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ية والزراعة للتقليل إىل أدىن وهذه هي مبادرة من منظمة األغذ؛ ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
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 المؤقت األعمال جدول من 4-17 البند

 الرئاسي للجهاز السابعة الدورة
 2017 الثاني تشرين/نوفمبر 3 – األول تشرين/أكتوبر 30 رواندا، كيغالي،

 التقارير الواردة من المؤسسات التي أبرمت اتفاقات مع الجهاز الرئاسي
 من المعاهدة الدولية 15بموجب المادة 

 
 موجز

منن ارراكنز التابعنة للجماعنة االستشنارية للبلنوا الزراعينة الدولينة ومنن م سسنة  لتقريرين الوارديناالوثيقة تتضمن  
كنني يعلننع عليعننا ا عننا    ةمننن ارعاهنندة الدولينن 15دوليننة واحنندة أخننرى أبرمننت ات اجلننات مننع ا عننا  الرئاسنني عمننال  بارننادة 

 ذه الوثيقة.هبرفقات ارانة، يف الرئاسي وينظر فيعا. وترد التقارير، بصيغتعا اليت تلقتعا األم
 

ديثا  بشننان األنشننعة الننيت ااهننعلعت هبننا األمانننة، وبعننةر التعننورات األخنن ة، خننال  فنن ة تننالوثيقننة أيضننا   وتعننر  
التقارير إىل أن  تش من ارعاهدة واليت  15ما يتعلق مبجموعات ارواد الوراثية الدولية احملت ظ هبا مبوجب ارادة  السنتني، يف

 ستمرار يف االحت اظ هبا يواجه صعوبات كب ة أو يتعر  لتعديدات. اال
 

 التوجيهات المطلوبة
يف هذه الوثيقة، وتقدمي مزيد من التوجيعات  الواردةوارعلومات التقريرين مدعو إىل النظر يف ا عا  الرئاسي  

 قة.الوثي ذههب 1 اررفقيف  ارتعلقة بقرار حمتملعناصر البشاهنا، مع مراعاة 
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 مقدمة -لا أو  
 
مننن ارعاهنندة الدوليننة علننى أن تقننوم ار سسننات الدوليننة اروجل عننة ب تاحننة  15تنننص االت اجلننات ارمبمننة مبوجننب ارننادة  -1

 ظ هبننا يف وموعننات كننل منعننا وفقننا  ألحكننام ا ننز  الرابننع مننن واحملننت 1ارننادة الوراثيننة النباتيننة للملاصننيل اردرجننة يف ارللننق 
النظننام ارتعنندد األطننراتل. ويتلقننى ا عننا  الرئاسنني بانتظننام تقننارير مننن ار سسننات ب األحكننام ارتعلقننةارعاهنندة الدوليننة  أ  

وتلقننت األمانننة يف هننذه  مننا يتعلننق بنن دارة ارننادة الوراثيننة وتو يععننا مبوجننب تننروا النظننام ارتعنندد األطننرات. ذات الصننلة يف
التابعننة راكننز ارالنندورة تقريننرين، أحنندكا تنناركت يف إعننداده ارراكننز التابعننة للجماعننة االستشننارية للبلننوا الزراعيننة الدوليننة  

ا، إىل منننهب االتقرينننران، بالصنننيغتني اللتنننني ورد ويقننندم. اهلنننادئلجماعننة االستشننناريةل، وتقرينننر مخنننر منننن أماننننة مجاعنننة احملننيط ل
 . 1هبذه الوثيقة 2و 1 اررفقنيلرئاسي يف ا عا  ا

 

وتقنند م هننذه الوثيقننة عراهننا  حملميعيننا  حملتننوى التقريننرين. وتتضننمن أيضننا  تننديثات بشننان األنشننعة الننيت ااهننعلع هبننا  -2
ا االت اجلنننات ارمبمنننة مبوجنننب   ل، ووفقنننا  لشنننرو  1-15مبوجنننب ارنننادة  ،يف ممارسنننة مسننن وليتهاألمنننني خنننال  فننن ة السننننتني 

. وتتننناو  الوثيقننة كننذلد ا عننود اربذولننة مننن أجننل تعدينندللعراهننة م ير باهنننار أفننادت التقنناالننيت  عننن اوموعننات، معنناأحكا
 ار سسات الدولية ارعتمة. عإمكانية إبرام ات اجلات جديدة م

 

 نملخص التقريرين الواردي -ثانياا
 
 15 النيت وجلععنت ات اجلنات مبوجنب ارنادة ينة الدولينةللبلوا الزراع لجماعة االستشاريةلتابعة لراكز ااريصف تقرير  -3

ارنصنننة منننن ارعاهننندة اهليكنننل ارننننقع لنظنننام ا ماعنننة االستشنننارية وحوكمتعنننا. ويتضنننمن التقرينننر أيضنننا  بعنننةر ارعلومنننات عنننن 
نينننات ا  بننننو والتنسنننيق إىل  ما يننننات النننيت ينسنننقعا الصنننندوو العننناري لتننننوع احملاصنننيل النننذ  يقننند م الننندع لبنننند ا ديننندة

 االستشارية للبلوا الزراعية الدولية.ارراكز التابعة للجماعة  يف
 

ارننادة الوراثيننة وعمليننات تو يععننا واجلتنائعننا. ووفقننا   خننر البيانننات عننن التو يننع  حيننا ةويقنند م التقريننر معلومننات عننن  -4
لألغذينننة والزراعنننة ارو ععنننة مبوجنننب عننندد عيننننات ارنننوارد الوراثينننة النباتينننة ، يصنننل ومنننوع 2016حننني ديسنننممب كانون األو  
ماليني عينة. وأفادت مجينع ارراكنز التابعنة للجماعنة االستشنارية للبلنوا الزراعينة الدولينة  4االت او اروحعد لنقل ارواد إىل 

 إبرام مثل تلد االت اجلات من خال  النظام اريسعر لالت او اروحعد لنقل ارواد.عن 
 
نننند لنقننننل ارننننواد يفويتننننناو  التقريننننر با -5 مننننا يتعلننننق باحملاصننننيل غنننن  اردرجننننة  لوصننننف أيضننننا  اسننننتخدام االت نننناو اروحع
ر. يجلينند التعننو د الوراثينة لألغذيننة والزراعننة ر جلننرره ا عننا  الرئاسني، وارمارسننات الراهنننة ارتعلقننة بنناروا حسننب مننا، 1 ارللنق يف

ويبدو أن هذه ارسالة تنعو  علنى . 2ل أخرى هلذه الدورةويرد مزيد من الت اصيل بشان هذا ارواهوع األخ  يف وثيقة عم

                                                           
، النبناتل، معلومات إاهافية عن مثنار تربينة Inf.17/7-IT/GB/20جلدمت ا ماعة االستشارية للبلوا الزراعية الدولية، يف وثيقة معلومات من صلة    1

 فع غ  النقدية، وارساكات يف حقوو ارزارعني. وتقاسم ارنا
 والزراعنة لألغذينة النباتينة الوراثينة ارنوارد إىل بالنسنبة الدولينة الزراعينة للبلنوا االستشنارية ا ماعنة مراكنز ممارسنة عنن تقرينر،.IT/GB-11/17/7الوثيقنة   2

 .التعوير جليد
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. ووفقنا  للتقرينر، فن ن منا يقنرث منن ثالثنة أربناع ارنادة الوراثينة 2015لعنام أكية خاصة يف اهو  بيانات ا ماعة االستشارية 
 ا ماعة االستشارية للبلوا الزراعية الدولية تايت من براوعا اخلاصة بال بية. ارو عة من

 
وال بيننة باالتنن ا  مننع ار سسننات العامننة وكيانننات ويعننر  التقريننر أنشننعة ا ماعننة االستشننارية بشننان التوصننيف  -6

نننة  ا  افنأصنن تعننورالقعنناع اخلننايت الننيت   ماعننة االستشننارية. ويشننمل يف ا أو خعننوا ال بيننة بننند ا يننناتمننن مسننتمدة حمسع
يند األاناا الظاهرينة وارعلومنات ارتعلقنة بتتنابع ا يننات، علنى النلنو التقرير أيضا  معلومات عن مرحلنة منا جلبنل ال بينة وتد

الننوارد يف أعمننا  ال بيننة الننيت تضننعلع هبننا ارراكننز التابعننة للجماعننة االستشننارية يف معظننم احملاصننيل ارندرجننة اهننمن واليتعننا. 
غن  نقدينة بصنورة مجاعينة، وتعزينز  ويش  التقرير إىل تلينل من صنل لكي ينة مسناكة تلند األنشنعة يف توليند وتقاسنم مننافع

 .3حقوو ارزارعني
 
أو على مستوى كل مركز على حندة، يف أنشنعة  كنظام، سوا    كذلد مشاركة ا ماعة االستشارية  ز التقريرجويو  -7

ة منن ارعاهندة، وعملين 17ما بني الدورات، من بني أنشنعة أخنرى، منن أجنل تن ينذ نظنام ارعلومنات العناري مبوجنب ارنادة 
وتوكننو  ناغويننا بشننان تعزيننز النظننام ارتعنندد األطننرات، ومشنناركتعا يف بنننا  القنندرات الوطنيننة مننن أجننل التن يننذ ارتعااهنند لمب 

 اروارد ا ينية وتقاسم ارنافع، وارعاهدة الدولية.احلصو  على 
 
د د تقرير  -8 وفقنا  لشنروا النظنام ارتعندد األطنرات، االستشارية سياو تو يع ارادة الوراثينة التابعة للجماعة راكز اروُيح

ر، يف إطار التوصنيف اروسعنع وأعمنا  ال بينة النيت تضنعلع يمبا يشمل تو يع اروارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة جليد التعو 
تو يع ارنادة  هبا ارراكز، وما يصاحب تلد األعما  من مثار على تقيق منافع غ  نقدية. ويحعز  هذا النعج الشامل حيا 

الوراثينة توسنيع نعنناو مشناركة ارراكنز يف مسننارات العمنل احملنددة للمعاهنندة الدولينة، مثنل نظننام ارعلومنات العناري، وحقننوو 
وتتنننيع هنننذه ارشننناركة ارتسنننعة منننن جاننننب ا ماعنننة االستشنننارية فرصنننة ارنننزارعني، والعالجلنننة ارتناغمنننة منننع بروتوكنننو  ناغوينننا. 

منننن ارعاهنننندة  15توجيعنننات مسننننتن ة علنننى صنننعيد السياسنننات، علنننى النلننننو ارتنننوخى يف ارنننادة للجعنننا  الرئاسننني لتقننندمي 
. خنننارمل اروجلنننع النننيت تنننت ظ هبنننا ارراكنننز التابعنننة للجماعنننة االستشنننارية باوموعننناتمنننا يتعلنننق  واالت اجلنننات ذات الصنننلة، يف

رات ارعتمندة منن ا عنا  الرئاسني بشنان التوجيعات على صعيد السياسات تشكلعا من الناحية العملية خمتلنف القنرا وهذه
منننننن ارعاهننننندة، علننننى النلنننننو اربننننننيع يف تقرينننننر  15مجيننننع وننننناالت العمنننننل ذات الصننننلة باالت اجلنننننات ارمبمنننننة مبوجنننننب ارننننادة 

 االستشارية. ا ماعة
 
ثننة بشننان  -9 لتو ينننع بنننو  ا يننننات، وعمليننات ا مقتنيننناتويتضننمن تقريننر أماننننة مجاعننة احملنننيط اهلننادئ معلومنننات حمدع

 يف أنشعة التعناون التقني متاما  أنشعة بنو  ا ينات  تعمم هباداخل اإلجلليم، وممارسات النقل. ويواهع التقرير العريقة اليت 
األنشننعة ارمولننة مننن صننندوو تقاسننم ارنننافع، والننيت تعننا  األمننن الثنننائي وارتعننددة األطننرات، مبننا يف ذلنند  علننى ارسننتويني

ات اإلجلليميننة األوسننع  مثننل تغنن . ارنننا ل. ويقنند م التقريننر أيضننا  معلومننات عننن التعنناون ا ننار  بننني الغننذائي يف إطننار األولوينن
 ارننوارد الوراثيننة بوابننةارعلومننات مننن خننال   تبنناد أمانننة مجاعننة احملننيط اهلننادئ والصننندوو العنناري لتنننوع احملاصننيل، مبننا يشننمل 

 .لGenesysالنباتية  
 

                                                           
 أعاله. 1انظر احلاتية   3
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يف مسنارات العمنل ارتعنددة  واتساع نعناو تلند ارشناركة اركة ار سسات ذات الصلةويف ظل ا دياد مستوى مش -10
ارتعلقننة بنن جرا   15فيمننا يبندو، أن تحن ننذ متامننا  أحكننام االت اجلننات ارمبمنة مبوجننب ارننادة للمعاهندة الدوليننة، مننن ارستصننوث، 

هننا  بتنوفر ارنوارد ارالينة، ورفنع تقرينر بشناهنا إىل ظمة بنني األمنني وار سسنات اروجل عنة حنو  تن ينذ االت اجلنات، ر تمشاورات من
، ميكننننن إجننننرا  تلنننند ارشنننناورات سنننننويا  يف سننننياو كز التابعننننة للجماعننننة االستشنننناريةمننننا يتعلننننق بنننناررا  ا عننننا  الرئاسنننني. ويف

ات ، مننن أجننل تعظننيم التنن  ر ينننات التننابع للجماعننة االستشنناريةمننن جلبيننل اجتماعننات ارنصننة ا دينندة لبننند ا  اجتماعننات
 وتقيق ارستوى األمثل للموارد. 

 
 بها األمين اضطلعالتي نشطة األالتطورات األخرى ذات الصلة و  –ثالثاا 

 
مننننن ارعاهنننندة علننننى أن يقننننوم األمننننني، بعنننند موافقننننة البلنننند ارضننننيف،  15تنننننص االت اجلننننات ارمبمننننة مبوجننننب ارننننادة  -11
صنورة منظمننة علنى اوموعنات اروجننودة خنارمل اروجلنع، بارسنناعدة، فيعننا منا يعينق أو يحعنند د احل ناظ باحلناالت النيت يوجند  يف

تلنند اوموعننات  أن تنننظمجلنندر ارسننتعاع، يف إجالئعننا أو نقلعننا. ووفقننا  لالت اجلننات، تتععنند ار سسننة الدوليننة اروجل عننة علننى 
ار سسننات ة، بنننا   علننى طلننب وفقننا  للمعنناي  ارقبولننة دوليننا . ويسننعى أمننني ارعاهنندة الدوليننوتننديرها اروجننودة خننارمل اروجلننع 

 الدولية اروجل عة، إىل تقدمي الدعم التقي ارناسب.
 

مننا  وعمننال  باألحكننام ارننذكورة أعنناله، انننذت األمانننة إجننرا ات أو تننرعت يف مشنناورات وعمليننات عالجيننة يف -12
لزراعننة االسننتوائية، وبنننو  هنني وموعننات مركننز التعلننيم العننا  والبلنن  يف وننا  اتصننل بننثالا وموعننات خننارمل اروجلننع، ي

 يف جنوث احمليط اهلادئ. يف أفريقيا واحمليط اهلند ، وبنو  ا ينات الدولية  و  اهلند ا ينات الدولية  و  اهلند 
 

، أبلغنننت إدارة مععننند التعلنننيم العنننا  والبلننن  يف ونننا  الزراعنننة االسنننتوائية بقنننرار وجلنننف 2017ويف أبريل نيسنننان  -13
ارعاهنندة تنندخل اهننمن نعنناو اختصاصننات ينند اخلاصننة ببننند ا ينننات الننيت توجنند فيعننا اوموعننات الننيت تشننغيل غرفننة التمب 

، تشننناور األمنننني منننع ألسنننباث ذلننند القنننرار وأثنننره احملتمنننلالدولينننة بسنننبب القينننود الشنننديدة يف ارنننوارد. وبعننند التقينننيم األوع  
 ل ة من بعةر ارس ولني واخلمبا  ارستقلني ارت نق علنيعم احلكومة ارضي ة يف كوستاريكا، ويسعر إنشا  فرجلة عمل مش كة م

بصنننورة مشننن كة. وتشنننمل اختصاصنننات فرجلنننة العمنننل تقييمنننا  حمننندعثا  يتنننناو  الواهنننع اخلنننايت باوموعنننة، مبنننا يف ذلننند واهنننععا 
منن احلكومنة  كامنلبتاييد  القانوين، والتوصية باناذ تداب  عملية لضمان استمرار احل اظ عليعا أو نقلعا. وحظيت اربادرة 

اربنادرة، بتعبئنة اخلنمبة ال نينة، مبنا يف ذلند الندعم  ارضي ة. وجلام أيضنا  الصنندوو العناري لتننوع احملاصنيل، باعتبناره تنريكا  يف
. وال يننزا  نشنننر فرجلننة العمنننل جاريننا  أثننننا  متابعننة ذات صنننلةاالستشننار ، للمسنناكة يف أ  عملينننات عالجيننة أو إجنننرا ات 

 ة. إعداد هذه الوثيق
 

مبنظمننة ، اتصننلت حكومننة سنناحل العننامل الننيت تستضننيف اوموعننة الدوليننة  ننو  اهلننند، 2017ويف يونيننو حزيران  -14
منن أجنل تواهنيع مسن وليتعا عنن اوموعنة النيت ذكنرت أهننا معرعاهنة للخعنر. ووجلنت إعنداد هنذه  األغذية والزراعنة  ارنظمنةل

 نناد بعثننة ميدانيننة مننن ارننوظ ني واخلننمبا  التقنيننني مننن أجننل تقيننيم الواهننع الوثيقننة، تبلنن  األمانننة بصننورة مبدئيننة إمكانيننة إي
اخلنايت باوموعننة واالتصننا  مننع احلكومنة وسننائر الشننركا  بغننر  إ ناد حلننو  مالئمننة طويلننة األجنل بوسننائل تشننمل إنشننا  

 فرجلة عمل مماثلة على النلو اربنيع أعاله.
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أن اوموعنننة األخنننرى اخلاصنننة انننو  اهلنننند النننيت تقنننع اهنننمن نعننناو  أيضنننا   وباإلاهنننافة إىل ذلننند، ذكنننرت التقنننارير -15

تعنر  لتعديند مسنتمر. وكنان ، تاختصايت ارعاهدة الدولية، أ  بند ا يننات الندو   نو  اهلنند يف جننوث احملنيط اهلنادئ
ننر  األمانننة إجننرا  اتصنناالت مننع احلكومننة ارضنني ة يف بننابوا غينيننا ا دينندة.  يف صنندداألمننني، وجلننت إعننداد هننذه الوثيقننة،  وحملح

أيضننا  مشنناورات مننع بعننةر البلنندان اراتننة وارنظمننات اإلجلليميننة والشننركا  ا خننرين احملتملننني مننن أجننل اننناذ تننداب  وإ نناد 
موعات، مبا يف ذلد من خال  تنشيط الشبكة الدولينة للمنوارد الوراثينة  نو  اهلنند النيت تنتمني إليعنا وسائل لتامني تلد او
. ويواصنل األمنني رصند التعنورات ذات الصنلة منن أجنل 15يف إطنار االت اجلنات ارمبمنة مبوجنب ارنادة  وموعات جو  اهلنند

 ممارسة ما جلد يلزم من مس وليات.
 

