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    مقدمة-1
 

بينما آان هناك تقدم آبير، ال يزال يتعين "وبحثت الهيئة هذا التقرير في دورتها الثامنة، والحظت أنه . 
 .)2( بالدور الرئيسي للمنظمة في هذا الصددمع االعتراف 

 
ووافقت الهيئة أيضا على أن تجتمع جماعة العمل للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -2
)

                                       

ن األعضاء، استندت إلى وأعدت وثيقة تتضمن تقريرا عن ما تحقق من تقدم في تنفيذ الخطة في البلدا. )3
استبيان جرى تعميمه على مراآز التنسيق القطرية، بغرض إمكانية بحثها من قبل جماعة العمل 

وتضمنت الوثيقة معلومات عن األنشطة . والحصول على توجيهات جماعة العمل بشأن شتى المسائل
الشأن، حسبما وردت في ذات الصلة التي اضطلعت بها المنظمة والمنظمات الدولية األخرى وأصحاب 

 .تقارير البلدان
 
واستعرضت جماعة العمل المعنية بالموارد الوراثية النباتية هذا التقرير وناقشته في دورتها  -3

والحظت بوجه . 2001تموز /  يوليو4 إلى 2األولى التي انعقدت في روما، إيطاليا، خالل الفترة 
 بفضل الجهود القطرية إلى حد بعيد، وإن يكن االفتقار إلى الموارد المالية في الكثير من العمل العالمية 

آما الحظت الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين أصحاب الشأن داخل . البلدان قد أعاق التنفيذ الكامل للخطة
ويتضمن تقرير . وم بها أصحاب الشأناألنشطة التي يقالبلدان المختلفة، وضرورة إيالء اهتمام أآبر إلى 

لتقرير سير ، البحث التفصيلي الذي أجرته جماعة العمل CGRFA/WG-PGR-1/01/REPORTالدورة، الوثيقة 
 .العمل

 
    تنفيذ مجاالت النشاط العشرين ذات األولوية في الخطة-2

 
 

 
 151 من جانب 2000 مرآز تنسيق وطنيا تم تعيينها أو أعيد تأآيدها في عام 177، وزع استبيان على 

 أيضا نهج جدولي موحد واستخدم.  أعطيت األولوية من جانب البلدان في استراتيجياتها وخططها الوطنية
لجمع المعلومات عن المشروعات القائمة المتصلة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في آل 

 عن هذا االستقصاء في الوثيقة إضافيةوترد معلومات . بلد، بما في ذلك الميزانيات ومصادر التمويل
CGRFA-9/02/7. 

 
الصيانة :  النشاط ذات األولوية، نظمت على شكل أربع مجموعات مواضيعية عشرين مجاال من مجاالت

في المواقع الطبيعية والتنمية؛ والصيانة خارج المواقع الطبيعية؛ واستخدام الموارد الوراثية النباتية 
 .ويعبر هذا التقرير عن هذا الهيكل. القدرات لألغذية والزراعة؛ والمؤسسات وبناء

 
 )4-1مجاالت النشاط (المواقع الطبيعية والتنمية  

 
 مسح الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحصرها: 1الشكل 

 
)1( CGRFA-8/99/REP para. 15. 
)2( CGRFA-8/99/REP para. 29. 
)3( CGRFA-8/99/REP para. 32. 
. 
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تؤآد البلدان األولوية العالية لهذا المجال في . 
 لألنشطة اإلجماليد العدد برامجها الوطنية وقد زا

، 1998 عنها زيادة آبيرة منذ عام اإلبالغالتي تم 
 مسحا وحصرا في هذه 518حيث أجري أآثر من 

الفترة، مع أن أآثر من نصف هذا العدد تم في أربعة 
؛ العراق 32 مسحا؛ أوزبكستان 225الهند (بلدان فقط 

، ولهذا ال يزال يتعين عمل )10؛ أوروغواي 21
 يــــ، فان البلدان ف1 وآما يتبين من الشكل .الكثير
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LACوالكاريبي أمريكا الالتينية  
Africأفريقيا ASAP الهاديوالمحيط آسيا 

uroرو أ East الشرق
األدن

سيا وأمريكا الالتينية والكاريبي، لم 
وحددت هذه االستقصاءات . شطة

 فقط من البلدان أفادت عن وجود 
آوبا والجمهورية التشيكية وألمانيا 

 والصيانة في لإلدارةمشروعات 

. ال من مجاالت النشاطلهذا المج
رد الوراثية النباتية بدعم مشروع 

وتنفذ . نباتية في مالي وزمبابوي
 اإلدارةي للبيئة، مشروعا لدعم 

العالمي للبيئة بتمويل مشروعات 

مشروعا يجري تنفيذها في الوقت 
 فقط لديها خطة تنفيذية لمساعدة 
 فقط من هذه البلدان الثالثين لديها 

وعلى المستوى الدولي، دعمت  
جهة حاالت الجفاف، وفي جنوب 
ستعادة النظم الزراعية في أنغوال 

 النباتات البرية والسالالت البرية 
ي برامجها الوطنية خطط لصيانة 

لبرية من اتات البرية والسالالت ا
ع الطبيعية قد زاد زيادة آبيرة منذ 
. تمعات المحلية في عملية التحديد

 المهددة من األنواع المحصولية 
 .في المائة من الردود ايجابية
peو
ا
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أوروبا والشرق األدنى تنشط آثيرا في هذا المجال، بينما في أفريقيا وآ
 في المائة من البلدان التي تم استقصاؤها عن أية أن50تبلغ حوالي 

 .جد أآثر من نصفها في أوروبا نوع مهدد يو4000حوالي 
 
 في المائة14ال يزال التقدم على المستوى الوطني متواضعا، حيث أن . 

يجان وبوليفيا وبلغاريا ووتقوم األرجنتين وأذرب. أنشطة في هذا المجال
وبيرو والبرتغال وسيراليون والسويد في الوقت الحاضر بوضع 

 .المزرعة تشمل تقديم الدعم لجماعات المزارعين

 
آذلك تقدم المنظمات الدولية والوآاالت المانحة دعما متزايدا  -8

فيقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمنظمة والمعهد الدولي للموا
لوضع استراتيجيات في المواقع الطبيعية لصيانة الموارد الوراثية ال

 والمرفق العالمائياإلنمالمغرب، بدعم من برنامج األمم المتحدة 
التشارآية للموارد الوراثية لنخيل التمور في الواحات، وقام المرفق 
 .لدعم الصيانة في المزرعة في آل من األردن وبيرو وبولندا وسوريا

 
 20، حيث يوجد 1998آان هناك بعض التقدم في هذا المجال منذ عام . 

