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   مقدمة-أوًال 
 
ة الحكو              -1 ة  في الدورة التاسعة نظرت الهيئة في تقرير الدورة األولى لجماعة العمل الفني مي

ولدى الموافقة على هذا   . 1الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والتابعة لها        
المي  التقرير أصدرت الهيئة توصيات محددة لتوجيه العمل المقبل في بعض عناصر           ام الع  النظ

ذ   د لرصد تنفي لوب الجدي ة، وخصوصًا األس ة والزراع ة األغذي ي منظم ل الف ة العم ة خط عالمي
خطة  ؛ وآلية تيسير تنفيذ لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام    

ان           العمل العالمية   المذآورة؛ وتطوير شبكات الموارد الوراثية النباتية وتقدير مدى فعاليتها؛ وإمك
ورا         بالزم ال ة السلوك الخاصة بجمع ال ه  ظهور حاجة لتحديث عناصر من مدون اتي ونقل . ثي النب

اني من              دد الث ة في التحضير للع ة       آما نظرت الهيئ ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة الم ر حال تقري
 .والزراعة في العالم

 
دًا من اإلرشادات في                     -2 ووافقت اللجنة على أن جماعة العمل التابعة لها يجب أن ُتقّدم مزي

ة ب     ايا المتعلق ص القض االت، وأن تفح ذه المج ة      " ه ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي تخدام الم اس
ذور              ة الب د  . 2"والزراعة من خالل تعزيز صيانة المادة الوراثية وقدرات تربية النباتات وأنظم وق

 .20033تشرين الثاني /  نوفمبر7 إلى 5انعقدت الدورة الثانية لجماعة العمل في الفترة من 
 
ة   ُتلخص   و -3 ذا الموضوع، وتطلب توجيهات      الوثيقة الحالية أنشطة المتابع  ذات الصلة به

آما أن األنشطة التحضيرية إلعداد        . الهيئة للمضي في دفع العمل بشأن الموارد الوراثية النباتية        
ى    تقرير حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم        العدد الثاني من      معروضة عل

 .4انفصال
 
ة بالمجموعات            آذلك أصدرت الهيئة توصيا     -3 ة المعني ع   ت عن الشبكة الدولي  خارج الموق

 .5ويرد التقدم في هذا الخصوص في وثيقة منفصلة: تحت رعاية منظمة األغذية والزراعة
 

  متابعة التوصيات بشأن بعض عناصر النظام العالمي لصيانة -ثانيًا 
 الموارد

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام
 

واستخدامها  خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -ألف
 المستدام

 
ا     -4 ة جوانب رئيسية للنظر فيه ة ثالث ر  : معروض على الهيئ االستنتاجات الرئيسية في تقري

د    لميةخطة العمل العا  آلية التيسير لتنفيذ    لخطة العمل العالمية؛    التقدم في تنفيذ البلدان      ؛ األسلوب الجدي
 .خطة العمل العالميةفي رصد تنفيذ 

 خطة العمل العالميةتقرير التقدم في تنفيذ 
 
ة التاسعة         -5 دورة العادي ذ           "في ال ة رصد تنفي ة أهمي رزت الهيئ ة       أب من  خطة العمل العالمي

ات            خالل نظام مرن ذي مرتكزات قطرية يستطيع أن يتجاوب مع مختلف االحتياجات واألولوي
د                  اء  ". الوطنية واإلقليمية الناشئة، ويضمن في الوقت نفسه المستوى الضروري من التوحي وبن

ام   ذي ُأرسل ع تبيان ال تخدام نفس االس حًا باس ة مس ة أجرت المنظم ى طلب الهيئ ع 2000عل ، م
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ه لتحسين وضوحه             ة علي ديالت الطفيف ذه المناسبة شارك         . إدخال بعض التع دًا في     77وفي ه  بل
غ             المسح، آان    د، وبل منها خمسة بلدان شارآت من خالل اختبار نموذجي ألسلوب الرصد الجدي

اليم  .  في المائة  50مجموع المشارآة نحو     . وآان النقص في عدد البلدان موزعًا بالتساوي بين األق
ة  ة إعالمي ي وثيق ل ف دم بالكام ر التق رد تقري تنتاجات  . 6وي ة عرض االس ام التالي وتتضمن األقس

 . يمكن استخالصها من تقرير التقدمالرئيسية التي
 
راف    -6 دان االعت دت البل ة  أآ ل العالمي ة العم ة    بخط ا الوطني ا وخططه اس لبرامجه  آأس

ة  ة والزراع ة لألغذي ة النباتي الموارد الوراثي ة ب ة(المتعلق ة النباتي وارد الوراثي ن نقص ). الم ولك
اليم في                 دان واألق ين البل رة ب ات آبي ى اختالف ؤدي إل دم    التمويل ي ا ُيساعد دخول      .  مدى التق وربم

 . على تقليل تلك االختالفات الخطةالمعاهدة الدولية حيز التنفيذ وإقامة آلية التيسير لتنفيذ
 
ى مسح     -7 ه خاص عل د بوج ع التأآي ع، م ي الموق طة الصيانة ف ي أنش ام ف دم ع اك تق وهن

ا، بتموي                ة والزراعة وعمل جرد له ة لألغذي من  في أغلب الحاالت،        ،لالموارد النباتية الوراثي
ة  ات الوطني طالميزاني ي    . فق ين ف الج اإلدارة والتحس ي ُتع طة الت ى األنش ًا عل د أيض اك تأآي وهن

وي ي ق دعم دول ة ب ي  . المزرع توى األنشطة الت اض مس ام خاص النخف ه اهتم ن توجي د م وال ب
تعا                  ى اس وارث عل زارعين في أوضاع الك درات   وردت عنها تقارير والموجهة لمساعدة الم دة ق

ة ُنظم           . الُنظم الزراعية في المناطق المعرضة للكوارث مثل أفريقيا        دم في إقام طء التق ويتطلب ب
تعادته ة المحلية الوراثياالمعلومات في تلك البلدان، بما في ذلك توثيق البالزم       في  ا حتى يمكن اس

ى انت      . بعض الكوارث، اهتمامًا إضافياً    اليم        وتحصل األقارب البرية للمحاصيل عل ر في أق اه أآب ب
 .أوروبا وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، مع دعم متزايد من الجهات المتبرعة

 
وقد ظل االتجاه اإليجابي الذي لوحظ في أنشطة الصيانة خارج الموقع في أعمال الرصد  -8

ل ي   . وىالسابقة مستمرًا آما هو عليه بل إنه تقّ        تعرض  ولكن تمويل هذه األنشطة في األجل الطوي
ة وف             ك    . ي الموظفين  ـلخطر، وأصبحت البلدان ُتبّلغ بالفعل عن تخفيضات في الميزاني ل ذل ويماث

ام                         ادة في االهتم ا زي ع ال يقابله ع وفي الموق في األهمية أن مستوى أنشطة الصيانة خارج الموق
ة الخاصة باستخدام المجموعات          يا والمحيط ال         . بتدعيم القدرات الوطني يم آس ان إقل ادي،  وإذا آ ه

زال      ع ال ي ارج الموق ات خ توى توصيف المجموع إن مس ارزًا ف دًا ب ذالن جه ا، يب يم أوروب وإقل
ة  بيًا بصفة عام ًا نس توى   . منخفض ى المس تراتيجي عل ر االس ر بعض التفكي ب األم ا يتطل وربم
 .الوطني لمعالجة هذه القضايا

 
ق من      وأفادت البلدان، باستثناء بلدان إقليم أوروبا وآسيا والمحيط     -9 واحي قل ادي، عن ن  اله