 وتننرع يف ،، أعننرث ارركنز النندو  للزراعننة ارللينة عننن اهتمامننه15منا يتعلننق باربننادرات ارتخنذة مبوجننب ارننادة  ويف -16
الستكشننات إمكانيننة إبننرام ات نناو مننع ا عننا  الرئاسنني. وعقننب جولننة أوعليننة مننن  2017أيننار مناجلشنات مننع األمانننة يف مايو 

ارناجلشات، من ارقرر إجرا  مناجلشات إاهنافية منن أجنل تقينيم الواهنع القنانوين للمنادة الوراثينة النيت ُينت ظ هبنا ارركنز الندو  
 للزراعة ارللية وجدوى إبرام ات او بشان اوموعة.

 
 وجيهات المطلوبةالت –رابعاا 

 
يرجنننى منننن ا عنننا  الرئاسننني النظنننر يف التقنننارير وارعلومنننات النننواردة يف هنننذه الوثيقنننة وتقننندمي مزيننند منننن التوجيعنننات  -17

   ذه الوثيقة.هب 3 اررفقيف  بقرار حمتملبشاهنا، مع مراعاة العناصر ارتعلقة 
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 ية: تقرير من الجماعة الستشارية للبحوث الزراعية الدول1المرفق 
 

 موجز
 

إىل ا عننا  الرئاسنني   ا ماعننة االستشنناريةل ا ماعننة االستشننارية للبلننوا الزراعيننة الدوليننة نظنناممننن يشننك ل التقريننر ارقنندعم 
دورتننه السننابعة هننذا القسننم الرئيسنني الننذ  سننيحدرمل يف وثيقننة العمننل الننيت جلامننت األمانننة بتجميععننا، ويف وثيقننة ارعلومننات  يف

IT/GB-7/17/Inf. 20 ينبغي جلرا ة الوثيقتني معا . . و 
 

، 2017ا ماعة االستشارية م خرا  ترتيبات جديدة لللوكمة وحافظة حبثية جديدة. ومنذ يناير كانون الثناين  نظام واعتمد
 تنس ق الوحدة اخلاصة بالسياسات يف منصة بند ا ينات متثيل ا ماعة االستشارية يف اجتماعات ا عا  الرئاسي.

 
ا عننا  الرئاسنني مننع  ات اجلنناتاررتبعننة بللجماعننة االستشننارية  ارراكننز األحنند عشننر التابعننةريننر معلومننات عننن ويتضننمن التق
 والكنننألارنننادة الوراثينننة للملاصنننيل  إاهنننافة منننن إاهنننافات 736 000ستضنننيف حالينننا  أكثنننر منننن ، والنننيت ت15مبوجنننب ارنننادة 
ارعاهندة ال  السنوات العشر األوىل منن عملعنا اهنمن إطنار مبوجب االت او اروحعد لنقل ارواد. وخ اليت تتيلعاواألتجار 

حنني هنايننة ديسننممب كانون  2007لألغذيننة والزراعننة، يف ال نن ة مننن يناير كننانون الثنناين الوراثيننة النباتيننة  الدوليننة بشننان ارننوارد
يننون عينننة مننن عينننات ارننوارد مل 3.9، و ععننت بنننو  ا ينننات وبننرامج ال بيننة التابعننة لتلنند ارراكننز مننا يزينند علننى 2016الثنناين 
نندة لنقننل ارننواد. وأرسننلت نسننبة  47 810النباتيننة لألغذيننة والزراعننة مبوجننب الوراثيننة  يف ارائننة إىل ا عننات  34ات اجلننات موحع
يف ارائننننة إىل جعننننات متلقيننننة يف أمريكننننا الالتينيننننة  16يف ارائننننة إىل جعننننات متلقيننننة يف أفريقيننننا، و 19يننننة يف مسننننيا، وارتلق

يف ارائة إىل أوروبا، وأمريكا الشنمالية، وجننوث  1و يف ارائة 4و يف ارائة 11إىل الشرو األدىن، ويف ارائة  15يب، ووالكاري
 ، على التوا .ئغرث احمليط اهلاد

 
جعنننود ارراكنننز يف تربينننة النبنننات خنننال  السننننوات األربنننع األخننن ة، مبنننا يشنننمل ت اصنننيل عنننن عنننن ويقننند م التقرينننر حملنننة عامنننة 

تقنوم منن خالهلنا ارراكنز بتو ينع صيل، وأهدات ال بينة، وال كينز ا غنرايف. ويتنناو  التقرينر بالوصنف خمتلنف العرائنق النيت احملا
 ل. ارعاهدة الدولية جلائمة م رداتارواد احملسعنة  اليت ميكن أن تشك ل موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة جليد التعوير يف 

 
بننرامج ال بيننة وطرائننق التو يننع وأنننواع الشننروا واألحكننام اإلاهننافية الننيت ت راهننعا ارراكننز يف بعننةر وهنننا  صننلة بننني أهنندات 

ة النيت د الوراثية النباتة لألغذية والزراعنر األحيان على ا عات ارتلقية  إىل جانب االت او اروحعد لنقل اروادل عند تو يع اروا
سنننلعتعا شنننارية مبنننادئ توجيعينننة تحننننظ م العريقنننة النننيت متنننار  هبنننا ارراكنننز ا ماعنننة االست نظنننام تكنننون جليننند التعنننوير. واعتمننند

نشنننر ا ماعنننة ت. و ارعاهننندة الدولينننةد الوراثينننة النباتينننة لألغذينننة والزراعنننة جليننند التعنننوير مبوجنننب إطنننار ر التقديرينننة يف تقننندمي ارنننوا
 ية.ممارسات ارراكز وامتثاهلا لتلد اربادئ التوجيع عناالستشارية تقارير سنوية 

 
ا ثار اليت تنعو  عليعا برامج تسني احملاصنيل ل بشان IT/GB-7/17/Inf. 20ويقد م التقرير ت اصيل  يف وثيقة ارعلومات 

نقنل التكنولوجينا،  –ا ماعنة االستشنارية. ويتنناو  التقرينر بالت صنيل أيضنا  سنائر أننواع ارننافع غن  النقدينة  اليت تضعلع هبا
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الننيت تققعننا ارراكننز التابعننة للجماعننة االستشننارية وتتقااعننا مننع الشننركا  وارننزارعني  –يننز القنندرات وتبنناد  ارعلومننات، وتعز 
 والمبامج الوطنية واوتمع الدو . 

 
واعتمدت ا ماعة االستشارية للبلوا الزراعية الدولية أيضا  سياسنة لتعزينز حقنوو ارنزارعني. وتنرد هنذه السياسنة واربنادئ 

. ويرد أيضنا  عندد منن دراسنات احلالنة بشنان العريقنة IT/GB-7/17/Inf. 20قة بتن يذها يف وثيقة ارعلومات التوجيعية ارتعل
 اليت عزع ت هبا تلد ارراكز حقوو ارزارعني.

 
وتليلعنا كجنز  منن براوعنا يف ونا   ا ينناتوتست يد ارراكنز علنى تنو متزايند منن التقندم التكنولنوجي لتوليند بياننات تتنابع 

. وتعكنف منافععنا وتقاسنماروارد الوراثينة النباتينة واسنتخدامعا بصنورة مسنتدامة  ح ظبل  والتعوير، وتساهم بذلد يف ال
سننتتيع ارراكننز التابعننة للجماعننة االستشننارية علننى إعننداد تقريننر حننو  هننذه ارسننالة لتقدميننه إىل ات اجليننة التنننوع البيولننوجي، و 

 عة للجعا  الرئاسي.نسخا  من ذلد التقرير خال  الدورة الساب
 

 ارعاهندة الدولينة بشنان ارنواردوتاركت ارراكز التابعة للجماعة االستشارية بدور نشط يف عدد منن العملينات اهنمن إطنار 
وموعة العمل ارعنية بتعزيز س  عمل النظنام و ة لألغذية والزراعة، مبا يف ذلد تعوير نظام ارعلومات العاري، يالوراثية النبات

وارنظمنة الدولينة للتننوع البيولنوجي وأماننة ارعاهندة لتعزينز  منظمنة األغذينة والزراعنةالمبننامج ارشن   بنني و د األطنرات، ارتعد
  من أجل تن يذ النظام ارتعدد األطرات.القدرات 



9 IT/GB-7/17/24 

 مقدمة -أولا 
 

للمعاهننندة الدولينننة للمنننوارد الوراثينننة  تقنننارير إىل ا عنننا  الرئاسننني دورينننا  تقننند م ا ماعنننة االستشنننارية للبلنننوا الزراعينننة الدولينننة 
 2006لعنام  15ما يتعلق بتن يذ مس وليات بعنةر ارراكنز عمنال  بات اجلاانا ارمبمنة مبوجنب ارنادة  النباتية لألغذية والزراعة يف

دورة وتقننند م ا ماعنننة االستشنننارية إىل هنننذه الننن .4بشنننكل أعنننم الدولينننة منننع ا عنننا  الرئاسننني، ومسننناكااا يف تن ينننذ ارعاهننندة
إىل  15السنننابعة للجعنننا  الرئاسننني تقريرهنننا إلدراجنننه يف وثيقنننة العمنننل ارعننندة منننن األماننننة بشنننان ارنظمنننات ارشنننمولة بارنننادة 

جاننننب وثيقننننة معلومننننات تكميلينننة واحنننندة ينبغنننني جلرا اننننا بننناالجل ان مننننع هننننذا التقريننننر: معلومنننات تكميليننننة لتقريننننر ا ماعننننة 
قاسننم ارنننافع غنن  النقديننة، وارسنناكات يف حقننوو ارننزارعني، ومثننار تربيننة النبننات، االستشننارية للبلننوا الزراعيننة الدوليننة: ت

 .IT/GB-7/17/Inf. 20الوثيقة 
 

 الهيكل المنقَّح للجماعة الستشارية للبحوث الزراعية الدولية وحوكمتها –ثانياا 
 

للجماعننة االستشننارية  نظننام" إطننار اهننمننقعلننت ا ماعننة االستشننارية للبلننوا الزراعيننة الدوليننة اننوذمل حوكمتعننا للعمننل 
لنظننام  عمننل رونح ننذ اهليكننل ا دينند مننن خننال  اعتمنناد إطننا. 20165يوليو متننو   1اعتبننارا  مننن " للبلننوا الزراعيننة الدوليننة

د د أدوار  ا ماعة االستشارية للبلوا الزراعية الدولية وميثاو رنظمة نظام ا ماعة االستشارية للبلوا الزراعية الدولية ُيح
وُيننت ظ هيكننل  .وجوانننب ارسننا لة اخلاصننة هبنناخمتلننف األجعننزة الننيت يتننالف منعننا نظننام ا ماعننة االستشننارية ومسنن وليااا 

احلوكمننة ارننننقعع بكثنن  منننن العناصنننر األساسننية النننيت كنننان يتننالف منعنننا اهليكننل السنننابق، وتشنننمل اركونننات الرئيسنننية مراكنننز 
؛ 8إلدارة النظنام ا  ؛ وولسن7للنظام ا  وولس؛ 6استئمانيا  للجماعة االستشاريةا  البلوا التابعة للجماعة االستشارية، وصندوجل

؛ واولننننس ارسننننتقل للعلننننوم 10وترتيننننب التقيننننيم ارسننننتقل؛ 9ومنظمننننة لنظننننام ا ماعننننة االستشننننارية للبلننننوا الزراعيننننة الدوليننننة
  .13ومجعية عامة للمراكز؛ 12؛ ومنتدى للشراكة11والشراكات

                                                           
رية للبلوا الزراعية الدولية إىل الدورات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة للجعا  الرئاسي متاحة يف الروابط التالية تقارير ا ماعة االستشا  4

e.pdf157be-/a3http://www.fao.org/ ،be109e.pdf-http://www.fao.org/3/a ،be118e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 على التوا .   mo439e.pdf-http://www.fao.org/3/aو
 .governance/-us/our-http://www.cgiar.org/aboutميكن الرجوع إ  حملة عامة عن هيكل احلوكمة ا ديد يف الرابط التا :   5
واإلجرا ات والكيانات علنى  "حافظة ا ماعة االستشارية للبلوا الزراعية الدولية"يوف ر ملية للتمويل اومعع تشك ل ملية متويلية متعددة اراتني لدعم   6

 نعاو النظام. 
 كجعا  رئاسي ميثل اراتني. يعمل    7
 يعمل كمجلس إدارة منتخب من ارراكز.  8
 ة.تعمل كمنظمة دولية مستقلة تيس ر التنسيق بني خمتلف األجعزة والوظائف يف النظام ا ديد للجماعة االستشارية للبلوا الزراعية الدولي  9

 ة مستقلة ألدا  نظام ا ماعة االستشارية للبلوا الزراعية الدولية. يسد  ارشورة إىل ولس النظام من خال  إجرا  تقييمات خارجي  10
 يحسد  ارشورة إىل ولس النظام بشان ارسائل ارتعلقة بالعلوم والبلوا والشراكات.  11
 يتيع الت اعل ارباتر بني ممو  نظام ا ماعة االستشارية للبلوا الزراعية الدولية ومراكز ا ماعة االستشارية.  12
 تتالف من رؤسا  والس اإلدارة وارديرين العامني للمراكز اخلمسة عشر التابعة للجماعة االستشارية للبلوا الزراعية الدولية.   13

http://www.fao.org/3/a-be157e.pdf
http://www.fao.org/3/a-be157e.pdf
http://www.fao.org/3/a-be118e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mo439e.pdf
http://www.cgiar.org/about-us/our-governance/
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، وأهندات األمنم ارتلندة للتنمينة ارسنتدامة وإطار نتائجعنا االستشارية للبلوا الزراعية الدولية عةوتدعم اس اتيجية ا ما
مننن  2022-2017 ماعننة االستشننارية لل نن ة حافظننة حبننوا االتوجننه االسنن اتيجي العننام للجماعننة االستشننارية. وتتننالف 

نعج بن األخنذشنمل النذ  ي "نحظنم األغذينة الزراعينة"ل االبتكنار يف 1 وموعات م ابعة من البلوا اردفوعة بالتلديات: 
 بارسنتوىمتكامل للنحظم الزراعية من أجل النعنو  بالنتنائج ارتعلقنة باإلنتاجينة واالسنتدامة والتغذينة والقندرة علنى الصنمود 

يف إطنار الننحظم مصممة للعمل يف تعاون وثينق منع بنرامج نحظنم األغذينة الزراعينة  "برامج تكامل عارية"ل أربعة 2  ارعلوث؛
لنندعم البلننوا تشننك ل ركيننزة للبلننوا  "منصننات"اإليكولوجينة الزراعيننة ذات الصننلة. وتعتمنند هننذه اوموعننات علننى ثنالا 

 . 14ل1النظام ككل  انظر الشكل  يف
 

التابعنة بنند ا يننات، ويقند م الندعم والتنسنيق إىل بننو  ا يننات يف ارراكنز  منصنةوينسق الصندوو العاري لتننوع احملاصنيل 
. وتقند م ارنصنة أيضنا  ارعاهندة الدولينةمنن  15للجماعة االستشارية النيت وجلعنت ات اجلنات منع ا عنا  الرئاسني عمنال  بارنادة 

الدعم والتنسيق إىل وحدات صلة ارادة الوراثية اليت تافظ على صلة البذور ومواد اإلكثار بغر  ح ظعا وتو يععا وفقا  
ليت تنص عليعا االت اجلية الدولية لوجلاية النباتنات. وتتنالف منصنة بنند ا يننات منن ثنالا وحندات: للوائع الصلة النباتية ا

احل ننظ، واالسننتخدام، والسياسننات. وتحنسننق وحنندة السياسننات متثيننل ا ماعننة االستشننارية يف احملافننل احلكوميننة الدوليننة الننيت 
مل ا عنا  الرئاسني للمعاهندة الدولينة. وتتنوىل ا معينة العامنة تتعامل مع جلضايا السياسنات ارتعلقنة بناروارد الوراثينة، مبنا يشن

 توف  احلوكمة لوحدة السياسات بص ة خاصة. ،إىل جانب ولس إدارة النظام ،للمراكز
 

Figure 1: CGIAR Research Portfolio 2017-2022: 11 Programs + Platforms 

 
  

                                                           
 .programs/-us/our-ar.org/abouthttp://www.cgiيتاح مزيد من ارعلومات بشان هذه المبامج يف الرابط التا :   14

http://www.cgiar.org/about-us/our-programs/
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وبنرامج البلنوا اررتبعنة هبنا يف تنراكة منع نحظنم البلنوا الزراعينة الوطنينة وتعمل مجيع ارراكز التابعة للجماعنة االستشنارية 
عات وسائر معاهد البلوا ارتقدمة، وارنظمنات العامنة واخلاصنة، وارنزارعني، والعنالث، واوتمنع ارندين بوجنه عنام، موا ا

ية علنى مكنان ذلند المبننامج. وترغنب ومنظمات اراتني. وتد  اإلتارة إىل مركز أو برنامج حبثي تابع للجماعة االستشنار 
ا ماعننة االستشننارية يف أن تعنن ت صننراحة بعالجلننات الشننراكة اهلائلننة مننن احلكومننات الوطنيننة وارننزارعني وارنظمننات اخل يننة 
واوتمع اردين بوجه عام، وارنظمات العامة ومنظمنات القعناعني العنام واخلنايت، النيت متك نن منن إجنرا  منا ينتم االاهنعالع 

 من أعما ، وما يستلدا من ابتكارات، وما يتلقق من أثر. به 
 

المعاهدة الدولية إطار  فيا واقتنائها هد الوراثية النباتة لألغذية الزراعية وتوزيعر حيازة الموا –ثالثاا 
 ة لألغذية والزراعةيالوراثية النبات الموارد بشأن

 
 الحيازة -ألف 

 
منع ا عنا  الرئاسني ة االستشنارية للبلنوا الزراعينة الدولينة النيت وجلععنت ات اجلنات التابعنة للجماعنعشنر  األحندت ظ ارراكنز 

ارنادة  إاهنافاتمنن إاهنافة  736 111منا وموعنه  2006للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف عام 
بتلنننند ارراكننننز،  ارتعلقننننةت اصننننيل ال 1 . وتننننرد يف ا نننندو اإلاهننننافاتوتتننننيع تلنننند  والكننننألالوراثيننننة للملاصننننيل واألتننننجار 
 ارتاحة للتو يع مبوجب االت او اروحعد لنقل ارواد. اهافاتاإلووموعات احملاصيل، وأعداد 

 
د الوراثيددة النباتيددة لألغذيددة والزراعددة التددي تحفاهددا وتتيحهددا بنددور الجينددات فددي المراكددز التابعددة للجماعددة ر : المددوا1الجدددول 

