
May 2021 CGRFA/WG-PGR-10/21/2 

 

 www.fao.org ميكن االطالع على الواثئق على املوقع
/A888NF 

A 

 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 الدورة العاشرة

 2021حزيران /يونيو  22-24

 أنشطة منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 بيان احملتو�ت

 الفقرات

 1–5 .......................................................................................................... مقدمة  – أوًال 

 6–7 ............................................................................................... معلومات أساسية – اثنًيا

 وإدارهتا يف املزرعةصون املوارد الوراثية النباتية يف مواقعها الطبيعية  – اثلثًا

 –الندوة الدولية األوىل املتعددة أصـــــحاب املصـــــلحة بشـــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -ألف
 املشــــــــــــــــاورة الفنيــة بشــــــــــــــــأن صـــــــــــــــون املوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة يف موقعهــا الطبيعي

 8–13 ...............................................................................  وإدارهتا يف املزرعة
 14 ... الطوعية: األقارب الربية للمحاصيل واألصناف/األنواع األصلية للمزارعنياخلطوط التوجيهية  -ابء

 15–18 ......................................................................... الدعم املباشر لألعضاء -جيم

 الصون خارج املواقع الطبيعية – رابًعا

 19–20 .. مشروع األدلة العملية لتطبيق معايري بنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -ألف
 21–22 ........................................................................ املباشر لألعضاءالدعم  -ابء

 املستداماالستخدام  – خامًسا

about:blank


CGRFA/WG-PGR-10/21/2 2 

 23–24 ................................................ استعراض حاالت سياسات البذور واجتاهاهتا -ألف
 25–28 ..............................................................................  تعزيز نظم البذور -ابء

 29–34 ............................................................................. تعزيز تربية النبااتت -جيم
 35–41 ....................................................................... إعادة أتهيل نظم البذور -دال

 42–44 ............................................................... بناء املؤسسات املستدامة والقدرات البشرية – سادًسا

 45 ........................................... والزراعةاالسرتاتيجيات الوطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية  -ألف
 46 ............................................................................................ جهات االتصال الوطنية  -ابء

 47–50 .... النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -جيم

 51 ............................................................................................... التوجيهات املطلوبة – سابًعا
  



3 CGRFA/WG-PGR-10/21/2 

 مقدمة - أوًال 
طلبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة)، يف دورهتا العادية الســــــــابعة عشــــــــرة، من املنظمة أن تواصــــــــل،  -1

ابلتعاون الوثيق مع شركائها، دعم البلدان لتعزيز قدراهتا يف جمال حتسني احملاصيل، وال سيما يف ما يتعلق بدعم تنفيذ خطة 
من املعاهدة الدولية  6راثية النباتية لألغذية والزراعة (خطة العمل العاملية الثانية) واملادة العمل العاملية الثانية للموارد الو 

بشــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة). كما طلبت اهليئة من املنظمة مواصــلة تقدمي الدعم إىل البلدان من 
ومواد زراعية عالية اجلودة، خاصـــــة للمزارعني أصـــــحاب احليازات الصـــــغرية،  أجل تعزيز نظم البذور الوطنية بغية توفري بذور

الدليل الطوعي بشأن وضع وتشريعاهتا الوطنية اخلاصة ابلبذور، مع مراعاة  ال وضع ومراجعة سياساهتجودعم البلدان من أ
  1الصادر عن اهليئة.السياسات الوطنية اخلاصة ابلبذور 

) صــــــون األقارب الربية للمحاصــــــيل والنبااتت الغذائية 1ندوتني دوليتني بشــــــأن: (وطلبت اهليئة من املنظمة عقد  -2
  2) وإدارة األصناف/األنواع األصلية للمزارعني.2موقعها الطبيعي؛ ( الربية يف

تبذله من جهود هبدف مجع  كما طلبت اهليئة من املنظمة مواصـــــــــلة تقدمي الدعم إىل بنوك اجلينات الوطنية يف ما -3
لية الســتخدام ماملواد الوراثية للمحاصــيل وصــو�ا وجتددها وإكثارها وتوصــيفها وتقييمها. وطلبت من املنظمة إعداد أدلة ع

  3معايري بنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية  من املنظمة مواصلة تطوير بوابة النظام أيًضاوطلبت اهليئة  -4
وتعزيز التعـــاون مع النظـــام العـــاملي لإلعالم عن املوارد الوراثيـــة النبـــاتيـــة لألغــذيــة والزراعــة ونظـــام  النبـــاتيـــة لألغــذيــة والزراعــة

Genesys ر احملـددة لقـاعـديت البيـا�ت لتفـادي ازدواجيـة اجلهود. وابإلضــــــــــــــــافـة إىل ذلـك، طلبـت إعـداد تقرير يبّني األدوا
هاتني، يعرض على مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (مجاعة العمل) يف 

  4دورهتا القادمة من أجل تبسيط عملية رفع التقارير القطرية إىل اهليئة واملعاهدة.

