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 مقدمة - أولا 
هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( إىل عرض  2027–2019للفرتة  برانمج العمل املتعدد السنواتلحظ ي -1

)التقرير الثالث( على اهليئة يف دورهتا العادية التاسعة  التقرير الثالث حلالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل
  1عشرة.

من جهات االتصال الوطنية رفع تقاريرها عن طريق النظام العاملي للمعلومات واإلنذار  2019وطلبت اهليئة يف عام  -2
بشأن  2020خالل الفرتة من يناير/كانون الثاين وديسمرب/كانون األول  لألغذية والزراعة املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية

 2014املتصلة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للفرتة املمتدة بني يوليو/متوز تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية 
. وابإلضافة إىل ذلك، دعت اهليئة جهات االتصال الوطنية إىل تقدمي معلومات موجزة 2019وديسمرب/كانون األول 

( والفجوات والعقبات 2019مرب/كانون األول وديس 2012التقدم احملرز )يف الفرتة املمتدة بني يناير/كانون الثاين  عن
اقرتاح إعداد دراسات مواضيعية أساسية، مبا يف ذلك بشأن  األغذية والزراعة نظمةموطلبت اهليئة من  2تزال قائمة. ال اليت

تبادل املادة الوراثية على الصعيد العاملي من بنوك اجلينات وإليها، من أجل استكمال املعلومات املستخدمة إلعداد التقرير 
حة وحمتواها ومسامهتها الثالث. كما طلبت اهليئة من املنظمة أن حتدد غرض مجيع الدراسات املواضيعية األساسية املقرت 

 3إعداد التقرير الثالث. يف
وتقدم هذه الوثيقة معلومات مستكملة عن التقدم احملرز يف إعداد التقرير الثالث، وحتدد الغرض من الدراسات  -3

ميزانية  علىكما حتتوي .  )املرفق األول(األساسية املواضيعية املقرتحة وحمتوى تلك األجزاء من التقرير الثالث اليت ستسهم فيها 
 ستعراض خطة العمل العاملية الثانية.اناقش، كمتابعة للتقرير الثالث، ت( و الثاين )املرفقالستكمال التقرير الثالث 

 معلومات أساسية - اثنيا
 1996)التقرير األّول( يف عام  حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملمّت إصدار التقرير األّول بشأن  -4

ا يف إعداد التقرير األول. بلدً  155وساهم أكثر من  4مبناسبة انعقاد املؤمتر الفين الدويل الرابع املعين ابملوارد الوراثية النباتية.
ابملوارد  وأّدت نتائج هذا التقييم العاملي األول للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل قيام املؤمتر الفين الدويل الرابع املعين

 الوراثية النباتية ابعتماد خطة العمل العاملية األوىل بشأن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.
 التقرير الثاين بشأن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل 2009وأصدرت املنظمة يف عام  -5

بلًدا املصدر  115وشّكلت التقارير القطرية اليت أعّدها  6الذي أقرّته اهليئة يف دورهتا العادية الثانية عشرة. 5الثاين( )التقرير
وسّلط التقرير الثاين الضوء على التغيريات والتطّورات الرئيسية اليت حصلت ت من أجل إعداد التقرير الثاين. الرئيسي للمعلوما

واستجابًة النباتية واستخدامها املستدام.  واالحتياجات املتعلقة بصون املوارد الوراثية، وحدد أهم الفجوات 1996منذ عام 

                                                      
 .Report-CGRFA/17/19ابملرفق "واو" ابلوثيقة  1امللحق  1
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  69الفقرة  2
 .Report-CGRFA/17/19 من الوثيقة 70الفقرة  3
 .ITCPGR/96/REPالوثيقة  4
  . )متاح على الرابط التايل:التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل. 2010منظمة األغذية والزراعة.  5

http://www.fao.org/3/i1500e/i1500e00.htm.)  
 .Report-CGRFA/12/09من الوثيقة  17الفقرة  6
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على خطة العمل العاملية الثانية للموارد  2011عام  للتقرير الثاين، وافقت اهليئة على مراجعة خطة العمل العاملية. ووافقت يف
  8الحًقا جملس املنظمة نيابًة عن مؤمتر املنظمة.اليت اعتمدها  7الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،

وقامت  9 .2021عام  إاتحة مشروع التقرير الثالث يف دورهتا العادية الثامنة عشرة يف 2013وقررت اهليئة يف عام  -6
رجأت إصداره ، مبراجعة اجلدول الزمين احملدد إلعداد التقرير الثالث وأ2017اهليئة، يف دورهتا العادية السادسة عشرة يف عام 

  10 .2023 دورهتا التاسعة عشرة يف عامإىل 

 التقارير القطرية وعمليات مجع البياانت األخرى - اثلثا
سيستند التقرير الثالث، متاشًيا مع التقييمات العاملية السابقة، إىل املعلومات املقدمة من البلدان، وسيتّم استكماله  -7

 مواضيعية أساسية. وبدراسات بتقارير من املنظمات الدولية ذات الصلة
تقارير قطرية قائمة  يف دورهتا األخرية، مل يعد إعداد التقرير الثالث يعتمد على يئةا مع النهج الذي أقرته اهلومتشيً  -8

