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 مقدمة - أوًل 
طلبت هيئة املوارد الوراثية ل    ة وال راعة )اهليئة(، يف دورهتا العاد ة السحححححححادعة ع حححححححرة، من املنظمة أن تواصحححححححل،  -1

ابلتعاون الوثيق مع شركائها، دعم البلدان لتع    قدراهتا يف جمال حتسني احملاصيل، وال سيما يف ما  تعلق ددعم تنفي  خطة 
من املعاهدة الدولية  6راثية النباتية ل    ة وال راعة )خطة العمل العاملية الثانية( واملادة العمل العاملية الثانية للموارد الو 

د حححححححححححلن املوارد الوراثية النباتية ل    ة وال راعة )املعاهدة(. كما طلبت اهليئة من املنظمة مواصحححححححححححلة تقد  الدعم إىل البلدان 
ومواد زراعية عالية اجلودة، خاصححححححححححححححة للم ارعني أصحححححححححححححح ا  ا يازات  أجل تع    نظم الب ور الوطنية دغية توفري د ور من

الدليل الطوع  وت حححر عاهتا الوطنية اخلاصحححة ابلب ور، مع مراعاة  ال وضحححع ومراجعة سحححياسحححاهتجالصحححغرية، ودعم البلدان من أ
  1الصادر عن اهليئة.د لن وضع السياسات الوطنية اخلاصة ابلب ور 

 القيام مبا  ل : ئة من املنظمةطلبت اهليابإلضافة إىل ذلك، و  -2
 ( :صححححون األقار  الرب ة للم اصححححيل والنبااتت الغ ائية الرب ة يف1عقد ندوتني دوليتني د ححححلن )  موقعها الطبيع ؛

  2( وإدارة األصناف/األنواع األصلية للم ارعني.2)
  املواد الوراثية للم اصحححححححححححححيل مواصحححححححححححححلة تقد  الدعم إىل دنوك اجلينات الوطنية يف ما تب ل  من جهود  دف  ع و

  3.وصوهنا وجتددها وإكثارها وتوصيفها وتقييمها
  4لية الستخدام معا ري دنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية ل    ة وال راعة.مإعداد أدلة عو  
  ة وال راعةمواصححححححححححححححلة تطو ر دوادة النظام العامل  للمعلومات واإلن ار املبكر د ححححححححححححححلن املوارد الوراثية النباتية لو     

لتفادي  Genesysوتع    التعاون مع النظام العامل  لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية ل    ة وال راعة ونظام 
ض على  ححاعححة العمححل الفنيححة عر     و  إعححداد تقر ر  بنيا األدوار احملححددة لقححاعححدت البيححا ت هححاتني؛ و ازدواجيححة اجلهود

ابملوارد الوراثية النباتية ل    ة وال راعة ) اعة العمل( يف دورهتا القادمة من أجل تبسيط ا كومية الدولية املعنية 
  5عملية رفع التقار ر القطر ة إىل اهليئة واملعاهدة.

البلدان يف تع    قدراهتا وواصحححححححلت املنظمة، من  انعقاد الدورة األخرية للهيئة وابلتعاون الوثيق مع شحححححححركائها، دعم  -3
األن ححححححححححححححطة ال  تقوم  ا تعرض وه   .أعالهالواردة  طلباتله ه الوثيقة ل سححححححححححححححتجي ة العمل العاملية الثانية. وتلتنفي  خط

لك  تنظر فيها ، ةالثاني ةالعمل العاملي طةمنظمة األ   ة وال راعة لدعم تنفي  األنواع األردعة من األن حححححححطة ذات األولو ة خل
 هاقعاخارج مو  النباتية املوارد الوراثية صححححححححححححححون( 2)و؛ ةالطبيعي هاقعايف مو  املوارد الوراثية النباتية ةوإدار  ون( صحححححححححححححح1: )اهليئة

 ( دناء القدرات املؤسسية والب ر ة املستدامة.4)و( االستخدام املستدام؛ 3)و؛ ةالطبيعي
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 معلومات أساسية – اثنًيا
، 2011اعتمحححد جململ املنظمحححة، يف دورتححح  الثحححالثحححة واألردعني دعحححد املحححائحححة ال  عقحححدت يف نوفمرب/ت ححححححححححححححر ن الثحححا   -4

التنوع الوراث  النبات واسححتخدام  د ححكل مسححتدام. و سححاهم  العمل العاملية الثانية، وه  إطار عمل اسححرتاتيج  لصححون خطة
د لن  2ية الثانية د كل مباشر يف حتقيق هدف التنمية املستدامة ذات األولو ة خلطة العمل العامل 18 تنفي  األن طة الححححححححححححححح

مع رؤ ة املنظمة  أ ًضاو تماشى تنفي ها  6األخرى. 16 على اجلوع، والعد د من أهداف التنمية املستدامة الحححححححححالتام القضاء 
األردعة ال   نبغ  حتقيق د حححححححححلن النظم الغ ائية املسحححححححححتدامة وال حححححححححاملة والقادرة على الصحححححححححمود، ومع التطلعات للمجاالت 

  7وه  إنتاج أفضل وتغ  ة أفضل وديئة أفضل وحياة أفضل. األفضل فيها، أال
، تعرقلححت د حححححححححححححححدة قححدرة املنظمححة على االسححححححححححححححتجححادححة 2019ومنحح  الححدورة األخرية للهيئححة يف  نححا ر/كححانون الثححا   -5

د ححححححححكل مسححححححححتدام،  ال    ة وال راعة واسححححححححتخدامهلالحتياجات احملددة ل عضححححححححاء يف جمال صححححححححون املوارد الوراثية النباتية 
ذلك نظم تردية النبااتت وتسححححليم الب ور، كما حصححححل يف الفرتات امل ححححمولة ابلتقار ر السححححادقة، دسححححب  موارد املي انية  يف مبا

ايت ، وال  أدرزت على حنو أكرب ما ميرا د  كوك  األرض من حالة طوارئ جراء الت د19-احملدودة. وأدت جائ ة كوفيد
، خلف الرك  أحد تركالصحححححح ية وضححححححرورة عدم  اتالعاملية املرتادطة واملتمثلة يف فقدان التنوع البيولوج  وتغري املناخ واألزم

 إىل تفاقم ه ا الوضع مبا أن هناك العد د من االحتياجات ال  مل تتم تلبيتها.