 15زراعية الدولية عمالا باتفاقاتها المبرمة مع الجهاز الرئاسي بموجب المادة الستشارية للبحوث ال

المتاحة بموجب التفاق الموحَّد  ضافاتاإل المحصول المركز
 المواد لنقل

 300 21 األر  مركز األر  يف أفريقيا

 500 1 ارو  ارنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

 ارركز الدو  للزراعة االستوائية

 987 37 ال اصوليا 

 140 23 الكأل

 643 6 الكسافا

 ارركز الدو  لتلسني الذرة والقمع
 193 28 الذرة

 744 154 القمع

 ارركز الدو  للبعاطس

جذريات ودرنات منعقة 
 173 1 اإلنديز

 527 6 البعاطس

 328 5 ةالبعاطا احللو 

 فةارركز الدو  للبلوا الزراعية يف ارناطق ا ا
 635 11 العد 

 193 4 ا لبان
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المتاحة بموجب التفاق الموحَّد  ضافاتاإل المحصول المركز
 المواد لنقل

 556 25  الكأل

 900 9  البسلى اهلندية

 238 14 احلمص

 554 31 الشع 

 105 6 البا ال 

 181 41 القمع

 ارركز العاري لللراجة الزراعية
 594 5 األتجار ارتعددة األغرا 

 600 3 األتجار ارثمرة

 االستوائيةارناطق  لبلوا احملاصيل يفارععد الدو  
 القاحلة تبه

 266 19 احلمص

 039 15 ال و  السوداين

 482 13 البسلى اهلندية

 23.057 األفريقيالدحخن 

 365 11 الدخن الصغ 

 264 39 الذرة الرفيعة

 ارععد الدو  للزراعة االستوائية

 115 15 الصينية اللوبيا 

 398 3 الكسافا

 561 1 الذرة الص را 

 623 6 ةمتنوع حبوث بقولية

 321 ارو 

 839 5 اليام

 627 18 الكأل والعلف ارععد الدو  لبلوا الثروة احليوانية

 019 123 األر  ارععد الدو  لبلوا األر 

 111 736  اوموع
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 بيانات التوزيع –باء 
 
نند لنقننل ارننوا له 5ارننادة قننا  رننا تقتضننيه وف مننن ا عننا  الرئاسنني يف جلننراره د، وعمننال  بالتوجيعننات ارقدعمننة مننن االت نناو اروحع
الوراثيننة النباتيننة  ارننوارد، تحبلننا ارراكننز التابعننة للجماعننة االستشننارية للبلننوا الزراعيننة الدوليننة عننن عمليننات نقننل 200915 5

ات ثوتوف ر معظم ارراكنز تلند التلنديلألغذية والزراعة باستخدام االت او اروحعد لنقل ارواد إىل ا عا  الرئاسي للمعاهدة. 
نننند لنقننننل ارننننواد. وطلبننننت ا ماعننننة  "منيننننا  "سنننننويا ؛ ويننننوف ر مركننننز واحنننند ارعلومننننات  ننننر لالت نننناو اروحع باسننننتخدام النظننننام اريسع

يت تحندرمل يف االستشارية من أمانة ارعاهدة توف  البيانات اومععة عن عمليات التو يع النيت تقنوم هبنا ا ماعنة االستشنارية والن
مركنز إىل ا عنا  الرئاسنيل. ونحعنرث عنن تقنديرنا كنل هذا القسم من التقرير  باالستناد إىل تقارير النقنل ال ردينة ارقدعمنة منن  

 . لتجاوهبا يف هذا الصددلألمانة 
 

منننن  –ولينننةارعاهننندة الدوخنننال  السننننوات العشنننر األوىل منننن تشنننغيل ارراكنننز التابعنننة للجماعنننة االستشنننارية مبوجنننب إطنننار 
ماليني عي نة من اروارد  4و ععت تلد ارراكز ما يقرث من  – 2016حي ديسممب كانون األو   2007يناير كانون الثاين 

 ات او موحعد لنقل ارواد. 47 000الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خال  
 

عننة مننن كننل مركننز خننال  هننذه السنننوات العشننر  يناير كننانون أدننناه الت اصننيل ارتعلقننة بكميننة ارننواد ارو ع  2وتننرد يف ا نندو  
د الوراثينة النباتينة لألغذينة والزراعنة ارو ععنة منن ر وتشمل هنذه األرجلنام ارنوا .ل2016حي ديسممب كانون األو   2007الثاين 

 لل. القبيذلد بنو  ا ينات التابعة للمراكز وبراوعا اخلاصة بال بية  إذا كانت لديعا برامج من 
 

 المركز
التفاقددددددددددددددددددددددددددات 
الموحددددددة لنقدددددل 

 المواد
 العينات

د الوراثيددددددددددة ر المددددددددددوا
النباتيدددددددددة لألغذيدددددددددة 
والزراعدددددددددددددددة قيدددددددددددددددد 

 التطوير

 إلى من

يناير كانون الثاين  5 2007مار  مذار  5 492 28 440 46 483 مركز األر  يف أفريقيا
2017 

نون الثاين يناير كا 24 653 109 6 386 ارنظمة الدولية للتنوع البيولوجي
2007 

ديسممب كانون  22
 2016األو  

يناير كانون الثاين  5 034 36 650 246 547 2 ارركز الدو  للزراعة االستوائية
 2017مايو أيار  5 2007

ارركز الدو  لتلسني الذرة 
ديسممب كانون  28 2007مار  مذار  16 0 228 986 1 127 18 والقمع

 2017األو  

يناير كانون الثاين  19 183 10 391 15 560 لبعاطسارركز الدو  ل
 2017مايو أيار  8 2007

ارركز الدو  للبلوا الزراعية يف 
ديسممب كانون  14 2007فمباير تباا  13 110 698 390 779 977 12 ارناطق ا افة

 2016األو  

ممب كانون ديس 4 2011سبتممب أيلو   3 0 679 154 ارركز العاري لللراجة الزراعية
 2016األو  

ارععد الدو  للبلوا ارتعلقة 
 االستوائيةمبلاصيل ارناطق 

 القاحلة تبه
نوفممب تشرين  11 313 34 362 159 885 3

 2009الثاين 
يناير كانون  19

 2017الثاين 

أبريل نيسان  28 2007مار  مذار  7 0 792 29 728 ارععد الدو  للزراعة االستوائية
2017 

عد الدو  لبلوا الثروة ارع
نوفممب تشرين  30 2007فمباير تباا  22 0 390 9 777 احليوانية

 2016الثاين 

يناير كانون الثاين  4 491 379 090 635 186 7 ارععد الدو  لبلوا األر 
 2017يار أمايو  18 2007

 

وموع االت اجلات 
 :ارواداروحعدة لنقل 

810 47 

 وموع العينات:
412 908 3    

 
                                                           

 : إجرا ات العرت الثال  ارست يد. 2009 5القرار   15
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وتت ناوت نسنبة ارنواد ارو ععننة منن بننو  ا ينننات وبنرامج ال بينة يف ارراكننز التابعنة للجماعنة االستشننارية منن سننة إىل أخننرى؛ 
  .16و ععة سنويا  من بنو  ا يناتويو عع عموما  ما يقرث من مخس أو ربع ارواد ار

 
إىل جعنات متلقينة  راكنز التابعنة للجماعنة االستشناريةرو ععنة منن اراملينون عيننة  3.9وجلحد مت معظم العينات البنالا عنددها 

معظمعننا منظمننات حبثيننة تابعننة للقعنناع العننام، وا امعننات، يف يف بلنندان ناميننة وبلنندان متننر اجلتصننادااا مبرحلننة انتقاليننة، وهنني 
ت اصيل التو يع اإلجلليمي للمواد  2وارنظمات اإلجلليمية، وتبكات ارادة الوراثية، وبنو  ا ينات األخرى. ويعر  الشكل 

عملينات التو ينع منن ارركنز الندو   4و 3الشنكالن  ميثل وكمثا  تواهيلي تامل،من ارراكز التابعة للجماعة االستشارية. 
لتلسنننننني النننننذرة والقمنننننع وارععننننند الننننندو  لبلنننننوا األر  إىل ا عنننننات ارتلقينننننة علنننننى نعننننناو العنننننا  خنننننال  فننننن ة السننننننتني 

 . 2016هناية عام  حي 2015 عام من

  
: التوزيدع اإلقليمددي لالتفاقدات الموحَّدددة لنقدل المددواد مدن المراكدز التابعددة للجماعدة الستشددارية للبحدوث الزراعيددة 2الشدكل 

 2016ديسمبر/كانون األول  – 2007الدولية، يناير/كانون الثاني 
 

  
                                                           

 أعاله بشان الصالت بالتقارير السابقة ارقدعمة من ا ماعة االستشارية للبلوا الزراعية الدولية إىل ا عا  الرئاسي. 1انظر احلاتية   16
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 .2016-2015 ي فدددي الفتدددرةنطددداق العدددالمالعلدددى  : عمليدددات التوزيدددع مدددن المركدددز الددددولي لتحسدددين الدددذرة والقمدددح3الشدددكل 
عيننننة. وتلقنننت البلننندان ارظللنننة بننناللون الرمننناد  ال ننناتع  100إىل  1تلقنننت البلننندان ارظللنننة بننناللون األصننن ر منننا تنننراوح بنننني 

 10 000و 1 001مننا تننراوح بننني عينننة. وحصننلت البلنندان ارظللننة بنناللون الرمنناد  ارتوسننط  1 000و 101تننراوح بننني  مننا
عيننننة. وتلقنننت البلننندان ارظللنننة  20 000و 10 001وتلقنننت البلننندان ارظللنننة بننناللون الرمننناد  النننداكن منننا تنننراوح بنننني  عيننننة.

 .40 000و 20 001باللون األسود ما تراوح بني 

  
 .2016-2015 ي فدددددي الفتدددددرةنطددددداق العدددددالمال: عمليدددددات التوزيدددددع مدددددن المعهدددددد الددددددولي لبحدددددوث األرز علدددددى 4الشدددددكل 

عيننننة. وتلقنننت البلننندان ارظللنننة بننناللون الرمننناد  ال ننناتع  100إىل  1ظللنننة بننناللون األصننن ر منننا تنننراوح بنننني تلقنننت البلننندان ار
عيننة.  10 000و 1 001عينة. وتلقت البلدان ارظللة باللون الرماد  ارتوسط منا تنراوح بنني  1 000و 101تراوح بني  ما

عينننة. وتلقننت البلنندان ارظللننة بنناللون  20 000و 10 001 وتلقننت البلنندان ارظللننة بنناللون الرمنناد  الننداكن مننا تننراوح بننني
 .عينة 40 000و 20 001تراوح بني  األسود ما

 
 1عمليات توزيع المواد غير المدرجة في الملحق  –جيم 

 
منا  منع ويت نق انط التو ينع عمو  يف ارائنة فقنط منن ارنواد ارو ععنة منن ارراكنز. 1نسبة  1احملاصيل غ  اردرجة يف ارللق متثل 

 جعات متلقية يف القعاع العام يف البلدان النامية. ى، أ  اروَ عة أساسا  عل1 قاط تو يع احملاصيل اردرجة يف ارلل
 

، تسنننتخدم ارراكنننز التابعنننة للجماعنننة االستشنننارية 2009ووفقنننا  للقنننرار ارتخنننذ يف الننندورة الثانينننة للجعنننا  الرئاسننني يف عنننام 
نند لنقننل ارننواد لتو يننع ارننواد غنن  اردرجننة يف ارللننق للبلننوا الزراعيننة الدوليننة االت مننن وموعننات ارننادة الوراثيننة  1 نناو اروحع

نند لنقننل ؤ الوديعننة وارننواد األخننرى الننيت يننتم اجلتنا هننا بتصننريع مننن مقنندمي ارننواد إىل ارركننز إلتاحتعننا باسننتخدام االت نناو اروحع
ا عا  الرئاسني باهننا تنود مواصنلة هنذه ارمارسنة. وعلنى نذ ذلد احلني مارراكز التابعة للجماعة االستشارية  وأبلغتارواد. 

ارو ًّعننة عننن طريننق ارراكننز، سننتكون تكنناليف ارعننامالت ارتصننلة  1مقنندار ارننواد غنن  ارندرجننة يف ارللننق الننرغم مننن اهنن لة 
ارراكننز الك ننا ة  وتنندر كثنن ا . باسننتخدام وسننيلة خمتل ننة أعلننى   1يف ارللننق باحل نناظ علننى نحظننم تو يننع ارننواد غنن  ارندرجننة 

 .1يف ارللق وغ  اردرجة اإلدارية اليت ينعو  عليعا السماح هلا باستخدام ن س وسيلة النقل للمواد اردرجة 
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 17طرائق التوزيع –دال 
 

 والبلن ا  ال بينة نقنل ارنواد النيت تسننعا ارراكنز ألغنر تشارية للبلنوا الزراعينة الدولينة بتقوم ارراكز التابعة للجماعة االس
 :ما يلي وتتضمن تلد العرائقوالتدريب يف وا  األغذية والزراعة من خال  عدد من العرائق. 

 
 النقل ارباتر من بنو  ا ينات أو برامج ال بية؛ 

 ارشاتل الدولية للتقييم وتسني األدا ؛ 

 نننة وتقييمعننا  أجننل مننن ارنشنناةتخصصننة ار الشننبكات  مثننل الشننبكة الدوليننة للتقيننيم  توصنني عاو تقاسننم ارننواد احملسع
 لتلسني القمعل؛ العاريةأفريقيا، والشبكة الشبكة الدولية للتقييم الوراثي لألر  يف و  ،الوراثي لألر  يف مسيا

  لننندعم تربينننة األننننواع اهلجيننننة ونشنننرها  مثنننل اتننناد تعنننوير األر  اهلجنننني التنننابع للمععننند الننندو   ارعنننورةاالتنننادات
والنندحخن األفريقنني والننذرة الرفيعننة التننابع للمععنند اهلنديننة  لبسننلىلواتنناد حبننوا مبننا  األنننواع اهلجينننة لبلننوا األر  

 ؛الدو  لبلوا احملاصيل يف ارناطق االستوائية تبه القاحلة

  بالدرجة األوىل مع المبامج الوطنية يف البلدان النامية. برامج ال بية الالمركزية أو التعاونيةو ، 
 

 د الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرر يع المواتوز  –هاء 
 

نننة مننوارد وراثيننة نباتيننة لألغذيننة وال ، تننتم دومننا  عمليننات النقننل زراعننة مننن النظننام ارتعنندد األطننراتعننندما تشننمل ارننواد احملسا
سنتخدام ات ناو موحاند لنقنل   احل نظ واالسنتخدام منن أجنل ال بينة والبلنوا والتندريب يف ونا  األغذينة والزراعنة بااألغر 

 ،تعريف تلند ارنواد دائمنا  ومركز األر  يف أفريقيال سياسة  ،ارواد. واعتمدت بعةر ارراكز  مثل ارععد الدو  لبلوا األر 
يف حا    تكن جاهزة للتسويق التجار ، كمنوارد وراثينة نباتينة لألغذينة والزراعنة جليند التعنوير، وإدرامل ارنواد النيت تتضنمانعا 

ننند لنقنننل ارنننواد، سنننوا   1 النظنننام ارتعننندد األطنننرات يف ارللنننق يف  أحكامنننا  وتنننروطا   أمشلنننت أم   تشنننملمنننن االت ننناو اروحا
. واختارت مراكز أخرى  مثل ارركز الدو  لتلسني الذرة والقمعل عدم تعريف تلد ارواد كموارد وراثينة نباتينة جليند إاهافية

نند لنقننل ارننواد أحكننام و  إاهننافةالتعننوير، ألهنننا ال ترينند  تننروا إاهننافية، مكت يننة اعننل ارننواد متاحننة باسننتخدام االت نناو اروحا
دون تننروا إاهننافيةل. وبننالنظر إىل أن تلنند ارراكننز ال تعننر ت ارننواد باعتبارهننا مننوارد وراثيننة نباتيننة لألغذيننة والزراعننة جلينند  مننن 

ننند منننن االت ننناو ا 1التعنننوير ف هننننا ليسنننت يف حاجنننة إىل أن تحننندرمل يف ارللنننق  ارتعننندد األطنننرات النننيت  النظنننام أسنننالتروحا
 استحمدت منعا تلد ارواد.