 بلدا30غير أن هناك . الحاضر لدعم المزارعين بعد حاالت الكوارث
 بلدا25د الكوارث، و المزارعين على استعادة التنوع الوراثي المحلي بع

. استخدامهاإلعادةنظام معلومات لتحديد المادة الموروثة المالئمة 
 جامعات استشارية ألمن البذور في شرق أفريقيا لمواإنشاءالمنظمة 
وقدم دعم تقني لعدة مشروعات ميدانية ال لمواجهة السيول، أفريقيا

 . وليبيريا وموزامبيقوإثيوبياوبوروندي والكاميرون والكونغو 

 
ع خطط للصيانة في المواقع الطبيعية واستخدامالتقدم المحرز في وض. 

 بلدا الى أنه أدرجت ف62فتشير : للنباتات المحصولية جدير بالمالحظة
آذلك فان مستوى األنشطة التي تهدف الى تحديد النب. مثل هذه الموارد

 األغذية آجزء من الصيانة في المواقإنتاجالنباتات المحصولية من أجل 
 بلدا، تشارك المج42وفي .  مشروعا57 عن اإلبالغ، حيث تم 1998عام 

لبريةفقد تحقق تقدم أيضا في الترتيبات الخاصة بوضع السالالت ا
 66والنباتات البرية في مجموعات خارج المواقع الطبيعية، حيث آانت 
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تقوم آوبا حاليا بتنفيذ ثالثة مشروعات للصيانة في المواقع : ومن األمثلة على األنشطة الجارية -11
ويوجد لدى الجمهورية التشيكية مشروع جار لرسم . نواعا حرجيةالطبيعية لسالالت برية، أحدها يشمل أ

الخرائط وجمع وصيانة السالالت البرية واألنواع البرية من المحاصيل الزراعية المهددة باالنقراض، 
وهناك في الوقت الحاضر مشروعان يجري تنفيذهما لدراسة المزارع المحلية للصيانة في المواقع 

ويجري في الوقت الحاضر وضع مشروع تجريبي للصيانة في المواقع الطبيعية . الطبيعية في غواتيماال
للسالالت البرية من النباتات المحصولية في أرمينيا وبوليفيا ومدغشقر وسري النكا وأوزبكستان بدعم 

. دة للبيئةمن المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية والمنظمة والمرفق العالمي للبيئة وبرنامج األمم المتح
، آانت المنظمة واليونسكو والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية والبرنامج الدولي 1998ومنذ عام 

لعلوم التنوع البيولوجي والمرآز الدولي لصيانة الحدائق النباتية واالتقاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
 واالتحاد العالمي لصيانة الطبيعة ومنظمات والمرآز الدولي للمحاصيل غير المستخدمة بصورة آاملة

أخرى تتعاون لوضع مشروعات للصيانة واالستخدام المستدام للنباتات البرية الهامة بالنسبة لألغذية 
 .والزراعة

 
 5-8( 

 
 100اقع الطبيعية بأولوية عليا من جانب البلدان، حيث آان هناك أآثر من  المتعلقة بالصيانة خارج المو

 . لبعض أو جميع مجاالت النشاط األربعة ذات األولوية في هذه الفئةىمشروع تتصد

 
 مشروعات، 108فقد أبلغت البلدان عن . اال يزال هذا المجال من مجاالت النشاط يحظى بأولوية علي. 

 واستدامة مجموعات خارج إلنشاءويوجد لدى األرجنتين ثمانية مشروعات .  في أمريكا الالتينية42منها 
وأبلغت أربعة بلدان أفريقية . المواقع الطبيعية من عدة محاصيل أساسية، من بينها البطاطس والذرة

عن مشروعات الستدامة مجموعاتها خارج المواقع ) ايلندزامدغشقر والنيجر وجنوب أفريقيا وسو(
وأبلغت بنغالديش عن مشروع لتعزيز بنك الجينات التابع لمعهد بحوث قصب السكر في . الطبيعية

بنغالديش، وجدير بالمالحظة أن معظم المشروعات آانت تمول من موارد وطنية، مع أن بعض البلدان 
 أو دولية، من بينها المرآز إقليميةبيعية يتم بالتعاون مع منظمات أفاد بأن الصيانة خارج المواقع الط

اآلسيوي لبحوث الخضر وتنميتها، والمرآز الدولي للموارد الوراثية النباتية، والمعهد الدولي لبحوث 
 اإلنمائيةاألرز، أو عن طريق الشبكات ذات الصلة، مثل شبكة الموارد الوراثية النباتية التابعة للجماعة 

 البرنامج التعاون األوروبي لشبكات الموارد الوراثية للمحاصيل، تشرع إطاروفي . جنوب األفريقيلل
البلدان، في وضع مفهوم للمجموعات األوروبية للموارد الوراثية النباتية، وآذلك اتفاقات لنقل المواد، 

 .وتقوم في الوقت الحاضر بوضع فهرس أوروبي للمجموعات خارج المواقع الطبيعية

 
 بلدا أن الميزانيات والموظفين للمجموعات خارج المواقع الطبيعية 60وأظهرت التقارير في أآثر  -14

.  بلدا قد زاد67، وأن عدد مواد التكاثر المخزونة في 1998وبنوك الجينات قد زادت أو تم تعيينهم منذ عام 
 بلدان 6على السواء، وأبلغت  بلدا أبلغ عن حدوث خفض في الميزانية والموظفين 20غير أن أآثر من 

وأفادت ثلثا البلدان بأنه توفر التدريب على الصيانة خارج . عن خفض في عدد مواد التكاثر المخزونة
 .1998المواقع الطبيعية لموظفي بنوك الجينات منذ عام 

 
غير أن قليال منها فقط رآز بشكل .  مشروعا تغطي هذا المجال من مجاالت النشاط88أبلغت البلدان عن . 