 املوارد الوراثية النباتية يف موقعها الطبيعيوإدارة صون  – اثلثًا

 –لألغذية والزراعة  لندوة الدولية األوىل املتعددة أصحاب املصلحة بشأن املوارد الوراثية النباتيةا –ألف 
لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا  املشاورة الفنية بشأن صون املوارد الوراثية النباتية

 املزرعة يف
( صحححححون األقار  الرب ة للم اصحححححيل 1وتني دوليتني د حححححلن: )طلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، من املنظمة عقد ند -6

( وإدارة األصحححححححححححناف/األنواع األصحححححححححححلية للم ارعني وحتسحححححححححححينها. وطلبت من 2موقعها الطبيع ؛ ) والنبااتت الغ ائية الرب ة يف
  8ا.مسبقً املنظمة عقد الندوتني ابلتعاون مع أمانة املعاهدة وإاتحة النتائج جلماعة العمل واهليئة واجلهاز الرائس  للمعاهدة 

تعاون مع أمانة املعاهدة ، ابل2020 ودعد الت ححححححححححححححاور مع مكت  اهليئة، قررت املنظمة أن تعقد يف  ونيو/ح  ران -7
الصندوق العامل  لتنوع احملاصيل، ندوة تتناول الصون يف املوقع الطبيع  واإلدارة على مستوى امل رعة وتطو ر املوارد الوراثية و 

 2021مارس/آذار  30و 29ا يف ، وع قدت أخريً 19-النباتية ل    ة وال راعة. وأتجل عقد الندوة دسححححححححححححب  جائ ة كوفيد
 م ارك.  800افرتاض  حضره أكثر من كاجتماع 

وكانت الندوة مبثادة منتدى جملموعة متنوعة من أصحححححححح ا  املصححححححححل ة امل ححححححححاركني يف صححححححححون الوارد الوراثية النباتية  -8
ل    ة وال راعة يف موقعها الطبيع  وإدارهتا على مستوى امل رعة. وقدمت حملة عامة عن حالة املعرفة د لن صون األقار  

اصحححححححيل والنبااتت الغ ائية الرب ة واسحححححححتخدامها املسحححححححتدام. وسحححححححلطت الضحححححححوء على التقدم يف العلوم والتكنولوجيا الرب ة للم 

                                                      
6 https://sdgs.un.org/goals  
 .C 2021/3الوثيقة  7
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  62الفقرة  8
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 تم استخدامها د كل مت ا د إلزالة األليالت اجلد دة من األقار  الرب ة للم اصيل الستخدامها يف حتسني احملاصيل  ال 
 وحتد د األنواع املعرضة للتهد د وابلتايل ال  تتطل  اختاذ إجراءات ذات أولو ة. 

املصححل ة املتعدد ن د ححلن املوارد الوراثية  تقر ر الندوة الدولية األوىل ألصحح ا  املعنونةيف الوثيقة  ندوةالتقر ر رد  و  -9
سحححححيتم ن ححححر و  10.ندوة جبميع اللغات على صحححححف ة و    صحححححصحححححةلل التقدميية عروضالوسحححححتتا   9.النباتية ل    ة وال راعة

 الندوة يف الوقت املناس . مداوالت
 ربيف عقد ندوات ع، الالزمةر املوارد ا دتوفا رهنً ، النظر يفاهليئة العمل، قد تر     اعة لتوصححححححححححححححيةاسححححححححححححححتجادة و  -10

على فرتات منتظمة  ،صحححححححححون املوارد الوراثية النباتية ل    ة وال راعة يف موقعها الطبيع  وإدارهتا يف امل رعةد حححححححححلن اإلنرتنت 
ا عقد ندوات عرب اإلنرتنت لدعم تنفي  لميكن لو  11الطبيعة. فظ ابلتعاون مع املعاهدة واالحتاد الدويل   خطةمنظمة أ ضحححححححً

ال  سححححححت عقد  املسححححححتقبلية ا لقات الدراسححححححيةالندوات و تعاجل ميكن أن و . 12من املعاهدة 6و 5واملادتني  ةالثاني ةالعمل العاملي
التصححححنيف والبيولوجيا اإلةادية والسححححمات املهمة اقتصححححاداًي للعد د من أنواع األقار  د ححححلن عرب اإلنرتنت نقص املعلومات 

الضححححححححغوط،  ريها من دسححححححححب  الكواري الطبيعية و  ل    ة وال راعة املوارد الوراثية النباتيةالرب ة للم اصححححححححيل وك لك فقدان 
الصححححححون يف ا اجة إىل محا ة ه ه املوارد يف مرافق وأن تنظر ، األقار  الرب ة للم اصححححححيل والنبااتت الغ ائية الرب ةسححححححيما  ال

 13خارج املوقع الطبيع .

 األقارب الربية للمحاصيل واألصناف/األنواع األصلية للمزارعنياخلطوط التوجيهية الطوعية:  –ابء 
اخلطوط التوجيهية الطوعية د ححححححلن األصححححححناف/األنواع وصححححححادقت اهليئة، يف دورهتا العاد ة السححححححادعة ع ححححححرة، على  -11

وشجعت  واستجادة لطل  اهليئة، ن رت املنظمة اخلطوط التوجيهية وعممتها، 14األصلية للم ارعني واستخدامها املستدام.
البلدان على اسححححححتخدامها يف ختطيط وتنفي  اجلهود الرامية إىل صححححححون األصححححححناف/األنواع األصححححححلية للم ارعني واسححححححتخدامها 
د ححححححححححكل مسححححححححححتدام. وتتوافر اخلطوط التوجيهية يف أردع لغات )العردية، واإلةلي  ة، والفرنسححححححححححية، واإلسححححححححححبانية( وه  متاحة 

 صححححححون األقار  الرب ة للم اصححححححيلد ححححححلن  اخلطوط التوجيهية الطوعيةل كما ت   وه  15نسححححححخة مطبوعة وأخرى إلكرتونية. يف
  2017.17ال  صادقت عليها اهليئة يف عام  16والنبااتت الغ ائية الرب ة واستخدامها املستدام،

يف امل رعة،  هتاوإدار  ،مواقعها الطبيعيةيف وارد الوراثية النباتية ل    ة وال راعة املصححححححححححححححون  كلا من  عترب   حني يف و  -12
م املنظمة قدا هناك حاجة إىل أن ت   ، فمن الواضححححح  أنا الصحححححون أشحححححكال من أشحححححكاالً تكميليةخارج املوقع الطبيع   اصحححححوهنو 
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 ها ارعني واسحححتخدامللم األنواع األصحححلية/صحححنافاأل صحححون، مبا يف ذلك وضحححع أو مراجعة خططها الوطنية ل18الدعم للبلدان
 يهية الطوعية د ححححححححلن األصححححححححناف/األنواع األصححححححححلية للم ارعني واسححححححححتخدامها املسححححححححتداماخلطوط التوجاملسححححححححتدام، مع مراعاة 

 19.وضعتها اهليئة ال 
الصون أو تع    للم اصيل ألقار  الرب ة املتعلقة اباملعلومات يف جمال فجوة ال نبغ  وضع تدادري إضافية ملعاجلة و  -13

ألقار  اخلاصحححة ابوطنية الرد اجلنظمة الدعم للبلدان يف وضحححع قوائم املتقد  ، مبا يف ذلك إمكانية الطبيعية قعاالفعال يف املو 
حتسحححني  التوجيهية الطوعية  دفاخلطوط من  كلا لاملمارسحححني تقييم اسحححتخدام و نبغ  على طلبها.  ، دناءً للم اصحححيلالرب ة 

 20مالءمتها وتوسيع نطاق استخدامها.