البلدان يف تعزيز قدراهتا دورة األخرية للهيئة وابلتعاون الوثيق مع شـــــــركائها، دعم وواصـــــــلت املنظمة، منذ انعقاد ال -5
لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية. وتقدم هذه الوثيقة معلومات عن اإلجراءات اليت اختذهتا املنظمة اســـتجابة لطلبات اهليئة 

 األخرية لكي تنظر فيها مجاعة العمل. وعن األعمال األخرى ذات الصلة اليت بدأت أو استكملت منذ دورهتا 

 معلومات أساسية – اثنًيا
، خطة 2011اعتمد جملس املنظمة، يف دورته الثالثة واألربعني بعد املائة اليت عقدت يف نوفمرب/تشـــــــــــــــرين الثاين  -6

التنوع الوراثي النبايت واســتخدامه بشــكل مســتدام. ويســاهم تنفيذ  العمل العاملية الثانية، وهي إطار عمل اســرتاتيجي لصــون
بشأن القضاء  2ذات األولوية خلطة العمل العاملية الثانية بشكل مباشر يف حتقيق هدف التنمية املستدامة  18األنشطة الـــــــــــــ

ــــــــــــــ رؤية املنظمة بشأن النظم  مع أيًضاويتماشى تنفيذها  5األخرى. 16على اجلوع، والعديد من أهداف التنمية املستدامة الـ

                                                      
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  60و 59الفقراتن  1
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  62الفقرة  2
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  65الفقرة  3
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  66الفقرة  4
5 https://sdgs.un.org/goals  
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الغذائية املســـــــتدامة والشـــــــاملة والقادرة على الصـــــــمود، ومع التطلعات للمجاالت األربعة اليت ينبغي حتقيق األفضـــــــل فيها، 
  6وهي إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل. أال

قــدرة املنظمــة على االســـــــــــــــتجــابــة  ، تعرقلــت بشــــــــــــــــدة2019ومنــذ الــدورة األخرية للهيئــة يف ينــاير/كــانون الثــاين  -7
بشـــكل مســـتدام، مبا يف  الالحتياجات احملددة لألعضـــاء يف جمال صـــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـتخدامه

 ذلك نظم تربية النبااتت وتسـليم البذور، كما حصـل يف الفرتات املشـمولة ابلتقارير السـابقة، بسـبب موارد امليزانية احملدودة.
اآلخذة يف التطور، واليت أبرزت على حنو أكرب ما ميّر به كوكب األرض من حالة طوارئ جراء  19-وأدت جائحة كوفيد

خلف  أحد تركالتحد�ت العاملية املرتابطة واملتمثلة يف فقدان التنوع البيولوجي وتغري املناخ واألزمة الصـــــحية وضـــــرورة عدم 
 اك العديد من االحتياجات اليت مل تتم تلبيتها.، إىل تفاقم هذا الوضع مبا أن هنالركب

 وإدارهتا يف املزرعة ةصون املوارد الوراثية النباتية يف موقعها الطبيعي – اثلثًا

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

 لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا يف املزرعة
) صـــــون األقارب الربية للمحاصـــــيل 1طلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، من املنظمة عقد ندوتني دوليتني بشـــــأن: ( -8

) وإدارة األصــــــــــــناف/األنواع األصــــــــــــلية للمزارعني وحتســــــــــــينها. وطلبت من 2موقعها الطبيعي؛ ( والنبااتت الغذائية الربية يف
  7ا.مسبقً املنظمة عقد الندوتني ابلتعاون مع أمانة املعاهدة وإاتحة النتائج جلماعة العمل واهليئة واجلهاز الرائسي للمعاهدة 

ابلتعاون مع أمانة املعاهدة ، 2020 وبعد التشـــــــــــــــاور مع مكتب اهليئة، قررت املنظمة أن تعقد يف يونيو/حزيران -9
الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل، ندوة تتناول الصون يف املوقع الطبيعي واإلدارة على مستوى املزرعة وتطوير املوارد الوراثية و 

 2021مارس/آذار  30و 29ا يف ، وُعقدت أخريً 19-النباتية لألغذية والزراعة. وأتجل عقد الندوة بســـــــــــــبب جائحة كوفيد
  8مشارك. 800اع افرتاضي حضره أكثر من كاجتم

وكانت الندوة مبثابة منتدى جملموعة متنوعة من أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة املشـــــــــاركني يف صـــــــــون الوارد الوراثية النباتية  -10
لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا على مستوى املزرعة. وقدمت حملة عامة عن حالة املعرفة بشأن صون األقارب 

للمحاصـــيل والنبااتت الغذائية الربية واســـتخدامها املســـتدام. وســـلطت الضـــوء على التقدم يف العلوم والتكنولوجيا اليت الربية 
يتم اســــتخدامها بشــــكل متزايد إلزالة األليالت اجلديدة من األقارب الربية للمحاصــــيل الســــتخدامها يف حتســــني احملاصــــيل 

  تتطلب اختاذ إجراءات ذات أولوية. وحتديد األنواع املعرضة للتهديد وابلتايل اليت

وتضمنت األساليب اليت مت تسليط الضوء عليها لتعميم صون األصناف/األنواع األصلية للمزارعني واستخدامها  -11
، أدت إىل إنشـــاء بنوك جمتمعية للبذور وتســـجيل املســـتدام مشـــاركات أصـــحاب املصـــلحة املتعددين على املســـتوى الشـــعيب

  ، مما أدى يف �اية املطاف إىل توافر بذورها املؤكدة جودهتا. هذه األصناف بشكل رمسي

                                                      
 .C 2021/3الوثيقة  6
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  62الفقرة  7
8/pgrfa/ar-on-symposium-stakeholder-http://www.fao.org/about/meetings/multi  
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ومت خالل الندوة تبادل الدروس املســــــتفادة من صــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج بنوك اجلينات  -12
ابحلاجة إىل  من قبل خمتلف الشــــــــبكات وجمتمعات املمارســــــــني. وأشــــــــارت الندوة إىل وجود اهتمام واســــــــع النطاق وعميق

 منتدى يسهل تبادل املعلومات واحلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين.