وتقوم أوزبكستان في الوقت الحاضر بتجديد مواد تكاثر معينة . أساسي على تجديد مواد التكاثر المهددة
 وتقوم . لصناعة النباتات ومعهد البحوث األوزبكستاني لصناعة النباتاتN.I. Vavilovبالتعاون مع معهد 

، بدعم من المعهد ).Dioscorea spp(توغو في الوقت الحاضر بتجديد مجموعاتها الخاصة بمحصول اليام 
ويقوم بنك الجينات لبلدان الشمال في الوقت الحاضر بتنفيذ مشروع . الدولي للموارد الوراثية النباتية
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ويقوم بنك الجينات لبلدان الشمال في الوقت الحاضر بتنفيذ مشروع تجديد بذور لمواد . الوراثية النباتية
: ط متعددة السنوات لتجديد مواد التكاثر ذات األولوية بلدا خط66وتوجد في . التكاثر من بلدانه األعضاء

 في أمريكا الالتينية والكاريبي؛ و 10 في أفريقيا؛ و 13؛ و ي في آسيا والمحيط الهاد14 في أوروبا؛ و 25
 شملت القضاء على حاالت 52 بلدا، منها 74وتقررت أولويات التجديد في .  في الشرق األدنى وفي آندا3
 إلى بلدا في جميع األقاليم الخمسة عن زيادات في عدد مواد التكاثر التي تحتاج 46ووردت بالغات من . 

 عن هذه األرقام يمكن أن يشير اإلبالغوبينما تعد هذه الزيادة في حد ذاتها سببا للقلق، فان . تجديد عاجل
وأبلغت البلدان . دية مهمة تحديد مواد التكاثر المعرضة للخطر أن البلدان قد أخذت بصورة جإلىأيضا 

ومن المؤسف أنه .  الوراثي أيضاوتنوعهاأيضا عن متابعة منتظمة لحيوية المجموعات في بنوك الجينات 
وسوف يلزم مزيد من المتابعة التفصيلية . لمراعاة للتبسيط، ال يمكن طلب معلومات بشأن األنواع المعنية

 . والتقدم المحرز في هذا المجال

 
وأبلغ نصف البلدان عن أن أنشطة التجديد تمت من خالل االتصاالت بالمنظمات والشبكات  -16

وتعكف الهند في الوقت الحاضر، بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث .  العالمية Betaالدولية، مثل شبكة 
 . شبه القاحلة، على تجديد المادة الموروثة للبازالء الهنديةالمحاصيل في المناطق االستوائية

 
لوحظ مستوى عال من النشاط في جمع الموارد الوراثية النباتية حيث أرسلت بعثات ميدانية للجمع بلغ . 

وتحقق الصيانة الطويل األجل للمواد التي تم . ثة، لنشرها في اقليم آسيا والمحيط الهادئ بع813مجموعها 
غير أنه ليست هناك معلومات متاحة بشأن مدى .  في المائة من البلدان التي قامت بالتبليغ68جمعها في 

وجية والسالالت استجابة أنشطة الجمع هذه للجمع المخطط والمستهدف لألنواع المحلية واألنواع األيكول
. 

 
ويحتاج تدريب . وأفاد نصف البلدان المبلغة فقط بتوفير التدريب للموظفين المشتغلين بالجمع -18

ظرا ألن بعثات الجمع الموظفين التقنيين الى ترآيز خاص بالنسبة لهذا المجال من مجاالت النشاط ن
 .السابقة التي استخدمت منهجية غير مالئمة، آما تالحظ الخطة، ربما لم تنجح في تحديد التنوع

 
ريبا في اقليم  حديقة نباتية ومستنبتة وبنكا ميدانيا للجينات، نصفها تق155 حوالي إنشاء 1998تم منذ عام . 

 مثل هذه الوحدات على أساس منخفض التكلفة في الجامعات والمدارس يمكن أن يشجع إنشاء آيف أن 
، غالبيتها في 1998 فقط من هذه الوحدات قد أنشئت منذ عام 33التثقيف والتوعية العامة، ولكن قيل أن 

 بلدا بوضع أو تنفيذ 40وخالل فترة التبليغ، قام حوالي . وأفريقيا، وأوروباأمريكا الالتينية والكاريبي، 
 مبتكرة ومنهجيات محسنة للصيانة خارج المواقع الطبيعية لنباتات بذرية غير مثمرة إدارةاستراتيجيات 

 مثل وأبلغ نفس العدد من البلدان عن أن المنشورات التي تتناول. ونباتات التكاثر الخضري وأنواع مهملة
 .1998هذه المنهجيات آانت متاحة منذ عام 

 
 9-14( 

 
 مادة للتكاثر في بنوك الجينات 200 000 عن حيــازات للمـــوارد الوراثية النباتية تقدر بنحو اإلبالغتم . 

 في 1 300 000 في الشرق األدنى و 28 500 آسيا والمحيط الهادئ، و إقليم في 1 800 000األفريقية و 
وتستخدم بالفعل تكنولوجيات .  في آندا100 000 في أمريكا الالتينية والكاريبي و245 000أوروبا، و 

.  بلدا من البلدان المبلغة38 لتحديد خصائص المادة الموروثة في جديدة، بما في ذلك التكنولوجيات الحيوية
مع . ويمكن مشاهدة بعض التقدم في عدد من المجموعات الرئيسية من المحاصيل الهامة عالميا أو وطنيا

وشهد هذا . ، مع أن معظمها في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا1998 مجموعة جديدة منذ عام 81ظهور 
 عنها، غير أن المشروعات تشير اإلبالغت النشاط أعلى رقم من المشروعات التي تم المجال من مجاال
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 تحديد خصائص مواد التكاثر في المجموعات خارج المواقع الطبيعية بشكل عام، دون معلومات إلى
 .مفصلة عن تحديد خصائص المجموعات الرئيسية القائمة

 
ويوجد لدى آوبا . 1998 تقدم آبير في عدد من المشروعات التي نفذت منذ عام إحراز بلدا عن 31أبلغ . 