 الدعم املباشر لألعضاء –جيم 
خالل فرتة التقر ر، دعمت املنظمة، ابلتعاون مع ال ححححححححركاء الدوليني واحملليني، عدة أن ححححححححطة تتعلق دصححححححححون املوارد  -14

 ومشلت ه ه األن طة ما  ل :الوراثية النباتية يف مواقعها الطبيعية وإدارهتا يف امل رعة. 
 املناخ على سبل العيش استخدام تنوع احملاصيل للتخفيف من آاثر تغرييف  ةدعم أردعة دلدان أفر قي. 
  آسححححححيا وأمر كا مبادرات لصححححححون تنوع احملاصححححححيل يف امل رعة ويف الرب ة وتع   ه ددعم من مرفق البيئة العاملية يف وضححححححع و

 ؛الالتينية ومنطقة الب ر الكار يب
  يف النظم الغ ائية  التدادري الت في  ة والرادعة للتنو ع ال راع  والتنوع احملددحتد د تقييم أطر السححححححححححياسححححححححححات الوطنية و و

  .آسيو ةدلدان أردعة  يف
  م حححححروع تنفي  وBigPicnic 21  املمول من االحتاد األورويب، وال ي  تم تنسحححححيق  من قبل املنظمة الدولية لصحححححون

منظمة شححححححححححححححر كة، مبا يف ذلك حدائق النبااتت واجلامعات واملنظمات  19ت ححححححححححححححارك في  حدائق النبااتت وال ي 
تنفيحح  م ححححححححححححححروع رول من االحتححاد األورويب دعنوان ، فضححححححححححححححاًل عن البلححدان األوروديححة واألفر قيححةا كوميححة عرب   ري

"ال بكات وال راكات واألدوات لتع    صون املوارد الوراثية النباتية األورودية يف املواقع الطبيعية" )االسم املختصر 
s Pride’Farmer،)22   2017.23ال ي ددأ يف نوفمرب/ت ر ن الثا  

ا على األموال ا شححححححححححححد دً ع احملاصححححححححححححيل اعتمادً دعم البلدان يف حفظ وتع    تنوا الرامية إىل نظمة امل مبادراتمد تعتو  -15
دعم اجلهات املاحنة والتعاون حصححححول املنظمة على  عدا    و  24.التعاون مع ال ححححركاء الدوليني واحمللينيعلى خارج املي انية و  من

                                                      
 .CGRFA-18/21/12.1من الوثيقة  12الفقرة  18
 صون األصناف/األنواع األصلية للم ارعني واستخدامها د كل مستدامد لن اخلطوط التوجيهية الطوعية ، 2019منظمة األ   ة وال راعة،  19
(http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5601en)    

 .CGRFA-18/21/12.1من الوثيقة  24الفقرة  20
21 /studies/bigpicnic-case-and-work/projects-https://www.bgci.org/our   
22 /http://www.farmerspride.eu  (2021أدر ل/نيسان  13)مت دخول  يف  
  PGR-CGRFA/WG-10/21/2 من الوثيقة 17-15الفقرات  ه ه األن طة، انظرد لن التفصيلية   د من املعلومات لل صول على م 23
 .CGRFA-18/21/12.1من الوثيقة  11الفقرة  24

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5601en
https://www.bgci.org/our-work/projects-and-case-studies/bigpicnic/
http://www.farmerspride.eu/
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ها قعايف مو  ل    ة وال راعة املوارد الوراثية النباتيةصون الرامية إىل ملواصلة دعم البلدان يف جهودها ا حاسً مع شركائها أمرًا 
 25.الطبيعية وخارجها قعايف املو  صونال عملي  تع    الروادط والتكامل دنيلو  ،ارعويف امل   الطبيعية

 الصون خارج املواقع الطبيعية – رابًعا
 العملية لتطبيق معايري بنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمشروع األدلة  –ألف 

طلبت اهليئة، يف دورهتا العاد ة السحححححححادعة ع حححححححرة، من املنظمة إعداد أدلة عملية السحححححححتخدام معا ري دنوك اجلينات  -16
 ه ه الغرض من  تمثلو  26العمل واهليئة. للموارد الوراثية ل    ة وال راعة )معا ري دنوك اجلينات(، لك  تنظر فيها  اعة

لة  تلف  األدلة العملية يف عرض املعلومات الواردة يف معا ري دنوك اجلينات يف شححكل أ سححر اسححتخداًما،  قدم دصححورة مفصححا
. إجراءات تدفقات عمل دنوك اجلينات دطر قة متعاقبة، ومن مث تيسححححححححححححححري تطبيق معا ري دنوك اجلينات على نطاق أوسححححححححححححححع

. ةالطبيعيمواقعها خارج  املوارد الوراثية النباتية صححححححوننظام فعال ومسححححححتدام لإن ححححححاء هتدف األدلة العملية إىل املسححححححا ة يف و 
دارة اجلودة إلونظم موحدة  يةإجراءات ت ححححححححغيل وضححححححححعل   سححححححححت ند إلي  تسححححححححتخدم دنوك اجلينات األدلة العملية كلسححححححححاس قدو 

 الوراثية.املواد جمموعات  صونأجل  من
 العمل، ماعةالعاشرة جلالدورة عق  املعدلة يف ضوء التعليقات ال  وردت  ااألدلة العملية، دصيغته ار عرد م تو  -17
. 27ك اجلينححات للموارد الوراثيححة النبححاتيححة ل  حح  ححة وال راعححةو معححا ري دن تطبيقعمليححة لالدلححة م حححححححححححححححار ع األاملعنونححة "وثيقححة اليف 
صحححححون  (2)والب ور التقليد ة يف درجات حرارة منخفضحححححة؛ صحححححون  (1): ما  ل  من ثالثة أدلة منفصحححححلة تتناول كونتت وه 

  اعة تأوصححححو  .األ دي  املخرب ةاإلن ححححائية يف األنسححححجة  زراعة (3)؛ وامليدانيةيف دنوك اجلينات  خضححححرايً املكثرة نبااتت ال
نواع املنتجة األصححون د ححلن ال سححيما  د اهتا،القائمة  العملية اإلضححافيةاألدلة األخرية، دوضححع امل  د من  االعمل، يف جلسححته

 28.ال د د ابلترب د فظا ، و يف دنوك اجلينات ري القادلة للتجفيف للب ور 
 29.االنتهاء منهافور  على  يع أص ا  املصل ة املعنيني سيكون من املهم ن ر وتوز ع األدلة العمليةو  -18

 الدعم املباشر لألعضاء –ابء 
مواصحححلة تقد  الدعم إىل دنوك اجلينات الوطنية يف ما تب ل  من جهود  دف  ع املوارد طلبت اهليئة من املنظمة  -19

واستجادة ل لك، دعمت املنظمة عدة أن طة لصون  30الوراثية للم اصيل وصوهنا وجتددها وإكثارها وتوصيفها وتقييمها.
ال ححححححححححححححرق األد  وأمر كححا منطقححة سححححححححححححححيححا وأورواب و يف أفر قيححا وآ البلححداناملوارد الوراثيححة خححارج مواقعهححا الطبيعيححة يف عححدد من 

  31الالتينية.