 
نننواع الشننروا الننيت ميكننن أن أل ملخننصمننا يلنني  إىل النندورة السادسننة للجعننا  الرئاسنني، يننرد يفوكمننا جننا  يف التقريننر ارقنندعم 

لألغذينة والزراعنة جليند التعنوير.  لنباتينةاتضي عا ارراكز إذا طَلبت تروطا  إاهافية ومي طلبنت ذلند عنند نقنل ارنوارد الوراثينة 
 بالقيام مبا يلي:وت ر  على ا عات ارتلقية التزامات 

  ؛والبل والتقييم  بيانات التوصيفتقاسم 

  ؛أو عندما يتم نشرها نتائج البلوا وبيانااا إذا نشرتاإلجلرار مبصادر ارواد 

                                                           
م إىل الدورة السادسة للجعا  الرئاسي لعام نحقل هذا القسم ال رعي من تقرير ا ماعة اال  17  .2015ستشارية للبلوا الزراعية الدولية ارقدع
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  ؛حقةجعات متلقية الجلبل مترير ارواد إىل  اروافقةاحلصو  على 

  وافقنننة جلبنننل السنننعي إىل تسنننجيل أصننننات جديننندة تشنننمل منننوارد وراثينننة نباتينننة ارتقننندمي إخعنننار أو احلصنننو  علنننى
 ؛حملاريا   لألغذية والزراعة جليد التعوير أو تسويقعا

 تقدمي عيانة من أ  أصنات يتم إصدارها إىل بند ا ينات؛ 

 ارواد ارشتقة؛ تسوو عندماا عة ارزو دة ب االع ات 

 تسويق ارواد بالشكل الذ  تكون عليه عند استالمعا؛ عدم 

 .اإلجلرار بان اروارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة جليد التعوير متثال ملكية فكرية للجعة ارزو دة 
 

ار ا عنا  ة لعلنب منن األماننة  وفقنا  لقنر واسنتجاب   ،ال اصلة بني الندورتني السادسنة والسنابعة للجعنا  الرئاسني ال  ةوخال  
ل، جلام كل مركز من ارراكز ذات الصلة بتزويد األمانة بت اصيل إاهافية بشان نصويت الشروا واألحكام 2015 1الرئاسي 

الوراثيننة النباتيننة لألغذيننة والزراعننة جلينند التعننوير، مبننا يف ذلنند القوالننب النموذجيننة  يقتضننيعا لنقننل بعننةر مننواردهاإلاهننافية الننيت 
لندورة السنابعة للجعنا  الرئاسني اسنتنادا  إىل عراهنه علنى اقوم األماننة ب عنداد تقرينر من صنل للذلد الغنر . وسنت ارستلدثة

 ستتوصال إليه من نتائج. ما
 

الت ناو اروحاند لنقنل ارنواد، راثية النباتية لألغذية والزراعنة ولوباإلاهافة إىل اهرورة االمتثا  للمعاهدة الدولية بشان اروارد الو 
ربنادئ   مبنا يشنمل تو يععنالارنوارد الوراثينة النباتينة لألغذينة والزراعنة جليند التعنوير  إدارةيف أن متتثنل،  ارراكز على ب أيضا  

نند مبننادئ  .18ا ماعننة االستشننارية للبلننوا الزراعيننة الدوليننة بشننان إدارة األصننو  ال كريننة  مبننادئ األصننو  ال كريننةل وت ك 
ألغذينة والزراعنة وفقنا  للمعاهندة الدولينة وتنوف  التوجينه لالوراثينة النباتينة  األصو  ال كرية أنه  ب تيس  الوصو  إىل ارنوارد

باعتبارهننا ا عننات الننيت تتننوىل سننلعتعا التقديريننة ممارسننة التابعننة للجماعننة االستشننارية  للمراكننزبشننان العريقننة الننيت ميكننن هبننا 
مبادئ األصو  ف ن ب ارعاهدات الدولية؛ وبص ة خاصة، الوراثية النباتية لألغذية والزراعة جليد التعوير مبوجد ر باروا التزويد

يننة تنند منننو  تعننا  ال كريننة  نننعا ارراكننز، وتننداد معنناي  حدا ل أنننواع القيننود الننيت ميكننن للمراكننز فراهننعا علننى ارننواد الننيت تسا
 تلد القيود. ا ارراكز ل ر للممبرات اليت  ب أن ت ي هب

 
فقننا  ربننادئ ارلكيننة ال كريننة. أوال ، ميكننن للمراكننز أن متنننع ألطننرات ثالثننة حقوجلننا  بثالثننة أنننواع مننن القيننود و وميكننن السننماح 

حصننرية لتسننويق ارننواد الننيت طواراننا أو تنناركت يف تعويرهننا، تننريعة أن تكننون احلصننرية حمنندودة النعنناو  كننان تكننون مننثال  
رعنينة أو تعظنيم حجنم واصنلة تعنوير ارنواد ار وتكنون ال تيبنات التقييدينة اهنروريةمقصورة على بلٍد بعينه أو حمدودة  منينا ل، 

 تيبننات تقضنني بنان تبقننى ارنواد اخلااهننعة ل . ومنن األمننور اهلامننة للغاينة أن مبننادئ األصنو  ال كريننةأثرهنا ونعنناو ذلند األثننر
ت احملننندودة متاحنننة للمنظمنننات البلثينننة العامنننة ألغنننرا  البلنننوا وال بينننة غننن  التجارينننة، والسنننتخدامعا يف حننناالاحلصنننرية 

العوارئ. وثانيا ، يحسَمع باجلتنا  مواد من أطرات ثالثة وفقا  لشروا تقييند الوصنو  العنام إىل ارنتجنات أو اخلندمات الناتنئة 
عننن اسننتخدام مننواد ارراكننز التابعننة للجماعننة االستشننارية الننيت تنندخل فيعننا ألغننرا  التسننويق التجننار  والبلنن  والتعننوير، 

معمنة ا ماعنة اخلدمات ارعنينة و صادر بديلة بشروا أجلل تقييدا ، وأن تعزا  ارنتجات تريعة عدم إتاحة مواد مكافئة من م
                                                           

. .cgiar.org/handle/10947/4486https://library، يف الرابط التا : 2012مار  مذار  7تتاح مبادئ ارلكية ال كرية اليت بدأ ن اذها اعتبارا  من   18
 بشان إدارة األصو  ال كرية يف الرابط التا :ا ماعة االستشارية للبلوا الزراعية الدولية وتتاح اخلعوا التوجيعية لتن يذ مبادئ 

https://library.cgiar.org/handle/10947/4487. 

https://library.cgiar.org/handle/10947/4486
https://library.cgiar.org/handle/10947/4487
https://library.cgiar.org/handle/10947/4487
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االستشارية يف البلدان اليت تتاح فيعا تلد ارنتجات واخلدمات. وثالثا ، ميكن للمركز أن يعلب، أو أن يتيع لعرت ثال ، 
لتابعنة للجماعنة االستشنارية، تنريعة أن تكنون تلند منواد ارراكنز ا منا صنص يف ألصنات نباتاتمحاية توف  تقدمي برا ة أو 

احلمايننة اهننرورية رواصننلة تعننوير ارننواد ارعنيننة أو تعظننيم حجننم أثرهننا ونعاجلننه. وال يحسننَمع يف أ  حالننة مننن احلنناالت ب ننر  
  .19القيد ما   يكن يعزا  رؤية ا ماعة االستشارية

 
الزراعينننة الدولينننة بشنننان ظمنننة نظنننام ا ماعنننة االستشنننارية للبلنننوا وتقننند م مراكنننز ا ماعنننة االستشنننارية تقنننارير سننننوية إىل من

بادئ األصو  ال كرية؛ و نب أيضنا  علنى ولنس أمننا  كنل مركنز تقندمي بينان سننو  ي يند بنان ارركنز ميتثنل ربنادئ تن يذها م
لنظام  وموعة ارلكينة األصو  ال كرية. وتقوم منظمة النظام ووموعة ملكية فكرية م لا ة من ثالثة أعضا  يعينعم ولس ا

وارننمبرات ارقدامننة مننن ارراكننز، وتقيننيم مننا إذا كانننت تلنند  التقييديننةباسننتعرا  ال تيبننات  20ال كريننة التابعننة ولننس النظننامل
 ال تيبات متتثل ربادئ األصو  ال كرية.

 
 ويشننج ع ارننندوبون .21صننو  ال كريننةوتنشننر منظمننة النظننام تقريننرا  سنننويا  بشننان تن يننذ مراكننز ا ماعننة االستشننارية ربننادئ األ

وارراجلبننون يف اجتمنناع ا عننا  الرئاسنني علننى اسننتعرا  تلنند التقننارير للوجلننوت بشننكل أفضننل علننى ترتيبننات احلوكمننة ارتصننلة 
 عنناارمارسننات الننيت تنتعج عننن، ولننتعل.م ارزينند د التعننوير يف ا ماعننة االستشنناريةبنناروارد الوراثيننة النباتيننة لألغذيننة والزراعننة جلينن

 ارذكورة أعاله. ال تيبات ارقيدة يفاالستشارية  التابعة للجماعةراكز ار
 

ة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية ياقتناء المراكز التابعة للجماعة الستشارية للبحوث الزراع –واو 
 من خالل الناام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم المنافعوالزراعة 

 
 2011و 2009و 2007تضمانت تقارير ارراكز التابعة للجماعة االستشارية ارقدامة إىل ا عا  الرئاسي يف السنوات 

بيانات عن اروارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت حصلت عليعا ارراكز من خال  النظام ارتعدد األطرات. وبالنظر 
، ارزودةيانات وماعة من األمانة باالستناد إىل عمليات النقل اليت تحبِلا عنعا ا عات إىل أن ارراكز تعتمد حاليا  على ب

، خاصة يف السنوات تاخر ا عات ارزودة يف تقدمي التقاريرتعذار تكوين صورة دجليقة للمواد اليت تلقاتعا ارراكز بسبب 
 دراجعا يف هذا التقرير بشان بارراكز بتجميع بيانااا  األخ ة. وسعيا  إىل معا ة هذه ارسالة جزئيا  على األجلل، جلامت

. وتشمل 2016حي عام  2013اليت تلقاتعا مبوجب االت او اروحاد لنقل ارواد خال  ف ة السنوات األربع من عام ارواد 
جلت ارتاح إلعداد هذا التقرير . وتعذار يف الو التابعة للمراكزات وبرامج ال بية اليت تلقاتعا بنو  ا ينهذه البيانات ارواد 

وموع ارقدار ال علي للمواد متثل البيانات الواردة هنا  ف ن، ولذلد ارراكز مجيعالبيانات ذات الصلة من  كلحملميع  
 ارستلمة خال  ف ة السنوات األربع متثيال  ناجلصا . 

 

                                                           
 ينحَعرات ذلد يف السياسة بانه "عا  متلرار من ال قر وا وع والتدهور البيئي". 19
 أعاله. 2يشكاله مموالو نظام ا ماعة االستشارية للبلوا الزراعية الدولية على النلو اربنيا يف القسم   20
 يف الروابط اإللك ونية التالية:  2015، و2014، و2013، و2012نوات تتاح تقارير األصو  ال كرية للجماعة االستشارية للبلوا الزراعية الدولية للس  21

http://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/2887/CGIAR%20Intellectual%20Asset%20(IA)%20Report%202012.pdf?seq

uence=1 ،https://library.cgiar.org/handle/10947/3404 ،https://library.cgiar.org/handle/10947/3977 
 على التوا . https://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4372/2015%20CGIAR%20IA%20Report.pdf?sequence=4و

http://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/2887/CGIAR%20Intellectual%20Asset%20(IA)%20Report%202012.pdf?sequence=1
http://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/2887/CGIAR%20Intellectual%20Asset%20(IA)%20Report%202012.pdf?sequence=1
https://library.cgiar.org/handle/10947/3404
https://library.cgiar.org/handle/10947/3977
https://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4372/2015%20CGIAR%20IA%20Report.pdf?sequence=4
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ال يقل عن  والقائمني بال بية يف ارراكز ما، ورد إىل بنو  ا ينات 2016حي هناية عام  2013وخال  ال  ة من عام 
ات اجلا  موحعدا  لنقل ارواد، من  190عيانة من اروارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف إطار ما ال يقل عن  17 426

 بلدا . 53ما ال يقل عن  ارزو دين يف
 

تشددددددارية للبحددددددوث الزراعيددددددة الدوليددددددة مددددددن األقدددددداليم : المددددددواد التددددددي تلق تهددددددا المراكددددددز التابعددددددة للجماعددددددة الس3الجدددددددول 
 2016-2013الستشارية( الفترة األخرى التابعة للجماعة مراكز الالتفاقات الموح دة لنقل المواد )باستثناء  بموجب
 عدد العي نات عدد التفاقات الموحَّدة األقاليم
 7055 54 أفريقيا
 4277 88 مسيا

 2913 12 رييبأمريكا الالتينية والبلر الكا
 43 3 الشرو األدىن

 1082 11 أمريكا الشمالية
 360 3 جنوث غرث احمليط اهلادئ

 1696 19 أوروبا
 

 التوصيف والتربية في الجماعة الستشارية للبحوث الزراعية الدولية –رابعاا 
 

 بية لأعما   2016 عام حي 2012أجريت يف ا ماعة االستشارية للبلوا الزراعية الدولية خال  ال  ة من عام 
احملاصيل يف إطار المبامج البلثية التالية: الذرة الص را ، والقمع، واألر   اليت كانت تحعرت من جلبل باسم الشراكة العارية 

، وارو ، والثروة احليوانية  ألغرا  درنات، وا ذريات، والواحلبوث البقوليةوحبوث األرااهي ا افة، لعلوم األر ل، 
ا الرئيسية. وأحجريت أعما  ال بية اليت النعاو احملصو  وا غرايف هلذه المبامج وأنشعتع 4تل. ويعر  ا دو  األعال

بالشراكة مع منظمات عامة وخاصة يف البلدان ارستعدفة. وتعور هذه ارنظمات ااهعلعت هبا ا ماعة االستشارية 
وتقوم ب طالو تلد األصنات من خال  الشركا  يف القعاعني أصنافا  حمسعنة مشتقة من خعوا ا ماعة االستشارية، 

 العام واخلايت، وتح  ز تعوير بذور أصنات حمس نة يف ارناطق ا غرافية ارستعدفة. 
 

 (2016-2012: ملخص جهود التربية التي اضطلعت بها مؤخراا الجماعة الستشارية للبحوث الزراعية الدولية )4الجدول 
 البرنامج البحثي
التابع للجماعة 

 الستشارية
البلدان واألقاليم  المركز المحصول

 أهداف التربية المستهدفة

 الذرة الص را  الذرة الصفراء

ارركز الدو  
لتلسني الذرة 

 والقمع،
وارععد الدو  
 للزراعة االستوائية

أفريقيا جنوث الصلرا  
الكمبى، وأمريكا الالتينية 

 ومسيا

مل ا  ات، وتمل  يادة غالت احلبوث، وت
احلرارة، وك ا ة استخدام الني وجني، ومقاومة 

األمرا  الرئيسية، مبا يف ذلد التبقع البي، وف و  
الذرة، ول لة أوراو الذرة الص را ، والتبقع  تعرو

  الرماد ، وما إىل ذلد،
ومقاومة ثاجلبات السيقان، وا فات احلشرية بعد 

و يادة احملتوى من احلصاد، و يادة جودة المبوتني، 
طليعة فيتامني ألف، و يادة حمتوى  ند الحلب، 

 وتسني نوعية علف احليوانات
 مقاومة مر  خنر الذرة، وتمل ا  ات أفريقيا الشرجلية

 مقاومة حشيشة العراات، وتمل ا  ات ترو وغرث أفريقيا

حبوب األراضي 
 الذرة الرفيعة الجافة

ارععد الدو  
اصيل لبلوا احمل
يف ارناطق 
االستوائية 

 القاحلة تبه

تمل ا  ات، وتاخ  تيخوخة األوراو  بقاؤها  لهلند  هضبة ديكانا
 خضرا ل، ونوعية علف احليوانات

بوركينا فاسو، وما ، 
 ونيج يا

 يادة غلة احلبوث، ورفع مستوى نوعية نباتات 
 األعالت، وتمل ا  ات، ومقاومة حشيشة العراات

مقاومة ذبابة الشتو ، و يادة احملتوى من ارغذيات إثيوبيا، وإري يا، وتنزانيا، 
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وجنوث السودان، وكينيا، 
 ومالو  و مبابو  

 احلديد والزندل، ومقاومة أمرا  األوراو، ومقاومة 
 حشيشة العراات

 الدحخن األصبعي

ارععد الدو  
لبلوا احملاصيل 

يف ارناطق 
االستوائية 

 حلةالقا تبه

ثيوبيا، وكينيا، وتنزانيا، إ
 وأوغندا، ومالو 

ا  ات، و يادة حمتوى ارغذيات  الكالسيوم، مقاومة التل ع، ومقاومة حشيشة العراات، وتمل 
 واحلديد، والزندل.

 الشع 
ارركز الدو  

للبلوا الزراعية 
 ارناطق ا افة يف

ا  أفريقيا وترجلعا، مش
ومسيا الوسعى، وغرث 

 وهبامسيا وجن

 –تسني اخلوايت الغذائية  الزند واحلديد وبيتا 
 غلوكانل وخوايت التخمر، وتمل ا  ات، ومقاومة

ومقاومة ذبابة تدرن الساو، ، البيا  الدجليقي
ومقاومة التبقع الشبكي، ومقاومة ف و  االص رار 

 التقزمي. 

 الدحخن األفريقي

ارععد الدو  
لبلوا احملاصيل 

يف ارناطق 
ائية االستو 
 القاحلة تبه

 رث أفريقياغ
 يادة غلة احلبوث، ومقاومة البيا  الدجليقي، وتمل 

، ونقاابات الرأ ، البيا  الزغيب ا  ات، ومقاومة
 واألنواع اليت تظل خضرا .وحشيشة العراات، وتسني خصائص التغذية، 

 اهلند

 يادة مستودع ا ينات، ومقاومة البيا  الزغيب يف 
مر  التل ع الذ  ينة الشعبية. ومقاومة األنواع اهلج
ل لة األر . ومقاومة النمط ارراهي  يسببه فعر

 للبيا  الزغيب، و يادة الكتلة األحيائية.

مقاومة مر  التل ع، وتسني العلف والكأل، وتمل  اهلند، وجنوث مسيا
 احلرارة، و يادة احلديد

أفريقيا الشرجلية وا نوث 
 ر  التل ع، وتسني الكأل، وتمل احلرارةمقاومة م األفريقي

 الحبوب البقولية

ارركز الدو   ال اصوليا  الشائعة 
 االستوائية للزراعة

فريقيا الشرجلية وا نوث أ
 س ور يف ال بةو تمل ا  ات ون يةر مستوى ال  األفريقي

 أمريكا ا نوبية
 تمل احلرارة أفريقيا

 ثبيت التكافلي للني وجني. يادة إمكانية الت أفريقيا

ارععد الدو   اللوبيا  الصينية
 للزراعة االستوائية

 غرث أفريقيا
 

بوركينا فاسو، وغانا، 
 وما ، والنيجر، ونيج يا

تمل ا  ات واحلرارة، وخ ةر مستوى ال س ور 
 ال بة يف
 

مقاومة ا فات واألمرا   مبا فيعا ارن وال بس، 
ال  وساتل، وتمل حشيشة والل لة البكت ية، و 

 العراات
أفريقيا الشرجلية وا نوث 

 األفريقي
 مو امبيق، تنزانيا، و امبيا

مقاومة ا فات واألمرا   مبا فيعا ارن وال بس، 
 والل لة البكت ية، وال  وساتل، ومقاومة احلامو 

ارععد الدو   فو  الصويا
 للزراعة االستوائية

  أفريقيا جنوث الصلرا
 الكمبى

مقاومة ا فات واألمرا . وتمل اإلجعاد 
 الالأحيائي. و يادة الغالت.

 ال و  السوداين

ارععد الدو  
لبلوا احملاصيل 

يف ارناطق 
االستوائية 

 القاحلة تبه

فريقيا الشرجلية وا نوث أ
األفريقي، وغرث ووسط 
 أفريقيا، وجنوث مسيا

ني، تقص  اردة، ون يةر مستويات األفالتوكس
وتمل ا  ات، ومقاومة الوردية، ومقاومة بقع 

 األوراو، ورفع مستوى نوعية العلف

 احلمص 

ارععد الدو  
لبلوا احملاصيل 

يف ارناطق 
االستوائية 

 القاحلة تبه

 تمل احلرارة  يف  راعة البذر ارتاخرل هلندا
اهلند، وبنغالديش، 

 والقص ة اردةاألصنات اربكرة النضج  وإثيوبيا، وكينيا

تركيا، ولبنان، وتونس، 
وجورجيا، وأذربيجان، 
وإيران، وكا اخستان، 

 وروسيا، واهلند

األصنات القابلة لللصد با الت، ومقاومة ل لة 
األسكوكيتا، ومقاومة الذبو  الناتج عن فعر 

 ال يو اريوم

مشا  أفريقيا، ومسيا 
 ثمبيدات األعشامقاومة  الوسعى، وجنوث مسيا

 جنوث مسيا
 أفريقيا

 يادة إمكانية التثبيت التكافلي للني وجني يف ظل 
 اخن ا  مستوى ال س ور يف ال بة
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 البسلى اهلندية

ارععد الدو  
لبلوا احملاصيل 

يف ارناطق 
االستوائية 

 القاحلة تبه

 هلندا
النضج اربكر وارتوسط، ومقاومة الذبو  الناتج عن 

ر  العقم ال سي سائي، وتمل فعر ال يو اريوم، وم
 ا  ات، وتمل ح ارات القرون

كينيا، وتنزانيا، ومالو ، 
ومو امبيق، وأوغندا، 

 و امبيا

النضج ارتوسط، وعدم احلساسية لل  ة الضوئية، 
ومقاومة الذبو  الع يلي والتبقع العيي األار على 
األوراو، وتمل ح ارات القرون والذبابة القرنية، 

 عية احلبوث، وتمل ا  اتونو 

 العد 
ارركز الدو  

للبلوا الزراعية 
 ارناطق ا افة يف

 نغالديش، ونيبا ، واهلندب
األصنات اليت تتميعز بنضجعا اربكر وجلصر مدة 
اوها. واألصنات ذات القدرة ارعز ة على النحضج 
 اربكر يف نحظم  راعة األر  والعد  واألر  الععر  

تمل مبيدات األعشاث، ومقاومة ل لة األسوكيتا،  رو أفريقيامشا  وت
 وتمل اهلالو  ارقرع   حشائش ط يليةل

 ال و 
ارركز الدو  

للبلوا الزراعية يف 
 ارناطق ا افة

تمل مبيدات األعشاث، وتمل اهلالو  ارقرع   مشا  وترو أفريقيا
  حشائش ط يليةل، وتمل عدة أمرا 

، sativa  األر  األزر
 لglaberrimaو

ارععد الدو  
 لبلوا األر 
ومركز األر  

 أفريقيا يف
وارركز الدو  

 للزراعة االستوائية

 النعاو العاري
 يادة غالت احلبوث، وتسني نوعية احلبوث  ارذاو 

والقوام، والشكلل؛ وتمل مفات األر  الرئيسية، 
 وأمرااهه؛ و يادة حمتوى احلديد والزند.