حنو إطار عاملي لصــــــون املوارد الوراثية  اننو عبللندوة واإلجراءات احملتملة للمتابعة يف الوثيقة  ســــــيةئيلر ا وترد النتائج -13
مشــروع تقرير الندوة  اننو عبوترد عروض الندوة يف الوثيقة   9النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا يف املزرعة.

  10الدولية األوىل املتعددة أصحاب املصلحة بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 اخلطوط التوجيهية الطوعية: األقارب الربية للمحاصيل واألصناف/األنواع األصلية للمزارعني –ابء 
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــأن األصـــــــناف/األنواع وصـــــــادقت اهليئة، يف دورهتا العادية الســـــــابعة عشـــــــرة، على  -14

واستجابة لطلب اهليئة، نشرت املنظمة اخلطوط التوجيهية وعممتها، وشجعت  11األصلية للمزارعني واستخدامها املستدام.
إىل صــــــون األصــــــناف/األنواع األصــــــلية للمزارعني واســــــتخدامها  البلدان على اســــــتخدامها يف ختطيط وتنفيذ اجلهود الرامية

بشـــــــكل مســـــــتدام. وتتوافر اخلطوط التوجيهية يف أربع لغات (العربية، واإلجنليزية، والفرنســـــــية، واإلســـــــبانية) وهي متاحة يف 
والنبااتت  اخلطوط التوجيهية الطوعية لصــــــون األقارب الربية للمحاصــــــيلوهي تكمل  12نســــــخة مطبوعة وأخرى إلكرتونية.

  2017.14اليت صادقت عليها اهليئة يف عام  13الغذائية الربية واستخدامها املستدام،

 الدعم املباشر لألعضاء –جيم 
خالل فرتة التقرير، دعمت املنظمة، ابلتعاون مع الشـــــــــركاء الدوليني واحملليني، عدة أنشـــــــــطة تتعلق بصـــــــــون املوارد  -15

الوراثية النباتية يف مواقعها الطبيعية وإدارهتا يف املزرعة. ومشلت هذه األنشــــــــــــــطة دعم أربعة بلدان يف أفريقيا اجلنوبية (أنغوال، 
 15 ما يتعلق ابســـتخدام تنوع احملاصـــيل للتخفيف من آاثر تغري املناخ على ســـبل العيش.وإســـواتيين، و�ميبيا، وزمبابوي) يف

إنشـــــاء بنوك جمتمعية للبذور؛ وحتديد وتضـــــمنت األنشـــــطة: حتديد النقاط الســـــاخنة للتنوع؛ وتنظيم معارض لتنوع البذور؛ و 
ات املوجودة خــارج املواقع الطبيعيــة ويف املزرعــة، اليت املواد الواعــدة من املوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة يف اجملموعــ

 تتمتع بسمات تكيفية ذات صلة ابلظروف املناخية القاسية.

                                                      
 .PGR-CGRFA/WG-10/21/2.1الوثيقة  9

 .Inf.1-PGR-CGRFA/WG/10/21/2.1الوثيقة  10
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  64الفقرة  11
12 http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5601en    
13 /4f8f6822420e-aae1-42ad-08a8-66de9http://www.fao.org/publications/card/en/c/8f3   
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  62الفقرة  14
TCP/SFS/3601:for the development of national capacities for conservation and sustainable utilization of  Supportالوثيقة  15

plant genetic resources for food and agriculture. 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5601en
http://www.fao.org/publications/card/en/c/8f366de9-08a8-42ad-aae1-4f8f6822420e/
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وجيري تطوير وتنفيذ مبادرات لصـــــــــــــون تنوع احملاصـــــــــــــيل يف املزرعة ويف الربية وتعزيزه بدعم من مرفق البيئة العاملية يف  -16
 25وطاجيكستان. 24والفلبني، 23واملكسيك، 22وموريتانيا، 21وإندونيسيا، 20واهلند، 19وكواب، 18والصني، 17وشيلي، 16بوليفيا،

وتعمل هذه املبادرات، يف مجلة أمور، على حتســـــني قدرات أصـــــحاب املصـــــلحة يف إدارة احملاصـــــيل واألصـــــناف احمللية، وتعزيز 
 سية متكينية. بيئة سيا خلقآليات احلوافز القائمة على السوق، وحتديد منصات لتوسيع نطاق النجاحات وتعزيز 

ومت تقييم أطر السياسات الوطنية والتدابري التحفيزية والرادعة للتنويع الزراعي والتنوع احملدد يف النظم الغذائية يف أربعة  -17
ويســـــاهم هذا  26بلدان (كمبود�، ومجهورية الو الشـــــعبية الدميقراطية، وميامنار، ونيبال)، يف إطار حتدي القضـــــاء على اجلوع.