وبداًل من ذلك، سيستند التقرير الثالث إىل البياانت اليت مت مجعها خالل فرتيت إعداد التقارير حيث متتّد الفرتة  11بذاهتا.
إىل ديسمرب/كانون األول  2014والفرتة الثانية من يوليو/متوز  2014إىل يونيو/حزيران  2012يناير/كانون الثاين  ألوىل منا

خالل فرتة  2017وديسمرب/كانون األول  2015. ورفعت جهات االتصال الوطنية تقاريرها بني يناير/كانون الثاين 2019
ومّت تسهيل إعداد التقارير . 2020ية يف يناير/كانون الثاين قارير عن فرتة التقارير الثانإعداد التقارير األوىل وابشرت إعداد الت

من خالل استبيان عرب اإلنرتنت يستند إىل املؤشرات اليت وافقت عليها اهليئة سابًقا. وخالل دورة التقارير الثانية، يف عام 
خطة العمل العاملية ، قامت جهات االتصال الوطنية ابستكمال البياانت املقّدمة بتقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ 2020

وعن القيود اليت ال تزال قائمة  2019وديسمرب/كانون األول  2012الثانية خالل الفرتة املمتدة بني يناير/كانون الثاين 
 )"سردية موجزة"(.

 9201،12 ة إلعداد التقارير القطرية صيغة التقارير املنقحة، حسبما أقرته اهليئة يف عاموتشمل اخلطوط التوجيهي -9
تساعد البلدان يف استكمال السردايت املوجزة عن كل نشاط من األنشطة الثمانية عشر ذات األولوية يف خطة العمل  وهي

 العاملية الثانية. 
واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لرفع التقارير" )األداة(، وُيسّهل استخدام "أداة النظام العاملي للمعلومات  -10

قبل  اليت طورهتا املنظمة يف شكل تطبيق على اإلنرتنت متاح جبميع اللغات الرمسية للمنظمة، اإلبالغ املوّحد عن البياانت من
انت القطرية. ومُتكّ ن هذه األداة جهات جهات االتصال الوطنية وأصحاب املصلحة الوطنيني، ويساعد على حتليل البيا

االتصال الوطنية من تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وترشدهم يف عملية صياغة السردايت املوجزة 
 لكل نشاط من األنشطة الثمانية عشر ذات األولوية يف خطة العمل العاملية الثانية.

                                                      
روما. )متاح على الرابط التايل:   الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.خطة العمل العاملية . 2011منظمة األغذية والزراعة.  7

http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.htm.) 
 .CL 143/REPمن الوثيقة  43الفقرة  8
 .Report-CGRFA/14/13من الوثيقة  101الفقرة  9

 .Report Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  66الفقرة  10
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  69؛ الفقرة CGRFA-17/19/9.4الوثيقة  11
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  66الفقرة  12
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مجيع البلدان (، رغم عدم إجابة 2014-2012علومات عن فرتة إعداد التقارير األوىل )مب ابلدً  78وساهم ما جمموعه  -11
ا لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية تقييمً ، قدمت املنظمة 2016ويف عام على األسئلة كافة. 

 2016.13 آذارا، حبلول مارس/بلدً  43ا إىل البياانت الواردة من ، استنادً 2014-2012والزراعة للفرتة 
إىل تقدمي بياانت عن فرتة إعداد التقارير الثانية  14، دعت منظمة األغذية والزراعة الدول األعضاء2019يف عام و  -12

ا جلهات أُتيحت أيضً . ويف تلك املناسبة، 2020ديسمرب/كانون األول  هبا يفات االتصال الوطنية اخلاصة عن طريق جه
االتصال الوطنية فرصة اإلفادة أبثر رجعي عن البياانت املتعلقة بفرتة التقارير األوىل أو مراجعتها أو استكماهلا. ومّت إرسال 

وُنشرت معلومات مفصلة أكثر، مبا يف ذلك معلومات عن "أداة النظام العاملي  2020.15 تذكري بذلك يف شهر أبريل/نيسان
واخلطوط التوجيهية  16واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لرفع التقارير"على اإلنرتنت، ودليل املستخدم،للمعلومات 

وابإلضافة إىل ذلك، مّت توفري قائمة  17ملنظمة األغذية والزراعة.على اإلنرتنت جبميع اللغات الرمسية إلعداد التقارير القطرية، 
 شاملة ابألسئلة املتداولة، مبا يف ذلك الشرح التفصيلي جلميع األسئلة واملؤشرات، ومسرد مصطلحات، عرب اإلنرتنت.