 مشروعا جاريا لتحسين وتوسيع قاعدة معظم المحاصيل الهامة بالنسبة للبلد، مثل 24في الوقت الحاضر 
وغو برنامجا الستحداث سالالت بن مقاومة وتنفذ ت. البن والذرة والطماطم والبطيخ والخيار والفلفل

وتعكف أذربيجان على دراسة الخصائص الحيوية . للبرد، بالتعاون مع المرآز الدولي للزراعة االستوائية
 المخزون إلثراءالزراعية للسالالت الزراعية البدائية والمستقدمة لألعناب البرية المقرر استخدامها 

 في المائة 50لبلدان التي أبلغت عن أنشطة في هذا المجال زاد بنسبة ومع أن عدد ا. الوراثي في البلد
وأبلغت ثالثة أرباع .  بلدا لم تبلغ عن القيام بأي أنشطة في هذه الفترة23، ال يزال هناك 1998مقارنة بعام 

وسيع عن البلدان المشارآة في الشبكات الدولية المتعلقة بالمحاصيل التي تدعم جهود التحسين الوراثي وت
 .القاعدة

 
وقد شارآت منظمات دولية، من بينها المنظمة، والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية،  -22

وفي سوريا، . والمرآز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة في مبادرات مشترآة في هذا المجال
الالت التشارآية من أجل ضمان تمت عدة أنشطة تتعلق بالتحسين الوراثي من خالل تشجيع تربية الس

استخدام المادة الموروثة المحلية، بالتعاون مع المنظمة والمرآز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 
 في هامبورغ، ألمانيا، 2000آب / أغسطس17سبيل المتابعة، نظم منتدى عن نفس الموضوع يوم وعلى . 

آتجمع تمهيدي للمؤتمر الدولي لعلوم المحاصيل، آما نشرت المنظمة والمعهد الدولي للموارد الوراثية 
 .النباتية للتو آتابا مشترآا عن استراتيجيات توسيع القاعدة

 
ويشارك عدد من .  مشروعا وضعت هذا المجال من مجاالت النشاط ضمن أهدافها95أبلغت البلدان عن . 
 Beta والباذنجان، والثوم، والعنب، والعدس، والذرة، والبطاطس، والبرقوق، وذلك عن طريق شبكات ،

وتعمل غواتيماال في الوقت الحاضر في مشروع لزيادة التنوع واستخدام .  للموارد الوراثية النباتيةإقليمية
Annonaآسيا والمحيط إقليم المحاصيل في ونظمت المنظمة مشاورة خبراء عن تنويع.  في أمريكا الوسطى 

فهم " ببليوغرافيا مشروحة ومشروع مبادئ توجيهية عن 2000، وأعدت في عام 1999الهادئ في عام 
، لتحديد خصائص اتجاهات التنويع، والعوامل الدافعة والنهج التحليلية واستجابات "التنويع في المزارع

 .السياسات

 
 إنتاجا أآدت أنه أجريت تقديرات لالتساق الوراثي وحساسية  بلد97 بلدا فقط من 11ومع أن  -24

 إنتاج بلدا لتشجيع التنويع في 73المحاصيل، فانه من األمور المشجعة مالحظة أنه تتخذ تدابير من جانب 
وهدفها من ذلك هو تشجيع الزراعة المستدامة والحد . المحاصيل وتفضيل التنوع األعرض للمحاصيل

 .وسوف يلزم المزيد من المعلومات المفصلة لتقدير نطاق وأثر هذه التدابير. 

 
رة آاملة بالنسبة للتنوع الزراعي واألمن برغم الوعي المتزايد بقيمة المحاصيل غير المستخدمة بصو. 

وقد أبلغت البلدان عن بعض .  ال يزال متواضعا1998الغذائي، فان مستوى التقدم الذي يتحقق منذ عام 
 مستدامة وعن تحسن محصولي ألنواع منتقاة غير مستخدمة إدارةالتقدم في وضع وتنفيذ ممارسات 

وتنفذ غواتيماال في الوقت الحاضر . انة والبحث والتطويربصورة آاملة آجزء من برامجها الحالية للصي
ستة مشروعات لجمع وتحديد خصائص وتشجيع أنواع محلية غير مستخدمة بصورة آاملة لألغذية، بما 

وبدأت . في ذلك الفاآهة والخضروات وأنواع حرجية، بمشارآة فعالة من مجتمعات المزارعين المحليين
.  استخدامها في األغذيةإلمكانيةة أصلية غير مستخدمة بصورة آاملة بنغالديش تحديد خضروات وفاآه

 من خالل شبكات مثل شبكة اإلقليميوأبلغت معظم البلدان عن جهود لتنسيق أنشطتها على المستوى 
الفاآهة االستوائية غير المستخدمة بصورة آاملة في آسيا وشبكة الخضروات التقليدية غير المستخدمة 

 آسيا والمحيط الهادئ، وهاتان الشبكتان يدعمهما أيضا المعهد الدولي للموارد الوراثية بصورة آاملة في
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وأفاد . للموارد الوراثية النباتية والمرآز الدولي للمحاصيل غير المستخدمة بصورة آاملة والمنظمة
 .نصف البلدان المبلغة بأنه يوجه ترآيز خاص على دور المرأة في هذا المجال

 
 لتشجيع تسويق منتجات المحاصيل غير المستخدمة بصورة آاملة؛ ويلزم بذل مزيد من الجهود -26

 تقدم في هذا المجال قليال آما آان في االستقصاء السابق، إحرازوآان عدد البلدان التي أبلغت عن 
وفي الوقت الحاضر يقوم المنتدى العالمي للبحوث . وخاصة في أفريقيا والشرق األدنى وأمريكا الالتينية

جانب المنظمة والمعهد الدولي للموارد الوراثية الزراعية والمرآز الدولي للمحاصيل غير الزراعية الى 
المستخدمة بصورة آاملة وغيرها بوضع مقترحات لصيانة واستخدام المحاصيل غير المستخدمة بصورة 

 .آاملة
 
وتقوم الجمهورية .  هذا المجال من مجاالت النشاطإطارهذه في استهلت بضع أنشطة في فترة السنتين . 

.  بنك الجيناتإلدارةالتشيكية في الوقت الحاضر بتنفيذ مشروع لتقدير حيوية البذور وتطوير تكنولوجيات 
 إنتاجوتقوم النيجر بتنفيذ مشروع وطني لتشجيع .  البذورإلنتاج مرآز جديد إنشاءوأبلغت مدغشقر عن 

 .وروتوزيع البذ
 

ومن الجدير بالمالحظة أن معظم البلدان بدأت أنشطة تدريبية تهدف الى تعزيز القدرات في  -28
 في المائة فقط من البلدان المبلغة أفادت بأنه قدمت حوافز مثل الخطط 30غير أن . تكنولوجيا البذور

.  المعرضة أو الهامشيةاالئتمانية لتشجيع شرآات البذور على تلبية طلباتها وطلبات المرأة والجماعات
وعلى المستوى .  أفريقياإقليموقد أعطي هذا المجال من مجاالت النشاط أولوية عالية جدا من جانب بلدان 