                                                      
 .CGRFA-18/21/12.1من الوثيقة  13الفقرة  25
 .CGRFA-17/19/9.1من الوثيقة  65الفقرة  26

 .Inf.1-CGRFA/18/21/12.2.الوثيقة  27
 .Report-PGR-CGRFA/WG/10/21من الوثيقة  27الفقرة  28

 .Report-PGR-CGRFA/WG/10/21من الوثيقة  27الفقرة  29

 .CGRFA-17/19/9.1من الوثيقة  65الفقرة  30

 PGR-CGRFA/WG-10/21/2 من الوثيقة 22-21 تنيالفقر  ه ه األن طة، انظرالتفصيلية د لن   د من املعلومات لل صول على م 31
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لتبادل املوارد الوراثية،  GreenPassدروتوكول الصحححححححححححححح ة النباتية وسححححححححححححححا ت املنظمة يف املناق ححححححححححححححات د ححححححححححححححلن  -20
للجماعة االسحححححححححححت حححححححححححار ة للب وي ال راعية الدولية، وال ي  هدف إىل تيسحححححححححححري حركة املوارد الوراثية من خالل مراك   التادع

 عرتف ابالمتثال ملعا ري  الربوتوكول نظام ضمان جودة مقبولاجلماعة االست ار ة للب وي ال راعية الدولية. وسي مل ه ا 
ءات والعمليات، واختبار الكفاءة، والتدقيق الدوري، وتقد  ديان ضححححححمان الصحححححح ة النباتية العاملية، و  ححححححمل اعتماد اإلجرا

اجلودة للموارد الوراثية املتبادلة. كما سححححححا ت املنظمة يف مبادرة منرب دنوك اجلينات التادعة للجماعة االسححححححت ححححححار ة للب وي 
املوارد الوراثيححة الكبرية واملتنوعححة. وعالوة  ال راعيححة الححدوليححة لتطو ر دليححل  ححدعم اختححاذ القرارات املسححححححححححححححتنرية يف إدارة جمموعححات

ذلك، قدمت املنظمة الدعم ملبادرة املنظمة اإلسححالمية ل من الغ ائ  إلن ححاء دنوك جينات وطنية يف الدول األعضححاء  على
 يف منظمة التعاون اإلسالم .

 الستخدام املستدام – خامًسا

 استعراض حالت سياسات البذور واجتاهاهتا –ألف 
نظرت اهليئة، يف دورهتا العاد ة السححادعة ع ححرة، يف حاالت سححياسححات وقوانني الب ور واجتاهاهتا، وطلبت أن جتري  -21

 من جدول األعمال. 3-12ه ه املسللة يف إطار البند  ناقشت  سو  32املنظمة دراسات حاالت معماقة.

 تعزيز نظم البذور –ابء 
االسححححتخدام املسححححتدام للموارد الوراثية النباتية ل    ة وال راعة   تمثل أحد العناصححححر املهمة يف عمل املنظمة د ححححلن -22
 الدعم للبلدان يف خلق ديئة مواتية إلن ححححححاء شححححححركات الب ور وتع     تع    نظم الب ور. و تم حتقيق ذلك من خالل تقد يف

وال سحححيما صحححغار امل ارعني، إدارهتا الفعالة. و تمثل اهلدف الرئيسححح  للمنظمة يف ه ا الصحححدد يف ضحححمان حصحححول امل ارعني، 
على د ور ومواد زراعية عالية اجلودة وأبسحححعار معقولة، ألصحححنافهم املفضحححلة واملنتجة واملغ  ة وال  تقاوم الضحححغوط األحيائية 
و ري األحيائية السحححائدة. وتتدخل املنظمة عادة على املسحححتوى اإلقليم  لتيسحححري تنسحححيق قوانني وسحححياسحححات الب ور. وهتدف 

 على مستوى اجملتمع احملل  أو الوطين إىل تطو ر وتنفي  األطر التنظيمية وتع    القدرات املؤسسية والب ر ة.التدخالت 
ومنطقة الب ر الكار يب، البلدان يف تع    قدرات املوظفني التقنيني وامل ارعني  تينيةالاليف أمر كا ، نظمةاملعم وتد -23

متا وصححول امل ارعني إىل أنواع جد دة من الكسححافا، ال  حتسححني فر  يف إنتاج د ور عالية اجلودة من  تلف البقوليات ويف 
  33.مراضألمن ا اليةخشتالت على أهنا تقدميها 

أكثر  قر ر، مت تنفي  مبادرات هتدف إىل تع    سلسلة القيمة اخلاصة دتسليم الب ور يفوخالل الفرتة امل مولة ابلت -24
؛ األصحححححححناف املدعامة حيوايً  :ا. ومشلت التدخالت تقد  الدعم لتع    اعتماد أصحححححححناف احملاصحححححححيل، مبا يف ذلكدلدً  30من 

اإلنتاج واإلمداد اخلاصحححححححة دب ور ما قبل األسحححححححاس ونظم إنتاج الب ور وتسحححححححليمها على مسحححححححتوى اجملتمعات األهلية؛ وعملية 
والب ور األسحححححاسحححححية؛ وتنمية قدرات املختربات لف ص الب ور واالعتماد الدويل؛ والتدر   وتوفري املعدات اخلاصحححححة دتجهي  

  .الب ور وتع    نظم إصدار ال هادات للب ور

                                                      
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  67الفقرة  32
  GCP/SLC/010/CDB:market assessment and technology validation and  -Cassava industry developmentالحححححححححوثحححححححححيحححححححححقحححححححححة  33

dissemination 
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واإلقليم  ضحححححححححححححرور ة خللق ديئة  كينية قو ة تعترب الت حححححححححححححر عات واألطر التنظيمية للب ور على املسحححححححححححححتو ني الوطين  -25
لقطاعات الب ور الفعالة والكفؤة. وقد واصحححلت املنظمة االسحححتجادة لطلبات األعضحححاء وقدمت املسحححاعدة للبلدان يف وضحححع 

  ا عرب أقاليم  تلفة.دلدً  12سياسات وطنية للب ور وت ر عات وواثئق تنظيمية متنوعة يف 
اضححححححححححية، تعاونت املنظمة مع در مج األ   ة العامل  والصححححححححححندوق الدويل للتنمية وعلى مدى السححححححححححنوات األردعة امل -26

ال راعية يف إطار م حححححروع ميول  االحتاد األورويب مع مكو ت مهمة هتدف إىل إصحححححال  قطاع الب ور يف موزامبيق. وت حححححمل 
ء واألرز، مبا يف ذلك أردعة أصناف مدعمة ا من ال رة واللودياء السوداء والفاصولياصنفً  19 نواتج التبين الواسع النطاق لححححححال

،  ت املوافقة على مرحلة اثنية من امل روع 2019ويف عام  ا من ال رة وثالثة أصناف من الفاصولياء.ا واحدً ا، صنفً ديولوجيً 
 34مدهتا مخمل سنوات لتوسيع نطاق أن طة التدخل لت مل مقاطعات أخرى من البالد.

