرن ة، م ي المنظم ويقدم قسم تنمية األراضي والمياه ف
من خارج الميزانية، دعمًا ألنشطة متعلقة بإنتاجية التربة وإدارة موارد األراضي في عدد من              

دهور األراضي           ترآيز على أفر  الالبلدان النامية، مع     يقيا نظرًا للوضع المزمن فيها من حيث ت
ذائي    دول     . وانعدام األمن الغ ّين الج ي             5وُيب ادي ف امج الع ة البرن ن ميزاني ديرات الصرف م  تق

ي               2005-2004فترة   ، بما في ذلك تكاليف الموظفين، من أجل تعزيز قدرات البلدان األعضاء ف
وجي      وظيفتها البيولوجية من خ  /مجال حياة التربة   التنوع البيول ي ب امج الفرعي المعن الل البرن

دا ة وهولن ين المنظم راآة ب امج  الش ابع لبرن ة . والت ين المنظم راآة ب روع الش ا أن مش آم
ام    ه ع ق علي ذي ووف رويج، ال رقية   2003والن ا الش ي أفريقي ة ف طة المنظم يقوي أنش وال . ، س

ي           تترآز األنشطة على الموارد الوراثية في حد ذاتها بل إنه           ة ف اة الترب اهمات حي اول مس ا تتن
 .الوظائف الزراعية واإليكولوجية وفقًا ألسلوب النظام اإليكولوجي

ة       : 5الجدول   وجي       2005-2004ميزانية البرنامج العادي للفترة المالي التنوع البيول ة ب  المتعلق
 في التربة وإدارة النظام اإليكولوجي للتربة، والوزن التقديري لهذه المكونات

 الميزانية نصر البرامجيالع
باأللف (

الوزن التقديري للمكونات 
المتصلة بالتنوع البيولوجي 
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 للتربة )دوالر
ة  ي والترب ة األراض ي –إنتاجي تخدامات األراض  اس

وارد استخدامًا             اء واستخدام الم ى البق المنصفة والقادرة عل
تخدام   ارات االس ة خي ارآية وأقلم ة التش ؤًا بفضل التنمي آف

  اإلدارة المستدامة مع الظروف المحلية وممارسات

 منخفض 937

ل     ن أج ددة التخصصات م رارات المتع اذ الق ات اتخ عملي
اع               ات التب ة النبات اه مع تغذي تكامل إدارة األراضي مع المي
ي  تدامة ومنتجة ف تراتيجيات وسياسات مس ممارسات واس

 إدارة موارد التربة والمياه

 منخفض 413

 منخفض 535  الشراآاتإدارة المعارف وإقامة
 

دارس      -39 اليب م ي أس ة ف اج صحة الترب ة إدم ي الترب وجي ف وع البيول ويتضمن عنصر التن
تعّلم                        ارين ال ة من خالل تم ي ومستوى المجتمعات المحلي ى المستوى المحل ة عل المزارعين الحقلي

ة  ن االعملي تو       ع ات والمس توى السياس د مس وعي عن ع ال ة ورف د واإلدارة المتأقلم ي لرص ى الفن
ة وإدارة     ة الترب ع إدارة إنتاجي ل م ة آعنصر متكام ا الترب ز إدارة بيولوجي ة لتعزي الفرص المتاح ب

ين    . الُنظم اإليكولوجية الزراعية /موارد األراضي  وهناك ترآيز على تقاسم المعلومات والتجارب ب
واد             اج م تعلم   الشرآاء، بما في ذلك دراسات حالة عملية، ووضع مؤشرات بيولوجية وإنت ة لل تدريبي

ة  قة بفضل إقام اذ إجراءات منس رارات، واتخ دى صانعي الق وعي ل ع ال زارعين ورف بواسطة الم
ة                ة والدولي ديم عروض في االجتماعات اإلقليمي ة    . شراآات، وإصدار مطبوعات وتق ر حرآ وُتعتب

وارد        ة الزراعة العضوية فرصًا رئي        ) ُنظم عدم الحرث     (الزراعة الموجهة لصيانة الم سية  وحرآ
تحسين اإلدارة البيولوجية للتربة، وعلى المساهمات الواسعة     /تدل على أهمية حياة التربة ووظائفها     