 البذور ومواد الغرس دعما من وإدارة إلنتاجالدولي، تلقت عدة أنشطة على مستوى المجتمعات المحلية 
 وموزامبيق والسودان وأوغندا، من خالل برنامجها وبياوإثيالمنظمة في عدد من البلدان من بينها أنغوال 

 واإلقليمية اإلقليميةوعلى مستوى السياسات، استكملت المنظمة سلسلة من االجتماعات . للتعاون التقني
الفرعية عن سياسات وبرامج البذور في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق األدنى وشمال أمريكا 

 إقليميةونتيجة لهذه االجتماعات، أنشئت شبكات . كاريبي وبلدان أوروبا الشرقيةوأمريكا الالتينية وال
 وتماشيا مع المناقشات التي أجرتها .ومنتديات تشاورية بهدف وضع سياسات وبرامج منسقة للبذور

ومن .  أنشطتها الرامية إلى تنمية قطاع البذور في أفريقيا2001جماعة العمل، عززت المنظمة في عام 
لة ذلك، مشروع جديد مدته ثالث سنوات لتعزيز النظم المحلية إلمدادات البذور في إثيوبيا بتمويل من أمث

 .النرويج، ومشروع لتوحيد اللوائح والقواعد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بتمويل من فرنسا
 
أبلغ عن قدر ضئيل جدا من التقدم فيما يتعلق بمجموع السالالت المحصولية المحلية المتاحة في . "

األسواق المحلية، مع أنه بذلت محاوالت في نصف البلدان المبلغة تقريبا لتطوير أسواق محلية لمثل هذه 
. د لدى تونغا مشروع جار تدعمه اليابان لتحديد وتشجيع النباتات األصلية المفيدة في البلدويوج. السالالت

وسوف . Butiaوتنفذ أوروغواي أيضا مشروعا للصيانة في المواقع الطبيعية وتشجيع استخدام سالالت 
ر عولية للسالالت البرية  والسالالت المحلية والمنتجات  وهو تشجيع طلب أقوى وآليات سوق أآث

 .الزراعية المتعلقة بها
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C لبلدان التي لديها لجان قطرية راسخة للموارد الوراثية النباتية ا:2الشكل
 عةلألغذية والزرا

 
نذ ذلك وم. أشعرت عملية اليبزج عن مستوى عال من النشاط في عملية التخطيط على المستوى الوطني. 

 مواردها إلدارة تشكيل استراتيجيات وطنية إعادةالوقت، شارآت البلدان بصورة ايجابية في وضع أو 
 بلدا من البلدان المبلغة لديها استراتيجية وطنية للصيانة 95 بلدا من بين 70 أن 3ويبين الشكل . 

وفي . 1998 بلدا وضعت هذه االستراتيجية بعد عام 18الوراثية النباتية، منها واالستخدام المستدام للموارد 
وتوفر .  وفي نصفها، تنسق االستراتيجية مبادرات االقتصاد الزراعي وقطاعي الثروة الحيوانية والغابات

 للموارد الوراثية النباتية، توازن بين أنشطة الصيانة البرامج الوطنية األساس لوضع استراتيجية وطنية
في المواقع الطبيعية وخارج المواقع الطبيعية واالستخدام، وشروط الوصول، والحرآة المأمونة للمادة 

ويلزم بذل جهود منسقة على المستويين الوطني والدولي . الموروثة؛ واقتسام المنافع؛ ونقل التكنولوجيا
وقد أنتجت المنظمة والمعهد . لمؤسسي في البلدان التي لم توضع فيها بعد برامج وطنيةلتشجيع التطوير ا

. 
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 عدد البلدان التي لديها: 3 الشكل

 استراتيجيات قطرية عن الموارد الوراثية النباتية
 عدد البلدان التي لديها: 4الشكل 

  عن الموارد الوراثية النباتيةلجان قطرية
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(Canada)
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 ال توجد لديها
 استراتيجيات قطرية 

Latin Amer
and

أمريكا الالتينية
 والبحر الكاريبي

)12( 

Europe 
أوروبا

)25( 

Asia and 
Pacific (14)يا والمحيط

 ادي
1( 

Near East (4الشرق األدنى)4(

ت لتخطيط وتنسيق أنشطة الموارد الوراثية النباتية على المستوى الوطني في ما 
 في المائة أنشئت منذ عام 19، منها 4ئة من البلدان المبلغة، آما يتبين من الشكل 

الت، تم تأمين مشارآة أصحاب المصلحة الوطنيين، ومن بينهم المزارعين ومربي 
 .ص والمنظمات غير الحكومية والجامعات

 الموارد الوراثية النباتية يمثل إلدارة قانوني إطار، آان وضع 2000-1999المالية 
وتم اعتماد تشريع لوقاية النباتات، بما في ذلك جوانب السالمة الحيوية، في .  بلدان

 بلدا، خمسة منها 13وتمت الموافقة على تشريع جديد للبذور في . ا والمحيط الهادئ
 بلدا تشريعات 13 بلدا تشريعات جديدة يسمح بمنح حقوق لمربي النباتات؛ واعتمد 2

ومن المنتظر، تبعا إلقرار المعاهدة الدولية بشأن الموارد . لموارد الوراثية النباتية
ا العدد بصورة سريعة وأن ترصد لها البلدان المخصصات ية والزراعة أن يزيد هذ

 .نظام المتعدد األطراف لتسهيل الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع

يانة واستخدام الموارد الوراثية النباتية، حيث أبلغت ر الدور الحيوي لشبكات ص
، إقليميةة في االستقصاء عن عضويتها في شبكات ذات صلة بالمحاصيل أو شبكات 

سيما المراآز التابعة للجماعة وتقدم المنظمات الدولية، وال. كةمنها في تمويل الشب
لزراعية الدولية، وخاصة المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية دعما ايجابيا 
د عدد من اجتماعات الشبكات االقليمية خالل فترة السنتين، آثير منها بدعم المعهد 

، بمشارآة 2000أيلول / التي عقدت اجتماعها الثاني في آوستاريكا في سبتمبر
 المتصلة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية اإلقليمية الفرعي والشبكات إلقليم

هد الدولي للموارد وتلقى االجتماع دعما من المنظمة والمع. اإلقليميةت البحوث 
وأنشأت المنظمة شبكة جديدة . د التعاون في مجال الزراعة في البلدان األمريكية