وبغية مساعدة جهات االتصال الوطنية وأصحاب املصلحة يف إعداد التقارير، عقدت املنظمة دورات تدريبية  -13
. وتضمنت هذه التدريبات عروًضا موجزة لعملية إعداد 2020ت اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية يف عام اإلنرتنت ابللغا عرب

عن وظائف أداة النظام العاملي طرية، فضاًل عن نظرة عامة مفصلة التقرير الثالث واخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير الق
مشارًكا  440نباتية لرفع التقارير. وقد حضر الدورات التدريبية أكثر من للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية ال

بلًدا. ومّت توفري تسجيالت الدورات التدريبية للمشاركني عرب اإلنرتنت. وقّدمت املنظمة املساعدة الفنية  75من أكثر من 
مبا يف ذلك دورات تدريبية قصرية  جهات االتصال الوطنية الفردية وأصحاب املصلحة التابعني هلا على أساس خمصص، إىل

 تتناول القضااي واالستفسارات اخلاصة بكل بلد، حسب االقتضاء.
 بلًدا بتعيني جهات االتصال الوطنية لديه. 129، قام ما جمموعه 2021يونيو/حزيران  29واعتبارًا من  -14

بلًدا  55وما نتج عنها من قيود متعلقة ابحلجر الصحي والسفر، فقد أكمل  19-ورغم التحدايت اليت فرضتها جائحة كوفيد
بلًدا مرحلة متقدمة  16عملية رفع التقارير عرب اإلنرتنت، يف حني قّدم بلد واحد تقريرًا مستقاًل. وابإلضافة إىل ذلك، بلغ 

 ذلك، أثناء إعداد التقارير عن فرتة إعداد بلًدا كان قد بدأ لتوه. وابإلضافة إىل 18من عملية إعداد التقارير يف حني أّن 
بلًدا أيًضا معلومات  50(، قدم 2019وديسمرب/كانون األول  2014التقارير الثانية )خالل الفرتة املمتدة بني يوليو/متوز 

 2012ون الثاين تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية خالل فرتة إعداد التقارير األوىل )خالل الفرتة املمتدة بني يناير/كان عن
بلًدا تقاريرها للمرة األوىل يف فرتة إعداد التقارير األوىل، وبذلك  50(. وقدمت ستة بلدان من جمموع 2014ويونيو/حزيران 

 بلًدا. 84وصل إمجايل عدد البلدان اليت قدمت تقارير عن هذه الفرتة إىل 
قرير الثالث أمرًا أساسًيا. وقّدمت أكثر وتُعّد مشاركة أصحاب املصلحة الوطنيني الرئيسيني يف إعداد الت -15
مؤسسة ومنظمة معلومات بشأن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام خالل دورة  600 من

قد قامت بتوفري جهة معنّية  000 1التقارير األوىل. وُتشري النتائج األولية املنبثقة عن دورة التقارير الثانية إىل أّن أكثر من 

                                                      
   .Inf.17.2-CGRFA/16/17و Inf.17.1-CGRFA/16/17 الوثيقتان 13
 .(2019 حزيران/يونيو) CSL C/CBD-10 الوثيقة 14
 .(2020 نيسان/أبريل) CSL C/AGP-30 الوثيقة 15
متاح على الرابط التايل:  املوارد الوراثية النباتية لرفع التقاريرـ دليل املستخدم.أداة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن  16

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wiews/docs/UserManual_EN.pdf 
 .CGRFA/18/21/12.4/Inf.1الوثيقة  17

http://www.fao.org/3/ca5229ar/ca5229ar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wiews/docs/C_AGP_30_e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wiews/docs/C_AGP_30_e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wiews/docs/UserManual_EN.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wiews/docs/UserManual_EN.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wiews/docs/UserManual_EN.pdf
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جهة معنّية حىت اآلن بياانت عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية إلعداد  194 1البياانت. وقّدمت ابإلمجال أكثر من 
 التقرير الثالث.

دراسة  وُدعيت املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة إىل املسامهة يف إعداد التقرير الثالث من خالل اإلجابة على -16
، قدمت اثنتا عشرة منظمة دولية معلومات عن أنشطتها لفرتيت 2021أبريل/نيسان  17استقصائية خمصصة. واعتبارًا من 

 إعداد التقارير.
ورغم أن قدرا كبريا من التقدم حتقق يف إعداد التقارير القطرية، قد ترغب اهليئة يف النظر يف أتجيل املهلة الزمنية  -17

. وهذا من شأنه أن يعكس توصية الفريق العامل وأيخذ 2021ديسمرب/كانون األول  31دان حىت إلعداد التقارير للبل
االعتبار التأخريات يف رفع التقارير بسبب التحدايت والقيود اليت تفرضها اجلائحة. وأوصت مجاعة العمل أيًضا أبن تنظر  يف

واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لصيغة رفع التقارير  اهليئة يف عمليات تبسيط كبرية ألداة النظام العاملي للمعلومات
 18.مبجرد االنتهاء من التقرير الثالث

 الدراسات املواضيعية األساسية -رابعاا 
طلبت اهليئة يف دورهتا األخرية من املنظمة تقدمي اقرتاح إلعداد دراسات مواضيعية أساسية، مبا يف ذلك بشأن  -18

الوراثية على الصعيد العاملي من بنوك اجلينات وإليها، من أجل استكمال املعلومات املستخدمة إلعداد التقرير تبادل املادة 
أوصت و يف دورته العاشرة ملخصات منقحة للدراسات املواضيعية األساسية املقرتحة واستعرضت مجاعة العمل  19الثالث.