  .2021لتغذية والسنة الدولية للفواكه واخلضروات لعام امن عقد األمم املتحدة للعمل من أجل كل العمل يف  

املمول من االحتاد األورويب، والذي يتم تنســــــيقه من قبل  BigPicnic 27وشــــــاركت املنظمة يف أنشــــــطة مشــــــروع  -18
منظمة شـــــــــريكة، مبا يف ذلك حدائق النبااتت واجلامعات  19تشـــــــــارك فيه املنظمة الدولية لصـــــــــون حدائق النبااتت والذي 

واملنظمات غري احلكومية عرب البلدان األوروبية واألفريقية. وتركزت اجلهود على ز�دة الوعي العام مبســـامهات تنوع احملاصـــيل 
ايف األمن الغذائي والتغذية. وشـــــــــــــاركت املنظمة  نوان "الشـــــــــــــبكات يف تنفيذ مشـــــــــــــروع ممول من االحتاد األورويب بع أيضـــــــــــــً

 Farmer’s والشــــــــــراكات واألدوات لتعزيز صــــــــــون املوارد الوراثية النباتية األوروبية يف املواقع الطبيعية" (االســــــــــم املختصــــــــــر

Pride،(28  ويتمثل اهلدف الشامل ملشروع "فخر املزارعني" يف إنشاء شبكة من 2017الذي بدأ يف نوفمرب/تشرين الثاين .
الصـــون اليت تنســـق بشـــكل فعال إجراءات الصـــون حلماية ثروة املوارد الوراثية النباتية يف مواقعها أصـــحاب املصـــلحة ومواقع 

  29الطبيعية يف أورواب، وتتضمن جمتمع املستخدمني لتعظيم استخدام هذه املوارد بشكل مستدام.

                                                      
  GCP /BOL/046/GFF:.tritionBiodiversity conservation and sustainable use in five macroregions to improve human nuالوثيقة  16
 GCP /CHI/042/GFF:.Establish a network of national important agricultural heritage sitesالوثيقة  17
 GCP /CPR/060/GFF:.farm conservation and sustainable use of genetic diversity of crops originating in China-Onالوثيقة  18
GCP /CUB/018/GFF:troduction of new farming methods for the conservation and sustainable use of biodiversity, Inالوثيقة  19

including plant and animal genetic resources, in production landscapes in selected areas of Cuba. 
 GCP/IND/087/GFF:griculture for global environmental benefitsagriculture: Transforming Indian a-Greenالوثيقة  20
 GCP /INS/803/GFF :.Crop diversity for improved food security, nutrition and livelihoods in Indonesia (FSP)الوثيقة  21
 GCP/MAU/001/GFF :. Integrated ecosystem management program for the sustainable human development in Mauritaniaالوثيقة  22
 GCP /MEX/306/GFF:Securing the future of global agriculture in the face of climate change by conserving theالوثيقــــة  23

genetic diversity of the traditional agroecosystems of Mexico (PPG). 
 GCP/PHI/062/GFF :Dynamic conservation and sustainable use of agricultural biodiversity to ensure food securityالوثيقة  24

and ecosystems services and resiliency. 
 GCP /TAJ/014/GFF :vation and sustainable use to promote food and Facilitating agrobiodiversity (ABD) conserالوثيقة  25

nutritional resilience in Tajikistan. 
TCP/RAS/3602 (16/IX/RAS/284) :sensitive food and agriculture to -Creating enabling environments for nutritionالوثيقة  26

address malnutrition. 
27 /studies/bigpicnic-case-and-work/projects-https://www.bgci.org/our   
28 /http://www.farmerspride.eu  2021أبريل/نيسان  13(مت دخوله يف(  
29https://cordis.europa.eu/project/id/774271   

https://www.bgci.org/our-work/projects-and-case-studies/bigpicnic/
http://www.farmerspride.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/774271
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 الصون خارج املواقع الطبيعية – رابًعا
 ك اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمشروع األدلة العملية لتطبيق معايري بنو  –ألف 

طلبت اهليئة، يف دورهتا العادية الســـــــابعة عشـــــــرة، من املنظمة إعداد أدلة عملية الســـــــتخدام معايري بنوك اجلينات  -19
  30للموارد الوراثية لألغذية والزراعة (معايري بنوك اجلينات)، لكي تنظر فيها مجاعة العمل واهليئة.

واســتجابة لطلب اهليئة وبغية تيســري وز�دة اســتخدام معايري بنوك اجلينات يف صــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية  -20
معايري بنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية  لتطبيق مســــــــــــتقلةأدلة عملية مشــــــــــــاريع ثالثة املنظمة  ّدتعأوالزراعة، 

) والصون 3) والصون يف بنوك اجلينات امليدانية، (2) صون البذور التقليدية، (1من أجل: ( )عملية دّلةأمشاريع ( والزراعة
ا لكو�ا وحدات مصـــــــــــــــاحبة ملعايري بنوك اجلينات، فإن كل مشـــــــــــــــروع لألدلة العملية يوضـــــــــــــــح يف األ�بيب املخربية. ونظرً 

تنفيذ معايري بنوك اجلينات للموارد  نواعنبم الوثيقة ابلتفصــــــيل العمليات الروتينية لكل من �ج الصــــــون ذات الصــــــلة. وتقد
مشـــــــــروع األدلة العملية لتطبيق ، املوجودة يف وثيقة العملية ةدلّ ألامشـــــــــاريع حملة عامة عن  31الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  يف بنوك اجلينات.  فنينيلاوتوجه هذه األدلة العملية يف املقام األول إىل املوظفني  32معايري بنوك اجلينات.