 تعزيز تربية النبااتت –جيم 
طلبت اهليئة من املنظمة أن تواصحححححححححححل، ابلتعاون الوثيق مع املعاهدة، دعم البلدان لتع    قدراهتا يف جمال حتسحححححححححححني  -27

احملاصحححححيل، مبا يف ذلك من خالل مبادرة ال حححححراكة العاملية لبناء القدرات يف جمال تردية النبااتت واملرك  امل حححححرتك دني املنظمة 
ين ابستخدام التقنيات النوو ة يف األ   ة وال راعة، ال سيما يف ما  تعلق ددعم تنفي  خطة والوكالة الدولية للطاقة ال ر ة املع

   35من املعاهدة. 6العمل العاملية الثانية واملادة 
وخالل الفرتة  ومل تعد مبادرة ال ححراكة العاملية لبناء القدرات يف جمال تردية النبااتت تعمل دسححب  انقضححاء التمو ل. -28

امل مولة ابلتقر ر، واصلت املنظمة تع    القدرات لتنمية أصناف حماصيل جيدة التكياف تكون أكثر مالءمة للنظم ال راعية 
 اإل كولوجية ونظم ال راعة احمللية. 

نتاج أدلة وتدعم املنظمة يف اجلنو  األفر ق  إ 36ا.أفر قيً  دلًدا 15ومت تيسححححححري تبين أصححححححناف احملاصححححححيل احملسححححححنة يف  -29
جلماعة اإلمنائية للجنو  األفر ق . تفتيش ميدانية حملاصححححححححححححححيل حمددة كج ء من النظام التنظيم  املتوائم للب ور اخلا  اب

ودعمت مبادرة ميوهلا االحتاد األورويب اإلنتاج املستدام وسالسل القيمة اإل الية حملاصيل اجل ور والدر ت يف سبعة دلدان 
  37راء الكربى.يف أفر قيا جنو  الص 

ا للتعاون ا وإقليميً ا وطنيً م ححروعً  80ودعم املرك  امل ححرتك دني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة ال ر ة تصححميم وتنفي   -30
وابإلضافة إىل ذلك، ومن خالل آلية م ار ع الب وي املنسقة  دلد. 100الفين ذات الصلة دت سني احملاصيل يف أكثر من 

دولة  تلفة للتعاون  39مؤسسة يف  50التادعة للوكالة الدولية للطاقة ال ر ة، تواصل املرك  امل رتك مع ابحثني من أكثر من 
بااتت وعلم الوراثة إضححححفاء ودعم الرب مج الفرع  لرتدية الن حول مخسححححة م ححححار ع تعاونية تتناول موضححححوع حتسححححني احملاصححححيل.

أول ورشححححة عمل هلا يف جني ت ححححو، هويب، الصححححني، الطادع الرس  على شححححبكة تردية الطفرات إلقليم آسححححيا واحمليط اهلادئ و 
 .2019 وليو/ وز  يف

                                                      
 PGR-CGRFA / WG-10/21/2 من الوثيقة 28-25الفقرات  ه ه األن طة، انظرالتفصيلية د لن   د من املعلومات ملل صول على  34

 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  60الفقرة  35
وكينيا، ومايل، و ميبيا، والكامريون، وكوت د فوار، و ينيا،  ،والسحححنغال ،و هور ة تن انيا املت دة، وزامبيا، وزمبادويودنن، وأو ندا، أنغوال، و إسحححواتيين،  36

 ونيجرياي.
 تقو ة الروادط دني اجلهات الفاعلة الصغرية وامل رت ن يف قطاع اجل ور والدر ت يف أفر قيا.: GCP/RAF/448/ECالوثيقة  37
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  459، درا  املرك  امل ححححححححححححححرتك 2021وأدر حل/نيسحححححححححححححححان  2019ودني  نحا ر/كحانون الثحا   -31
ً
على ترديحة الطفرات  اعحاملح

ا  يع األعمال اهلادفة إىل تع    القدرات على حتسحححني البنية ، اقتصحححرت تقر بً 2020والتقنيات ا يو ة املرتبطة  ا. ويف عام 
الت تية، مبا يف ذلك شححححراء معدات املختربات وحتد ا مرافق املختربات والبيوت ال جاجية يف الدول األعضححححاء. ومت تقليص 

دان لات التدر بية واملن  الدراسححححححية وال ايرات العلمية د ححححححكل كبري دسححححححب  القيود على السححححححفر ال  فرضححححححتها البتنظيم الدور 
أقل من املتوسط،  أ ًضا 2020. وكانت خدمات الت عيع ال  قدمها املرك  امل رتك خالل عام 19-استجادة جلائ ة كوفيد

 38لل ا على الطفرات. –باتية ا لت عيع املكثرات النطلبً  24حيا مت تلق  ما جمموع  

 إعادة أتهيل نظم البذور –دال 
 تمثل أحد املبادئ الكامنة لدعم املنظمة للبلدان يف إعادة دناء نظم اإلنتاج ال راع  دعد الكواري واالضححححطراابت  -32

األجل الطو ل.  ا من التنمية اإل الية لقطاع الب ور يفيف ضحححححححححححححمان أن   حححححححححححححكل توفري اإل اثة الطارئة يف جمال الب ور ج ءً 
زايدة قدرة سحححبل املعي حححة على الصحححمود أمام التهد دات ، 5ه ا الصحححدد، جتري املنظمة يف إطار در جمها االسحححرتاتيج   ويف

، تقييمات ألمن الب ور يف البلدان ال  حتتاج إىل املسححححححححححاعدة يف اسححححححححححتئناف إنتاج ، وابلتعاون مع شححححححححححركاء آخر نواألزمات
نححاًء على هحح ه التقييمححات، تعكمل كححل من االسححححححححححححححتجححاابت الفور ححة لإل ححاثححة يف جمححال البحح ور احملححاصححححححححححححححيححل دعححد األزمححات. ود

 ، السياقات الوطنية السائدة أبكرب قدر ركن من الدقة.على املدى الطو ل واسرتاتيجيات تطو ر قطاع الب ور
يني، تقييمات ألمن الب ور وخالل الفرتة امل حححححححمولة ابلتقر ر، أجرت املنظمة ابلتعاون مع ال حححححححركاء الوطنيني والدول -33

 مع التخطيط مل  د من األن طة يف مخسة دلدان أخرى. يف أردعة دلدان أفر قية،
مليون دوالر أمر ك  على امل ارعني  74ا عحححاليحححة اجلودة دقيمحححة ، وزاعحححت املنظمحححة دححح ورً 2019-2018فرتة الويف  -34
( هر كان)نتيجة ل خطار الطبيعية مثل األعاصحححححححححري يف إطار اسحححححححححتجاابهتا الطارئة للنقص الكبري يف احملاصحححححححححيل  دلًدا 97 يف