أيًضا بتضييق نطاق الدراسات املواضيعية األساسية بشأن تغري  إعادة هيكلتها. وأوصت مجاعة العملمبواصلة تنقيحها و 
ت املناخ والتغذية ملعاجلة جوانب تقنية حمددة هلا آاثر عملية على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بطريقة تكمل املعلوما

املرفق وترد يف  20الصكوك املتعددة األطراف.من املنظمات و دواجية العمل فيما يتعلق بغريها املقدمة من البلدان وجتنب از 
هلذه الوثيقة ملخصات منقحة للدراسات املواضيعية األساسية املقرتحة، بصيغتها املنقحة يف ضوء توصيات اهليئة  األول

 ومجاعة العمل. 

 امليزانية - خامسا
 إسبانيامّت ابلفعل تقدمي الدعم املايل من منظمة األغذية والزراعة يف إطار ميزانية برانجمها العادي ومن حكومات  -19

( GCP/GLO/841/MUL) مبا يف ذلك عن طريق الصندوق االستئماين املتعدد املاحنني التابع للهيئةوالنرويج  وسويسرا،
صلحة وتوظيف اخلرباء احملليني. مبا يف ذلك املشاورات الوطنية مع أصحاب املبلًدا يف إعداد تقاريرها القطرية،  48ملساعدة 

وال تزال هناك حاجة إىل موارد من خارج امليزانية بقيمة . املرفق الثاينتقرير الثالث يف وترد امليزانية الالزمة الستكمال إعداد ال
  لثالث.صيغة النهائية للتقرير ادوالرًا أمريكًيا من أجل وضع ال 000 675

                                                      
 .CGRFA-18/21/12.1من الوثيقة  35الفقرة  18
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  70الفقرة  19
 .CGRFA-18/21/12.1من الوثيقة  34الفقرة  20
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 استعراض خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية -سادساا 
 لألغذية والزراعة

ظّل مالئمة للغرض املنشود يتعنّي استعراض خطة العمل العاملية الثانية وحتديثها بشكل دوري، عند االقتضاء، لت -20
الستعراض تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وكذلك الستعراض خطة ووفًقا خلطة العمل العاملية الثانية، ستخطط اهليئة  منها.

الثانية ذاهتا يف إطار برانمج عملها املتعدد السنوات ابلتعاون الوثيق مع اجلهاز الرائسي للمعاهدة الدولية   العمل العاملية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة الدولية(. وينبغي أن يتناول االستعراض التقدم احملرز على كل 
من املستوى القطري واإلقليمي والدويل يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وتعديلها حسب االقتضاء، وجعلها بذلك خطة 

جلماعة العمل قد ترغب اهليئة يف حتديد موعد استعراض خطة العمل العاملية الثانية خالل الدورة الثانية عشرة و  "متجددة".
 والدورة العادية العشرين للهيئة.

 التوجيهات املطلوبة –سابعاا 
 قد ترغب مجاعة العمل يف القيام مبا يلي: -21

 ؛االتصال الوطنية إىل القيام بذلكدعوة البلدان اليت مل تعنّي بعد جهات  (1)
ديسمرب/كانون األول  31دعوة جهات االتصال الوطنية اليت مل تفعل ذلك بعد إىل تقدمي تقرير حبلول  (2)

بواسطة أداة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية بشأن  2021
وتقدمي سرد  2019إىل ديسمرب/كانون األول  2014العمل العاملية الثانية للفرتة من يوليو/متوز  خطة تنفيذ

والفجوات والعقبات ( 2019وديسمرب/كانون األول  2012 موجز للتقدم احملرز )بني يناير/كانون الثاين
 تزال قائمة. ال اليت

 مطالبة املنظمة مبواصلة دعم البلدان يف إعداد التقارير للتقرير الثالث؛  (3)
 املرفق األولتنقيح قائمة الدراسات املواضيعية األساسية، حسب االقتضاء، على النحو الوارد يف استعراض و  (4)

 هلذه الوثيقة؛
توصية منظمة األغذية والزراعة أبن تقوم، استنادا إىل نتائج التقرير الثالث، وبعد إجراء مشاورات إقليمية،  (5)

ابستعراض وتنقيح خطة العمل العاملية الثانية، حسب االقتضاء والضرورة، لكي تنظر فيها مجاعة العمل 
 دورهتا الثانية عشرة، مث اهليئة يف دورهتا العادية العشرين؛ يف

عوة اجلهات املاحنة إىل مواصلة توفري موارد خارجة عن امليزانية الستكمال التقرير الثالث ونشره والستعراض د (6)
 خطة العمل العاملية الثانية؛

النظام العاملي للمعلومات واإلنذار اقرتاح عمليات تبسيط هامة ألداة الزراعة منظمة األغذية و إىل الطلب  (7)
 لرفع التقارير، مبجرد االنتهاء من التقرير الثالث.النباتية بشأن املوارد الوراثية املبكر 
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 املرفق األول
 القائمة املنقحة ابلدراسات املواضيعية األساسية املقرتحة