لمناطق المدارية وشبه المدارية لتشجيع وتطوير استراتيجيات الصيانة للسالالت 
 تضم شبكة فرعية عن الموارد الوراثية –خيل التمور  شبكة عالمية لنإلنشاءمبادرة 

للقيود المالية التي تحد دائما من أنشطة الشبكة، يمكن بحث بعض الترشيد ألهدافها 
 دور الشبكات في تشجيع صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية CGRFA-9/02/12قة 

 . المستدام
F

CG 
Latin Near E

ات المستخدمة الخاصة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية نظم المعلوم:5الشكل
البذور/والزراعة

igure 5: PGRFA/Seed InfoSys in Use
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وأنشئت آيانا -31
 في الما80ب من يقر

وفي معظم الحا. 1998
النباتات والقطاع الخا

 
 وخالل الفترة -32

أولوية في آثير من ال
عدة بلدان في اقليم آسي

5في أفريقيا؛ وأصدر 
تنظم الحصول على ا
الوراثية النباتية لألغذ
لتنفيذها، بما في ذلك ال

 
يبدو أن البلدان تقد. 

جميع البلدان المشارآ
 في المائة 70ويساهم 

ث ااالستشارية للبحو
وعق. ألنشطة الشبكات

ي أمريكا الالتينية، ف
لالممثلين القطريين 
والزراعة، ومؤسسا
الوراثية النباتية ومعه
للفاآهة المعتدلة في ا

وبدأت أيضا . المحلية
ونظرا . لنخيل التمور
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 البيانات الخاصة  بالموارد الوراثية النباتية أو إلدارة بلدا أفاد بأن لديه نظم معلومات 63مع أن . 

 . بأن لديه مثل هذا النظام على المستوى الوطني بلدا فقط31مخزونات البذور أو آليهما، أفاد 

 
وتشارك ألمانيا واالتحاد .  عن بعض الجهود المتناسقة لتعزيز التعاون فيما بين البلداناإلبالغوتم  -35

، سانت VIRالروسي في الوقت الحاضر في مشروع تعاوني لتعزيز نظام للتوثيق والمعلومات في معهد 
 بنية أساسية أوروبية للمعلومات عن الموارد الوراثية إنشاءاألوروبي ويدعم االتحاد . بطرس برج

 وهي مبادرة للتعاون بين البرتغال وبلدان –وبدأت في فترة السنتين هذه مبادرة اللوزوفون . النباتية
بشرية وال تزال تنمية الموارد ال.  بدعم من المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية–اللوزوفون في أفريقيا 

بلدا أبلغت عن عدم تدريب أي  98 بلدا من بين 45 تعزيز، نظرا ألن إلىأحد المكونات التي تحتاج 
 . المعلوماتإدارة على 1998موظفين منذ عام 

 
 

Figure 6: Access ional PGRFA Sys
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شئت في العامين المجموعات خارج المواقع الطبيعية بصورة جزئية على األقل، فان أربعة منها فقط قد أن
وقد اتخذت مبادرات .  بلدا25 إلى عدد البلدان التي ال يوجد لديها مثل هذه النظم قد ارتفع إنبل . األخيرين

 بلدا لديها نظم 51 بلدان، ليصبح هناك 9نحو البدء في متابعة الضعف الوراثي في المواقع الطبيعية في 
وتعد المبادرات .  الوقائي المترتب على ذلكاإلجراءخاذ للمتابعة تسمح بالمتابعة الجزئية على األقل وات

 نظم معلومات وطنية للتحذير إلنشاءالتي اتخذت في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي جمهورية آوريا 
 بلدا قد أبلغ عن عدم وجود نظم 34غير أن . المبكر عن الموارد الوراثية النباتية من األمثلة المشجعة

 .قبيلمتابعة من هذا ال
 

النظام العالمي للمعلومات والتحذير المبكر عن الموارد )  في المائة98(وتعتبر جميع البلدان تقريبا  -37
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مالئما الستيعاب نظام لمتابعة فقدان الموارد الوراثية النباتية لألغذية 

 فقط من هذه البلدان يمكنها في الوقت الحاضر تقديم  في المائة79والزراعة على المستوى الدولي، مع أن 
، نظمت المنظمة اجتماعا في براغ، الجمهورية 1999حزيران /وفي يونيه. معلومات عن الضعف الوراثي

النظام العالمي للمعلومات إطار التشيكية، لمناقشة النهج المنهجية لنظام للتحذير المبكر من هذا القبيل في 
ويوصى بأن تقوم البلدان التي لم تعين . ولتعزيز الشبكة العالمية لمراسلي النظام العالميوالتحذير المبكر، 

 عن تطورات إضافيةوترد معلومات .  ذلكإلىبعد مراآز التنسيق للمشارآة في هذه الشبكة بأن تبادر 
المي للمعلومات والتحذير المبكر عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ع .نظام ال

 
هناك قبول بشكل عام ألهمية التدريب في تحقيق التحسين المستدام في صيانة واستخدام الموارد . 

غير أنه في آثير من البلدان النامية ال يزال مستوى توافر فرص . اعةالوراثية النباتية لألغذية والزر
 بلدا عن عدم توافر التدريب 17التدريب المتقدم، أو حتى التدريب القصير األجل منخفضا، وقد أبلغ 

 1998 ردا، بذلت بعض المحاوالت منذ عام 61غير أنه استنادا الى . المتقدم أو التدريب القصير األجل
وانب الموارد الوراثية النباتية في الدورات القائمة والبرامج التعليمية داخل آل اقليم، على الدخال ج

ولتحسين هذه الحالة، بدأت بعض البلدان في وضع استراتيجيات . الرغم من االعتراف بأن هذا ليس آافيا
وآانت المؤسسات الدولية، وال سيما مراآز الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية والمنظمة . 

وبرنامج األمم المتحدة االنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة تدعم األنشطة التدريبية آجزء من برامجها 
ادة فرص الوصول الى التدريب الخارجي أمام البلدان وال يزال يلزم بذل المزيد من الجهود لزي. العادية

 .التي تفتقر الى القدرة الوطنية

 
ة  هذا المكون في مشروعات الموارد الوراثيوإدخال التوعية إيجادمع أنه أحرز بعض التقدم في . 