ععد الدو  ار
 لبلوا األر 

جنوث مسيا، وجنوث 
 ترو مسيا

تمل ا  ات، والغمر، وارلوحة، وارت اع درجات 
احلرارة، واخن ا  درجات احلرارة، واخن ا  اإلتعاع 
الشمسي، وتمل وموعة من اإلجعادات الالأحيائية 

ارعلوبة رناطق معيعنة، والنمو اربكر، والبذر ا   
والتبليل والتج يف البديل، و يادة  وارباتر ا ات،

التبقع،  –نوعية القش، وتمل األمرا  الرئيسية 
والتل ع البكت  ، وتل ع الغمد، والت لم الكاذث، 

النعاا البي، وثاجلبات  –وتمل احلشرات الرئيسية 
السيقان، واحلبوث ار ضلة حسب ارناطق، 

اخن ا  مستوى ا  ،  –وخصائص نوعية الععي 
وى األميلو  من متوسط إىل مرت ع، و يادة وحمت

مستوى استعادة األر  الكامل، وخصائص ا ودة 
 السوجلية اوزأة اروجعة للتصدير. 

ارركز الدو  للزراعة 
 أمريكا الالتينية االستوائية

 يادة غالت احلبوث، والنوعية ارتميزة من احلبوث، 
د يف الضو  وتمل أمرا  األر  الرئيسية، واألدا  ا ي

 ارنخ ةر.

مركز األر  
 فريقياأ أفريقيا يف

تمل ا  ات، والغمر، وارلوحة، واخن ا  درجات 
احلرارة، وتمل اإلجعادات الالأحيائية الرئيسية، 

واحلبوث ار ضلة حسب األجلاليم، وجودة خصائص 
الععي، و يادة ارقاومة الص رار السيقان وصدأ 

وعات من ا ينات الثانوية األوراو باالستناد إىل وم
 البعيئة الصدأ.

القمع  جلمع اخلبز  القمح
 والقمع القاسيل

ارركز الدو  
لتلسني الذرة 

 والقمع
ارركز الدو  

للبلوا الزراعية 
 ارناطق ا افة يف

 لنعاو العاريا
مقاومة األمرا  األخرى ذات األكية العارية 

 أمرا ل 7 
  يادة حمتوى الزند واحلديد

  ودة الصناعية جودة صناعة اخلبزا
 ا را مسيا الوسعى  حبر 

 مقاومة الصقيع وارلوحة والصدأ األص ر وواد  فرغانةل

 أمريكا ا نوبية
 جنوث مسيا

 إثيوبيا، ونيج يا، والسودان

 تمل احلرارة
 

 أمريكا ا نوبية
 جنوث مسيا

مقاومة خمتلف األمرا ، مبا فيعا ل لة القمع، 
وتبقع األوراو، وصدأ األوراو، وتل ع الرأ  الناتج 

 عن فعر ال يو اريوم
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مشا  أفريقيا 
 األوسط والشرو

 مل تبقع أوراو القمع القاسيت
مقاومة فعر ال يو اريوم وديدان النيماتودا وأمرا  

 ا ذور 

الجذريات 
والدرنات 
 والموزيات

ارركز الدو   البعاطا احللوة
 للبعاطس

ا جنوث الصلرا  أفريقي
 الكمبى

اللحب المبتقا  الغي بعليعة فيتامني ألف، و يادة 
الغلة والنمو اربكر، ومقاومة مر  ف و  البعاطا 

احللوة، وإمكانية التخزين، و يادة ارادة ا افة، وارادة 
غ  احللوة، والتكي.ف مع البيئات ارعراهة للج ات، 

 نا يرواالستخدام ارزدومل الغر  كعلف للخ
جنوث مسيا وجنوث 

 مسيا ترو
يادة الغلة والنمو اربكر، واللب المبتقا  الغي   

 بعليعة فيتامني ألف، و يادة احملتوى من ارادة ا افة

 ارو  والبالنتني

ارععد الدو  
 للزراعة االستوائية
ارنظمة الدولية 
 للتنوع البيولوجي

  يادة الغلة، ومقاومة اخلعوا السودا  يف األوراو. النعاو العاري

 ترو أفريقيا
النحضج اربكر، وتمل ا  ات، ومقاومة ديدان 

النيماتودا واخلنافس، ومقاومة ع ن فعر ال يو اريوم، 
 ومقاومة الع ن األسود.

النمو اربكر، وتمل ا  ات، ومقاومة ديدان  غرث ووسط أفريقيا
  نافس.النيماتودا واخل

 .مقاومة السيغاتوكا السودا  وع ن فعر ال يو اريوم أمريكا الالتينية ومسيا

 الكسافا

ارركز الدو  للزراعة 
االستوائية، ارععد 
الدو  للزراعة 

 االستوائية

 تسني الغالت و يادة ارادة ا افة. النعاو العاري

 غرث ووسط أفريقيا

ا، و يادة احملتوى من مقاومة مر  فسي سا  الكساف
الكاروتينات، ومقاومة مر  التخعط البي يف 

الكسافا، وتسني إمكانية العلن، واخن ا  إمكانية 
 تكوين السيانوجني.

البي  التعرومقاومة مر  فسي سا  الكسافا، ومر   ترو أفريقيا
 يف الكسافا وخصائص الععي ار ضلة.

 أمريكا الالتينية
الكاروتينات، والقيمة ارضافة من ارت اع حمتوى 

خوايت النشا  الوظي ية، ومقاومة التل ع البكت   
 للكسافا والعثة اخلضرا .

أنواع جديدة من النشا ، ومقاومة مر  مكنسة  مسيا
 الساحرة، والَنضج اربكر يف النحظم ارتعددة احملاصيل.

ارركز الدو   البعاطس
 للبعاطس

 ضج اربكر.النح  النعاو العاري
ارناطق االستوائية يف 

 أفريقيا ومرت عات األنديز
تمل ا  ات، ومقاومة التل ع ارتاخر، والتقوية 

 البيولوجية باحلديد والزند، وت ضيل بعاطس ارائدة.

ارناطق االستوائية ارتوسعة 
 االرت اع يف أفريقيا ومسيا

، يف البعاطس Yمقاومة التل ع ارتاخر وف و  
وإمكانية التقعيع إىل ترائع، وتمل احلرارة، 

 واخن ا  احملتوى ارضاد للتغذية.
ارنخ ضات تبه 
االستوائية ا سيوية 

 السعو  اهلندية الغاجنية، 
 منعقة اهلند الصينيةل

مقاومة ال  وسات، وتمل احلرارة، وطو  مدة 
الكمون، والقدرة على التقعيع البارد، وارت اع 

 توى من ارادة ا افة.مستوى احمل

مناطق ارنخ ضات 
واالرت اعات ارتوسعة 
 ارعتدلة يف مسيا الوسعى

عدم احلساسية لل  ة الضوئية، وتمل ا  ات، 
وتمل ارلوحة، ومقاومة ال  وسات، والقشرة 

 احلمرا .

ارععد الدو   اليام
 للزراعة االستوائية

 مو اربكر، ومقاومة البثراتتسن الغالت، والن النعاو العاري
 ارت اع مستوى ارادة ا افة، ومقاومة ديدان النيماتودا غرث أفريقيا

مسيا، وترو أفريقيا، 
وأمريكا الالتينية واحمليط 

 اهلادئ
 جودة الدرنات، ومقاومة ف و  فسي سا  اليام 

 الثروة الحيوانية

حشائش األوروكلوا 
 Urochloaل 

ار  تات 
 decumbensل 

أوروكلوا بريزانثا 
 U.brizanthaل 

حشيشة الكونغو 
 ruziziensisل 

ارركز الدو  للزراعة 
 ارناطق االستوائية يف العا  االستوائية

تمل اإلجعادات األحيائية  البق ارزبد، وفعر 
الريزوكتونيال والالأحيائية  ا  ات وغدو ارا ، 

جية، وك ا ة واأللومنيوم، وخصوبة ال بةل واإلنتا
استخدام ارياه، وك ا ة استخدام ارغذيات، ونوعية 

 ارغذيات، وغالت البذور.

النوعية الغذائية، وتثبيط التا ت البيولوجي، وتمل  ارناطق االستوائية يف العا ارركز الدو  للزراعة حشيشة األوروكلوا 
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يشمل مجينع و يف التغل.ب على تدايات إنتامل احملاصيل. وتشك ل برامج ال بية جز ا  من النعج الشامل للجماعة االستشارية 

للمننوارد  ارسننتداماالسننتخدام بمننا ذحكننر مننن بننرامج حبثيننة للجماعننة االستشننارية، باإلاهننافة إىل ال بيننة، أنشننعة أخننرى تتعلاننق 
لبنذور النظي نة ومنواد الزراعنة، الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مثل تسني ارمارسات الزراعية، وتعزيز نحظم البذور، وتوف  ا

، حبنوا احملاصنيلتعَدفة وارنتجات القائمة على احملاصيل، ودمنج ومتكنني ارنرأة والشنباث يف سوتعوير أسواو للملاصيل ار
والتنمية وسالسل األسواو. ومعظم أعما  ال بية اروجععة تو التدعيم احليو  أحجريت تت مظلنة المبننامج الشنامل ربنادرة 

 ل.HarvestPlusاصيل ارعزع ة  احمل
 

 مرحلة ما قبل التربية –ألف 
 

أجريت أعما  كث ة يف مرحلة ما جلبل ال بية، حي  ركعزت ا عود علنى تديند اخلصنائص اررغوبنة و أو ا يننات منن ارنواد 
لنننة النننيت ال ميكنننن اسنننتخدامعا مباتنننرة يف ال بينننة التعبيقينننة ونقنننل تلننند  ارنننواد الوسنننيعة النننيت ميكنننن  إىل اخلصنننائصغننن  ارعدع

للقائمني بال بية مواصلة استخدامعا يف إنتامل أصنات جديدة للمزارعني. وهذه خعوات اهرورية يف استخدام التنو.ع الذ  
، . وخنال  العقند األخنن مسنتودع جيننات احملاصننيلتننيع للقنائمني بال بينة توسننيع وتاألجلنارث واألنننواع األصنلية المبينة،  هتتوين
وا ينننننات الننننيت سننننتتيع للملاصننننيل  صننننائصاالهتمننننام باخليف مرحلننننة مننننا جلبننننل ال بيننننة مننننا  ا ماعننننة االستشننننارية أع  ادت

يننة، وتنندهور ال بننة. وتشننكال خصننائص مننن جلبيننل  االسننتجابة والتكي.ننف مننع تغنن . ارنننا ، والعلننب ارتزاينند علننى األغذيننة ارغذا
 ، والتكي.نف منع ال بنة ال قن ة، و ينادة إمكانينة تثبينت الني وجننيلغذائيةاالقدرة على تم.ل احلرارة وا  ات، وتسني القيمة 

خمتل ننة األننواع تتمياننز  خعنوال حمننور تركينز عنندد منن أنشننعة منا جلبننل ال بينة النيت انندت إىل تعنوير واختبننار  لندى البقولينات
لشنركا  النوطنيني. وتشنمل األمثلنة واشنارية االست ا ماعنةرراكنز بنرامج ال بينة التابعنة جليامة ميكنن دوعنا الحقنا  يف  صائصخب

ننل احلننرارة أعمننا   القريننب الننمب   عننن طريننق اجنننيارركننز النندو  للزراعننة االسننتوائية يف خعننوا ال اصننوليا  القننادرة علننى تم.
نننل  ق وعمنننل ارععننند الننندو  لبلنننوا احملاصنننيل يف ارنننناط، احلنننرارةل منننع ال اصنننوليا  الشنننائعةل اصنننوليا  تيبنننار   مصننندر تم.

مننن ع ننن العنقوديننات الرماديننة متنننع القنندرة علننى مقاومنة الننيت وراثينة الصنن ات الينات ا القاحلننة يف إدخننا  تننبه االسنتوائية 
نننص  ، بع نننن العنقودينننات الرمادينننة النننيت تكنننون عراهنننة ل صنننابةإىل أصننننات احلمنننص اربكنننرة النضنننج األجلنننارث المبينننة لللم.

مة ا ديدة للتل .ع ارتاخر من البعاطس المبية يف سلسنلة بيوراننا إىل البعناطس ارركز الدو  للبعاطس يف َدمج ارقاو  وعمل
 أسنالتارزروعة، وأعما  ارركز الدو  لتلسنني النذرة والقمنع وارركنز الندو  للزراعنة يف ارنناطق ا افنة منن أجنل اسنتخدام 

ر الننننيت ميكننننن أن تنشننننا بسننننبب طبيعتننننه التعننننو.  عقبننننةيف ظننننل  مسننننتودع جينننننات القمننننعلتوسننننيع القمننننع الثنائيننننة الصننننبغيات 
   الصبغيات. السداسية

 Urochloaالرطبة  
humidicola ل 

زبد، وفعر الريزوكتونيال اإلجعادات األ االستوائية
ح
حيائية  البق ار

والالأحيائية  ا  ات، وغدو ارا  واأللومنيوم، 
وخصوبة ال بةل، واإلنتاجية، وك ا ة استخدام ارياه، 

 وك ا ة استخدام ارغذيات، وغالت البذور.

 Megathyrsus عحشبة غينيا 
maximusل 

ارركز الدو  للزراعة 
 الستوائية يف العا ارناطق ا االستوائية

تمل اإلجعادات الالأحيائية  ا  ات، وغدو 
ارياه، واأللومنيوم، وخصوبة ال بةل، واإلنتاجية، 

وك ا ة استخدام ارياه، وك ا ة استخدام ارغذيات، 
 والنوعية الغذائية، وغالت البذور.
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 ةالااهري تحديد األنماط -باء 
 

، القننائمني بال بيننة يف ا ماعننة االستشنناريةأعمننا   لالنتخنناث النبننايت يفاسننتمر توصننيف األانناا الظاهريننة يشننكال األسننا  
انناا الظاهريننة علننى أسننا  الشننراكات العاريننة وواصننلت مراكننز ا ماعننة جعودهننا الراميننة إلنشننا  منصاننات جلويننة لتلدينند األ

حني ا ن ميثانل أكثنر األنشنعة تكل نة واسنتعالكا  للوجلنت يف  األاناا الظاهرينة. وال ينزا  تقينيم واحل اظ على تلد ارنصانات
تكالي عنا،  ، منع  ينادة دجلتعنا ون نيةرالعالينة السنرعة الظاهرينةديد األااا ت وت ة عمليات برامج ال بية. ومن أجل تسريع

تسننينات، مثننل االستشننعار مننن بحعنند واالستشننعار األراهنني،  إجننرا يف ا ماعننة االستشننارية  بننرامج البلننوابنندأت بعننةر 
إعنداد البننذور، وإجنرا  حملننارث ميدانيننة الكيميننائي الننروتيي، وميكننة وأمتتننة  –و ينادة الك ننا ة يف التللينل ارختننمب  ال يزينائي 

 ارسنننماة السنننرعة العالينننة الظاهرينننةاألمثلنننة علنننى ذلننند هنننو منصانننة تديننند األاننناا  وحملنننارث باسنننتخدام الصنننوبات. وأحننند
LeasyScan  ارننناطق االسننتوائية تننبه القاحلننة مننن أجننل تقيننيم  احملاصننيل يفالننيت أنشننئت منن خرا  يف ارععنند النندو  لبلننوا

تكي.نف النبنات منع ا  نات. ومنن أمثلنة اليت تشك ل حمور تركيز  صائصديناميات تعو.ر األوراو وجلدراا على التوصيل، واخل
ارععننند النندو  لبلنننوا احملاصنننيل يف ارنننناطق أعمنننا   2016 – 2012يف ال ننن ة  الظاهريننةا عننود الكبننن ة لتلديننند األاننناا 

اومنة ل ك.نز ارغنذايات، ومق الظاهرينةيف وا  الدحخن األحصبعي يف بلدان ترو أفريقيا  تديد األااا االستوائية تبه القاحلة 
ننل ا  نناتل،  والنندحخن األفريقنني يف اهلننند  فيمننا يتعلاننق مبقاومتننه رننر  الننتل .عل، وال ننو  السننوداين يف خمتلننف األمننرا ، وتم.

غننرث ووسننط أفريقيننا  مقاومننة ا  ننات واحلنندا مننن وجننود األفالتوكسنننيل، وأعمننا  ارركننز النندو  للبعنناطس لتلدينند مصننادر 
البعناطس ارزروعنة يف منعقنة اإلننديز واألننواع التجارينة. وواهنع أنواع  حمتوى احلديد يف تم.ل احلرارة يف البعاطس، وتسني

يف أفريقينا جننوث الصنلرا   ظاهرينةارركز الدو  لتلسني الذرة والقمع على مر السننوات تنبكة موسانعة لتلديند األاناا ال
ا  ننات اخلااهننعة و  اإلجعنناد احلننرار يف ظننروت ى، ومسننيا، وأمريكننا الالتينيننة، مننن أجننل فننر  وتسننني الننذرة والقمننع الكننمب 

، أو ال تاكننة الننيت نشننات منن خرا ، مثننل خنننر الننذرةلألمننرا   ظاهريننةألانناا الل القنندرة علننى التلدينند النندجليقللمراجلبننة، وإرسننا  
 الصدأ، أو ل لة القمع.