 .واجلفاف ا اد املدار ة والفيضا ت واألعاصري واهل ات األرضية
وصححححححححححححلت ، 2019ويف عام كما تقدم املنظمة املسححححححححححححاعدة يف جمال الب ور للمناطق ال  تعا  من الصححححححححححححراعات.  -35

، 2020ويف عام  ال رق األد  ومنطقة الب ر الكار يب.منطقة فر قيا و أمليون أسرة يف  1.2مساعدات الب ور إىل أكثر من 
. واسحححححححتجادة هل ه األزمات، 19-تفاقمت حاالت الطوارئ النا ة عن الكواري الطبيعية واألزمات دسحححححححب  جائ ة كوفيد

الب ور يف جمال سححححححححححححححاعدة املتقد   . ويف دعض البلدان، متا دلًدا 78مليون دوالر أمر ك  يف  42ا دقيمة وزعت املنظمة د ورً 
 . 19-كوفيدائ ة  كاستجادة مباشرة جل

تسحححححاعد املنظمة النازحني والسحححححكان املعرضحححححني للخطر يف اجملتمعات املضحححححيفة. وكج ء من جهود إعادة التلهيل، و  -36
 تقد  الدعم الفين جملموعات امل ارعني إلنتاج د ور ومواد زراعية عالية اجلودة ألصناف احملاصيل املكيافة.  مت

إعادة أتهيل  يف أفر قيا ومنطقة ال ححرق األد وخالل الفرتة امل ححمولة ابلتقر ر، دعمت املنظمة األسححر املتضححررة يف  -37
  ة لد هم.نظم الب ور  دف حتسني األمن الغ ائ  وحالة التغ  

املعارض التجار ة للمدخالت ملسححححاعدة امل ارعني يف الوصححححول إىل الب ور وواصححححلت املنظمة التوسححححع يف اسححححتخدام  -38
قسحححححائم ا أو ومواد ال راعة ألصحححححناف احملاصحححححيل املنتجة. ومن خالل املعارض التجار ة للمدخالت،  تلقى املسحححححتفيدون نقودً 

                                                      
 .PGR-CGRFA / WG-10/21/2 الوثيقةمن  34-29الفقرات  ه ه األن طة، انظرالتفصيلية د لن   د من املعلومات لل صول على م 38
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ة ال  خيتاروهنا من جمموعة املورد ن احملددة، وال  قد ت ححححححمل جمموعات إنتاج لل صححححححول على الب ور ومواد ال راع إلكرتونية
ألف أسحححححححححرة  75وحده، وصحححححححححلت املعارض التجار ة للمدخالت إىل أكثر من  2019الب ور ال  تدعمها املنظمة. ويف عام 

 39.أفر قيا يف

 املستدامة القدرات املؤسسية والبشرية بناء  – سادًسا
تع    القدرات الب ر ة واملؤسسية لصون املوارد الوراثية النباتية ل    ة وال راعة واستخدامها  واصلت املنظمة دعم -39

املسححتدام، ال سححيما يف البلدان األعضححاء النامية. و عترب تع    ال ححراكات والروادط آلية تنفي  مهمة ابلنسححبة إىل عمل املنظمة 
اون مع  تلف ال ححححححححححححركاء، مبا يف ذلك وكاالت األمم املت دة، يف ه ا الصححححححححححححدد. و  يسححححححححححححر العمل يف البلدان دفضححححححححححححل التع

منظمة األرصاد اجلو ة العاملية. و  مل ال ركاء ال  ن تعمل در مج األ   ة العامل  والصندوق الدويل للتنمية ال راعية و  مثل
سححححت ححححار ة للب وي ال راعية منظمة األ   ة وال راعة معهم عن كث  الصححححندوق العامل  لتنوع احملاصححححيل، ومراك  اجلماعة اال

 الدولية، وجململ الب وي والتنمية ال راعية لغر  ووسط أفر قيا، واالحتاد الدويل للب ور، والرادطة الدولية الختبار الب ور.
ا وأجه ة التنسححححيقوتعترب ال ححححبكات  -40 أسححححاسححححية للتعاون الفعال دني ال ححححركاء لتنفي  خطة العمل العاملية الثانية  أ ضححححً
مع زة. وخالل الفرتة امل حححححمولة ابلتقر ر، قدمت املنظمة الدعم ملختلف ال حححححبكات واألجه ة، مبا يف ذلك  كفاءاتفضحححححل  د

ال حححححححححححبكة الدولية للموارد الوراثية جلوز اهلند، واجملموعة العاملية املعنية ابألمن الغ ائ ، واملعا ري لدعم سحححححححححححبل العيش ال راعية 
 .صيل اليتيمةحاالت الطوارئ، والتجمع األفر ق  للم ا يف

ونف ت املنظمة العد د من األن حححححححححححححطة امليدانية لتع    القدرات يف البلدان. وعلى سحححححححححححححبيل املثال، قدمت املنظمة  -41
عن تع    شحححبكات  الدعم لدمج املعلومات د حححلن حيازات دنوك اجلينات يف لبنان يف نظامني إقليميني للمعلومات، فضحححاًل 

ودعمححت املنظمححة تنميححة القححدرات يف تر نيححداد وتواب و، موعحات دنوك اجلينححات. معلومحات األصححححححححححححححول الوراثيححة الوطنيححة يف جم
للتعامل مع ال حححححححتالت امل حححححححتقة من زراعة األنسحححححححجة وتكاثرها، يف تقنيات التكاثر اجل ئ  والكل ، دومينيكا، وسحححححححور نام و 

   40الكسافا احملسنة.إن اء وإدارة نظم الرصد املرتبطة دقطع األرض املخصصة للب وي لتقييم تكيف أصناف  ويف

 السرتاتيجيات الوطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة –ألف 
 ، لوضحححححححححححع اسحححححححححححرتاتيجياهتا وخطط عملها الوطنية والت قق منها وإطالقها.لبلدان يف أفر قياقدمت املنظمة الدعم  -42
مكان العمل من تع    قدرة املوظفني الوطنيني يف ه ه البلدان أبسححححالي  حد ثة وفعالة لتوصححححيف املواد الوراثية الواعدة  كما

  41.تغري املناخ، وتقييمها وحتسينهالتصدي يف جمال ال

 جهات التصال الوطنية –ابء 
جهة اتصحححححال وطنية لإلدالت عن تنفي  دعت اهليئة، يف دورهتا العاد ة اخلامسحححححة ع حححححرة، البلدان ال  مل تسحححححما دعد  -43

درتشححححححححححححححي  جهحات اتصححححححححححححححال وطنيحة، مت تلق   دلحًدا 139وحىت اآلن، قحام  42خطحة العمحل العحامليحة الثحانيحة إىل القيحام دح لحك.
                                                      

 PGR-CGRFA / WG-10/21/2   من الوثيقة 41-35الفقرات  ه ه األن طة، انظرالتفصيلية د لن   د من املعلومات لل صول على م 39