 79النباتية، أبلغت أربعة بلدان عن وجود مستويات مرضية للتوعية العامة على المستوى الوطني، وابلغ 
 عن طريق إماوهذه األنشطة يجري تنسيقها بشكل عام . بلدا عن بدء بعض األنشطة لزيادة التوعية العامة

 في المائة 30نامج الوطني، مع أنه في اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعية أو البر
 .من البلدان يوجد معهد وطني مسؤول عن ذلك

 
 

 
يتبين من التحليل العام للمعلومات التي تجمعت أن األولويات القطرية ال تزال تترآز على أنشطة . 

، وحصر ومسح الموارد الوراثية النباتية )8  الى5مجاالت النشاط (الصيانة خارج المواقع الطبيعية 
وبينما يمكن مالحظة تقدم ما، فانه يلزم ). 15مجال النشاط (، ووضع برامج قطرية قوية )1مجال النشاط (

وجيه اهتمام الى المطلب المتزايد الخاص بتجديد مواد التكاثر والحاجة الى بعثات الجمع المخططة 
د تم االبالغ عن عدد آبير من األنشطة الجديدة من جانب بلدان أمريكا الالتينية والبلدان األوروبية  فق
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جانب بلدان أمريكا الالتينية والبلدان األوروبية بشأن مجاالت النشاط المتعلقة باستخدام الموارد الوراثية 
 ).14 الى 9مجاالت النشاط (النباتية لألغذية والزراعة 

تحظى بأولوية عالية في معظم ) 13نشاط مجال ال(وال تزال الحاجة الى دعم انتاج وتوزيع البذور  -41
 عن الصيانة داخل المواقع الطبيعية اهتماما آافيا من 4 الى 2ولم تلق مجاالت النشاط . البلدان األفريقية
 .جانب البلدان

 
) 16مجال النشاط (، لقي تشجيع شبكات الموارد الوراثية لألغذية والزراعة 1998ومنذ عام  -42

وال تزال هناك حاجة الى دعم أقوى من جانب جميع أصحاب المصلحة في . اليماهتماما في جميع األق
في جميع البلدان النامية، خاصة لتدريب الموظفين التقنيين في ) 19مجال النشاط (مجال بناء القدرات 

 ).20مجال النشاط (مختلف المجاالت، وال يزال يلزم بذل مزيد من الجهود لتشجيع التوعية العامة 
 

 لتنفيذ استراتيجياتها الوطنية للصيانة واالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية اإلطار بوصفها 
الهيكل المبسط لالستبيان، الى جانب قدرة واستعداد فقد أسهم في نجاح االستقصاء . لألغذية والزراعة

وآان البد أن يحد التبسيط من عمق التحليل ولهذا أمكن فقط .  الشكل الموحد الذي قدم لهاإلتباعالبلدان 
والمعلومات الكمية المفصلة مفقودة في جميع األنشطة التي تم . استخالص استنتاجات وتوصيات عامة

مثلة على ذلك بشكل خاص معلومات مفقودة عن نطاق ومضمون المشروعات وتشمل األ.  عنهااإلبالغ
الجارية عن الموراد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ومواد التكاثر المحددة التي تحتاج الى تجديد في 

ملية المتابعة، فسوف يلزم وجود آلية استقصاء  أريد الخروج بتوصيات سريعة وملموسة نتيجة لعوإذا 
 أآثر آفاءة للموارد المالية إلدارةوهذه اآللية من شأنها أيضا أن توفر أساسا . أآثر شموال وتفصيال

. 

 
ة تنفيذ جميع  على جميع المستويات لمواصلإضافيومع هذا، يلزم عمل . ، آما يتبين من التحليل أعاله

وبرغم الجهود الكبيرة . سيما تلك المجاالت المتعلقة بالمؤسسات وبناء القدراتمجاالت النشاط، وال
بما فيها المنظمة، ومراآز الجماعة االستشارية للبحوث الزراعة الدولية، وبرنامج (للمنظمات الدولية 

، ووآاالت التمويل الوطنية، )، والبنك الدولياإلنمائيمم المتحدة األمم المتحدة للبيئة، وبرنامج األ
ريد تحقيق  أوإذا.  التي أبلغت عنها البلدان لفترة السنتين هذه قد تم تمويلها من الميزانيات الوطنية وحدها

، تتصدى لكل من العوامل  لهذا الغرض ترتيبات عالميةوينبغي بحث. إضافيةفانه يلزم بذل جهود  
. 

 
    التطورات الجديدة المتصلة بتنفيذ الخطة-3

 
أقرت المعاهدة الدولية بشأن . المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة - 45

وتعترف . الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، في الدورة الحادية والثالثين لمؤتمر المنظمة
تدعيم تنفيذها الفعال، "، حيث توصي األطراف المتعاقدة بضرورة 14ة بأهمية الخطة في المادة المعاهد

بما في ذلك من خالل خطط العمل القطرية، وبحسب ما هو مالئم، من خالل التعاون الدولي لتوفير إطار 
مراعاة أحكام ، ضمن جملة أمور أخرى، لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات، مع متسق
 .التي تشير إلى أحكام تقاسم المنافع  "13المادة 
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 أن تخصص المنظمة موارد من ميزانيتها العادية إلىالحاجة "أوضحت الهيئة في دورتها العادية الثامنة . 
 اإلطارمة عملية تخطيط دقيقة لتحقيق هذا الهدف، في سياق  وبناء على ذلك أجرت المنظ)5(".

، والذي سوف يوجه 1999تشرين الثاني /االستراتيجي األوسع الذي وافق عليه مؤتمر المنظمة في نوفمبر
 .2015عمل المنظمة حتى عام 

 
 االستراتيجي خمس استراتيجيات جامعة على أساس االرتباط بين التخصصات اإلطارويضع  -47
ويتضمن برنامجا موجها نحو النتائج تم وضعه من خالل الخطط المتتابعة المتوسطة األجل . لمشارآةوا

 ومقترحات فترات السنتين في برنامج اإلطار الخمس في الجامعةبوصفها جسورا بين االستراتيجيات 
 وميزانية  برامج عملةلتمتد لثالث الخطة المتوسطة األجل األولى وجرى تفصيل. العمل والميزانية
، 2001تشرين الثاني / وإثر قرارات وتوصيات األجهزة الرياسية للمنظمة في نوفمبر. لفترات السنتين

، سعيا إلى االستجابة على نحو 2009-2004وضعت المنظمة الخطة المتوسطة األجل الجديدة للسنوات 
ة المراجعة هذه فرصة مبكرة وأتاحت عملي. استباقي لتوجهات السياسات في اإلطار االستراتيجي للمنظمة