 
 معلومات تتابع الجينات -جيم 

 
مرحلنة منا جلبنل ال بينة. ويف معظنم ال بينة ويف يننوم السنتخدامعا يف األاناا الظاهرينة وتسلسنل ا عنن ارعلومات يزداد توافر 
كتلنننة حرجنننة منننن البياننننات لتلديننند األاننناا   اهنننافاتاإل   الننندنال  الت و تعَدفة، ولاننند تتنننابع احِلمنننةر الننننو سننناحملاصنننيل ار

لنى العالجلنات بنني . وسنلاط هنذا البلن  أاهنوا   جديندة عباخلصنائصالظاهرية للملاصيل بدجلانة أكنمب وربنط منناطق ا يننوم 
ال بيننة علننى تدينند ارننواد ذات بوالسننالالت األصننلية واألجلننارث المبيننة يف اوموعننات، وسنناعد القننائمني أصنننات احملاصننيل 

اررغوبة. واستحخِدمت ارعلومات ا ينومية على نعاو موساع وباالجل ان مع ال بية الكالسيكية لتوجيه االنتخاث  صائصاخل
الواعنندة  اللوبينا  الصنينيةخعنوا  بنرامج ال بينة ا ارينة لعندة حماصنيل. مننن ذلند علنى سنبيل ارثنا  أن والتعجنني والتقينيم يف

الناتئة عن االنتخناث مبسناعدة الواانات يف ارععند الندو  للزراعنة االسنتوائية  نر  حالينا  فر هنا يف مععند البيئنة والبلنوا 
يف مو امبينننق، وارععننند السننننغا  للبلنننوا الزراعينننة يف السننننغا ، وينننتم الزراعيننة يف بوركيننننا فاسنننو، وجامعنننة إدواردو مونننندلني 

ننل احلننرارة،  صننائصتننناو  وموعننة حمنندادة مننن اخل ننل ا  ننات، وتم. ارسننتعَدفة يف كننل بلننٍد، مبننا يف ذلنند غلاننة احلبننوث، وتم.
 كروفومينا.، ومقاومة فعر ارحشيشة العرااتومقاومة 

 



25 IT/GB-7/17/24 

اهلامننة. مننن ذلنند علننى سننبيل ارثننا  أنننه يف إطننار  صننائصد ا ينننات الننيت تننتلكعم يف اخلا ينننوم تديننوأتنناح العمننل يف وننا  
ننل ال بننة  ننن تم. برنننامج األر ، حننداد البنناحثون جننني اإلنبننات الالهننوائي الننذ  يعننزا  إنبننات األر  يف ظننروت ال هوائيننة. وميك 

ئيسنية لتعنو.ر األر  االسنتوائي ، وميثال ذلد اة ر  ارا نبات حملانس اإلنبات واو الشتالت أثنا  غمرها يفالالهوائية أثنا  اإل
اربذور مباترة، وهو ما ميثال وسيلة لتكثيف إنتامل األر  واالجلتصاد فيه. وحداد الباحثون يف ارععد الدو  لبلوا احملاصيل 

تنوى احلديند والزنند يف حبنوث يف ارناطق االستوائية تنبه القاحلنة الواانات ا زيئينة للخصنائص الكماينة النيت تنتلكام يف حم
الذرة الرفيعة، وما يصاحب ذلد من تاث  حمتمل طويل اردى ركافلة سو  التغذية يف البلندان النيت تحننِتج وتسنتعلد النذرة 

خصننائص كمايننة وارو يننات التننابع للجماعننة االستشننارية درنات الرفيعننة. وحننداد البنناحثون العنناملون يف برنننامج ا ننذريات والنن
، وكننذلد اخلصننائص  قاومننة سننو  الكسننافا األخضننر، ومننر  فسي سننا  الكسننافا، ومننر  تعننر.ومرتبعننة مب الكسننافا البنحنني 

فيتننامني ألننف أو ارننادة ا افننة يف جننذور التخننزين. وجلننام البنناحثون يف برنننامج الننذرة طليعننة الكمايننة اررتبعننة بارت نناع مسننتوى 
تعنر.و النذرة، ومقاومنة خننر ألنف، ومقاومنة فن و   عنة فيتنامنيطلي حمتنوى جاهزة لل بية منن أجنل باستلداا ونشر وااات

إىل تديند  الكنأل، وارت اع معند  احلن ا األححناد  الكروموسنوم. وأداى عمنل ارركنز الندو  للزراعنة االسنتوائية يف ونا  الذرة
ورات ال بية وبالتا  تسريع تقيق دتسريع ، وهو ما يتيع األوروكلواارنعقة ا ينومية اررتبعة بالتكاثر الالجنسي لدى أنواع 

 من احلشائش. عالية نوعية
 

 رعظنننمارراكنننز التابعنننة للجماعنننة االستشنننارية  حملريعننناوتننندخل حالينننا  األعمنننا  ا ينومينننة بننندرجات مت اوتنننة يف أعمنننا  ال بينننة 
ار  يف هنذا العمنل تنركا  أعناله. ويشن 4احملاصيل ارندرجة اهمن والية ا ماعنة االستشنارية علنى النلنو النوارد يف ا ندو  

وتوجند   معظمعم من منظمات البلوا العامةل من بلدان كث ة، مبا فيعا اهلند، والصني، واركسنيد، والوالينات ارتلندة.
لنندى ارركننز النندو  لتلسننني الننذرة والقمننع، وارععنند النندو  لبلننوا احملاصننيل يف ارننناطق االسننتوائية تننبه القاحلننة، وارععنند 

مرافننننق للمشنننناركة يف وارععننند النننندو  لبلنننوا األر  ة االسنننتوائية، وارععنننند الننندو  لبلننننوا الثنننروة احليوانيننننة، الننندو  للزراعنننن
. وينننوفار بعنننةر هنننذه اررافنننق خننندمات جينومينننة إىل ارنظمنننات داخنننل اإلجللنننيم، ومنعنننا علنننى سنننبيل ارثنننا  األعمنننا  ا ينومينننة

ارركز الدو  لتلسني النذرة والقمنع منن أجنل فنر  ارنادة الوراثينة للنذرة ارنظمة الكينية لبلوا الزراعة والثروة احليوانية مرفق 
يف عام ما يتعلاق مبر  خنر الذرة يف ظروت التلقيع االصعناعي، الذ  أنشئ  لدى الشركا  يف القعاعني العام واخلايت يف

ة يف واد  ري نت بكينينا. وميثانل مركنز يف حمعة حبوا ناي اتا التابعة للمنظمة الكينية لبلوا الزراعة والثروة احليوانين 2013
وتتنناح  بننادان، نيج يننال مركننزا  إجلليميننا  للننمبامج الوطنيننة وا امعننات.ععنند النندو  للزراعننة االسننتوائية  إالعلننوم البيولوجيننة يف ار

ة معظننم معلومنننات تتننابع ا يننننوم واألدوات ا ينوميننة للجمعنننور مننن خنننال  منصاننات وجلواعننند بيانننات إلك ونينننة علننى تنننبك
 ،ل/http://iric.irri.org االتناد ارعلومنايت الندو  لنألر  اإلن نت. ومن أمثلة تلد ارنصاات وجلواعد البيانات ما ُيت ظ به 

ومركنننننننننز جيننننننننننوم الكسنننننننننافا (، https://cipotato.org/sweetpotato_gene_index  وم تنننننننننر جيننننننننننات البعاطنننننننننا احللنننننننننوة
 http://www.cassavagenome.orgومركننننز جينننننوم ارننننو    لhttp://banana-genome-hub.southgreen.fr/ ل. وتننننرتبط

 ظمات الشريكة.بية وتغذيعا يف ارراكز التابعة للجماعة االستشارية ويف ارناألعما  ا ينومية ارتباطا  مباترا  بمبامج ال  
 

التابعننة للجماعننة االستشننارية علننى إعننداد تقريننر بشننان هننذه ارسننالة لتقدميننه إىل ات اجليننة التنننو.ع البيولننوجي، وتعكننف ارراكننز 
علنى حناالت معيانننة   وت يسنلاط التقرينر الضنو وسنتتيع نحسنخا  منن ذلند التقرينر أثننا  الندورة السنابعة للجعننا  الرئاسني. وسن

http://iric.irri.org/
https://cipotato.org/sweetpotato_gene_index
http://banana-genome-hub.southgreen.fr/
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ا ينوم يف ح ظ اروارد الوراثينة النباتينة واسنتخدامعا ارسنتدام وتقاسنم بتتابع ساهم فيعا توليد واستخدام ارعلومات ارتعلقة 
 ارنافع اررتبعة باستخدام تلد اروارد.

 
خن ة، مثنل التعو.رات األ وتسنزايدة األكية يف برامج ال بية. عام ف ن تدف.قات البيانات وارعلومات متثال جوانب متوبوجه 

وارععنند  ركننز النندو  لتلسننني الننذرة والقمننعوال بيننة مننن أجننل النتننائج يف ار ،الينناموجلاعنندة بيانننات  جلاعنندة بيانننات الكسننافا،
ننر التعنناون يف ال بيننة. كمننا  ننر  ن األر ، إدارة البيانننات وتقااعننا لبلننواالنندو   شننر الشننبكة العاريننة للمننادة الوراثيننة وتيس 

 على الصعيد العاري كي تتمكان بنو  ا ينات من توسيع نعاو وصوهلا إىل العمال  والشركا . وبوابة اروارد الوراثية النباتية
 

 تضنعلع علنى عندد الكلمنات، يتعنذار إدرامل معلومنات عنن ا ثنار ال علينة ألنشنعة ال بينة النيتوبالنظر إىل احلندود ار رواهنة 
منننن وثيقنننة ارعلومنننات  3هنننذه ا ثنننار يف القسنننم عنننن هبنننا ا ماعنننة االستشنننارية يف هنننذه الوثيقنننة. ولنننذلد أدرجننننا معلومنننات 

IT/GB-7/17/Inf.20 وت ا الوفود وارنراجلبني علنى جلنرا ة تلند الوثيقنة إىل جاننب هنذا التقرينر نظنرا  ألن مثنار تربينة النبنات .
ريعا ا ماعة اوالبلوا اليت   .وبتن يذها الستشارية ذات صلة مباترة باهدات ارعاهدة الدوليةحملح

 
 توليد المنافع غير النقدية وتقاسمها -خامساا 

 
يف وموعنة منن األنشنعة  2016-2012تاركت ارراكز التابعة للجماعة االستشارية للبلوا الزراعية الدولية خال  ال  ة 

منن ارعاهندة الدولينة بشنان ارنوارد  13منن ارنادة  2ى النلنو احملنداد يف ال قنرة اليت ساكت يف تقاسم ارنافع غن  النقدينة علن
 ح نظالوراثية النباتية لألغذية والزراعة، أ  تباد  ارعلومات، واحلصو  على التكنولوجينا ونقلعنا، وبننا  القندرات منن أجنل 

  القينود ار رواهنة علنى عندد الكلمنات يف هنذه اروارد الوراثينة النباتينة واسنتخدامعا بصنورة مسنتدامة. ومنرة أخنرى، ويف اهنو 
 1الوثيقنة، جلمننا بن درامل معلومنات أخنرى عنن مسناكات ارراكنز التابعنة للجماعنة االستشنارية يف هنذا الصندد اهنمن القسنم 

 .IT/GB-7/17/Inf. 20 من وثيقة ارعلومات
 

 المساهمات في العتراف بحقوق المزارعين وإعمالها -سادساا 
 

أعننالهل جلسننما   3صننو  ال كريننة للجماعننة االستشننارية للبلننوا الزراعيننة الدوليننة  ارشننار إليعننا يف القسننم ألمبننادئ اتشننمل 
 بشان حقوو ارزارعني ينصا على ما يلي:

 
تسننننلام ا ماعننننة االستشننننارية للبلننننوا الزراعيننننة الدوليننننة بنننندور ارننننزارعني ووتمعننننات الشننننعوث األصننننلية  3-1

 و دور ال غىن عنه، يف ح ظ اروارد الوراثية وتسينعا.وارعنيني الزراعيني والعلما ، وه
وتسننعى ا ماعننة االستشننارية للبلنننوا الزراعيننة الدوليننة إىل احنن ام ا عنننود الوطنيننة والدوليننة الرامينننة إىل  3-2

محاينننة حقنننوو ارنننزارعني وتعزيزهنننا علنننى النلنننو ارتنننوخاى يف ارعاهننندة، ودعنننم واهنننع سياسنننات وإجنننرا ات مالئمنننة 
 .22ا وتعزيزهالالع ات هب

 
                                                           

 أعاله. 15صو  ال كرية، احلاتية انظر مبادئ األ  22
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وتواه ع اخلعوا التوجيعية لتن ينذ مبنادئ إدارة األصنو  ال كرينة للجماعنة االستشنارية للبلنوا الزراعينة الدولينة هنذه ارنواد 
وتوف ر جلائمة باإلجرا ات العملية اليت ينبغي للمراكز أن تتخذها من أجل تعزيز حقوو ارنزارعني علنى النلنو اربننيع يف ارنادة 

منننن وثيقنننة ارعلومنننات  2اهننندة الدولينننة. ونحِقلَنننت األجلسنننام ذات الصنننلة منننن هنننذه اخلعنننوا التوجيعينننة يف القسنننم منننن ارع 9
IT/GB-7/17/Inf.20 وتشمل بعةر العرو اليت ميكن هبا للمراكنز التابعنة للجماعنة االستشنارية للبلنوا الزراعينة الدولينة .

إعنننادة السنننالالت األصنننلية إىل مواطنعنننا، وإتنننرا   ،حلقنننووأن تسننناهم هبنننا يف االعننن ات حبقنننوو ارنننزارعني وإعمنننا  تلننند ا
، وتعزيز نحظم البذور احمللية، وتقاسم ارعارت، وتعزيز ارادة ارزارعني يف برامج ال بية وارشاورات ارتعلقة بالسياسات الوطنية

اصيل احمللية. وتتضمان وثيقة ارعلومنات الوراثية باالت ا  مع ارزارعني، وإنشا  أسواو للمنتجات الغذائية باالستناد إىل احمل
IT/GB-7/17/Inf.20 .مزيدا  من دراسات احلالة ارتعماقة  

 
 مشاركة الجماعة الستشارية للبحوث الزراعية الدولية في المبادرات ضمن إطار المعاهدة -سابعاا 

 الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

الدوليننة يف عنندد مننن اربننادرات واالجتماعننات الننيت أجليمننت تابعننة للجماعننة االستشننارية للبلننوا الزراعيننة تنناركت ارراكننز ال
 اهمن إطار ارعاهدة الدولية خال  ف ة السنتني السابقة، مبا يف ذلد ما يتصل منعا مبا يلي:

 
  ؛من ارعاهدة الدولية 17إنشا  نظام ارعلومات العاري عمال  بارادة 

 مل ار توحة العضوية ارخصصة ارعنية بتعزيز س  عمل النظام ارتعدد األطرات لللصنو  علنى ارنوارد وموعة الع
 ؛وتقاسم منافععا

 ؛اللجنة ال نية ارخصصة ارعنية باالستخدام ارستدام 

  واهنننننننننع اسننننننننن اتيجية التموينننننننننل  أ  عقننننننننند حننننننننندثني اسنننننننننتثنائيني جلبنننننننننل اجتماعنننننننننات وموعنننننننننة العمنننننننننل ارعنينننننننننة
 ؛تمويللال باس اتيجية

  ؛التعوير ارش   للتكنولوجيا ونقلعابرنامج 

 ؛ارشاورة العارية بشان حقوو ارزارعني 

 ؛المبنامج ارش   بني أمانة ارعاهدة وارنتدى العاري للبلوا الزراعية بشان حقوو ارزارعني 

 الشنننرو األدىن يف سنننياو نظنننام  حلقنننة العمنننل لتعزينننز القننندرات الوطنينننة يف ونننا  ارنننوارد الوراثينننة النباتينننة يف إجللنننيم
 ؛ارعلومات العاري

  لتعبيق ارعاهدة الدولية بشان اروارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اإلجلليميارنتدى 

 حلقة عمل بنو  البذور اوتمعية. 

 
ننز العمننل ارتعلاننق  كملنندادات دائمننة فرينندة للمننوارد بنظننام ارعلومننات العنناري علننى تعننوير احملنندادات الرجلميننة هلويننة األتننيا   وركع

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وذلد بالتعاون الوثيق مع أمانة ارعاهدة. ومن خال  منصاة بند ا ينات، سيجر  تعزينز 
 وللنننربطيا  دات الرجلمينننة هلوينننة األتنننالسنننتيعاث احملننندا  وبوابنننة ارنننوارد الوراثينننة النباتينننةالشنننبكة العارينننة رعلومنننات ارنننادة الوراثينننة 

و  ا ينننات التابعننة بننن إاهننافاتباخلننادوم. وتزمننع بنننو  ا ينننات التابعننة للجماعننة االستشننارية تعيننني حمننددات رجلميننة  ميننع 
 نر  أيضننا  تعزينز ال بينة مننن أجنل النتنائج السننتيعاث برننامج األر ، ومنن خننال   .2018للجماعنة االستشنارية حبلننو  عنام 
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. ومن خنال  االمتينا  والبلواال بية مواد وذلد يف هذه احلالة من أجل ربط باخلادوم، وللا  احملدادات الرجلمية هلوية األتي
يف برننننامج ال بينننة،  نننر  النظنننر يف احملننندادات الرجلمينننة هلوينننة األتنننيا  لتعبيقعنننا بشنننكل أعنننما منننن جاننننب القنننائمني بال بينننة 

 اصية احملدادات الرجلمية هلوية األتيا .والباحثني. ويساعد هذا المبنامج مزيدا  من ارراكز على تن يذ خ
 

وباإلاهافة إىل ذلد، تاركت ارراكز التابعة للجماعة االستشنارية للبلنوا الزراعينة الدولينة يف األنشنعة التالينة النيت ننح  نذت 
دة لتعزينننز جلننندرة يف إطنننار المبننننامج ارشننن   بنننني منظمنننة األغذينننة والزراعة وارنظمنننة الدولينننة للتننننو.ع البيولنننوجي وأماننننة ارعاهننن

دمنج التن ينذ ارتعااهند للمعاهندة الدولينة ل 1 الشركا  الوطنيني على تن يذ النظام ارتعدد األطرات. حلقتان للعمل بعنوان: 
حلقة عمل من أجل العناصر ال اعلة الوطنينة يف ونا   –وبروتوكو  ناغويا يف سياو األهدات األوسع للسياسات الوطنية 

باستضنافة منن ارععند الندو  لبلنوا  2015نوفممب تشنرين الثناين  20إىل  16ثيوبيا يف ال  ة منن السياسات، عحقدت يف إ
ل حلقنننة عمنننل بشنننان بروتوكنننو  ناغوينننا وجعنننات االتصنننا  الوطنينننة ارعنينننة بارعاهننندة الدولينننة يف جننننوث 2 الثنننروة احليوانينننة؛ 

باستضننافة مننن ارععنند النندو  لبلننوا الثننروة  2017مننار  مذار  30إىل  27وجننوث تننرو مسننيا، يف ال لبننني يف ال نن ة مننن 
احليوانيننة. وعملننت ارنظمننة الدوليننة للتنننو.ع البيولننوجي مننع أمننانيت ارعاهنندة الدوليننة وات اجليننة التنننو.ع البيولننوجي، ومبننادرة تنميننة 