اً            ذا الصدد     . حيث استكمال إحياء مجموعاتها، دون أي دعم خارجي تقريب   ينبغي النظر    ،وفي ه
ي ال يمكن بعمق ي القضايا الت دان ف اعدة البل ي مس بكات ف ه الش ذي يمكن أن تؤدي دور ال ى ال  إل

 .دعمها بالكامل على المستوى الوطني، وخصوصًا بناء القدرات
 

 :ترغب الهيئة في أنوقد  -10
ذ  )1( توى تنفي ي مس ة ف ات اإلقليمي د االختالف ظ تزاي ةتالح ل العالمي ة العم ، خط

ى       ل عل ات العم االت أولوي ع مج ذ جمي وازن تنفي ق ت ادرات لتحقي وتوصي بمب
 المستوى الوطني؛

ى                      )2( دان عل زال ضرورية لمساعدة البل درات ال ت اء الق تالحظ أن المساعدة في بن
ا  ة القض ذ   معالج لة بتنفي ة المتص ة،  يا الفني ل العالمي ة العم أن  خط وأن توصي ب

 تستجيب المؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة لطلبات تقديم تلك المساعدة؛
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رين ذات    )3( اط العش االت النش ق بمج ة قضايا أخرى تتعل ُتصدر توصيات عن أي
 .7خطة العمل العالميةاألولوية في 

 
 العالميةخطة العمل آلية تيسير تنفيذ 

 
 أآد مؤتمر المنظمة الدولي الفني الرابع المعني بالموارد         خطة العمل العالمية  لدى اعتماد    -11

ة         "الوراثية النباتية أن   ة والدولي ة والوطني ى المستويات المحلي ًال عل ة تتطلب عم عمليات المتابع
 .8"وينبغي إشراك جميع األطراف التي آانت مشارآة في إعدادها

 
ذها                   الخطةعتماد  ومنذ ا  -12 ة لتنفي دة ذات أهمي رة في مجاالت عدي رة آبي .  أمكن اآتساب خب

ر من أصحاب الشأن في أن تنص                 ة    ولكن رغبة آثي م     خطة العمل العالمي ى عمل متناسق ل عل
 .تتحقق بالكامل

 
ة    ) 2001(ومع اعتماد المعاهدة الدولية من مؤتمر المنظمة         -13 دة  . الخطة زادت أهمي فالمعاه

ة      " التي ُتقر 14تعترف بدورها في المادة     الدولية   ة المتتابع ة خطة العمل العالمي وتعمل  ... بأهمي
ة      ل القطري الل خطط العم ن خ ك م ي ذل ا ف ال، بم ذها الفع دعيم تنفي ى ت دة عل األطراف المتعاق

 ". ...وبحسب ما هو مالئم من التعاون الدولي
 

ي دو      -14 ل، ف ة العم ت جماع ة ناقش ب الهيئ تجابة لطل ام   واس ى ع ا األول ة 2001رته ، وثيق
ة        . 9تتضمن مختلف الخيارات لتيسير االستمرار في تنفيذ الخطة        وطلبت جماعة العمل من األمان

 .االستفاضة في عرض الخيارات التي سُتعرض على الهيئة للنظر فيها
 

ة التاسعة                    -15 ا العادي ة في دورته ا الهيئ ة لتنظر فيه آدت  وأ. 10وآمتابعة لما تقدم أعّدت وثيق
ة             ... أن الجهود ينبغي    "الهيئة أن من الضروري      دان النامي د البل ى تيسير تزوي  ––أن تنصب عل

ة تحول                      دان التي تمر اقتصاداتها بمرحل وًا والبل دان نم ل البل ا من معالجة       -وال سيما أق  لتمكينه
ذ  ي تنفي ة ف ات الوطني اء. الخطةاألولوي ز أو إنش ة لتعزي ة عالي ناد أولوي ا ينبغي إس  شراآات آم

ات وقطاع        الخطةلتنفيذ   ة النبات ة وقطاع تربي ، وتنشيط الروابط بين إدارة الموارد الوراثية النباتي
ة والجهات المتبرعة              ورأت ". البذور، وإقامة الشبكات، وتيسير االتصاالت مع المنظمات الدولي

ت                  "الهيئة أن    ى وضع اس ة للمساعدة عل ة متقدم ند أولوي ل   آلية التيسير يجب أن ُتس راتيجية التموي
ة            دة الدولي ة الحظت أن من الضروري           ... التي يوافق عليها الجهاز الرياسي للمعاه ولكن الهيئ

ة       ة، أو ازدواجي دة الدولي ي للمعاه از الرياس ة ودور الجه ي دور الهيئ وض ف ي أي غم تالف
 .11"النشاطات بموجب آلية التيسير واستراتيجية تمويل المعاهدة الدولية

 
 الهيئة اقتراح تنظيم مشاورة لجمع آراء أصحاب الشأن عن األنشطة التي يمكن           أيدت"و -16

ا من                   . 12"أن تؤديها آلية التيسير    ة في روم ر المنظم ذه المشاورة في مق ى    23وقد ُعقدت ه  25 إل
و وز /يولي ة 2003تم وارد الوراثي وث الم دولي لبح د ال ة والمعه ن المنظم يم م ت .  بتنظ وطلب

ن ا ه م اورة التوجي م البحث الزراعي   المش ك ُنظ ي ذل ا ف ير، بم ة التيس ن آلي تفيدون م ذين سيس ل
ين، ومن الجهات المتبرعة                ين اإلقليمي الوطنية، ومنظمات المزارعين، والقطاع الخاص والممثل

ذ   دعم تنفي ن أن ُت ي يمك ةالت ددة   خط االت المتع ك الوآ ي ذل ا ف ذ، بم ة التنفي ن خالل آلي ل م  العم
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دني            األطراف والثنائية، ومختل    ل، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع الم ف مؤسسات التموي
 .الدولي

 
وفمبر         -17 اني   /ونظرت جماعة العمل في دورتها الثانية في ن ة عن    2003تشرين الث  في وثيق

ر عن التشاور مع أصحاب الشأن            13آلية التيسير  ادئ التشغيلية    .14  وفي تقري ى المب  ،ووافقت عل
ا            وعلى هيكل األنشطة والعمليات ف     ًا بتقريره ان مرفق ذي آ ى النحو ال دم  15ي آلية التيسير عل  المق

ة      د أن            . CGRFA-10/04/4للهيئة في الوثيق ة التيسير يجب أن       "وأآدت جماعة العمل من جدي آلي
ة               ة النباتي وارد الوراثي ي    " تستضيفها المنظمة وأن تعمل في شراآة مع المعهد الدولي للم ا يعن مم

ين     التزامًا بالموظفين وبالميزا   اتين المنظمت وأآدت جماعة العمل أن النشاط اإلضافي           . نية من ه
ى وضع مقترحات مشروعات وحزم مقترحات              ) (هاء(المقترح   ال ) مساعدة أصحاب الشأن عل

ة         ب الهيئ ن جان رار م اذ ق ة واتخ ن المناقش د م ى مزي اج إل زال يحت ل   . ي ة العم ا أن جماع آم
ة التيسير وأو        ذه األهداف       استعرضت األهداف المقترحة آللي ة صيغة ه رر الهيئ أن تق . 16صت ب

ي للخطة المتوسطة        ة التيسير بموجب اإلطار الزمن أن تعمل آلي ك أوصت ب ى ذل وباإلضافة إل
ات                        ة خطة عملي ة النباتي وارد الوراثي دولي للم د ال ة والمعه دم المنظم ة، وأن تق األجل في المنظم