  GCP/SLC/010/CDB:market assessment and technology validation and  -Cassava industry developmentالحححححححححوثحححححححححيحححححححححقحححححححححة  40

dissemination 
 .PGR-CGRFA/WG-10/21/2  من الوثيقة 34-42 رتنيالفق ه ه األن طة، انظرالتفصيلية د لن   د من املعلومات لل صول على م 41

 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  18الفقرة  42
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ا رفيع املسحححححححتوى دتقد  التقار ر عن حالة صحححححححون املوارد ا منها خالل فرتة ما دني الدورات. و عكمل ذلك الت امً ترشحححححححي ً  59
وابإلضافة إىل تقد  التقار ر الدور ة د لن تنفي  خطة العمل العاملية  النباتية ل    ة وال راعة واستخدامها املستدام.الوراثية 

ا (، تؤدي جهات االتصحححححال الوطنية دورً 48-44ألهداف التنمية املسحححححتدامة )راجع أد ه الفقرات  1-2-5الثانية واملؤشحححححر 
التقر ر الثالا عن حالة املوارد الوراثية النباتية الثانية وإعداد التقار ر القطر ة د ححححححححححححححلن ا يف تنفي  خطة العمل العاملية حاسً 

 ل    ة وال راعة يف العامل.

 النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة –جيم 
اهليئة، يف دورهتا األخرية، املنظمة إىل االسححححححححححححححتمرار، ابالسححححححححححححححتناد إىل التقار ر القطر ة، يف دلورة حالة تنفي  دعت  -44

امن مقاصحححححححد أهداف التنمية املسحححححححتدامة وتبادل النتائج مع  اعة العمل واهليئة. وطلبت  5-2املقصحححححححد  من املنظمة  أ ضحححححححً
وتع    التعاون  ل    ة وال راعة ن ار املبكر د حححححلن املوارد الوراثية النباتيةمواصحححححلة تطو ر دوادة النظام العامل  للمعلومات واإل

 لتفادي ازدواجية اجلهود.  Genesysمع النظام العامل  لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية ل    ة وال راعة ونظام 
لنباتية كنظام عامل  لرصحححححححححححد خطة العمل النظام العامل  للمعلومات واإلن ار املبكر د حححححححححححلن املوارد الوراثية او عمل  -45

من مقاصححد أهداف التنمية املسححتدامة. كما اعتمدت اجلمعية العامة ل مم  5-2العاملية الثانية ومكون النبااتت يف املقصححد 
، لرصححححححححححد مكون 2017املت دة أحد املؤشححححححححححرات ال  وافقت عليها اهليئة لرصححححححححححد خطة العمل العاملية الثانية، يف  وليو/ وز 

ألهداف التنمية املسحححتدامة  43 أ-1-5-2. و  عترب املؤشحححرمن مقاصحححد أهداف التنمية املسحححتدامة 5-2لنبااتت يف املقصحححد ا
ئة. ايف امل 50ا ومبعدل إدالت عامل   سححححححاوي أو    د عن أي أن  مؤشححححححر مبنهجية متفق عليها دوليً  ا من الفئة األوىل،مؤشححححححرً 

 ألهداف التنمية املستدامة يف  يع أحناء العامل على أساس سنوي. 1-5-2و ستمر رصد التقدم احملرز يف حتقيق املؤشر 
، 2014ل عوام  من مقاصححححد أهداف التنمية املسححححتدامة 5-2يف املقصححححد  تتوفر البيا ت املتعلقة مبكون النبااتتو  -46
ه ه األعوام، زادت التغطية اجلغرافية للمؤشححححححححححححححر د ححححححححححححححكل كبري . وخالل 2020، و2019، و2018، و2017، و2016و
. ون  ححححححححححححححرت سححححححححححححححجالت مفصححححححححححححححلححة 2020يف عححام  دلححًدا 114وإىل  2019يف عححام  103إىل  2014يف عححام  دلححًدا 71 من

، 2020ا من د سححححححححححححححمرب/كحححانون األول اعتبحححارً  مال ني 5.7خحححارج املواقع الطبيعيحححة، دله جمموعهحححا  للمجموعحححات احملفوظحححة
وأتي ت نتائج البيا ت الوصححححححححححححححفية  44النظام العامل  للمعلومات واإلن ار املبكر د ححححححححححححححلن املوارد الوراثية النباتية.خالل  من

   46من خالل دوادة املنظمة. 45ع مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ال  ترعاها املنظمةيوسردها للتقار ر السنو ة عن  
ملسححححححححت وذات خارج املوقع الطبيع ، مت تطو ر دورة للتعلم   ابومن أجل زايدة الوع  أب ية رصححححححححد املؤشححححححححر اخلا -47

وإاتحتها ابللغات اإلةلي  ة والفرنسححححححية  2019ألف ألهداف التنمية املسححححححتدامة يف عام -1-5-2اإللكرتو  حول املؤشححححححر 
ابلعام السححححححححادق، مبا يف ذلك ئة مقارنة ايف امل 11، زاد عدد البلدان ال  تقدم التقار ر حبوايل 2021ويف عام  47واإلسححححححححبانية.

أردعة دلدان إضحححححححافية من أمر كا الوسحححححححطى، وثالثة دلدان من  ر  أفر قيا، وثالثة دلدان من آسحححححححيا الوسحححححححطى، ودلد واحد 
 جنو  شرق آسيا. من

                                                      
 ا يوا ت.  مكون -1-5-2، يف حني  تناول املؤشر 5-2أ مكون النبااتت للمقصد -1-5-2 تناول املؤشر  43
44 /251/overview/ar-sdg-situ-http://www.fao.org/wiews/data/ex   
45 /report/ar-progress-http://www.fao.org/sdg  و-final/sdg-report/2019-progress-http://www.fao.org/fileadmin/templates/SDG 

progress-report-print.pdf13و 12 ان، الصف ت . 
46/goals/indicators/ar-development-http://www.fao.org/sustainable  
47 923https://elearning.fao.org/course/view.php?id=  

http://www.fao.org/wiews/data/ex-situ-sdg-251/overview/ar/
http://www.fao.org/sdg-progress-report/ar/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/SDG-progress-report/2019-final/sdg-progress-report-print.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/SDG-progress-report/2019-final/sdg-progress-report-print.pdf
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/ar/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=392
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الوراثية ملوارد اخلاصة اباملعلومات العاملية نظم تع    التعاون دني "دعنوان  مت إعداد وثيقة 48،استجادة لطل  اهليئةو  -48
النظام العامل  للمعلومات واإلن ار املبكر د ححلن املوارد الوراثية من  توضحح  األدوار احملددة لكلا  49،"النباتية ل    ة وال راعة

العمل ابلتقر ر ت  اعة . ورحبGenesys نظامو  النظام العامل  لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية ل    ة وال راعةو النباتية 
النظام العامل  للمعلومات واإلن ار املبكر د حححححححححلن املوارد دوادة  مواصحححححححححلة تطو رإىل نظمة املددعوة اهليئة  أبن تقوم توأوصححححححححح

تع    التعاون مع نظم املعلومات األخرى لتجن  ازدواجية اجلهود وتسهيل تقد  التقار ر ويف الوقت نفس  ، الوراثية النباتية
 50من جان  البلدان.