 .التي يمكن أن تأتي منهما
 

 :وقد شملت االتصاالت مع الشرآاء ما يلي، من بين جملة أمور -40
 

ون  • المي المعن روع الع ت األرض "المش ود تح وجي الموج وع البيول يانة التن ص
م                 " ه المستدامة وإدارت امج األم ة وبرن ة العالمي المي من مرفق البيئ وهو مشروع ع

دولي للزراعة                المتحدة للبيئة، ينسقه معهد بيولوجيا التربة المدارية التابع للمرآز ال
ا والمكسيك                     وار وآيني ل آوت ديف دا والبرازي يا وأوغن المدارية في آل من إندونيس

ة على إذاعة نتائجه وجعلها قابلة للتشغيل من        والهند، بهدف تقديم اإلرشاد والمساعد    
 .أجل صيانة حياة التربة وإدارتها سعيًا إلى تحسين الخدمات البيئية

ة                  • زارعين الحقلي دارس الم درات في م اء الق اليب وبن إنتاج مواد تدريبية ووضع أس
ة للتعويض عن                 ل اطق الجاف اه في المن تحسين إنتاجية التربة وإدارة األراضي والمي
زارعين             /لخبرة المحدودة بالتربة  ا ين الم ي وتمك ى المستوى المحل وقلة المشورة عل

دهور األراضي وتحسين                    ة حتى يستطيعوا وقف ت من أقلمة ممارسات إدارة الترب
ن      ل م ي آ رآاء ف ع الش ك م ذائي، وذل ن الغ ة األم ع درج ة ورف ة الزراعي اإلنتاجي

 .أوغندا وتنزانيا وزمبابوي وآينيا
ى  • ّرف عل يم    التع ات التوس ك تقني ي ذل ا ف ة ورصدها، بم ا الترب رات بيولوجي مؤش

ة، ورصد               نفس الترب دهورة، وقياسات ت الجزيئي من أجل توصيف األراضي المت
ي   تخدامات األراض ف اس ي مختل داد دودة األرض ف ل أع دة مث واع المفي األن

ة إ      ة المؤدي ات الترب ارة بعملي ار الض واع ذات اآلث ا، واألن ات إدارته ى وممارس ل
 .تدهورها
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وق األرض في المشروع          • وجي ف وع البيول ة والتن إدماج التنوع البيولوجي في الترب
ة                  العالمي ال  م المتحدة للبيئ امج األم ة وبرن ة العالمي ذي تنفذه المنظمة مع مرفق البيئ

 .لتقدير تدهور األراضي في المناطق الجافة
 

ه في                 -41 والدعم الفني والمالي مطلوب من المنظمة إلدماج التنوع البيولوجي في التربة وإدارت
دى            ذا الموضوع ل دان األعضاء والمنظمات       االستراتيجيات والبرامج واألعمال ذات الصلة به  البل

وارد األراضي(الشريكة  ة، إدارة م ة الزراعي ذائي /التنمي ن الغ ة، األم ة الزراعي ُنظم اإليكولوجي ال
ر   أة الفق ف وط ي والم   )وتخفي تخدمي األراض اه مس ادة انتب تغل، وزي ال   ش ذا المج ي ه ى ين ف وعل

وع                م في التن ذا الجانب المه وجي الزراعي من أجل         المستويين الفني ومستوى السياسات له  البيول
وقد وردت طلبات   . استعادة التربة المتدهورة وتعزيز اإلنتاجية وتحسين مكافحة اآلفات واألمراض        

ا                            ة في أفريقي أموال من خارج الميزاني دأت ب دة التي ب دان األعضاء لتوسيع األنشطة الرائ من البل
) بدءًا بمصر(وإقليم الشرق األدنى ) والوفيتنام وآمبوديا (الشرقية وأجزاء أخرى من أفريقيا وآسيا       

ة  ا الالتيني ي أمريك ا(وف ايتي وغيرهم ع ). أوروغواي وه أقلم م ًا والت ًا تكراري ك نهج يتطلب ذل وس
ى أن               ع مختلف السياسات عل ة وم ة اإليكولوجي ة االقتصادية والزراعي مختلف السياقات االجتماعي