ي اشترك في إعدادها آل من            وترد خطة العمليات ا   . 17للدورة العادية المقبلة للهيئة    لمقترحة، الت
ق األول   ي المرف ذآور، ف د الم ة والمعه ذه المنظم ن ه ةم ة الحالي ة . الوثيق د وضعت المنظم وق

 000 والمعهد المذآور مخصصًا في األجل المتوسط حتى يمكن دعم هذه األنشطة في حدود مبلغ 
 . دوالر800

 
وارد   وقد ترغب الهيئة أيضًا في أن توجه نداءً       -18  إلى الجهات المتبرعة لتوفير مزيد من الم

 :إلقامة آلية التيسير، وأن تقدم توجيهات، في ضوء توصيات جماعة العمل، بشأن المسائل التالية
 اعتماد هدف آللية التيسير؛ )1(
طة    )2( ل األنش ى هيك ات وعل ة للعملي ادئ المقترح ى المب ة عل الموافق

ه جماعة العمل في        والعمليات في آلية التنفيذ على الن  ذي أوصت ب حو ال
أم ) هاء(بتقريرها، بما في ذلك النشاط اإلضافي المقترح        " زاي"المرفق  

 ال؛
 .الموافقة على مشروع خطة العمليات المعروضة في المرفق األول )3(

 
 رصد تنفيذ خطة العمل العالمية

 
ذ               -19 ؤ لتنفي ة   خطة   هناك اعتراف على نطاق واسع بأهمية وجود نظام آف  من   العمل العالمي

ة           ة الخاص رامج الوطني دعم الب ة ل وارد المالي ة الم ات وتعبئ ب األولوي يط، وترتي ث التخط حي
 .18بالموارد الوراثية النباتية

 
اد                -20 ذ اعتم ال الرصد التي ُأجريت من خطة العمل   واستنادًا إلى التجربة المستفادة من أعم

دور       العالمية، ى ال د عل ى جماعة العمل        ُعرض اقتراح بأسلوب جدي ة وعل ة التاسعة للهيئ ة العادي
ية، وضعتها        .. 19المعنية بالموارد الوراثية النباتية التابعة لها      ة عناصر رئيس وهو يقوم على أربع

                                                           
 .CGRFA/WG-PGR-2/03/5 الوثيقة 13
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 .واألنشطة والهيكل التشغيلي آللية التيسير، المقترحة
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ة                        رامج الوطني ة وبمدخالت من الب ة النباتي وارد الوراثي دولي للم د ال اون مع المعه المنظمة بالتع
 :وهذه العناصر هي.  جماعة خبراءللموارد الوراثية الوطنية وأعمال فريق

ى                )أ( قائمة مؤشرات لرصد تنفيذ جميع مجاالت النشاط ذات األولوية في الخطة عل
 المستوى القطري؛

 نموذج لتقديم التقارير يكون عبارة عن استبيان ُمحكم قائم على تلك المؤشرات؛ )ب(
جيل وم  )ج( ات التس يط عملي هيل وتبس عه لتس ن وض وبي، أمك ق حاس ة تطبي عالج

 البيانات والتحليل وتقاسم المعلومات المقصودة في المؤشرات وفي االستبيان؛
ة             )د( ك خطوط توجيهي خطوط توجيهية للشروع في هذه العملية وتنسيقها، بما في ذل

 .20إلشراك أصحاب الشأن وإلقامة آلية وطنية لتقاسم المعلومات
 

زات  -21 ة ذات مرتك د ُيشجع عملي لوب الرصد الجدي اعد وأس ارآية وُتس ون تش ة وتك قطري
ذ    ات عن تنفي م المعلوم ة لتقاس ات وطني ة آلي ى إقام ي إل درات، وتنته اء الق ى بن ل عل ة العم خط

 . تكون بمثابة الهيكل األولي لنظام رصد عالمي تابع للهيئةالعالمية
 

ذ الخط  "وأيدت الهيئة    -22 ين  إقامة عمليات على المستوى القطري لتقاسم المعلومات عن تنفي ة ب
أن  ة      ،21"أصحاب الش وارد الوراثي دولي للم د ال ع المعه اون م ة، بالتع ى أن المنظم ت عل  ووافق

دان  ن البل دد م ي ع د ف لوب الرصد الجدي ر أس ة يجب أن تختب ل . 22النباتي ة العم وأوصت جماع
تفادة                للمنظمة بتطبيق أسلوب الرصد الجديد بعد ذلك على جميع البلدان استنادًا إلى الدروس المس

ن     م اني م دد الث ي الع ل ف ه بالكام م إدماج د، ث وذجي الرائ ار النم وارد  ن االختب ة الم ر حال تقري
 .23، بوصفه عنصرًا أساسيًا في عملية وضع التقارير القطريةالوراثية النباتية في العالم

 
اء عامي               -23 ذ أثن د بنجاح وُنف ر أسلوب الرصد الجدي  2003وتماشيًا مع هذه التوصيات اخُتب
ا               2004و في آل من إآوادور وبابوا غينيا الجديدة والجمهورية التشيكية وجزر فيجي وغانا وآيني

ّدم دعم           . وآوبا، مع تقييمه في ألمانيا     ا، ُق ا الخاصة به ا، التي استخدمت موارده تثناء ألماني وباس
ادي                         ا الع ة من برنامجه دان من جانب المنظم ك البل ار النموذجي لتل مالي مباشر إلجراء االختب

دان          . ومن برنامج الشراآة بينها وبين هولندا      ة من البل اط المرآزي دة انتقلت النق وفي حاالت عدي
ار النموذجي من           التي آانت متقدمة في عملية االختبار النموذجي إلى بلدان أخرى تجري االختب

د  ى بل د إل ن بل ة م اعدة فني ديم مس ة و. أجل تق ّدمت المنظم ك ق ى ذل دولالوباإلضافة إل د ال ي معه
ا        ًا عيني ة دعم ة النباتي ات الموظفين والسفر     (للموارد الوراثي ة    ) من حيث مرتب من خالل ميزاني

 .البرنامج العادي لديهما
 

ار           -24 امج االختب ي برن ترآت ف ي اش دان الت ن البل ل م ة العم ي جماع ون ف ظ الممثل والح
دير، أن  ع التق د، م وذجي الرائ ة "النم ات وطني ة آلي ى إقام ة أدت إل ي العملي ات ف م المعلوم لتقاس

دة دان آانت مفي ا البل ي قادته املة الت ارآية الش ة التش دانهم، وأن العملي افع . بل ين المن ان من ب وآ
ذ                  زام أصحاب الشأن بتنفي ادة الت خطة العمل    تطوير قدرة المؤسسات، تعزيز إدارة البيانات وزي

ة "العالمي

                                                          

ة ال    24 ذه العملي ن ه ا م ن جمعه ي أمك ات الت ت البيان اط  ، ووزع طة النق ارآية بواس تش
راص مدمجة    ى أق ا بواسطة       CD - ROM المرآزية الوطنية عل  وأصبح من الممكن الوصول إليه

ع اإلنترنت التي                     ة ومواق ة النباتي وارد الوراثي النظام العالمي للمعلومات وًاإلنذار المبكر عن الم
ة         ا   . تديرها البلدان بدعم فني من المنظم ات        أنآم ذه البيان ُتخدم أيضًا في إعداد          جزءًا من ه  اس

 .25تقرير تقدم البلدان في تنفيذ خطة العمل العالميةوثيقة إعالمية بعنوان 
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ًا              "وفي الدورة الثانية وافقت جماعة العمل         -25 دعو اجتماع ا أن ت ة ينبغي له ى أن المنظم عل