)التقرير الثالث( إىل البياانت جيب أن يستند التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل 
ة واملعلومات املوجزة املستمدة من تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )خطة العمل العاملي

جوات دم احملرز والف. وسُيوثق التقرير الثالث التق2019ويونيو/حزيران  2012الثانية( للفرتة املمتدة بني يناير/كانون الثاين 
 مؤشرًا لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية حسب تقارير جهات االتصال الوطنية. 58 ما يتعلق بـوالقيود اليت مت حتديدها في

واستجابةً لطلب اهليئة بشأن اقرتاح إعداد دراسات مواضيعية أساسية الستكمال مصادر املعلومات املذكورة أعاله املستخدمة 
التقرير الثالث، ترد يف هذا املرفق قائمة منّقحة ابلدراسات عن املواضيع املشرتكة ذات الصلة بصون املوارد الوراثية يف إعداد 

النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام. وجيب أن توفر هذه الدراسات املواضيعية األساسية سياقًا للتقرير الثالث. 
ناشئة والتطورات و/أو االجتاهات ذات الصلة، وخباصة يف االختصاصات العلمية وجيب أن تراجع أيًضا القضااي ال

التقرير الثاين عن حالة والتكنولوجية، واملسائل القانونية والتنظيمية، والسياسات العامة، واملعايري والتطورات اجملتمعية منذ نشر 
)التقرير الثاين(. ويرد أدانه الغرض من الدراسات املواضيعية األساسية  21املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل

 املقرتحة وحمتواها وأقسام التقرير الثالث اليت ينبغي أن يسامهوا فيها.

 تغري املناخ
الغرض من هذه الدراسة هو مواصلة استكشاف أتثريات تغرّي املناخ على صون املوارد الوراثية لألغذية  الغرض:

تغيري  إمكاانت املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للمسامهة يف التكيف معواستخدامها بطريقة مستدامة و اعة والزر 
املناخ والتخفيف من آاثره. وستستمر األحوال اجلوية املتطرفة يف التأثري على مكان صون املوارد الوراثية النباتية 

وتؤثر هذه األحداث صيل والنبااتت الغذائية الربية. األقارب الربية للمحا لألغذية والزراعة وكيفية القيام بذلك، وخاصة
ابلتايل على توزيع السمات التكيفية هلذه املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وعلى تطورها املستمر، كما أّّنا 

فيما خيص تربية أصناف احملاصيل تؤدي دورًا رئيسًيا يف تشكيل القرارات املتعلقة بكيفية استخدامها، ال سيما 
 23لتنفيذ اتفاق ابريس بشأن املناخ 22تتحمل الظروف البيئية القاسية. وتتضمن أغلبية املسامهات املقررة وطنًيا اليت

ولذا، كي تتمّكن البلدان من الوفاء ابلتزاماهتا لبات الظروف املناخية املتغرية. تدابري لتكييف اإلنتاج الزراعي مع تق
وعمل كورونيفيا  24ات الصلة للحّد من خماطر الكوارثال املسامهات املقررة وطنًيا، وتنفيذ إطار سنداي ذيف جم

)الذي يسعى أيًضا إىل معاجلة هشاشة القطاع الزراعي، وابلتايل األمن الغذائي والتغذية إزاء  25املشرتك بشأن الزراعة
أجل التنبؤ، من بني مجلة أمور، ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية تغرّي املناخ(، ال بّد من توفري الدعم واألدوات من 

ا خاصة مهمً األمر  وقد أصبح هذايها واستخدامها على حنو مستدام. والزراعة األكثر عرضًة وحتديد كيفية احلفاظ عل

                                                      
. روما. )متاح أيضا على الرابط: العاملالتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف . 2010منظمة األغذية والزراعة.  21

http://www.fao.org/3/i1500e/i1500e00.htm.)  
22 http://unfccc.int/focus/items/10240.php. 
23 http://unfccc.int/files/home/application/pdf/paris_agreement.pdf. 
24 framework-endaihttps://www.unisdr.org/we/coordinate/s. 
25 http://www.fao.org/koronivia/en. 

http://www.fao.org/3/i1500e/i1500e00.htm
http://unfccc.int/focus/items/10240.php
http://unfccc.int/files/home/application/pdf/paris_agreement.pdf
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
http://www.fao.org/koronivia/ar/
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الفريق احلكومي الدويل الصادر عن  26مئوية درجة 1.5يف ضوء التقرير اخلاص األخري عن االحرتار العاملي مبقدار 
 يف درجة حرارة سطح األرض العاملية.   امستمر  ااملعين بتغري املناخ، والذي تناول ابلتفصيل ارتفاع

نتائج الدراسة االستقصائية بعنوان "دور املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على  تعتمدسُتقدم دراسة  احملتوى:
األكثر  لألغذية والزراعة املوارد الوراثية النباتيةسيلة لتوثيق و ك  27والتخفيف من حدته"يف التكيف مع تغري املناخ 

من أتثريات تغري املناخ. واألهم من ذلك، أّنا ستستكشف أيضا كيفية استخدام املوارد  تهاكيفية محايو  تعرًضا للخطر
 هلذه الُنظم.البيئية البصمة غري املناخ وأيضا ختفيف الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لتكييف نظم إنتاج احملاصيل مع ت

ستقدم الدراسة املواضيعية البياانت التجريبية عن االجتاهات امللحوظة مبرور الوقت  املسامهة يف التقرير الثالث:
يف كل املناطق؛ والتحقق من صحة املمارسات اجليدة الستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  وعرب
؛ وحتديد الثغرات واالحتياجات والتوقعات املستقبلية. وستكون مبثابة ع تغري املناخ والتخفيف من آاثرهالتكيف م من

إضافة قّيمة للفصلني الثاين والثالث من التقرير بشأن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها 
 املستدام، على التوايل.   