درات     اء الق ا     ع(وتستطيع  . تكون نقطة الترآيز هي بن ة أفريقي دة لتنمي ة الشراآة الجدي ك   )ملي  في تل
ذه       د من تطوير ه بتين لمزي اتين مناس ا قن ذائي أن يكون ة الخاص لألمن الغ امج المنظم ارة وبرن الق

 .األساليب الزراعية اإليكولوجية وإدارة التأقلم بواسطة المزارعين
 

ظم التراث الزراعي للسكان     آما أن إدارة األراضي وتغذية النباتات ُتنسق مشروع صيانة نُ          -42
ى وضع           .األصليين، الذي وافق مرفق البيئة العالمية على مرحلته األولى         ذا المشروع إل  ويهدف ه

وع        ن تن ا م ا يتصل به تدامة وم ا المس ة وإدارته ة القائم ة التقليدي ُنظم الزراعي يانة ال اس لص األس
ة       ن    . بيولوجي وُنظم معارف في البلدان النامي اس           فنتيجة آلالف الس ين الن ين من التطور المشترك ب

رة في                  وبيئتهم، بما في ذلك الموارد الوراثية، فإن ُنظم التراث الزراعي البارعة ُتساهم مساهمة آبي
الم   اء الع ع أنح ي جمي وجي ف وع البيول اج الزراعي وصيانة التن تدامة اإلنت ي اس ذائي وف ن الغ األم

امي ة الزراع. الن ًا للتنمي وفر أساس نظم ت ذه ال ر من وه ى آثي ر عل أة الفق تدامة وتخفيف وط ة المس ي
د أو صعبة أو                     ى حد بعي مزارعي الكفاف في العالم، وخصوصًا في مجاالت تتميز ببيئات نوعية إل

ل األجل لصيانة                   . هامشية ة نظام طوي وباإلضافة إلى ذلك يستطيع هذا المشروع أن يساهم في إقام
ذه          وستعمل. التنوع البيولوجي الزراعي في الموقع      المرحلة التحضيرية الحالية على تقدير وجود ه

ة     دان نامي الُنظم التقليدية وخصائصها في العالم بأآمله وتتعرف على الُنظم الرائدة في نحو عشرة بل
 .بالتشاور مع الحكومات ومجتمعات المزارعين

 
ال الت -43 ي مج ه ف ة تقويت ة وآيفي ي دور المنظم رأي ف داء ال ة إب ن الهيئ وب م وع والمطل ن

تدامة، والتعرف               /البيولوجي في التربة   الوظيفية البيولوجية للتربة من أجل الزراعة المنتجة والمس
درات           اء الق ات وبن ي السياس ورة ف ق بالمش ا يتعل ًا فيم ة، وخصوص ل المنظم ات عم ى أولوي عل

ى                  عيًا إل ة س ة الزراعي ُنظم اإليكولوجي ة وإدارة ال  تحقيق   للمساهمة في تحسين ممارسات إدارة الترب
 .ُنظم منتجة ومستدامة في الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية

 
   الكائنات الدقيقة ذات الصلة بتجهيز األغذية-6

 
ة             -44 ز األغذي ك    . تواصل المنظمة جهودها لدعم استخدام التقانة البيولوجية في تجهي ويشمل ذل

ة           أدوات وخيارات تنطبق على استخدام الكائنات الدقيقة الت        ة األغذي ات لتحسين نوعي ديها إمكاني ي ل
اج                       ُنظم المستخدمة في إنت اءة ال المتخمرة وسالمتها وتماسكها، وتستطيع أن تساهم في تحسين آف

 ).اإلنزيمات(مكونات األغذية، واإلضافات الغذائية، ومعينات تجهيز األغذية 
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ة الصحة       وتعمل لجنة الخبراء المعنية باإلضافات الغذائية والمشترآة          -45 ة ومنظم ين المنظم ب
ة المتصلة               العالمية على تقدير السالمة وإعداد مواصفات تحضيرات اإلنزيمات واإلضافات الغذائي

ة      وقد استخدمت البلدان    . بتجهيز األغذية  ا استخدمته     ،األعضاء هذا العمل لتحديث لوائحها الوطني  آم
 .15هيئة الدستور الغذائي عند وضع المواصفات الدولية