 الدعم املباشر لألعضاء –ابء 
طلبت اهليئة من املنظمة مواصــــلة تقدمي الدعم إىل بنوك اجلينات الوطنية يف ما تبذله من جهود هبدف مجع املوارد  -21

واستجابة لذلك، دعمت املنظمة عدة أنشطة لصون  33وتوصيفها وتقييمها.الوراثية للمحاصيل وصو�ا وجتددها وإكثارها 
 37وفنزويال. 36والفلبني، 35وأذربيجــان، 34املوارد الوراثيــة خــارج مواقعهــا الطبيعيــة يف عــدد من البلــدان، مبــا يف ذلــك أرمينيــا،

الوراثية وتوسيع الصون ملزيد من احملاصيل  ألنغوال، وإسواتيين، و�ميبيا، وزمبابوي، لدعم مجع املوارد أيًضاوُقدم الدعم الفين 
 39ســلطنة عمان، مت تقدمي الدعم لقطاع احلمضــيات لتحســني إنتاج مواد نشــر احلمضــيات وإكثارها.ويف   38وأقارهبا الربية.

 كما تُبذل اجلهود ملســــاعدة لبنان يف احلفاظ على األصــــول الوراثية ألشــــجار الفاكهة املتوطنة والربية واســــتخدامها بشــــكل
ا من عشرة حماصيل شجرية خمتلفة، وإكثارها وتقييمها وتوصيفها نوعً  52ومت مجع األقارب الربية للمحاصيل لــــــــــــــــ  مستدام.

 وصو�ا واستخدامها يف مراحل ما قبل الرتبية لتوليد مواد تربية وسيطة. 

                                                      
 .CGRFA-17/19/9.1من الوثيقة  65الفقرة  30
 .PGR-CGRFA/WG-10/21/2.2الوثيقة  31
 .Inf.1-PGR-CGRFA/WG/10/21/2.2الوثيقة  32
 .CGRFA-17/19/9.1من الوثيقة  65الفقرة  33
 حفظ املوارد الوراثية للعنب واستخدامها املستدام يف أرمينيا.: TCP/ARM/3503الوثيقة  34
 UTF/AZE/016/AZE :s hazelnut sector’Catalysing the efficiency and sustainability of Azerbaijanالوثيقة  35

البيولوجي الزراعي من أجل ضــــــمان األمن الغذائي وخدمات النظم  وعناحلفظ الديناميكي واالســــــتخدام املســــــتدام للت: GCP/PHI/062/GFFالوثيقة  36
 اإليكولوجية والقدرة على الصمود.

TCP/VEN/3702/C2 :científica en producción de semillas de -Fortalecimiento de las potencialidades técnicoالـــــوثـــــيـــــقـــــــة  37
leguminosas vinculadas a la agricultura familiar y campesina 

 TCP/SFS/3601 :Support for the development of national capacities for conservation and sustainable utilization ofالوثيقة  38
plant genetic resources for food and agriculture 

 UTF/OMA/023/OMA :rtified citrus propagating materialsDevelopment, production and multiplication of ceالوثيقة  39
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رد الوراثية، التابع لتبادل املوا GreenPassبروتوكول الصــــــــــحة النباتية وســــــــــامهت املنظمة يف املناقشــــــــــات بشــــــــــأن  -22
للجماعة االســــــــتشــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية، والذي يهدف إىل تيســــــــري حركة املوارد الوراثية من خالل مراكز اجلماعة 
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية. وسيشمل هذا الربوتوكول نظام ضمان جودة مقبول يعرتف ابالمتثال ملعايري الصحة 

ويشــــــــــــمل اعتماد اإلجراءات والعمليات، واختبار الكفاءة، والتدقيق الدوري، وتقدمي بيان ضــــــــــــمان اجلودة  النباتية العاملية،
للموارد الوراثية املتبادلة. كما ســـــامهت املنظمة يف مبادرة منرب بنوك اجلينات التابعة للجماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية 

رية يف إدارة جمموعات املوارد الوراثية الكبرية واملتنوعة. وعالوة على ذلك، الدولية لتطوير دليل يدعم اختاذ القرارات املســـــــــــــتن
قدمت املنظمة الدعم ملبادرة املنظمة اإلســـــالمية لألمن الغذائي إلنشـــــاء بنوك جينات وطنية يف الدول األعضـــــاء يف منظمة 

 التعاون اإلسالمي.

 االستخدام املستدام – خامًسا

 البذور واجتاهاهتااستعراض حاالت سياسات  –ألف 
نظرت اهليئة، يف دورهتا العادية الســابعة عشــرة، يف حاالت ســياســات وقوانني البذور واجتاهاهتا، وطلبت أن جتري  -23

   40املنظمة دراسات حاالت معّمقة لتنظر فيها مجاعة العمل التابعة هلا.