 التغذية
التغذية.  الغرض من هذه الدراسة هو مواصلة استكشاف مسامهات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف الغرض:

 ل اخلطرية يف سياق الصحة العامة.ابت اجلوع املسترت، أي نقص املغذايت الدقيقة والسمنة، من بني الشواغو 
وتيسري عقد األمم املتحدة للعمل  28لدويل الثاين بشأن التغذيةعلى اجملتمع الدويل، من خالل إطار املؤمتر ا ويتعني

ويف حني ُمنحت اجلائزة العاملية لألغذية هذه اآلفات، من بني أمور أخرى.  معاجلة 29(،2025-2016على التغذية )
 30،للعمل على التدعيم البيولوجي ابملغذايت للمحاصيل األساسية وتوافرها املعزز للسكان الضعفاء 2016لعام 

ومع ذلك، يتم إمهال  31استمرت مستوايت سوء التغذية يف االرتفاع ابطراد على مدى السنوات القليلة املاضية.
ال يتم حصادها أو  تكون شبه مستأنسة فقطحيث غالبية املصادر احملتملة للمغذايت النباتية املصدر إىل حد كبري، 

 6 000وزراعة ما يزيد عن  32نوع نبايت صاحل لألكل 30 000. ويف الوقت احلايل، ورغم توفر حنو الطبيعة سوى يف
يف املائة من إمجايل  42نوع من أجل االستهالك البشري، مُتّثل ثالثة حماصيل فقط )هي الذرة والقمح واألرّز( 

 يوم( يف النظام الغذائي البشري.الغذائية )عدد السعرات احلرارية/ للفرد الواحد/ يف الاإلمدادات 

                                                      
26 /https://www.ipcc.ch/sr15 
 .Inf.1-PGR-CGRFA/WG/10/21/7الوثيقة  27
 .ICN2 2014/3 Corr.1 الوثيقة 28
29 /2016to2025/en-action/workprogramme-of-http://www.who.int/nutrition/decade 
30  9/18/4-PGR-Ghttps://www.worldfoodprize.org/en/laureates/2016__andrade_mwanga_low_and_bouis/ 6 CGRFA/W 
حالة األمن الغذائي . 2020منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واليونيسف وبرانمج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية.  31

 .2020والتغذية يف العامل. 
 الرابط التايل: روما، منظمة األغذية والزراعة. )متاح أيًضا على حتويل النظم الغذائية من أجل أمناط غذائية صحيّة ميسورة الكلفة.

https://doi.org/10.4060/ca9692en .) 
 :foodplantsinternational.com/plants//http/قاعدة البياانت الدولية للنبااتت الغذائية.  32

https://www.ipcc.ch/sr15/
http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/en/
https://doi.org/10.4060/ca9692en
http://foodplantsinternational.com/plants/
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ستكون دراسة املعلومات املواضيعية األساسية اليت تستعرض املسامهات املوثقة واحملتملة بشأن املوارد الوراثية  احملتوى:
 التغذوية زاايامل تعزيزستشمل الدراسة و  للمعلومات اليت تقدمها البلدان. النباتية لألغذية والزراعة مبثابة تكملة مفيدة

املتنوعة ألمناط الغذائية ايارات ملزيد من خ، وتسليط الضوء على احملسنة من خالل تربية النبااتت ألصناف احملاصيل
 الناجتة عن زايدة توافر واستهالك الفواكه واخلضروات والبقول احمللية.

التقرير  سُتوفر هذه الدراسة، ابإلضافة إىل أمهيتها الواضحة ابلنسبة إىل الفصل الثالث من التقرير الثالث:املسامهة يف 
الثالث املتعلق ابالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، سياقًا للفصل الثاين بشأن صون املوارد 

ا غالبً الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ال سيما وأّن األشخاص الذين يفتقرون إىل املوارد يف البلدان النامية يعتمدون 
 للمغذايت الدقيقة.  ال غىن عنهربية اليت يتم حصادها للحصول على الغذاء كمصدر على النبااتت ال

 حتديد النمط الوراثي والنمط الظاهري للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 لوجية عالية اإلنتاجيةالغرض من هذه الدراسة هو مواصلة استكشاف مسامهات االختبارات اجلزيئية واملورفو الغرض: 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية حفظ، ويف ّناية املطاف، استخدام خمتلفة "وسيطة" لتوصيف وتقييم و وتقييمات 
والزراعة. وتسهم األدوات واألساليب اجلديدة لتعزيز الفعالية يف زايدة قدراتنا على إصدار كميات كربى من البياانت 