 .لألخذ بعين االعتبار إقرار المعاهدة الدولية الجديدة
 
ة العمل، عدل اآلن ليصبح الدعم الفني للمعاهدة ، الذي أشير إليه في تقرير سير العمل المقدم لجماع)

الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، حيث يتضمن ترآيزا خاصا في المكونات 
تدعيم صيانة الموارد الوراثية النباتية "الداعمة للمعاهدة الدولية، إضافة إلى إنشاء برنامج جديد باسم 

يقدم دعما مباشرا لتنفيذ مجاالت نشاطات األولوية العشرين " نمية قطاع البذورواستخدامها المستدام وت
 .في خطة العمل العالمية

 
( )

                                       

 العالمية في اجتماعه جدد مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي دعمه لخطة العمل .6
 على وضع برنامج 5/5 على وجه التحديد في القرار مؤتمر األطرافووافق . 2000أيار /الخامس في مايو

 الحاجة الى البناء على خطة العمل الدولية القائمة …مع مراعاة "عمل للتنوع البيولوجي الزراعي 
 5/10وفي القرار . )7(يما خطة العمل العالميةست التي وافقت عليها البلدان، والوالبرامج واالستراتيجيا

م للمبادرات القائمة بالدور الها"قرر بحث استراتيجية عالمية لصيانة النباتات، تم فيها االعتراف 
وطلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي لالتفاقية المتعلقة . )8(سيما خطة العمل العالميةاألخرى، وال

مس آراء األطراف، وأن يتصل بالمنظمات ذات الصلة، بما في ذلك خطة أن يلت"بالتنوع البيولوجي 
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية "لتمكين " )9(العمل العالمية لمنظمة األغذية والزراعة

والتكنولوجية من تقديم توصيات الى مؤتمر األطراف، لبحثها في االجتماع السادس، بشأن وضع 
 .")10(صيانة النباتاتاستراتيجية عالمية ل

 
 المرفق العالمي للبيئة، بوصفه اآللية المالية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، تقديم الدعم طلب من. 

ية، وفقا على سبيل األولوية للمشروعات التي تنفذ برنامج عمل التنوع البيولوجي الزراعي التابع لالتفاق
برامج تشغيلية و، عن طريق استكمال تنفيذ برنامجه التشغيلي للتنوع البيولوجي الزراعي 5/5للقرار 

 إنشاء عناصر 2000أيار /واستعرض مجلس المرفق العالمي للبيئة في اجتماعه في مايو. أخرى ذات صلة
وافق و. )11(الهام بالنسبة للزراعة للصيانة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 13البرنامج التشغيلي 
وينص مشروع البرنامج التشغيلي على أن المرفق العالمي للبيئة سوف يدعم األنشطة . على هذه العناصر

 
 .CGRFA-8/99/REP من الوثيقة 17الفقرة   )5(
-CGRFA/WG-PGRة ترد المقتطفات ذات الصلة المأخوذة من القرارات التي اعتمدها مؤتمراألطراف في الوثيق )6(

1/01/Inf.2. 
)7( UNEP/CBD/COP/5/23, Decision V/5, page 90, Annex III, para. A.3.b. 
)8( UNEP/CBD/COP/5/23, Decision V/10, page 123, para. 2. 
)9( UNEP/CBD/COP/5/23, Decision V/10, page 123, para. 5. 
)10( UNEP/CBD/COP/5/23, Decision V/10, page 123,  para. 4. 
 .16، الفقرة 2000ايار أ/ مايو11-9ملخص مشترك لرئيسي اجتماع مجلس المرفق العالمي للبيئة،  )11(
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 خطة العمل المتفق عليها، مثل إطارأن المرفق العالمي للبيئة سوف يدعم األنشطة المؤهلة التي تنفذ في 
ويعترف . ذية والزراعةخطة العمل العالمية للصيانة واالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغ

المشروع بدور الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، والمنظمة، وأصحاب المصلحة في تيسير 
المرفق العالمي للبيئة سوف يعمل في مشارآة مع هذه المؤسسات "تنفيذ خطة العمل هذه، وينص على أن 

لقائمة، وبذلك يتجنب االزدواجية وأصحاب المصلحة، مستغال مظاهر القوة والمزايا النسبية ا
تشرين /وفضال عن هذا، وآما قرر مجلس المرفق العالمي للبيئة في اجتماعه في نوفمبر. ")12(والتداخل

، تستطيع المنظمة أن تعمل بوصفها وآالة منفذة في اطار فرص موسعة لتنفيذ مشروعات 2000الثاني 
 .يئةبالمرفق العالمي لل

 
 الهيئةمن    التوجيه المطلوب -4

 
تقدم هذه الوثيقة تحليال لحالة تنفيذ خطة العمل العالمية وتالحظ التطورات الجديدة التي تتصل  -51

وتقدم الوثيقة معلومات قيمة آأداة لتحديد األولوية لتنفيذ الخطة من . بمواصلة تنفيذ ومتابعة وتمويل الخطة
 :دومات المقدمة، قد تووعلى ضوء المعل. جانب أصحاب الشأن الدوليين والقطريين

 
ي ــــرد فــالموافقة على ما قامت به جماعة العمل من بحث في دورتها األولى، حسبما ي )1(

، وأن تصدر توجيهات إضافية، وعلى األخص فيما CGRFA/WG-PGR-1/01/REPORTة ــالوثيق
 :يتعلق باآلتي

جاالت النشاطات الجهود اإلضافية المطلوبة من جميع أصحاب الشأن لتنفيذ جميع م 
 في الخطة والسيما تلك المتعلقة بالمؤسسات وبناء القدرات؛

 . في المستقبل

 
تقديم توصياتها بشأن أية قضايا أخرى لها انعكاسات على السياسات فيما يتعلق بالمعلومات  )2(

 . مجاالت النشاطات العشرين في الخطةالمقدمة عن آل مجال من
 

تصدرها عقب  أية توصيات بحث المعلومات المقدمة في قد تود الهيئةوفضال عن هذا،  -52
ويرجى الرجوع إلى الفقرات . CGRFA-9/02/10؛ و CGRFA-9/02/9؛ و CGRFA-9/02/7استعراضها للوثائق 

 . من هذه الوثيقة44، و43، 37
 

 
)12( GEF/C.15/7, para 18. 
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