 التوجيهات املطلوبة – سابًعا
 :القيام مبا  ل  يفاهليئة قد تر    -49
 

 املوارد الوراثية النباتية ل    ة وال راعة يف موقعها الطبيع   وإدارة صون
الندوة الدولية األوىل املتعددة أص ا  املصل ة د لن مداوالت وضع الصيغة النهائية من نظمة الطل  إىل امل (1)

 ؛هاوتوز ع هاون ر ، ل    ة وال راعةاملوارد الوراثية النباتية 
وارد ون املصحححححححد حححححححلن ا دتوافر املوارد الضحححححححرور ة من خارج املي انية، ندوات نظمة أن تنظم، رهنً الطل  إىل امل (2)

على فرتات منتظمة ابلتعاون مع املعاهدة ، داخل امل رعة رهتاوإدا الطبيع  يف املوقع الوراثية النباتية ل    ة وال راعة
 واالحتاد الدويل  فظ الطبيعة؛

 ةالثاني ةالعمل العاملي خطةنظمة تنظيم سححححححححححححححلسححححححححححححححلة من الندوات عرب اإلنرتنت لدعم تنفي  الطل  إىل امل (3)
 من املعاهدة؛ 6و 5واملادتني 

الطل  إىل املنظمة دعم البلدان يف تطو ر أو مراجعة خططها الوطنية د ححححححلن صححححححون األصححححححناف/األنواع األصححححححلية  (4)
صححون األصححناف/األنواع األصححلية للم ارعني د ححلن  الطوعية اخلطوط التوجيهية للم ارعني واسححتخدامها املسححتدام، مع مراعاة

  ؛ال  وضعتها اهليئة واستخدامها املستدام
اخلطوط  نظمة دعم البلدان يف وضححححححححححححححع قوائم جرد وطنية ل قار  الرب ة للم اصححححححححححححححيل، مع مراعاةالطل  إىل امل (5)

 ؛الطوعية د لن صون األقار  الرب اة للم اصيل والنبااتت الغ ائية الرب اة واستخدامها املستدامالتوجيهية 
األصحححححححناف / األنواع صحححححححون د حححححححلن التوجيهية الطوعية  للخطوط املمارسحححححححني نظمة تقييم اسحححححححتخدامالطل  إىل امل (6)

الطوعية د ححلن صححون األقار  الرب اة للم اصححيل والنبااتت خطوط التوجيهية ولل ،األصححلية للم ارعني واسححتخدامها املسححتدام
 ؛استخدامها نطاق  دف حتسني أ يتها وتوسيع ،الغ ائية الرب اة واستخدامها املستدام

                                                      
 Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  66الفقرة  48

 Inf.2-CGRFA/18/21/12.2. الوثيقة 49

 CGRFA-18/21/12/2.1من الوثيقة  20الفقرة  50
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صون املوارد الوراثية النباتية إىل  الرامية الطل  إىل املنظمة واجلهات املاحنة مواصلة دعم البلدان يف جهودها (7)
لتع    الروادط والتكحححححامحححححل دني عملي  الصححححححححححححححون يف املواقع  ارعل  ححححح  حححححة وال راعحححححة يف مواقعهحححححا الطبيعيحححححة ويف امل  

 وخارجها. الطبيعية

 صون املوارد الوراثية خارج مواقعها الطبيعية

اسححتكماهلا ون ححرها نظمة إىل املطل  الك اجلينات و و األدلة العملية لتطبيق معا ري دن ار ع ححاإلحاطة علما مب (8)
 على صانع  القرار واملمارسني و ريهم من أص ا  املصل ة املعنيني؛

نواع املنتجة للب ور ال سححححححيما د ححححححلن صححححححون األ ،نظمة وضححححححع امل  د من األدلة العملية اإلضححححححافيةالطل  إىل امل (9)
 ال د د؛ ابلترب د فظا يف دنوك اجلينات، و القادلة للتجفيف   ري
إىل املنظمة مواصححححححححححححححلة تقد  الدعم للبلدان يف اجلهود ال  تب هلا من أجل احملافظة على دنوك اجلينات التوصححححححححححححححية  (10)

 دغرض مواصلة  ع املادة الوراثية للم اصيل وصوهنا وتوصيفها وتقييمها.

 االستخدام املستدام
املنظمة مواصححححححححلة تقد  املسححححححححاعدة للبلدان من أجل تع    النظم الوطنية للب ور دغية توفري د ور ومواد  إىلالطل   (11)

 .زراعية عالية اجلودة، خاصة لصغار امل ارعني
الطل  إىل املنظمة مواصحححححححلة دعم البلدان، ابلتنسحححححححيق الوثيق مع املعاهدة، يف تع    قدراهتا لت سحححححححني احملاصحححححححيل،  (12)
ن خالل املرك  امل ححححححرتك دني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة ال ر ة، وعاصححححححة دعًما لتنفي  خطة العمل العاملية ذلك م يف مبا

 .من املعاهدة 6الثانية واملادة 

 ستدامةاملب ر ة الؤسسية و املدرات دناء الق
يف ذلك  خطة العمل العاملية الثانية، مباالدعوة إىل تقد  موارد من خارج املي انية ملؤازرة البلدان يف عملية تنفي   (13)

من خالل وضححححححححححححححع وتنفيحح  اسححححححححححححححرتاتيجيححات وطنيححة للموارد الوراثيححة النبححاتيححة ل  حح  ححة وال راعححة، ابلتعححاون الوثيق مع املعححاهححدة 
 ؛واسرتاتيجية التمو ل اخلاصة  ا

د ححكل سححنوي وتبادل  2من هدف التنمية املسححتدامة  5الطل  إىل املنظمة إىل مواصححلة دلورة حالة تنفي  املقصححد  (14)
 ؛النتائج مع  اعة العمل واهليئة

املوارد الوراثية  نظم املعلومات العاملية الثالثة د لنال  تضطلع  ا ابلتقر ر ال ي  وض  األدوار املختلفة الرتحي   (15)
النظام العامل  لإلعالم و  املبكر د ححححححححححلن املوارد الوراثية النباتيةالنظام العامل  للمعلومات واإلن ار ، أال وه : ل    ة وال راعة

تطو ر إىل مواصحححححححلة نظمة امل دعوةداهليئة أبن تقوم توصحححححححية الو ؛ Genesys نظامو  عن املوارد الوراثية النباتية ل    ة وال راعة
نظم تع    التعاون مع ، ويف الوقت نفسحححححححححححححح  ةالنظام العامل  للمعلومات واإلن ار املبكر د ححححححححححححححلن املوارد الوراثية النباتي دوادة 

 املعلومات األخرى،  دف جتن  ازدواجية اجلهود وتقليل ع ء اإلدالت على البلدان.