من املمكن تصّورها يف السابق من انحية الفعالية من حيث الكلفة  املوثوقة عن املادة الوراثية مبعّدالت مل يكن
والوقت. وعلى سبيل املثال، تتيح اسرتاتيجية التحديد املرّكز للمادة الوراثية التوصيف التنبؤي للموارد الوراثية اجلديدة 

ري احملتملة على أساس اليت مل يتّم توصيفها بعد من خالل السماح بتحديد خصائص النمط الوراثية والنمط الظاه
معلومات بيئية عن مواقع اجلمع أو بياانت حول عّينات سبق أن مّت توصيفها. وقد اخنفض متوسط تكاليف إصدار 

ويتيح ذلك، ابلتالزم مع املزيد من القدرات البشرية واملؤسسية ئية بشكل حاد يف املاضي القريب. البياانت الوراثية اجلزي
االستخدام الروتيين للمنصات الوراثية اجلزيئية ، ربات اجملهزة جتهيزًا جيًدا يف البلدان املتقدمةخاصة يف املختاحملّسنة، 

 كلفة زهيدة.  توبسرعة نسبيا العالية اإلنتاجية، من أجل توليد كمّيات غري مسبوقة من البياانت ب
، مثل التنميط اجليين عن طريق البلداناجلديدة يف عية استخدام األدوات واألساليب يضاستعرض الدراسة املو احملتوى: 

التسلسل واستخدام منصات الفحص العالية اإلنتاجية، مبا يف ذلك تلك القائمة على التصوير، إلصدار كميات 
وتشمل  وافرة من بياانت حتديد النمط الوراثي والنمط الظاهري والكيميائي البيولوجي اليت هي ذات قيمة تنبؤية هامة.

ليت سيتم استعراضها النمط الظاهري، اختصاًصا جديًدا نسبًيا يتعلق ابملواءمة بني معلومات النمط الُنهج األخرى ا
 الظاهري والنمط الوراثي، وتساعد ابلتايل يف إقامة عالقات سببية بني السمات املالحظة وقواعدها اجلزيئية الكامنة.

ث التكلفة لتحديد سالالت ورات وسيلة فعالة من حيقد يكون االستيعاب الواسع للتط املسامهة يف التقرير الثالث:
، وحتديد أولوايت أهداف احلفظ والقضاء على التكرار يف جمموعات املواد الوراثية. وسيوفر استعراض التطورات الرتبية

 3و 2واالجتاهات والفجوات يف هذه اجملاالت سياقًا ليس فقط للبياانت اليت مت احلصول عليها من البلدان للفصلني 
 املتعلق ابلقدرات املؤسسية والبشرية.   4من التقرير ولكن أيًضا للفصل 

 التكنولوجيات األحيائية اجلديدة 
ويف الواقع، كان لبعضها، . 2010شر التقرير الثاين يف عام بسرعة منذ ن تتطور التكنولوجيات األحيائية الغرض:

مل يتم وصفها حىت وقت نشر التقرير الثاين، آاثرًا عميقة ميكن إثباهتا على احلفاظ على املوارد الوراثية النباتية  اليت
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التطورات لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام. ومّت وصف التكنولوجيات األحيائية اجلديدة يف الوثيقة بعنوان 
بتوصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوّنا واستخدامها  األخرية يف التكنولوجيات األحيائية ذات الصلة

والغرض من هذه الدراسة هو استكشاف تطورات وتطبيقات هذه التكنولوجيات األحيائية اجلديدة  33.املستدام
 ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.اوأتثرياهتا على صون 

عية أساسية حترير اجلينوم، والتغيري اجليين، وعلم يضاأمثلة املوضوعات اليت سيتم تناوهلا يف دراسة مو تتضمن احملتوى: 
األحياء الرتكييب، وبيولوجيا النظم وتسلسل اجليل التايل. وسيتّم استعراض كّل من التقدم احملرز يف جمايل العلوم 

 والنظم السياساتية التمكينية. والتكنولوجيا،
ا واالجتاهات والثغرات يف هذه اجملاالت أن يوفر سياقً  التطوراتمن شأن استعراض  يف التقرير الثالث:املسامهة 

 من التقرير. 4و 3خاصة للفصلني 

 تبادل املادة الوراثية
الغرض من هذه الدراسة هو مواصلة استكشاف مسامهات تبادل املادة الوراثية يف صون املوارد الوراثية  الغرض:

يعتمد التحسني املستمر لألمن الغذائي والتغذية إىل حّد كبري على إمكانية و لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام. 
يُؤدي تبادل املادة الوراثية وتوزيعها أيًضا دورًا مهًما يف استعادة تبادل املواد الوراثية عرب البلدان واألقاليم. وميكن أن 

جمموعات احملاصيل يف مراكز املنشأ أو احلفاظ على تنوع احملاصيل يف حقول املزارعني بعد حاالت الكوارث. 
ي للمعلومات وسيشكل تبادل املعلومات عن املادة الوراثية، كما أبلغت عنه البلدان عن طريق "أداة النظام العامل