ياســــات والقوانني واللوائح دراســــة اســــتقصــــائية الســــتكشــــاف أتثري تنفيذ الســــواســــتجابة للطلب، أعدت املنظمة  -24
وُخلصـــــــــت نتائج الدراســـــــــة االســـــــــتقصـــــــــائية ومت تقدمي   41املتعلقة ابلبذور على تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

لكي تنظر فيها  42آاثر ســــــــياســــــــات البذور وقوانينها ولوائحها، عنوانباخلطوات التالية للعمل املســــــــتقبلي احملتمل يف الوثيقة 
 مجاعة العمل.

 تعزيز نظم البذور –ابء 
يتمثل أحد العناصر املهمة يف عمل املنظمة بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف  -25

 الدعم للبلدان يف خلق بيئة مواتية إلنشــــــــــــــاء شــــــــــــــركات البذور وتعزيز ميتعزيز نظم البذور. ويتم حتقيق ذلك من خالل تقد
رهتا الفعالة. ويتمثل اهلدف الرئيســــي للمنظمة يف هذا الصــــدد يف ضــــمان حصــــول املزارعني، وال ســــيما صــــغار املزارعني، إدا

على بذور ومواد زراعية عالية اجلودة وأبســـعار معقولة، ألصـــنافهم املفضـــلة واملنتجة واملغذية واليت تقاوم الضـــغوط األحيائية 
مة عادة على املســـتوى اإلقليمي لتيســـري تنســـيق قوانني وســـياســـات البذور. وهتدف وغري األحيائية الســـائدة. وتتدخل املنظ

 التدخالت على مستوى اجملتمع احمللي أو الوطين إىل تطوير وتنفيذ األطر التنظيمية وتعزيز القدرات املؤسسية والبشرية.

 32مة اخلاصـــة بتســـليم البذور يف وخالل الفرتة املشـــمولة ابلتقرير، مت تنفيذ مبادرات هتدف إىل تعزيز ســـلســـلة القي -26
؛ األصــــــناف املدّعمة حيو�ً  :ومشلت حزمة التدخالت تقدمي الدعم لتعزيز اعتماد أصــــــناف احملاصــــــيل، مبا يف ذلك  43ا.بلدً 

                                                      
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  67الفقرة  40
 .Inf.1-PGR-CGRFA/WG/10/21/3الوثيقة  41
 .PGR-CGRFA/WG-10/21/3الوثيقة  42
وجورجيا، وغينيا أرمينيا، وأذربيجان، وبنن، وبواتن، والكامريون، والكونغو، ومجهورية كور� الشـــــــــــعبية الدميقراطية، وقريغيزســـــــــــتان، وإكوادور، وإثيوبيا،  43

غال، وجنوب الســــودان، �، ومقدونيا الشــــمالية، وابكســــتان، وبريو، وســــيشــــيل، والســــنري مبيق، ونيكاراغوا، ونيجابيســــاو، وهندوراس، وكينيا، ومايل، وموز 
 اليمن.و وسري النكا، والسودان، وطاجيكستان، وغامبيا، وأوغندا، ومجهورية تنزانيا املتحدة، وفنزويال (اجلمهورية البوليفارية)، 
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ونظم إنتاج البذور وتســـــــليمها على مســـــــتوى اجملتمعات األهلية؛ وعملية اإلنتاج واإلمداد اخلاصـــــــة ببذور ما قبل األســـــــاس 
األســـــاســـــية؛ وتنمية قدرات املختربات لفحص البذور واالعتماد الدويل؛ والتدريب وتوفري املعدات اخلاصـــــة بتجهيز والبذور 

ومت تقدمي الدعم، على ســــبيل املثال، ألذربيجان يف تقييم وإصــــدار أصــــناف  البذور وتعزيز نظم إصــــدار الشــــهادات للبذور.
ا لفحص البذور يف البالد. خمتربً  11ضــــــــــــمان جودة البذور عرب  وتعزيز نظم 44جديدة من البطاطس وإنتاج بذور البطاطس

عززت املنظمة، من خالل بر�مج التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب وبر�مج التعاون الثالثي، القدرات وابإلضافة إىل ذلك، 
  45على إنتاج بذور األرز عالية اجلودة يف عشرة بلدان أفريقية.

مية للبذور على املســــــــــــــتويني الوطين واإلقليمي ضــــــــــــــرورية خللق بيئة متكينية قوية تعترب التشــــــــــــــريعات واألطر التنظي -27
لقطاعات البذور الفعالة والكفؤة. وقد واصـــلت املنظمة االســـتجابة لطلبات األعضـــاء وقدمت املســـاعدة للبلدان يف وضـــع 

   46ة.ا عرب أقاليم خمتلفبلدً  12سياسات وطنية للبذور وتشريعات وواثئق تنظيمية متنوعة يف 

وعلى مدى الســـــــــــنوات األربعة املاضـــــــــــية، تعاونت املنظمة مع بر�مج األغذية العاملي والصـــــــــــندوق الدويل للتنمية  -28
الزراعية يف إطار مشـــــروع ميوله االحتاد األورويب مع مكو�ت مهمة هتدف إىل إصـــــالح قطاع البذور يف موزامبيق. وتشـــــمل 

ــــــــــال الذرة واللوبياء السوداء والفاصولياء واألرز، مبا يف ذلك أربعة أصناف مدعمة ا من صنفً  19نواتج التبين الواسع النطاق لـ
، متت املوافقة على مرحلة اثنية 2019ويف عام 50 ،47،48،49ا من الذرة وثالثة أصـناف من الفاصـولياء.ا واحدً ا، صـنفً بيولوجيً 