كنز التننو.ع البيولنوجي لرابعنة القدرات ارتعلقة باحلصو  على اروارد الوراثية وتقاسم منافععا، وم واهية االتناد األفريقني، ومر 
. وتنكال ن نس األطنرات  بندون مركنز التننو.ع البيولنوجي حلقنيت العمنل ارنذكورتنيدو  جنوث ترو مسيا، منن أجنل تنظنيم 
مننن اخلننمبا  لتوجيننه مشننروٍع مدتننه ثننالا سنننوات بتمويننل مننن مبننادرة دارويننن بعنننوان لرابعننة دو  جنننوث تننرو مسننيال فريقننا  

للمعاهنندة الدوليننة وبروتوكننو  ناغويننا يف مدغشننقر وبنننن". وأخنن ا ، وبنندعم مننن حكومننة هولننندا، نساننقت التن يننذ ارتعااهنند "
بني هذا ارشروع  و معارنظمة الدولية للتنو.ع البيولوجي مشروعا  مدته مخس سنوات لدعم تن يذ النظام ارتعداد األطرات، 

ارنننننزارعني وبنننننني الشنننننركا  النننننوطنيني يف كوسنننننتاريكا وغواتيمننننناال  االسنننننتخدام ارسنننننتدام والتكي.نننننف منننننع تغننننن . ارننننننا  وحقنننننوو
  نيبا  وبوتان.دي وار وبوركينا فاسو وأوغندا ورواندا و  وكوت
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 : تقرير من أمانة جماعة المحيط الهادئ2المرفق 
 
 الخلفية - 1

منع ا عنا   "15ارنادة "ات ناو  هلامجاعة احمليط اهلادئ من خال  تعبة موارد األرااهي التابعة أمانة ، وجلاعت 2009يف عام 
وحسنن اسنتخدام ارنوارد الوراثينة النباتينة رنعقنة  الرئاسني للمعاهندة الدولينة. ويعني هنذا االت ناو اع افنا  إجلليمينا  باكينة ح نظ

 دئمركننز حماصننيل وأتننجار منعقننة احملننيط اهلننايستضنني عا  يف اوموعننات الننيت خننارمل اروجلننعهبننا حاليننا   احملننت ظحملننيط اهلننادئ ا
ب يجنني. وممننا ال تنند فيننه أن هننذه الشننراكة ارتبادلننة حققننت  يط اهلننادئ الننذ  يقننع مقننره يف سننوفاالتننابع ألمانننة مجاعننة احملنن

باتنت أماننة مجاعنة احملنيط اهلنادئ يف وا  ح ظ ارنوارد الوراثينة النباتينة واسنتخدامعا وتسنينعا. و  اإلجلليمتعوارات إ ابية يف 
 بلدان احمليط اهلادئ يف تن يذ ارعاهدة.يف مساعدة  الرئيسي "صرالعن"منذ توجليع هذا االت او 

 
ل ن ة احملنيط اهلنادئ يف ا منعقنةت الصنلة يف واربادرات ذاواألنشعة ويعر  هذا التقرير معلومات حمداثة عن تن يذ االت او 

 .2017حي يونيو حزيران  2015من نوفممب  تشرين الثاين 
 
 الحفظ - 2

حمصنوال   17 منن 2 151 يبلنا عنددها  اهنافاتب 2017مننذ يونينو حزيران  وأتجار منعقة احمليط اهلادئمركز حماصيل ُيت ظ 
 احلمنننرا  والسنننبان ل، 20  فريننندة أخنننرى منننن فاكعنننة اخلبنننز إاهنننافة 37خنننارمل النبنننات احلنننيا. وتوجننند لننندى ارركنننز  وموعننناتيف 
 للت اصيلل. 1  انظر ا دو  يئة تبكيةل يف اريدان و أو دف1  اليامل و 2ل، والقلقا   2ل، واألنانا   10 
 

، إذ يشنكال أكنمب وموعنة منن القلقنا  يف العنا . وهنذه اوموعنة اهنافاتاإليف ارائة منن ومنوع  52وميثال القلقا  حوا  
منننن القلقاسنننيات الصننناحلة لألكنننل النننيت تشنننمل جللقنننا   وفصنننيلتعاال ريننندة منننن تنننراا جننننوث تنننرو مسنننيا واحملنننيط اهلنننادئ 

، يدعمعا حاليا ات او منلة طويلة األجل مع صنندوو احملاصنيل. وميثانل ذلند أحند اليام، ووموعة وأذن ال يلارستنقعات 
أمانننة مجاعننة  ذلنند أن النباتيننة لألغذيننة والزراعننة، راثيننةالو اإلجنننا ات ال رينندة للمركننز بعنند تننراكته مننع ارنتنندى العنناري للمننوارد 

للجماعة االستشارية للبلوا الزراعينة الدولينة النذ  يدعمنه صنندوو احملاصنيل.  ارركز الوحيد غ  التابعهي  احمليط اهلادئ
دوالر أمريكني سننويا  منن صنندوو احملاصنيل يف إطنار ات ناو ارنلنة  50 000، يتلقانى ارركنز منا يقنرث منن 2009ومنذ عام 

   العويلة األجل.
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 تنننننننننننجار منعقنننننننننننة احملنننننننننننيط اهلنننننننننننادئمركنننننننننننز حماصنننننننننننيل وألننننننننننندى  خنننننننننننارمل النبنننننننننننات احلننننننننننني: وموعنننننننننننات احملاصنننننننننننيل 1الجددددددددددددول 
 2017يونيو حزيران حي 

 ضافاتاإلعدد  النوع المحصول  
 في الميدان/في صوبة شبكية خارج النبات الحي   

 A. macrorrhizos 11 0 ألوكاسيا 1

 Musa spp. 157 0 ارو  2

 A. manihot 10 10 احلمرا  السبان  3

 A. altilis 13 20 اخلبز فاكعة 4

 M. esculenta 16 0 فاالكسا 5

 C. chamissonis 66 0 اتعارستنق جللقا  6

 Z. officinale 1 0 الزجنبيل 7

 P. tectoris 5 0 الصنوبر احللزوين 8

 A. comosus 7 2 األنانا  9

 S. tuberosum 54 0 البعاطس 10

 S. album 1 0 خشب الصند  11

 Saccharum spp. 5 0 جلصب السكر 12

 I. batatas 324 0 احللوة البعاطا 13

 C. esculenta 1136 2 القلقا  14

 V. fragrans 4 0 ال انيليا 15

 X. sagittifolium 11 0  أحذن ال يل 16

 Dioscorea spp. 330 1 اليام 17

 35 2151   المجموع  

 
يف ارائنة  65ات، يعنود أصنل منا يقنرث منن احملنيط اهلنادئ يف اوموعن ارنتمية وغ  ارنتمينة رنعقنة اهافاتاإلب ما يتعلق ويف

يف اوموعنات  إاهنافاتعشنر بلندا  منن بلندان احملنيط اهلنادئ  وتوجند لسنتةاحمليط اهلنادئ. منعقة إىل  اهافاتاإلمن وموع 
ن  وهني جنزر كنو ، وفيجني، أحد عشر من هنذه البلندا وميثل. مركز حماصيل وأتجار منعقة احمليط اهلادئاليت ُيت ظ هبا 

متعاجلندة حالينة  ا  كاليدونيا ا ديدة، وباالو، وبابوا غينيا ا ديدة، وساموا، وتونغا وتوفالول أطرافو ، وجزر مارتا ،  ك يباو 
ل 50 أجلنل منن  وأمنا أجلنل عندد، اهافاتاإلل من 300بابوا غينيا ا ديدة أكمب عدد  أكثر من ليف ارعاهدة الدولية. ويوجد 

مركنز حماصنيل وأتنجار منعقنة النيت ُينت ظ هبنا حالينا   اهنافاتاإلواهنع البلندان وعندد  1 . ويبننيا الرسنم البيناينتوكيالول فعو
   .احمليط اهلادئ
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 :1الرسم البياني 
 

 
 
 توزيع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة باستخدام التفاق الموح د لنقل المواد - 3

عيانننة مننن مننزارع األنسننجة مننن  10 247بلغننت يف وموععننا  إاهننافة 271احملننيط اهلننادئ منعقننة ار مركننز حماصننيل وأتننجو ع 
. ومت تو ينع منا وموعنه 2017حني أغسنعس مث  2015بلدا  خال  ال ن ة منن نوفممب تشنرين الثناين  11 علىحمصوال   11
 نقل ارواد.ات اجلا  من االت اجلات اروحادة ل 18 يف إطارمن اروارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة جليد التعوير  169
 

ننا إذا كانننت البلنندان أطرافننا   نند لنقننل ارننواد مجيننع عمليننات نقننل ارننواد الننيت  ريعننا ارركننز بغننةر النظننر عما ويغعانني االت نناو اروحا
ارو اعننة  اتالنباتنن وعينننات اهننافاتأدننناه ت اصننيل عننن اإل 3و 2ن الراننان البيانيننان متعاجلنندة يف ارعاهنندات الدوليننة. ويتضننما 
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الننيت وعينننات النباتننات وذلنند يف معظمننه كجننز  مننن أعمننا  إعننادة التاهيننل  اهننافاتوحصننلت توفننالو علننى أكننمب عنندد مننن اإل
ل النننذ  اسنننتعدت تقننندمي TCP/TUV/3502 إعصنننار بنننام يف إطنننار مشنننروع التعننناون التقننني رنظمنننة األغذينننة والزراعنننة  أعقبنننت

منن مشنروع كجنز    اهنافاتثناين أكنمب عندد منن اإل سنامواوجللقا  ارستنقعات وارنو . وتلقنت  ةنحبيتة من البعاطا احللو  6 000
 .سياسات الزراعة يف منعقة احمليط اهلادئاالتاد األورويب بشان لزيادة حملارة السلع الزراعية ومشروع األورويب االتاد 

 
 إاهنافاتن احملنيط اهلنادئ منن أجنل التقينيم ألغنرا  األمنن الغنذائي. وأحرسنلت بلدا على وو عت معظم اإلاهافات األخرى
 ة لعلب بشان احلصو  على أصنات جلادرة على مقاومة تمل ل لة ورو القلقا .القلقا  إىل جزر القمر استجاب  

 
 بالمواد التي حسنها المركز على وجه الخصوصطرائق وممارسات النقل المتعلقة  - 4

رنعقننة  الزراعيننة تننبكة ارننوارد الوراثيننة النباتيننة علننىاحملاصننيل  مننوادمعظننم  يل وأتننجار منعقننة احملننيط اهلننادئيننو ع مركننز حماصنن
لنو ارة أو إدارة الزراعنة البلوا التنابع اهلادئ. وتتالف هذه الشبكة من جعات اتصا  جلعرية يوجد معظمعا يف فرع  احمليط

 .يف البلد ارعي
 

دة الوراثية من مشاريع ثنائية ذات صنلة  مثنل مشناريع التعناون التقني النيت حملريعنا ارنظمنةل أو ومتوع  معظم عمليات نقل ارا
احملنيط اهلنادئ ومشنروع االتناد األورويب منعقنة سياسات الزراعة يف ية  مثل مشروع االتاد األورويب بشان ارشاريع اإلجلليم

ألحيننان مننع البلنندان العالبننة أو مننع منسننقي ارشنناريع حننو  عنندد لزيننادة حملننارة السننلع الزراعيننةل. ويتشنناور ارركننز يف معظننم ا
احملاصيل ارراد إنتاجعا وما ينعو  عليه ذلد منن تكناليف، وتوجلينت إصندار ارنواد وغن  ذلند منن ا واننب اللوجسنتية جلبنل 

ننند لنقنننل ارنننواد، وتصننناريع االسنننت ا د، وتنننعادات الصنننلة التوصنننل إىل ات ننناو، وينننتم حملعينننز الوثنننائق  مبنننا فيعنننا االت ننناو اروحع
 النباتيةل والشلن.

 
مننا يتعلننق بنناروارد الوراثيننة النباتيننة لألغذيننة والزراعننة جلينند التعننوير الننيت حصننل عليعننا ارركننز مننن ارراكننز الدوليننة للبلننوا  ويف

حنذو ارركنز الزراعية التابعة للجماعة االستشارية للبلوا الزراعينة الدولينة مبوجنب االت ناو اروحعند وبشنروا إاهنافية، ُينذو 
إىل البلنندان األعضننا . وينعبننق األمننر ن سننه علننى ارننوارد الوراثيننة النباتيننة لألغذيننة  اهننافاتتلنند ارراكننز عننند نقننل ن ننس اإل

 بدون تروا إاهافية. فقطوالزراعة جليد التعوير اليت يتم احلصو  عليعا مبوجب االت اجلات اروحعدة 
 

سند بزمامنه  النذ بية ا ديدة للقلقا  اليت طورهنا برننامج تربينة القلقنا  ومعظم ارواد اليت حسنعا ارركز هي خعوا ال   متح
. ويوجنند حاليننا  أكثننر مننن مننائتني وسننتني مننن خعننوا ال بيننة سنناموامجاعننة احملننيط اهلننادئ والننذ  يوجنند مقننره حاليننا  يف أمانننة 

يف الوجلننت الننذ  يقتصننر فيننه تركيننز المبنننامج ، سننامواا دينندة الننيت اسننتلدثتعا بننرامج ال بيننة يف بننابوا غينيننا ا دينندة وفننانواتو و 
 أوراو القلقا . مقاومة أو تمل ل لة القادرة علىعلى اخلعوا ا ديدة  سامواالقائم يف 

 
ل ومشنننروع 2و 1اربنننادرة الدوليننة للتكينننف مننع تغنن  ارننننا ، اركونننان  سننن ا  للتكيننف منننع تغنن . ارنننا  ويف إطننار مشننروع أ

بنرامج جديندة ل بينة  أطلقنتيف إطنار ارعاهندة الدولينة،  لPR-83-Fijiمت االنتعا  منه م خرا    صندوو تقاسم ارنافع الذ 
 يف فيجي وجزر كو  وتونغا. القلقا  ميضي العمل فيعا على جلدم وساو

 
ننند بننندون منعقنننة وينننو  ع مركنننز حماصنننيل وأتنننجار  احملنننيط اهلنننادئ مجينننع خعنننوا تربينننة القلقنننا  وفقنننا  لشنننروا االت ننناو اروحع

 إاهافية.  تروا
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بذور البعاطا احللوة والكسافا ارلقلة ار توحة اليت مت إكثارها م خرا  يف إطار مشروع صندوو تقاسم وطو رت بعةر 

لمعاهدة الدولية، و ر  حاليا  تقييمعا من أجل مزيد من االنتخاث والتوصيف جلبل تديد أصنات فريدة التابع لارنافع 
 احمليط اهلادئ.منعقة  أتجاروتقااعا مع مركز حماصيل و 

 
 المساهمات في تقاسم المنافع غير النقدية - 5

األعضا  اإلجلليميني، وحملمع تلد األنشعة بني بنا  القدرات وتباد  ارعلومات  لصاحلاستحعلت أو استمرت عدة أنشعة 
 ونقل التكنولوجيا، تت رعاية ارركز. 

 
 الذ  ين نذ يف منعقنة احملنيط اهلنادئ يف  يف إطار ارشروع األو ت الصلة: بنا  القدرات من خال  ارشاريع ذا

تعزينز جلندرة الننحظم الزراعيننة " تنت عننوانل PR-83-Fiji التنابع للمعاهندة الدولينة صنندوو تقاسنم ارننافع إطنار 
ت ، أجليمنن"يف احملننيط اهلننادئ رواجعننة تغنن . ارنننا  مننن خننال  تعزيننز الوصننو  إىل التنننوع  احملصننو ل واسننتخدامه

بلننندان  5بلننندان مشنناركة   6مليننات ارعاهنندة وسنننائر االلتزامننات ذات الصننلة يف  بشننناندورات لبنننا  القنندرات 
مشمولة بارشروع وبلد جديد واحد انضم إىل ارعاهدةل. وكما يتبننيع منن التقرينر النعنائي للمشنروع ارقندعم منن 

 اإلعالم. اية من العديد من وسائطأمانة مجاعة احمليط اهلادئ، حصلت تلد األنشعة على تغعية ودع

  بنا  القدرات: سناهم ارركنز أيضنا  بندور نشنط يف دعنم بلداننه األعضنا  يف ونا  بننا  القندرات التدريب التقي
وجنننزر والنننيس   بلننندان الكنننارييبمععننند البلنننوا الزراعينننة والتعنننوير يف يفتنننكل تننندريب مقننندعم إىل العلمينننني  يف

األنسنننجة   راعنننةزراعنننة يف فيجننني. وتشنننمل هنننذه الننندورات تننندريبا  عملينننا  علنننى وفوتوننننا، وارنننوظ ني يف و ارة ال
نقننل مننواد  راعننة األنسننجة يف ال بننة واونناالت األخننرى ذات الصننلة بارتبنناا ارركننز بارعاهنندة الدوليننة و النباتيننة، 

األنشنعة يف تقرينر . وأحدونت تقنارير موسعنعة عنن تلند 15وااللتزامات اليت يغعيعا االت او ارمبم مبوجنب ارنادة 
 .2016مجاعة احمليط اهلادئ لعام أمانة نتائج تحعبة موارد األرااهي الذ  مت حملميعه ل بالغ عن نتائج 

  تسنن نعناو  ب ضنلالزيارات إىل ارركز: سحنجلت  ينادة يف عندد الزائنرين البنار ين إىل ارركنز وذلند يف جاننب مننه
ارركنز وتواصنله. ويشنمل بعنةر هنذه الزينارات البنار ة و را  منن التواصل من جانب ارنظمة وكذلد نتيجنة لتعناون 

مركننز  يننارة مننن رئننيس فيجنني إىل ال رنسننية، وبنناالو، وفيجنني، وسنناموا. وتشننمل الزيننارات أيضننا   وبولينيزينناسنن اليا، أ
 مجاعننة احملننيطأمانننة . وأتاحننت كننل هننذه الزيننارات فرصننا  للتوعيننة بتعنناون حماصننيل وأتننجار منعقننة احملننيط اهلننادئ

منن ارعاهندة. وصندرت  15مبوجنب ارنادة  اهلادئال سيما يف التزامات بلدان احمليط ارعاهدة الدولية، اهلادئ مع 
 مركننننز حماصننننيل وأتننننجار منعقننننة احملننننيط اهلننننادئنشننننرات صننننل ية غعننننت هننننذه الزيننننارات الرفيعننننة ارسننننتوى إىل 

-http://www.spc.int/blog/pacificو http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=392146  انظننننننننننننننننننننر

community-hosts-australias-minister-for-the-pacific/.ل 

  وجل ننع الوراثيننة النباتيننةمعلومننات ارننوارد  بوابننةارنشننورة يف  ل وأتننجار منعقننة احملننيط اهلننادئمركننز حماصننيبيانننات :
مجاعننة احملننيط اهلننادئ وصننندوو احملاصننيل يتننيع تميننل نظننام جلاعنندة بيانننات ارركننز إىل نظننام أمانننة ات نناو بننني 