رصد خطة  34الواردة يف إطار 29و 28و 6واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لرفع التقارير"، بشأن املؤشرات 
العمل العاملية الثانية ويف قاعدة البياانت التابعة للنظام املتعدد األطراف للمعاهدة، األساس هلذه الدراسة 

 األساسية.  املواضيعية
مع ذلك، فإّن الدراسة املواضيعية األساسية ستتجاوز البياانت اليت تُبلغ عنها البلدان عادًة وستستخدم  ى:احملتو 

مصادر إضافية للمعلومات عن طريق إدراج بياانت من جمموعات نشطة أخرى غري مشمولة حالًيا ابلتقارير القطرية 
وستغطي هذه الدراسة أيًضا جمموعات د الوراثية النباتية. املوار يف النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن 

من املعاهدة الدولية، وابلتايل، فهي ستكمل املعلومات املتعلقة  1املواد الوراثية للمحاصيل اليت ال يشملها امللحق 
ؤها ابلتعاون مع أمانة إجراستوفر الدراسة، اليت سيتم و د لنقل املواد التابع للمعاهدة. ابملواد املنقولة مع االتفاق املوح

 على توزيع املواد الوراثية.  19-، معلومات عن التأثريات احملتملة جلائحة كوفيداملعاهدة
يوفر استعراض التطورات واالجتاهات والفجوات يف هذه اجملاالت سياقًا جيب أن  املسامهة يف التقرير الثالث:

 من التقرير. 4و 3ني للبياانت اليت مت احلصول عليها من البلدان للفصل
 

  

                                                      
 .Inf.1-PGR-CGRFA/WG/10/21/8الوثيقة  33
عرب  رة أو. عدد أصناف املزارعني/ األصناف البدائية اليت جري تسليمها من جانب بنوك اجلينات الوطنية واحمللية إىل املزارعني )إّما بصورة مباش6املؤشر  34

. عدد العّينات اليت جرى 29. عدد املدخالت اليت جرى توزيعها من جانب بنوك اجلينات إىل مستخدمي املادة الوراثية؛ املؤشر 28وسطاء(؛ املؤشر 
 توزيعها من جانب بنوك اجلينات إىل مستخدمي املادة الوراثية. 
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 املرفق الثاين
 

 202335-2022و 2021ميزانية لستكمال التقرير الثالث: 
 )املبالغ آبالف الدوالرات األمريكية(

 
 اجملموع 2023–2022 2021

 
الربانمج 

 36العادي
موارد 
من 

خارج 
 امليزانية

الربانمج 
 37العادي

موارد 
من 

خارج 
 امليزانية

الربانمج 
 العادي

 موارد
من 

خارج 
 امليزانية

الربانمج 
العادي + 
موارد من 

 خارج امليزانية
مساعدة جهات التصال الوطنية 

 68 68    68  38إعداد التقارير القطرية يف

حتديث النظام العاملي للمعلومات 
 61 49 12 49   12 واإلنذار املبكر وصيانته وتيسريه

 150 150  50  100  39إعداد الدراسات املواضيعية األساسية

 38  38  38   حتليل البياانت وإعداد ملخص توليفي

 150 30 120  120 30  إعداد مشروع التقرير الثالث

 43 22 21 22 21   تنسيق جهود حتديث املرفقات 

 12 5 7 5 7   إعداد النسخة املوجزة

 حتديد نسق التقرير الثالث وترمجته 
 232 232  232    40عنه لغات( وإصدار نسخة موجزة 5)إىل 

 143 119 24 119 24   نشر التقرير الثالث ونسخته املوجزة

إصدار التقرير الثالث )اسرتاتيجية 
 19  19  19   التواصل(

 916 675 241 477 229 198 12 اجملموع
 

                                                      
 .2023من املفرتض أن تنعقد الدورة التاسعة عشرة العادية للهيئة يف عام  35
شعبة اإلنتاج  يف املقّدرة للربانمج العادي يف عملية إعداد التقرير الثالث واليت ال تغّطي رواتب املوّظفني الفنيني وموّظفي اخلدمات العامة احلاليني املسامهة 36

 النبايت ووقاية النبااتت.
 رهًنا مبوافقة مؤمتر املنظمة على برانمج العمل وامليزانية. 37
من البلدان النامية لتوظيف خبري استشاري يدعم جهات االتصال الوطنية إلعداد تقييم بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية  15تقدمي املساعدة إىل  38

 لكّل بلد. دوالر أمريكي/ 500 4ولصياغة املعلومات املوجزة. وتبلغ امليزانية احملددة 
ة الضرورية وتنظيم اجتماعات للخرباء بشأن التقرير، وفًقا لألولوايت اليت حّددهتا اهليئة. دعم جهود إعداد دراسات مواضيعية وغريها من املواد األساسي 39

 دوالر أمريكي للدراسة الواحدة من الدراسات املواضيعية اخلمسة. 000 30وتبلغ امليزانية احملددة 
 ُتشري التقديرات إىل عدد من الكلمات يعادل التقرير الثاين. 40