اليم وج    2004آذار  /لتقييم المرحلة النموذجية الرائدة في مارس        ع األق ل جمي دان   ، مع تمثي ع البل مي
وذج    تفادة وصقل المؤشرات ونم دروس المس وذجي، لفحص ال ار النم ي االختب ارآت ف ي ش الت

 .26تقديم التقارير استنادًا إلى تلك التجارب
 

ا من        -26 ة في روم ر المنظم ى  5وقد ُعقد هذا االجتماع في مق ايو 7 إل ار  / م وآانت  . 2004أي
ة وباشتراك    المنظمة هي التي تولت تنظيمه باالشتراك مع ال   ة النباتي معهد الدولي للموارد الوراثي

ذ أسلوب                                دمًا في تنفي د حققت تق ار أو التي آانت ق د أنهت االختب ا ق جميع البلدان التي آانت إم
ة لتقاسم                . 27الرصد الجديد  ة وطني ة آلي ذت إقام ة التي ُنف وتتوافر تقارير البلدان التي تصف العملي

ي ت   الخطةالمعلومات عن تنفيذ     ع ويب                   والت ى موق ا عل ل المعلومات التي أمكن جمعه شمل تحلي
ع              ى مواق ة وعل ة النباتي وارد الوراثي ذار المبكر عن الم الخاص بالنظام العالمي للمعلومات واإلن

 .الويب القطرية
 

دان   -27 و البل ة راجع ممثل ارات النموذجي راء االختب تفادة من إج ة المس ى التجرب تنادًا إل واس
ذ    الذين شارآوا في اج  ارير لرصد تنفي . الخطة تماع التقييم المذآور المؤشرات ونموذج تقديم التق

د   CGRFA-10/04/inf.5ووافقوا على الصيغة الموحدة الواردة في الوثيقة        ا عن ، وأوصوا باعتماده
دان األعضاء            ع البل ذت التوصيات اإلضافية التي          . تطبيق أسلوب الرصد الجديد في جمي د ُنف وق

د  و البل دمها ممثل ين    ق ددين ولتحس أن المتع ي تضم أصحاب الش ارآية الت ة التش ان لصقل العملي
 .التطبيق الحاسوبي، وُأدخلت ضمن حزمة أدوات الرصد

 
دأت     -28 د ب وذجي فق ار النم ة االختب ذ مرحل اء تنفي ت أثن ي تحقق ة الت ائج اإليجابي را للنت ونظ

 :أنشطة تنفيذ أسلوب الرصد الجديد في آل من
ا آجزء من مشروع             ند،  الهبنغالديش،   )أ( تايلند، سري النكا، الفلبين، فيتنام، ماليزي

ي           ات ف ة العملي ل مرحل ان، دخ ه الياب نوات وتمول الث س ه ث ة مدت للمنظم
 ؛2003حزيران /يونيو

امج       )ب( دا وبرن ة وهولن ين المنظم امج الشراآة ب ل من برن الي بتموي أوزبكستان وم
 المنظمة العادي؛

 .طة مشروع للمنظمة تموله إيطاليابوليفيا، آجزء من أنش )ج(
 

ار       -29 طة االختب ن أنش ة م ات المجموع بة والمعلوم رة المكتس اهم الخب ع أن ُتس والمتوق
ل أعم               وفير تحلي ة لت ه اللجن ذي طلبت ى النحو ال ى، عل د في وضع مؤشرات أعل النموذجي الرائ

ذه المعلومات مع              ديات ملحالة صيانة الموارد الوراثية واستخدامها ولتقاسم ه ا في       نت  أخرى، بم
 .ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، ولجنة التنمية المستدامة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 
درات بدرجة      " اعترفت جماعة العمل بأن      ،وفي الدورة الثانية   -30 األمر سيتطلب تطوير الق

د           ذ أسلوب الرصد الجدي دريب     آبيرة في بعض البلدان النامية حتى تستطيع تنفي ك الت ا في ذل ، بم
أن   وطني وألصحاب الش اد الحاسوبي للمنسق ال وفير العت وبية وت رامج الحاس تعمال الب ى اس عل

ة         . وستختلف االحتياجات النوعية من بلد إلى آخر      . المشارآين وطلبت جماعة العمل من المنظم
م الالزم للتجاوب مع   والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية توفير التدريب وغير ذلك من الدع  

 .28"االحتياجات التي أعربت عنها البلدان لبناء القدرات
 

                                                           
 .CGRFA-10/04/4 (CGRFA/WG-PGR-2/REPORT) الوثيقة من 24 الفقرة 26
 . CGRFA-10/04/inf.4 تقرير اجتماع التقييم معروض في الوثيقة 27
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اني من        "وإلى جانب ذلك أآدت جماعة العمل        -31 دد الث ة إعداد الع ة الرصد وعملي أن عملي
وارد         تقرير حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية في العالم        يتطلبان م  يجب أن تتكامال، وأنهما س

ة                "؛  "ة من خارج الميزانية   مالية آافي  ة لتغطي اليف المعدل ديرات التك ديم تق ة تق وطلبت من األمان
ذ  د تنفي ةرص ل العالمي ة العم ة  " "خط وارد الالزم وفر الم ة أن ت ات المتبرع ت بالجه وأهاب

 .29"بسرعة
 

ي   -32 ة ف ى الهيئ دان أخرى عل ى بل ام إل د النظ املة لم ة الش د ُعرضت االحتياجات المالي وق
ا ا عةدورته ة التاس ة  . 30لعادي ارج الميزاني ن خ رة م وارد آبي وافرت م د ت ار 31وق ة االختب  لمرحل

رض         ذا الغ ادي له امج الع ات البرن ى مخصص يفت إل د، ُأض وذجي الرائ وارد  . النم در الم وُتق
ه                            ا سبق قول دان، آم ع البل ى جمي د عل ق نظام الرصد الجدي ة لتطبي المطلوبة من خارج الميزاني

غ  ن   دوالر ل20 000بمبل ه م ا مجموع د لم ل بل ى 80ك ين 120 إل ا ب دًا، أي م   دوالر1 600 000 بل
ام   2 400 000و ى ع ن اآلن وحت اليف     . 2007 دوالر م ع التك اليف م طة والتك ت األنش د ُأدمج وق

الم        لح الثاني   التقريرالخاصة بإعداد    ة في الع ا في      الة الموارد الوراثية النباتي رد الحديث عنه ، وي
 .CGFRA-10/04/5.2يقة الملحق األول بالوث

 
ا                            -33 ة فيم ة المنظم ه أمان ذي يجب أن تؤدي ه عن العمل ال ديم توجي ة في تق وقد ترغب الهيئ

 :يتعلق بما يلي
اعتماد المؤشرات المعدلة ونموذج تقديم التقارير المعدل لرصد تنفيذ خطة العمل            )1(

 ؛32العالمية
دان من             )2( ع البل اج أنشطة الرصد        تطبيق أسلوب الرصد الجديد على جمي أجل إدم

  الموارد الوراثية النباتية في العالم؛لحالة الثاني اعداد التقريرمع 
ع                 )3( ى جمي ة الرصد عل ق عملي تعبئة األموال الضرورية من خارج الميزانية لتطبي

 .2007البلدان من اآلن وحتى عام 
 

 الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية -باء
 

تشجيع الشبكات من    (16العمل العالمية، في مجال النشاط ذي األولوية رقم         تعترف خطة    -34
ة  ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ت  )أجل الم ن وق دة م ة المعتم دة الدولي ذلك المعاه  وآ