احملنيط اهلنادئ.  ألماننة مجاعنةات الشنبكية بالبوابن والنربطارنوارد الوراثينة النباتينة  ببوابنةارعلومات العاري اخلنايت 
ننر أيضننا  تبنناد  ارعلومننات بننني أصننلاث ارصننللة والبنناحثني  الننربطومننن تننان  بنننحظم ارعلومننات العاريننة أن ييس 

http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=392146
http://www.spc.int/blog/pacific-community-hosts-australias-minister-for-the-pacific/
http://www.spc.int/blog/pacific-community-hosts-australias-minister-for-the-pacific/
http://www.spc.int/blog/pacific-community-hosts-australias-minister-for-the-pacific/


35 IT/GB-7/17/24 

وارزارعني حو  احملاصيل وخدمات ارركز، ويشج ع بالتا  على استخدام ارنادة الوراثينة ارتاحنة ألغنرا  األمنن 
 بالتعاون مع صندوو احملاصيل. 2016ز هذا العمل يف أواخر عام الغذائي. وأجنح 

 
 األنشطة األخرى ذات الصلة بإطار المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة - 6

 اعة احمليط اهلادئ وصندوو احملاصيل يف مسارين مخرين للعمل. حملسعدت الشراكة القوية بني أمانة مج
 

 ركننز حماصننيل وأتننجار منعقننة احملننيط بننند ا ينننات التننابع ريننة االسننتعرا  الننيت أجراهننا صننندوو احملاصننيل لعمل
 ، كجز  منن عالجلتنه القوينة منع مركنز حماصنيل وأتنجار منعقنة احملنيط اهلنادئ،أجرى صندوو احملاصيل: اهلادئ

جلريبننا   ل. وبينمننا سيصنندر2017أغسننعس مث  4 –يوليو متننو   31أو  مراجعننة لبننند ا ينننات التننابع للمركننز  
  علنى، ميثل االستعرا  تعورا  هاما  يف جعود ارنظمنة لتلديند الثغنرات الرئيسنية التقرير الراي عن هذه العملية

كمجننا  رئيسنني مننن أو للتوسننع فيعننا  انشننعة ارركننز يف اإلجللننيم ب لالرتقننا  مننن ارسننتويات الال مننةكننل مسننتوى 
يط اهلنننادئ. وجلنننام فرينننق استعرااهننني م لنننف منننن ثالثنننة أعضنننا  بقينننادة مجاعنننة احملنننأماننننة اوننناالت النننيت تغعيعنننا 

أماننة مجاعنة احملنيط صندوو احملاصيل بزيارة ارركنز، وسناموا، وفيجني، السنتعرا  بعنةر األعمنا  ارشن كة بنني 
 والبلدان األعضا  يف وا  اروارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. اهلادئ

  ويف 2017مذار يف أعقنناث اإلعصننار وينسننتون: يف مننار   ر منعقننة احملننيط اهلننادئمركننز حماصننيل وأتننجاتعزيننز ،
، "ح ظ احملاصيل يف أعقناث اإلعصنار وينسنتون تعزيز"بعنوان  إطار مشروع جديد مش   مع صندوو احملاصيل
هننذا  عةأنشننحل ظعننا يف ارركننز. وتتننناو  سننائر  األنننواع ال رينندةسيواصننل ارركننز عملننه مننع البلنندان لللصننو  علننى 

البنية األساسية وارعدات والنحظم ار يدة األخنرى النيت تحعند بصورة مباترة تسني  ارن ذ على نعاو أصغرارشروع 
 موثوجلة ومامونة حل ظ نس  من اوموعات يف حا  وجلوع كوارا. وسيستغرو ارشروع سنة واحدة. 

 
 إلجلليمية يف إطار ارعاهدة الدولية.تعميم األنشعة التقنية ا أمانة مجاعة احمليط اهلادئويسعرت 

 
  يف ظنل تكنرار الكنوارا العبيعينة المحديط الهدادئمنطقدة لتنسيق شبكة الموارد الوراثية النباتيدة الزراعيدة :

 مركنز حماصنيل وأتنجار منعقنة احملنيط اهلننادئاحملنيط اهلنادئ، يسنعى  منعقنةالنامجنة عنن تغن . ارننا  النيت حملتناح 
احملننيط  رنعقننةالبلنندان األعضننا  مننن خننال  تننبكة ارننوارد الوراثيننة النباتيننة الزراعيننة  مننع بشننكل أوثننقإىل العمننل 

اهلننادئ وا عننات الشننريكة األخننرى ذات الصننلة  مثننل منظمننات ارننزارعني وارنظمننات غنن  احلكوميننةل لتلدينند 
ت تناث ات تغن . لتعديندا ارعراهنة بال عنل، أو النيت سنتتعر  علنى األرجنع،األتكا  ال ريدة واررننة منن التننوع 

ارننننا  والكنننوارا األخنننرى. وكنننان للمركنننز دور حمنننور  يف ا عنننود الرامينننة لنننيس فقنننط إىل إنشنننا  وموعنننة منننن 
احملاصننيل واألصنننات ذات خصننائص م كنندة ميكن المبهنننة عليعننا يف مواجعننة خمتلننف الظننروت ارناخيننة، مثننل 

لد االسننننتمرار يف إاهننننافة جليمننننة إىل تلنننند ا  ننننات وارلوحننننة واحلننننرارة وغنننندو ارينننناه، ومننننا إىل ذلنننند، بننننل وكننننذ
للبلنننننوا الزراعينننننة الدولينننننة  األسننننن ا ، ويف إطنننننار مشنننننروع أطلقنننننه مننننن خرا  ارركنننننز 2016اوموعنننننة. ويف عنننننام 

تول لللصنو  علنى أدناهل، عمل ارركز منع مخسنة بلندان  فيجني وسناموا وجنزر مارتنا  وك يبنا  وفنانوا  انظر
بننز حل ظعننا ارننامون وأخننذ بصننمتعا الوراثيننة يف ارركننز. وباإلاهننافة إىل نوعننا  جدينندا  مننن فاكعننة اخل 27مصننادر 

ذلد، استمر تعزيز السياسات واخلعنوا التوجيعينة ارتعلقنة بناروارد الوراثينة النباتينة يف البلندان واألجلناليم ا زرينة 
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 راثينننة النباتينننةيف احملنننيط اهلنننادئ. وأجنننرت أماننننة مجاعنننة احملنننيط اهلنننادئ اتصننناالت منننع أعضنننا  تنننبكة ارنننوارد الو 
وارسنننائل ذات الصنننلة منننن خنننال  جلائمنننة المبيننند  شننناريعنعقنننة احملنننيط اهلنننادئ وأطلعنننتعم علنننى سننن  ارر الزراعينننة

اخلاصنة بالشنبكة ارننذكورة. وانضنمت جنزر مارتننا ، وبنابوا غينيننا ا ديندة، وتونغنا، وتوفننالو، إىل ارعاهندة منننذ 
باالو، وساموال  س اليا، جزر كو ، وفيجي، وك يبا ، و أ بلدان  6ليزداد بذلد عدد البلدان من  2013عام 

ليصننل ، 2009يف عننام  15كانننت جلنند انضننمت بال عننل إىل ارعاهنندة جلبننل توجليننع االت نناو ارننمبم مبوجننب ارننادة 
ننعبة مننوارد األرااهنني التابعننة ألمانننة مجاعننة احملننيط اهلننادئ دعننم مخسننة  10حاليننا  إىل  عننددها بلنندان. وتواصننل تح

ونينو ، وجنزر سنليمان، وفنانواتو، يف االنضنمام إىل ارعاهندة  ،يكرونيزيا اروحعندة، ونناورويات مبلدان، هي وال
مع أمانة ارعاهدة لدى منظمة األغذينة والزراعنة يف رومنا، ومنع جعنات  التواصلالدولية. ومشلت العملية أيضا  

 نعقة احمليط اهلادئ يف هذه البلدان اخلمسة. ر الزراعية االتصا  الوطنية التابعة لشبكة اروارد الوراثية النباتية

 
  :واصلت أمانة مجاعنة احملنيط الشبكة الدولية للقلقاسيات الصالحة لألكل التي يدعمها التحاد األوروبي

منن البلندان األعضنا  الشنريكة علنى نعناو العنا  يف إدارة ارشنروع وإصندار النمبا ات.  20اهلادئ التنسيق منع 
، مبنا يف ذلند متديند رندة سننة سنوات من التن يذ 6بعد  2016يف ديسممب كانون األو  واختتم هذا ارشروع 

أثنننا  تن يننذ ارشننروع أكثننر مننن  مركننز حماصننيل وأتننجار منعقننة احملننيط اهلننادئبنندون أ  تكنناليف. وو عع  واحنندة
أرجننا  بلنندا  مننن كننل  16خننط مننن القلقننا  التقلينند  وخعننوا جدينندة ل بيننة القلقننا  مننن ارركننز علننى  100

، تننرع ارركننز يف تاكينند اسننت اد مننواد القلقننا  ا دينندة مننن بعننةر البلنندان األعضننا  يف 2016العننا . ويف عننام 
 اخلعننواالشننبكة الدوليننة للقلقاسننيات الصنناحلة لألكننل، مثننل غانننا، والمبتغننا ، واهلننند. ومننن ارتوجلننع نقننل هننذه 

واد، وسنوت تضنيف أنواعنا  جديندة منن القلقنا  ا ديدة من القلقا  يف إطار تروا االت او اروحعد لنقنل ارن
وموعات القلقاسيات اروجودة يف ارركز. ومن ارتوجلع أيضا  تقاسنم ارنواد منع البلندان ا زرينة يف منعقنة احملنيط 

 إطار االت او اروحعد وبعد إجرا  استدال  ف وسي مع ارركز. اهلادئ يف

 
 :يف مشنروع جديند، هننو  اصنيل وأتنجار منعقنة احملننيط اهلنادئمركننز حميشنار   تندوع جديدد فدي فاكهددة الخبدز

 األسن ا مشروع "تعزيز إنتامل ال اكعة ونحظم ارعا ة بعد احلصاد يف فيجني وسناموا وتونغنا" بتموينل منن ارركنز 
 ان تنننننننننناين كوسننننننننننت رنننننننننندة أربننننننننننع سنننننننننننواتصننننننننننجامعننننننننننة  تننننننننننت إتننننننننننرات للبلننننننننننوا الزراعيننننننننننة الدوليننننننننننة

االسننتوائية القننادرة علننى الصننمود يف  ال اكعننةوير سالسننل جليمننة ل. وسننوت ينندعم ارشننروع تعنن2016-2019 
، واألناننننا ، افيجننني وسننناموا وتونغنننا، باالسنننتناد إىل حماصنننيل ال اكعنننة اخلمسنننة اهلامنننة إجلليمينننا  التالينننة: البابايننن

 إىل  يادة جلدرة وموعة خمتارة من سالسل جليمنة عموما  ، وفاكعة اخلبز، واحلمضيات. ويعدت ارشروع جنووارا
مركنز حماصنيل وأتنجار منعقنة ال اكعة االستوائية علنى ارروننة االجلتصنادية والصنمود يف وجنه الكنوارا. ويتنوىل 

سن اليا، ارسن ولية عنن اهلندت تناين كوسنت وجامعنة كوينزالنند يف أان ، بالشراكة مع جامعة صناحمليط اهلادئ
ات ارناخية من خال  تسني إدارة الثاين للمشروع، وهو تسني جلدرة فاكعة اخلبز على الصمود يف وجه  التغ .

تنننوع تننكل تننجرة فاكعننة اخلبننز. ويزينند ارشننروع مننن فننريت تسننني احملصننو  ومجعننه  وتقصننيالغعننا  احلرجنني 
 بعد ذلد إىل اوموعات اإلجلليمية اليت ميكن للجميع الوصو  إليعا. ستضاتال ريدة اليت  اهافاتوتديد اإل
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 ابوا غينيا الجديدةبنك جينات جوز الهند في ب - 7
يند مدتنه ديدة من خال  مشنروع جدانعلقت أعما  النس  ألغرا  السالمة يف بند جينات جو  اهلند يف بابوا غينيا ا 

. ويعندت "يف منعقنة جننوث احملنيط اهلنادئ نند ا يننات الندو  ا ديند  نو  اهلنندب تعنوير وتوسنيع"ثالا سنوات بعنوان 
اثيننة  ننو  اهلننند يف منعقننة احملننيط اهلننادئ لألجيننا  احلاليننة وارقبلننة، وميننوع  مننن مبننادرة دارويننن، ارشننروع إىل ح ننظ ارننوارد الور 

وهني نظننام للِمنننع احلكوميننة يف ارملكننة ارتلندة يسنناعد علننى محايننة التنننوع البيولننوجي علنى نعنناو العننا . وميثننل جننو  اهلننند 
نننبل كسنننب العنننيش للمنننزارعني يف  منعقنننة احملنننيط اهلنننادئ، وينننايت هنننذا ارشنننروع يف الوجلنننت حمصنننوال  هامنننا  لألمنننن الغنننذائي وسح

ارناسب رعا ة الشواغل الوطنية واإلجلليمية وتقينق العموحنات يف محاينة تننوع جنو  اهلنند ومنا ينرتبط بنه منن سحنبل لكسنب 
جنو  اهلنند، ويتعننر   العنيش منن مثنار تغن . ارننا  وا فنات واألمنرا  ال تاكنة. وال ت ننظ مجينع األننواع البيولوجينة النيت متثنل 

لنع ال بنة ومثنار تغن . ارننا ، والتعديندات احملتملنة النامجنة  كث  منعا يف جزر احمليط اهلادئ بال عل لتعديدات خع ة جرا  متح
عن ارت اع مستوى سعع البلر. ويشمل دور تحعبة موارد األرااهي التابعة ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ يف ارشروع ما يلي: 

جليننادة األنشننعة يف تدينند مننناطق احملننيط اهلننادئ ارعراهننة للخعننر  اررتبعننة بدراسننات نظننام ارعلومننات مسننا  بزمننام ل اإل1 
ل بننا  3سالالت جنو  اهلنند يف فيجني وسناموا؛   إاهافاتل تنسيق بعثات مجع 2ل؛  السابقة ا غرافية والدراسات ارناخية

تحنعبة منوارد  تتعناونيط اهلادئ على تربية جو  اهلند وح ظه. وسوت جلدرات موظ ي بند ا ينات والعلميني يف منعقة احمل
بوصنن عا احملنننور اإلجلليمننني للمعاهنندة الدولينننة يف منعقنننة احملننيط اهلنننادئ، منننع  ،األرااهنني التابعنننة ألماننننة مجاعننة احملنننيط اهلنننادئ

ثننة سنن  صننياغة مننذكرات ت نناهم حمدع الشننبكة الدوليننة للمننوارد الوراثيننة  ننو  اهلننند و نننة جننو  اهلننند  سننيا واحملننيط اهلننادئ، بتي
وحكوميت فيجي  لية للموارد الوراثية  و  اهلندوالشبكة الدو رنظمة الدولية للتنوع البيولوجي وا وجديدة بني ارعاهدة الدولية

ننعبيف ل 2016يف يونيننو حزيران وعقنند أو  اجتمنناع اسننتعال  للمشننروع وسنناموا.   ةوتوكننا، يف فيجنني. وحضننر االجتمنناع تح
، وهننني ارنظمنننة الدولينننة للتننننوع شننناريعومجينننع ا عنننات الشنننريكة يف ارد األرااهننني التابعنننة ألماننننة مجاعنننة احملنننيط اهلنننادئ منننوار 

البيولوجي، والشبكة الدولية للموارد الوراثية  و  اهلند، وبند ا ينات الندو   نو  اهلنند يف منعقنة جننوث احملنيط اهلنادئ، 
ابوا غينيننا ا دينندة، وارركننز ال رنسنني للبلننوا الزراعيننة مننن أجننل التنميننة الدوليننة، ومععنند حبننوا الكاكنناو وجننو  اهلننند يف بنن

حكومنننات فيجننني وبنننابوا غينينننا ا ديننندة وسننناموا. ويشنننمل الشنننركا  ا خنننرون يف ارشنننروع صنننندوو احملاصنننيل،  عننننوممثلنننون 
  سيا واحمليط اهلادئ.  ومجاعة جو  اهلند 
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 : عناصر قرار3المرفق 
 

 بشأن التعاون مع األجهزة والمنامات الدولية(  2017)يُدمج في مشروع القرار**/ عناصر قرار محتمل
 

 إن الجهاز الرئاسي:
 

 من ارعاهدة الدولية؛  1-15أحكام ارادة إذ يشير إلى 
 

مننن ارعاهنندة  15بارعلومننات الننواردة يف تقننارير ار سسننات الننيت أبرمننت ات اجلننات مبوجننب ارننادة  يحدديط علمدداا  (1)
علننى  يحثهددابار سسننات الننيت جلنندعمت تقننارير رننا تضننمنته تلنند التقننارير مننن حمتويننات جليمننة، و يشدديد، والدوليننة

 مواصلة تقدمي معلومات مماثلة إىل الدورات ارقبلة للجعا  الرئاسي؛
مننن  يطلددبار سسننات الننيت   تقنند م أ  تقننارير إىل القيننام بننذلد يف النندورة الثامنننة للجعننا  الرئاسنني، و يدددعو (2)

 ألمني إبالغ هذه الدعوة إىل تلد ار سسات؛ا
منع ار سسنات النيت أبرمنت من األمني، رهنا  بتوفر ارنوارد ارالينة، أن يعقند مشناورات منتظمنة أو دورينة  يطلب (3)

إىل  تقناريريرفنع  وأنالسياسنات، وتوجيعنات منن ارعاهندة، بشنان تن ينذ االت اجلنات  15ات اجلات مبوجب ارادة 
 يف كل دورة؛  ا عا  الرئاسي

بننا عود ا اريننة لتننامني اوموعننات الدوليننة الننيت يتعننر  احل نناظ عليعننا بشننكل منننظم رخنناطر أو  يحدديط علمدداا  (4)
مننن ارعاهنندة، بالتعنناون الوثيننق مننع  15ته مبوجننب ارننادة امواصننلة ممارسننة مسنن ولي مننن األمننني يطلددبادينند، و

كومننات ارعتمننة األخننرى وار سسننات ذات الصننلة احلكومننات ارضنني ة، حسننب االجلتضننا ، وبالشننراكة مننع احل
 القادرة على توف  الدعم التقي وغ ه من الدعم الضرور  هلذه ا عود؛

األطرات ارتعاجلدة واراتني وأصلاث ارصللة ا خرين إىل تقدمي الدعم ارا  واراد  الضرور  لتيس   يدعو (5)
 هذه ا عود؛

ات اجلننات مننع ار سسننات الدوليننة األخننرى ذات الصننلة الننيت  عننود اهننمان إبننرامجمننن األمننني أن يواصننل  يطلددب (6)
 من ارعاهدة الدولية. 15ت ي مبتعلبات ارادة 

 