 
ة    -46 ة ومنظم ل المنظم ة تعم ي األغذي تخدمة ف دة المس ة المفي ات الدقيق ة الكائن ًا بأهمي واعتراف

ة   الصحة العالمية على تقييم الصفات الصحية والتغذوية في          ات البدائي د انتهت مشاورة      . االحيائي وق
ايير      ة وأوصت بمع داد الخطوط التوجيهي ن إع ا، م ي أعقبته ل الت ة العم ترآة، وجماع راء مش خب

 مما يؤدي إلى سالمة استخدامها في       االحيائيات البدائية منهجية للسير على أسلوب منتظم في تقييم        و
ة ي     . األغذي المة ف ب الس ة وجوان ب الوظيفي ن الجوان ة ع ورة العلمي دان األعضاء المش دم للبل وتق

ة ات البدائي يم  االحيائي ة لتقي ورة العام ب المش ى جان ة، إل ات البدائي ي عالقتهاالحيائي بخاصيتها ا  ف
ة    .  لألمراض أو السمية أو الحساسية وغير ذلك من سماتها النوعية          آأسباب وهذه الخطوط التوجيهي

ات التي                     ى البيان ذائي للتعرف عل ة الدستور الغ دان األعضاء وهيئ يجري استخدامها من جانب البل
 .يجب أن تكون متوافرة لدعم المزاعم الصحية، وتعريف هذه البيانات

 
إن                وإذا   -47 ر، ف آانت الكائنات الدقيقة يمكن أن تكون نافعة في إنتاج األغذية أثناء عملية التخمي

ًا من سالمتها               ر قلق ة يثي ة،      . وجود آائنات ُممرضة معينة في  األغذي دم المنظم ذا الصدد ُتق وفي ه
يم األخطار في مصادر األخطار                          ة عن تقي ة، المشورة الفني ة الصحة العالمي باالشتراك مع منظم

ذائي             ة الدستور الغ دان األعضاء وهيئ ـر  . الميكروبيولجية في األغذية بما ُيلبي احتياجات البل وتوفـ
ـة   ات والمعلومات      Micorbiological Risk Assessment Seriesسلسلـ ـن البيان ـة م ة مجموعـ  الحديث

دير               ذا التق ائج ه ة واستخدام نت دير المخاطر البيولوجي لة خطو    . لفهم تق ة    وتتضمن السلس ًا توجيهي ط
ات الممرضة مع سلع                  ات الكائن لعمل تقييم األخطار، ونتائج التقييمات الدولية ألخطار بعض توليف
ة الصحة                 معينة وهي التقييمات التي ُنفذت من خالل عمل اجتماعات الخبراء المشترآة بين ومنظم

ة    ي األغذي ة ف اطر الميكروبيولوجي يم المخ ة لتقي ة والمخصص ات ، و(JEMRA)العالمي الملخص
 .16التفسيرية لتقييم األخطار

 
ة، في                      -48 ة الصحة العالمي ة ومنظم ين المنظم ذائي المشترآة ب وقد اعتمدت هيئة الدستور الغ

ة              2003 عام   26دورتها   ات دقيق ، الخط التوجيهي إلجراء تقييم سالمة األغذية المنتجة باستخدام آائن
يم ا             ادئ تقي ى جانب مب وفر، إل ة       بحامض الدنا، وهي ت ة الحيوي ة المنتجة بالتقان ألخطار في األغذي

ة المنتجة                       يم سالمة األغذي ذي يمكن استخدامه في تقي الحديثة، مشورة عن إطار تحليل األخطار ال
 .بهذه األساليب

 
   التوجيهات المطلوبة من هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة-ثالثًا 

 
ا    -49 ة نظره داء وجه ي إب ة ف د ترغب الهيئ طة   ق ات واألنش أن السياس ات بش دم بمقترح  والتق

ا    د أداءه ا عن ي اعتباره ة أن تضعها ف ة المعني دات الفني ن للوح ى يمك ة حت ذه الوثيق ي ه واردة ف ال
 .مهامها الحالية، وعند التخطيط للمستقبل

 
15 http://www.fao.org/es/ESN/jeefa/works_en.stm. 
16 http://www.fao.org/es/ESN/food/risk_mra_riskassessment_en.stm. 