ادة      ا    16قريب، في الم ة         ( منه ة النباتي وارد الوراثي ة للم ات       )الشبكات الدولي ة الشبكات آآلي  بأهمي
ة        .  الصكين لتطبيق هذين  ة       "وفي الدورة العادية الثامنة أبرزت الهيئ ة دور الشبكات اإلقليمي أهمي

ذ             ى تنفي ة  خطة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في التشجيع عل دى  ).  العمل العالمي ول
ادة   ة وفي سياق الم ة التاسعة للهيئ دورة العادي ة 16إعداد ال ة طلبت المنظم دة الدولي  من المعاه

وارد                          ي ُتساهم في صيانة الم ى الشبكات الموجودة اآلن والت دم لمحة إل إعداد دراسة أساسية ُتق
اءة   ل الكف ًا لتحلي ًا نظري دم مفهوم تدام، وتق تخدامها المس ة والزراعة واس ة لألغذي ة النباتي الوراثي

بكات    ك الش ي تل ة ف ة        . والفاعلي داد الوثيق اس إلع ة آأس ذه الدراس تخدمت ه د اس -CGRFAوق
ة   ، 9/002/12 ة النباتي وارد الوراثي ة للم بكات الدولي ك     .الش ائج تل ي نت ة ف رت الهيئ د أن نظ  وبع

ين مختلف       "الدراسة وافقت على أن من الضروري        آزر ب تقدير فاعلية هذه الشبكات، وتعزيز الت
 ".الشبكات

 

                                                           
 .،CGRFA-10/04/4 (CGRFA/WG-PGR-2/REPORT) الوثيقة من 25 الفقرة 29
CGRF الوثيقة من 32الفقرة  30 9/02/،. A- 7
 .الوثيقة هذه من 23 الفقرة نظرأ 31
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ة 32 رات، CGRFA-10/04/inf.4 الوثيق وارد     المؤش يانة الم ة لص ل العالمي ة العم ذ خط د تنفي ارير لرص ديم التق وذج تق  ونم
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وفير         -35 ة بت ا الثاني ي دورته ة ف ة النباتي الموارد الوراثي ة ب ل المعني ة العم وأوصت جماع
م                           " ادة فه ة من أجل زي ة التالي ا العادي ة في دورته دراسات الحاالت عن الشبكات الناجحة للهيئ

 ".خصائص الشبكات الناجحة، والتشجيع على مزيد من التعاون
 

ة دراسة أساسية لتقدم المعلومات المطلوبة حتى تنظر        وآمتابعة لهذه التوصية ُأعدت وثيق     -36
ة ا الهيئ ك . 33فيه ة، وذل ة الناجح ة النباتي وارد الوراثي بكات الم ل خصائص ش ذه الدراسة ُتحل وه

ا؛ تنظيم الشبكة                     تح الشبكة أو إغالقه بتقدير فاعلية شبكات مختارة باستخدام معايير مثل درجة ف
ل      . بكة ومخرجاتها؛ اتصاالت الشبكة   وقيادتها؛ آليات التمويل، منافع الش     وهناك معايير أخرى مث

آما . التأثيرات التي تجاوز األهداف، وخصوصًا التآزر بين الشبكات، آانت موضع اعتبار أيضًا
 العوامل التي ُتحدد إمكان نجاح الشبكة وتتعرف على المؤشرات نأن الدراسة ُتقدم لمحة عامة ع

 .ات الموارد الوراثية النباتيةالتي يمكن استخدامها لتقدير شبك
 

دًا           -37 رز العوامل التي تستحق مزي وقد ترغب الهيئة في أن تأخذ علمًا بهذه الدراسة وأن ُتب
ل أو                 . من التحليل والدراسة   ى أي تحلي ة في النظر في الحاجة إل د ترغب الهيئ وبصفة خاصة ق

 :عمل في المستقبل، بما في ذلك
  الشبكات لزيادة التآزر بين شبكة وأخرى؛آيف يمكن تعزيز الدعم بين )1(
 آيف يمكن تلبية احتياجات التدريب في الشبكات بصفة عامة؛ )2(
ى              )3( ذه الشبكات والتوصل إل وال له ى األم درات الحصول عل ز ق آيف يمكن تعزي

 عمل جرد لموارد التمويل؛
 تحليل آفاءة تكاليف تشغيل الشبكة؛ )4(
 . تقاسم المهام بين الشرآاء في الشبكاتوضع خريطة طريق للوصول إلى )5(

 
 
 
 

 ا ونقلهة النباتية الوراثيا مدونة السلوك الدولية لجمع البالزم-جيم
 

 واستخدمت آأداة عملية في مهام الجمع وفي التوجيه إلى          1993 عام   المدونةاعُتمدت هذه    -38
ة    ة النباتي وارد الوراثي ل الم م نق ي  تحك ة الت ريعات الوطني ة  . 34صياغة التش دورة العادي ي ال وف

 مدونة السلوك التاسعة طلبت الهيئة من جماعة العمل المعنية بالموارد الوراثية النباتية النظر في      
ة وإصدار توصيات للدورة الحالية عن احتمال الحاجة إلى تحديث بعض أجزاء                ودعت  . المدون

ذ  الهيئة البلدان األعضاء إلى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذ          ت على المستوى الوطني لتنفي
 .35 وطلبت من األمانة تجميع تلك المعلومات وتقديمها إلى جماعة العملالمدونة

 
اك                    -39 دان األعضاء والحظت أن هن دمتها البل ونظرت جماعة العمل في المعلومات التي ق
ة ، بما في ذلك فائدة لوضع التشريعات المدونة السلوكفائدة مستمرة في مختلف عناصر    " " وطني

ولكنها أوصت في ضوء أولويات العمل األخرى لدى الهيئة، وفي ضوء تطور المعاهدة الدولية،         
 .مدونة السلوكبأنه من غير المناسب في الوقت الحاضر تحديث 

 
ل     -40 ى العم ارة إل ألة، واإلش ذه المس ي ه ه ف ن التوجي د م ديم مزي ي تق ة ف د ترغب الهيئ وق

 .بمدونة السلوك الممكن في المستقبل فيما يتعلق
 

                                                           
 .تحليل فاعلية شبكات الموارد الوراثية النباتية 23 وثيقة الدراسة األساسية رقم 33
 .،CGRFA/WG-PGR-2/-3/6 الوثيقة من 21 إلى 17الفقرات  34
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   متابعة سائر القضايا التي أوصت بها الهيئة-ثالثًا 
 

   تقوية شبكات البذور-ألف
 

راف آامل في             -41 ة     آانت تقوية شبكات البذور موضع اعت د وافقت    . خطة العمل العالمي وق
ة               الموارد الوراثي ة   الهيئة في دورتها العادية التاسعة على أن تجتمع جماعة العمل المعنية ب  النباتي

ة والزراعة من              ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة باستخدام الم والتابعة لها لفحص القضايا المتعلق
ة صيانة البالزم       ذور          ة الوراثي  اخالل تقوي ات وشبكات الب ة النبات درات تربي دورة    . 36، وق وفي ال

ا     "الثانية نظرت جماعة العمل في وثيقة عن         ى أس ذور، ُأعدت عل لة من   تقوية شبكات الب س سلس
ذي وضعته                 ذور ال مشاورات الخبراء عن سياسات البذور وتحديث نظام اإلعالن عن جودة الب

ة يانة      . 37"المنظم ى ص ذور عل بكات الب أثير ش ن ت ات ع اج المعلوم ة إلدم يح الوثيق ت تنق وطلب
رات          ى الثغ رف عل تدام، وللتع تخدامها المس ة واس ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي الم