 ن البالد.من املشروع مدهتا مخس سنوات لتوسيع نطاق أنشطة التدخل لتشمل مقاطعات أخرى م

 تعزيز تربية النبااتت –جيم 
طلبت اهليئة من املنظمة أن تواصــــــــــــل، ابلتعاون الوثيق مع املعاهدة، دعم البلدان لتعزيز قدراهتا يف جمال حتســــــــــــني  -29

احملاصـــــيل، مبا يف ذلك من خالل مبادرة الشـــــراكة العاملية لبناء القدرات يف جمال تربية النبااتت واملركز املشـــــرتك بني املنظمة 
ين ابستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة، ال سيما يف ما يتعلق بدعم تنفيذ خطة والوكالة الدولية للطاقة الذرية املع

   51من املعاهدة. 6العمل العاملية الثانية واملادة 

وخالل الفرتة  ومل تعد مبادرة الشــراكة العاملية لبناء القدرات يف جمال تربية النبااتت تعمل بســبب انقضــاء التمويل. -30
رير، واصلت املنظمة تعزيز القدرات لتنمية أصناف حماصيل جيدة التكّيف تكون أكثر مالءمة للنظم الزراعية املشمولة ابلتق

وتعزيز  52 اإليكولوجية ونظم الزراعة احمللية. ويف هذا الصـــــدد، دعمت املنظمة التحســـــني الوراثي للتوت يف مجهورية مولدوفا

                                                      
 UTF/AZE/011/AZE :free national seed potato production system in Azerbaijan-Establishment of diseaseالوثيقة  44
الشـــــــــــراكة لتنمية النظم املســـــــــــتدامة لألرز يف أفريقيا جنوب الصـــــــــــحراء الكربى يف بنن، والكامريون، وكوت ديفوار، : GCP/RAF/489/VENالوثيقة  45

 وغينيا، وكينيا، ومايل، ونيجري�، والسنغال، ومجهورية تنزانيا املتحدة، وأوغندا.
 مبيق، ونيكاراغوا، ومقدونيا الشمالية، ورواندا، والسودان، وطاجيكستان، وغامبيا.اوموز أرمينيا، وأذربيجان، وجورجيا، وقريغيزستان، ومايل،  46
الزراعة واألمن الغذائي والتنمية  -األهداف اإلمنائية لأللفية –الرب�مج الوطين لألمن الغذائي (مبادرة االحتاد األورويب : GCP /MOZ/111/ECالوثيقة  47

 .)الريفية وإدارة املوارد الطبيعية
 بر�مج األمن الغذائي والتغذية ملقاطعة غزة وموزامبيق.: GCP /MOZ/116/BELالوثيقة  48
 مبيق.ابناء القدرات وتنشيط نبات أنغونيا يف منطقة تيت يف مشال موز : TCP/MOZ/3503الوثيقة  49
 . PROMOVE AgribizGCP /MOZ/127/ECالوثيقة  50
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  60الفقرة  51
 تعزيز قدرة أصحاب احليازات الصغرية يف إنتاج التوت.: TCP/MOL/3608الوثيقة  52
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ىل األســـــواق. ويف منغوليا، أدى تدخل املنظمة إىل تعزيز وصـــــول ســـــلســـــلة قيمة احملاصـــــيل، مبا يف ذلك حتســـــني الوصـــــول إ
ا من التفاح، واخلوخ، والكرز، والثمرة العنبية الزرقاء، ا جيدً ا متكيفً ا خمتلفً صنفً  36املزارعني إىل مواد زراعية عالية اجلودة لــــــــــــــ

 53والكشمش األسود، والفراولة.

وتدعم املنظمة يف اجلنوب األفريقي إنتاج أدلة  54ا.أفريقيً  بلًدا 15ومت تيســــــري تبين أصــــــناف احملاصــــــيل احملســــــنة يف  -31
جلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي. تفتيش ميدانية حملاصـــــــــــــــيل حمددة كجزء من النظام التنظيمي املتوائم للبذور اخلاص اب

اجلذور والدر�ت يف سبعة بلدان  ودعمت مبادرة ميوهلا االحتاد األورويب اإلنتاج املستدام وسالسل القيمة اإلمجالية حملاصيل
  55يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.

يف تعزيز قــدرات موظفيهــا  56بوليفــاريــة)وتــدعم املنظمــة، يف أمريكــا الالتينيــة والبحر الكــارييب، فنزويال (اجلمهوريــة ال -32
ويف دومينيكا، وســـــــــــــورينام، وترينيداد وتوابغو، ســـــــــــــهلت  واملزارعني يف إنتاج بذور عالية اجلودة من خمتلف البقوليات. لفنينيا

   57املنظمة وصول املزارعني إىل أنواع جديدة من الكسافا (ثالثة لكل بلد)، مت تقدميها على أ�ا شتالت خالية من األمراض.