ول وا ول بروتوآ د دخ ذور بع بكات الب ى ش تظهر عل ي س ات الت ةاطرقالنعكاس المة جين  للس
دم أيضًا توصيات محددة             .البيولوجية حيز التنفيذ   ة يجب أن تق ر الجماعة أن الوثيق والحظ تقري

ك ازدواج مع العمل                         ذور، دون أن يكون في ذل ة شبكات الب للعمل من جانب المنظمة على تقوي
 . األخرى ذات الصلةمن جانب المنظمات

ة               -42 ة آوثيق ام الهيئ وافرة أم ة في ضوء توصيات جماعة العمل وهي مت وقد ُنقحت الوثيق
م   ة رق يًال       . CGFRA-10/04/inf.7إعالمي ة تحل من الوثيق ل تتض ة العم يات جماع ا لتوص واتباع

 أنها تستعرض أعمق لتأثير شبكات البذور على صيانة الموارد الوراثية النباتية واستخدامها، آما  
ز                 ة حي دة الدولي االنعكاسات التي قد ُتحدثها التطورات الدولية األخيرة، بما في ذلك دخول المعاه

 .النفاذ وآذلك بروتوآول آرتاخينا للسالمة البيولوجية، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

دة      .االستنتاجات الرئيسية  -43 ة ومعق ذور ديناميكي د ف .  شبكات الب رة    وتعتم ا بدرجة آبي اعليته
وجي     وع البيول ة والتن ث اإلنتاجي ن حي زارعين م ات الم ة احتياج ى مواجه درتها عل ى ق عل

ة واستخدامها، وخصوصًا في                . الزراعي ة النباتي وهناك روابط قوية بين صيانة الموارد الوراثي
أقلم مع ال                      . المزرعة ة حتى تت ذور ديناميكي يناريو  وفي الوقت نفسه يجب أن تكون شبكات الب س

واق       م األس ي تحك دة الت ة الجدي د الدولي ع القواع ة، وم ادة المنافس ع زي ه، وم زداد عولمت ذي ت ال
ة ة  . الزراعي بكات القائم ين الش روابط ب ة ال تراتيجيات لتقوي اك اس ون هن ن الضروري أن تك وم

ل     ل الطوي ي األج ن ف ى يمك ة حت ات المحلي ى المجتمع ة عل ذور القائم بكات الب وق وش ى الس عل
د يتطلب األمر      . محافظة على الموارد الوراثية النباتية الموجودة في المزرعة       ال ذا الغرض ق وله

وافز             ادة الح ي زي د ينبغ ا ق ام آم اع الع طة القط ات بواس ة النبات ي تربي تثمارات ف ادة االس زي
 .االقتصادية للتربية على مستوى المزرعة

 
اذ بروت -44 ل نف ة، مث دان التطورات الدولي ذ البل ول وتأخ ةوآ ة، قرطاجين  للسالمة البيولوجي

ة             ق البيئ دما تخل بانها عن ة، في حس دة الدولي اذ المعاه ات، ونف وتنقيح االتفاقية الدولية لوقاية النبات
ة               ًا من الوثيق ى سادس ًا إل التنظيمية المحلية لسياسات البذور الوطنية، آما جاء في األقسام من ثالث

CGRFA-10/04/Inf.7. 
 

ة أخرى      وقد ُأبرزت  -45 ة دولي ل حكومي ى وجه الخصوص    .  هذه االستنتاجات في محاف وعل
ذه          ى ه أصدرت هيئة الزراعة واستخدام األراضي والمياه في الشرق األدنى توصيات تسير عل
ا                دت دورته الخطوط، وهذه الهيئة هي هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة األغذية والزراعة، وعق

اء      رة من   الثالثة في الدوحة، قطر، أثن ى  9الفت ذآورة    . 2004آذار / مارس 11 إل ة الم ا أن الهيئ آم
 :أوصت المنظمة وغيرها من المنظمات بما يلي من بين جملة أمور

                                                           
 .،CGRFA-9/02/Rep لوثيقة من 3 الفقرة 36
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 :التدابير التي يوصى بأن تتخذها منظمة األغذية والزراعة وغيرها من المنظمات

 ميدان نظم المعاونة في التعرف على فرص بناء شراآات بين القطاعين العام والخاص في •
 .البذور

المساعدة على تشجيع العمليات التشارآية لتطوير أطر تنظيمية للبذور وجمع المعلومات عن  •
 .النماذج التنظيمية للبذور القائمة في شتى األقطار

تقديم المساعدة للبلدان األعضاء في جمع وتبادل الخبرات المتراآمة بما في ذلك أفضل  •
 . لقضايا البذورالممارسات والدراسات القطرية

ثية النباتية اتقديم المساعدة للبلدان األعضاء في تنفيذ خطة العمل الدولية لحفظ الموارد الور •
 .واستخدامها المستدام لألغذية والزراعة

إدارة المعلومات المتعلقة بعمليات اإلغاثة في حاالت طوارئ البذور والعمل على نحو أوثق مع  •
ة والدولية وآذلك المنظمات الغير حكومية والمؤسسات المحلية المنظمات والوآاالت اإلقليمي

 .في تنفيذ المشاريع

والتشجيع على ) QDS(اإلنتهاء من إعداد الطبعة المنقحة لوثيقتها بشأن البذور معلنة الجودة  •
 .تنفيذ ما جاء فيها في دول إقليم الشرق األدنى

 .38.ر لتيسير إنتقال البذور فيما بين البلدانتهيئة منتدى لمناقشة تناسق القضايا التنظيمية للبذو •
 

دان                      -46 ا لمساعدة البل ي يجب اتخاذه دابير الت وقد ترغب الهيئة في تقديم التوجيهات عن الت
ة             ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي تدام للم تخدام المس دعم االس ا ُي ذور بم بكات الب ة ش ى تقوي عل

 .راضي والمياه في الشرق األدنىوالزراعة، مع مراعاة توصيات هيئة استخدام األ
 

 :  نحو االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة-باء
 تقوية قطاع تربية النباتات

 
ة أن تنظر في القضايا               -47 ة النباتي الموارد الوراثي ة ب ة من جماعة العمل المعني طلبت الهيئ

وان              ون. المتعلقة بتقوية قطاع تربية النباتات     ة بعن ة في وثيق ا الثاني نحو  ظرت الجماعة في دورته
ة والزراعة             ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي تدام للم ات       : االستخدام المس ة النبات ة قطاع تربي . 39تقوي

وارد                    ين صيانة الم وأآدت جماعة العمل أن الوثيقة ُتعتبر خطوة مهمة نحو إيجاد توازن أفضل ب
تخدامها ة واس ة النباتي درات    . الوراثي امل للق ح ش ي مس دء ف ة الب رار المنظم ت بق ا رحب ا أنه آم

درات             ك الق ا في ذل ى السواء، بم واألولويات الوطنية في قطاع تربية النباتات العام والخاص عل
ة      ات البيولوجي ال التقان ي مج اع ف ذا القط ة به ح    . المرتبط ات المس ائج عملي ن نت ود م والمقص

وطني واإلقليمي،         والتقدير والحلقات العملية تيسير الت     خطيط ووضع السياسات على المستويين ال
ال ستساهم في وضع إطار للعمل من أجل                         في حين أن الوثائق التحليلية المشتقة من هذه األعم

 .التوسع في استخدام الموارد الوراثية النباتية
 

عمل خطة ال وأآدت جماعة العمل أهمية إدماج المسح ضمن األسلوب الجديد لرصد تنفيذ             -48
ة ا من مجاالت . العالمي ي يمكن جمعه ات الت تكمال المعلوم ى اس ان تصميم المسح يهدف إل وآ

وستكون قاعدة   . ، والتي تتعلق باستخدام الموارد الوراثية النباتية      الخطة في   14 إلى   9األولوية من 
رًا      ًا مباش ة ارتباط ح مرتبط ات المس تقبال بيان دادها الس ري إع ي يج ات الت ات المعلوم بيان

 .بالمعلومات الواردة من أسلوب الرصد الجديد
                                                           

ز ،  CGRFA-10/04/inf.7 الوثيقة من   32الفقرة   38 ذور  نظم  تعزي ر    الب ة           ALAWUC/NE/04، وتقري ذه الوثيق اء من ه والقسم ه
يئة الموارد الوراثية فى الو  CGRFA-10/04/inf.11العالمية ثيقة امقدمة ل
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ة                   -49 ات الوطني درات واألولوي ديرات للق وأيدت جماعة العمل بقوة بدء المنظمة في عمل تق

تويين     ى المس ة عل تثمارية فعال تراتيجيات اس مح بوضع اس ا سيس ات، مم ة النبات ال تربي ي مج ف
ز تهدف إل دة الترآي ل مشروعات جي وطني واإلقليمي وبعم ة ال ة لتربي ود الوطني ز الجه ى تعزي

رص   ات والف ة باالحتياج ة وثيق ى معرف تنادًا إل ات، اس ر  . النبات ل أن األم ة العم والحظت جماع
ة، وأهابت                    ات العملي دير والحلق ات المسح والتق سيتطلب موارد من خارج الميزانية لتنظيم عملي

رورة عم       رزت ض ا، وأب ة بأآمله دعم العملي ة أن ُت ات المتبرع ع   بالجه ة م راآات متنوع ل ش
 .منظمات أخرى

 
درات                      -50 دير ق تبيانًا لتق ة، بالتشاور مع أصحاب الشأن، اس وآخطوة أولى صممت المنظم

زويال ومصر،             . تربية النباتات والتقانة البيولوجية الوطنية     تبيان في فن د لالس ار رائ وُأجري اختب
تفادة من              زويال باالس اد المعلومات في فن ات           وُنظم اجتماع العتم ة النبات ي عن تربي ؤتمر محل  م

وقد وافق أصحاب الشأن على المستوى الوطني على االستبيان الذي استخدم         . والتقانة البيولوجية 
وارد،    ي تخصيص الم ات ف ات عن االتجاه ع المعلوم ة لجم ة نافع اره آلي ة باعتب بصفة اختباري

ا ال         رات، لكي تستهدي به ة والثغ ة في مجال     وللتعرف على نواحي القوة الوطني سياسات الوطني
 .االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
الل و -51 ام    خ ن ع زء األول م ي    2004 الج ح ف ري مس ا   11 ُأج ي أفريقي دًا ف ي .  بل وف

و ران /يوني ة    2004حزي ة عملي ت حلق توائية، ُنظم ة االس دولي للزراع د ال ع المعه اون م ، وبالتع
الغ عن الن ة للمسحلإلب ة آمتابع درات الوطني ة الق تراتيجية لتقوي ائج وتصميم اس وفي الوقت . ت

د واحد                  10الحاضر يجري تنفيذ عمليات مسح في        يا وبل دين في آس ا، وبل  بلدان أخرى في أفريقي
 .في أمريكا الالتينية وبلد واحد في أوروبا

 
ات والت -52 ة النبات درات تربي دير ق تراتيجية تق ى اس ة، وباإلضافة إل ة التطبيقي ة البيولوجي قان

ى تخصيص                          درة عل ة الق وعي لتقوي دريب الن ة بعض الت دأت المنظم ك، ب ومن أجل استكمال ذل
ي      ة ف ات البيولوجي تخدام التقان وارد واس تهدفة  10الم ة مس دان أفريقي ي   .  بل ُينفذ ف ثًال س فم

ا         2004تشرين األول   /أآتوبر ة النبات وارد لتربي دعوم    برنامج تدريبي عن تخصيص الم ت وهو م
ا       وب الصحراء              . من الحكومة اإليطالية وسينفذ في إيطالي ا جن دان من أفريقي ويستهدف خمسة بل

ة                  . الكبرى ا الغربي ذهما في أفريقي رر تنفي وهناك برنامجان تدريبيان على اإلآثار الدقيق من المق
ة النبا              . 2004عام   ى تربي دريب عل دًا للت ًا جدي ات لخمسين من      وُتدعم مؤسسة روآفلر جهدًا مهم ت

ن المؤسسات   ك م ر ذل ل وغي ة آورني ال وجامع ة نات ع جامع راآة م ي ش ريقيين، ف اء األف . العلم
ات                      ة النبات ة في تربي ة أنشطتها التدريبي ة الدولي وتواصل الجماعة االستشارية للبحوث الزراعي

ذ               ه من ان علي ا آ ًا مضت    15التطبيقية أيضًا، ولكن التأآيد أقل مم اج األم   .  عام دير     ويحت ى تق ر إل
ك                          ا في ذل ة، بم ة التطبيقي ة البيولوجي ات والتقان ة النبات ى تربي ة عل دريب الجاري رامج الت آامل لب

 .التعرف على فرص احتضان الروابط بين مختلف المبادرات
 

وإذا آانت منظمة األغذية والزراعة قد قدمت موارد من ميزانية برنامجها العادي لتقوية              -53
وارد من خارج            قطاع تربية النباتا   تفادت من م ت الوطني، بما في ذلك األساليب التشارآية، واس

ى                     ة عل درة الوطني ة الق دير وتقوي الميزانية، فمن الواضح أن تطوير جميع العناصر المقترحة لتق
 خطة العمل العالميةتربية النباتات واستعمال التقانة البيولوجية وضمان دور لها في تنفيذ آل من      

 .دولية يتطلب مزيدًا من المواردوالمعاهدة ال
 

ة               -54 وفي ضوء أنشطة المتابعة والحاجة إلى موارد إضافية الستمرار العمل قد ترغب الهيئ
 :في أن
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 توصي بأن تشارك بلدان أخرى في عملية المسح؛ )2(
ا )3( دم التوجيه مح  تق ي تس راآات الت ة الضرورية والش وارد المالي ة الم ت عن تعبئ

د من                وفير مزي بتنفيذ جميع األنشطة الضرورية وأن  تهيب بالجهات المتبرعة لت
ة              الموارد، حتى يمكن، من بين جملة أمور، تنفيذ التقدير الكامل لألنشطة التدريبي

 .قيةالجارية على تربية النباتات والتقانة البيولوجية التطبي
 

    الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي-جيم 
 

ة     -55 وارد الوراثي ُأنشئ فريق الخبراء البارزين المؤقت بواسطة المنظمة والمعهد الدولي للم
الذي آان يتصرف بالنيابة عن مراآز حصاد المستقبل في الجماعة االستشارية للبحوث        (النباتية  

وع المحصولي       من أجل إ  ) الزراعية الدولية  دورة    . قامة الصندوق االستئماني العالمي للتن ذ ال ومن
ة لجماعة    . العادية التاسعة للهيئة اجتمع هذا الفريق أربع مرات    دورة الثاني وُقدم تقرير تقدم إلى ال
اني   /العمل المعنية بالموارد الوراثية النباتية في نوفمبر    د مشاورات واسعة    . 2003تشرين الث وبع

ق    دير         وافق الفري ا الم ائه ووزعهم اق إنش ى اتف تئماني وعل ى دستور الصندوق االس المؤقت عل
ا  ع عليهم ى التوقي ا إل ًا إياه ات داعي ع الحكوم ى جمي ة عل ام للمنظم ع أن يصبح . الع ن المتوق وم

ايير  . الصندوق آيانًا قانونيًا في وقت قريب    آما تحقق تقدم في وضع المبادئ المؤقتة لألهلية ومع
و  يص األم ة،     لتخص ات مالي ات وآلي ولية، وسياس ة ومحص ل إقليمي تراتيجيات تموي ال، واس

ذه     . وسياسات إجراءات تشغيل الصندوق، والحصول على األموال       وسيوضع تقرير آامل عن ه
ة               ة المؤقت التطورات أمام االجتماع الثاني لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بصفتها اللجن

 .موارد الوراثية لألغذية والزراعةللمعاهدة الدولية بشأن ال
 

  التوجيهات المطلوبة من الهيئة-رابعًا
 

ى           -56 اك طلب إل ان هن ة آ ذه الوثيق في نهاية آل نص ُيعالج مختلف البنود التي جاءت في ه
ا عن أي                    .الهيئة تقديم توجيهاتها   دم اقتراحاته ا وتق ر عن آرائه وقد ترغب الهيئة أيضًا في أن ُتعّب

ار في            واحدة من الس   ة حتى يمكن أخذها في االعتب ياسات أو األنشطة التي جاءت في هذه الوثيق
 .المستقبل
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 خطة العمل العالميةمشروع خطة عمليات آللية التسهيل من أجل تنفيذ : المرفق األول
 000في حدود مبلغ  لمتوسط حتى يمكن دعم هذه األنشطة، خصصت المنظمة والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية أمواًال في األجل ا17آما جاء في  الفقرة 

  دوالر800
 وهذا المبلغ ُيضاف إلى االحتياجات المطلوبة من خارج الميزانية التي سيشرحها الجدول التالي

 أنشطة العمليات
 )آما وافقت عليها جماعة العمل(

 التوقيت العمل
تبدأ جميع األنشطة 
حال موافقة هيئة 
الموارد الوراثية 

 النباتية

 الميسرون
في الوقت الحاضر الشرآاء في (

آلية التيسير هما منظمة األغذية 
والزراعة والمعهد الدولي للموارد 

 )الوراثية النباتية

االحتياجات التقديرية من خارج 
 الميزانية

 )بآالف الدوالرات(
2005-2006 

 :  توفير معلومات عن-1
ة        )1( ة،    الموارد المالية والفنية والمادي واإلعالمي

 ومدى توافرها
   الصالت بين أصحاب الشأن)2(
ة        )3(   أولويات الجهات المتبرعة والجهات المتلقي

 وأدوار آل منها، وشروطها
   أفضل الممارسات والمعايير واإلجراءات)4(
   قصص النجاح)5(
   الشبكات)6(
   الخطط والتعهدات واألهداف والمؤشرات)7(
ن  )8( رى ع ات أخ ة    أي معلوم وارد الالزم  الم

 ) ألف النشاط (لتنفيذ الخطة 

ة   ون نقط ذ يك ة منف إقام
ذه  ل ه ى مث ول إل وص

ات وفير . المعلوم ت
ائل   ات بوس المعلوم
ن   دما ال يمك رى عن أخ
ن   ا م ول عليه الحص

 المنفذ

 200 شرآاء آلية التيسير 2006

 
 
 
 
 

 أنشطة العمليات
 )آما وافقت عليها جماعة العمل(

 التوقيت العمل
 جميع األنشطة حال موافقة تبدأ

 هيئة الموارد الوراثية النباتية
 الميسرون

في الوقت الحاضر الشرآاء في (
آلية التيسير هما منظمة األغذية 

والزراعة والمعهد الدولي 
 )للموارد الوراثية النباتية

االحتياجات التقديرية من 
 خارج الميزانية

 )بآالف الدوالرات(
2005-2006 

ير إقا-2 راآات   تيس ة ش م
ة   ذ خط ذابها لتنفي دة واجت جدي

 العمل العالمية
 

تنشيط االجتماعات والحوار من أجل      
إيجاد فرص بين مجموعة واسعة من      
ين،    المصالح تشمل المتبرعين والمتلق
المنظمات الدولية، منظمات المجتمع      

 100 شرآاء آلية التيسير اجتماع مرة في السنة
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زارعين         )النشاط باء( ا منظمات الم المدني بما فيه
ات وقط ي النبات اتهم؛ مرب اع ومؤسس

حاب      ن أص ك م ر ذل ذور، وغي الب
 .المصالح في القطاع الخاص

ع   -3 ى جمي وعي عل ير ال   تيس
يم  األدوار والق تويات ب المس
ة   وارد الوراثي ي الم ة ف الكامن

 النباتية حتى يمكن تأصيلها 
 )النشاط جيم(

وعي     ز ال تراتيجية لتعزي ع اس وض
الموارد ال ي ب ا ف ة، بم ة النباتي وراثي

ور  ى الجمه رف عل ك التع ذل
 .المستهدف، والفرص واألنشطة

 175 شرآاء آلية التيسير 2006

ن   -4 ارات ع ع خي   وض
دة   ل المعاه تراتيجية تموي اس

 الدولية
 )النشاط دال(

ن     د م ديم مزي ارات لتق ل الخي تحلي
ذ  دعم لتنفي ةال ل الدولي ي خطة العم  ف

ل ال  تراتيجية تموي ياق اس دة س معاه
 .الدولية، وتقديم تقرير عن ذلك

ى   ة إل ارير دوري ديم تق تق
 اجتماعات الجهاز الرياسي

 25 منظمة األغذية والزراعة 

  تقييم النتائج التي تتحقق في       -5
 2006-2005فترة 

 
ل    ة العم ي لجماع ر مرحل ديم تقري تق
الموارد   ة ب ة المعني ة الدولي الحكومي

 الوراثية النباتية
 

 تقييم إلى الهيئةتقديم تقرير 

ذآورة       اجتماع جماعة العمل الم
 2005عام 

 
 

 2006اجتماع الهيئة عام 

 صفر شرآاء آلية التيسير

ات        المجموع الفرعي أنشطة العملي
 من ألف إلى دال

   500 

 
 

 أنشطة العمليات
 )تقررها الهيئة(

 التوقيت العمل
تبدأ جميع األنشطة حال موافقة هيئة 

 نباتيةالموارد الوراثية ال

 الميسرون
في الوقت الحاضر الشرآاء (

في آلية التيسير هما منظمة 
األغذية والزراعة والمعهد 
الدولي للموارد الوراثية 

 )النباتية

االحتياجات التقديرية 
 من خارج الميزانية

 )بآالف الدوالرات(
2005-2006 

ى وضع         مساعدة أصحاب الشأن عل
زم    روعات وح ات مش مقترح

 مقترحات 
 ")هاء"اط النش(

زم   روعات وح ات مش ع مقترح وض
 :مقترحات مشروعات من أجل

دى    )1( ة وم ل العالمي ة العم اع خط   أوض
 تنفيذها

   التعرف على االحتياجات والثغرات)2(
اس  )3( ات قي ى وضع عالم اعدة عل   المس

 وأهداف
  إشراك مجموعة واسعة من أصحاب       )4(

 الشأن

اء عل      ة، وبن ى يبدأ النشاط إذا وافقت الهيئ
 الطلب من البلدان وأصحاب الشأن

 200 شرآاء آلية التيسير

 700   المجموع العام، األنشطة التشغيلية      
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