ا للتعاون وإقليميً ا ا وطنيً مشـــروعً  80ودعم املركز املشـــرتك بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تصـــميم وتنفيذ  -33
وابإلضافة إىل ذلك، ومن خالل آلية مشاريع البحوث املنسقة  بلد. 100الفين ذات الصلة بتحسني احملاصيل يف أكثر من 

دولة خمتلفة للتعاون  39مؤسسة يف  50التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل املركز املشرتك مع ابحثني من أكثر من 
ودعم الرب�مج الفرعي لرتبية النبااتت وعلم الوراثة إضـــفاء   تعاونية تتناول موضـــوع حتســـني احملاصـــيل. حول مخســـة مشـــاريع

أول ورشة عمل هلا يف جني تشو، هويب، الصني، يف الطابع الرمسي على شبكة تربية الطفرات إلقليم آسيا واحمليط اهلادئ و 
 .2019يوليو/متوز 

  459، دّرب املركز املشـــــــــــــــرتك 2021وأبريــل/نيســــــــــــــــان  2019وبني ينــاير/كــانون الثــاين  -34
ً
على تربيــة الطفرات  اعــاملــ

والتقنيات احليوية املرتبطة هبا، يف خمترب الزراعة والتكنولوجيا البيولوجية التابع للمركز املشــرتك يف ســيربســدورف، النمســا، ويف 
مجيع األعمال اهلادفة إىل تعزيز القدرات على ا ، اقتصـــــــــــــــرت تقريبً 2020مرافق تدريبية متطورة أخرى حول العامل. ويف عام 

حتسني البنية التحتية، مبا يف ذلك شراء معدات املختربات وحتديث مرافق املختربات والبيوت الزجاجية يف الدول األعضاء. 
ليت فرضـــتها ومت تقليص تنظيم الدورات التدريبية واملنح الدراســـية والز�رات العلمية بشـــكل كبري بســـبب القيود على الســـفر ا

ا 2020. وكانت خدمات التشـــعيع اليت قدمها املركز املشـــرتك خالل عام 19-البدان اســـتجابة جلائحة كوفيد أقل من  أيضـــً
للحث على الطفرات. وحتتفظ قاعدة البيا�ت  –ا لتشـــــــعيع املكثرات النباتية طلبً  24املتوســـــــط، حيث مت تلقي ما جمموعه 

                                                      
 حتسني إنتاج الفاكهة والتوت يف منغوليا.: TCP/MON/3605الوثيقة  53
انيا املتحدة، وأوغندا، وزامبيا، أنغوال، وبنن، والكامريون، وكوت ديفوار، وإســــواتيين، وغينيا، وكينيا، ومايل، و�ميبيا، ونيجري�، والســــنغال، ومجهورية تنز  54

 وزمبابوي.
 تقوية الروابط بني اجلهات الفاعلة الصغرية واملشرتين يف قطاع اجلذور والدر�ت يف أفريقيا.: GCP/RAF/448/ECالوثيقة  55
 TCP/VEN/3702/C2 :científica en producción de semillas de -de las potencialidades técnico Fortalecimientoالــــوثــــيــــقـــــــة  56

leguminosas vinculadas a la agricultura familiar y campesina 
ــــــــقــــــــة  57 ــــــــي ــــــــوث  GCP/SLC/010/CDB :market assessment and technology validation and  -Cassava industry developmentال

dissemination 
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ــــــــــــــــبشــأن األصــناف الطافرة، املشــرتكة بني  228ا من ا طافرً صــنفً  3 365 املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بســجالت لـ
  58،59.بلًدا 70ا من احملاصيل، مت إطالقها للزراعة يف أكثر من نوعً 

 إعادة أتهيل نظم البذور –دال 
الكوارث واالضـــــطراابت يتمثل أحد املبادئ الكامنة لدعم املنظمة للبلدان يف إعادة بناء نظم اإلنتاج الزراعي بعد  -35

ا من التنمية اإلمجالية لقطاع البذور يف األجل الطويل. ويف يف ضــــمان أن يشــــكل توفري اإلغاثة الطارئة يف جمال البذور جزءً 
ز�دة قدرة ســـــــبل املعيشـــــــة على الصـــــــمود أمام التهديدات ، 5هذا الصـــــــدد، جتري املنظمة يف إطار بر�جمها االســـــــرتاتيجي 

، تقييمات ألمن البذور يف البلدان اليت حتتاج إىل املســـــــــــاعدة يف اســـــــــــتئناف إنتاج وابلتعاون مع شـــــــــــركاء آخرين، واألزمات
احملــاصـــــــــــــــيــل بعــد األزمــات. وبنــاًء على هــذه التقييمــات، تعكس كــل من االســـــــــــــــتجــاابت الفوريــة لإلغــاثــة يف جمــال البــذور 

 الوطنية السائدة أبكرب قدر ممكن من الدقة. ، السياقاتعلى املدى الطويل واسرتاتيجيات تطوير قطاع البذور

وخالل الفرتة املشـــــــمولة ابلتقرير، أجرت املنظمة ابلتعاون مع الشـــــــركاء الوطنيني والدوليني، تقييمات ألمن البذور  -36
   61مع التخطيط ملزيد من األنشطة يف مخسة بلدان أخرى. 60يف أربعة بلدان أفريقية،

 97مليون دوالر أمريكي على املزارعني يف  74ا عالية اجلودة بقيمة بذورً  ، وّزعت املنظمة2019-2018ويف فرتة  -37
يف إطار اســــــــــــتجاابهتا الطارئة للنقص الكبري يف احملاصــــــــــــيل نتيجة لألخطار الطبيعية مثل األعاصــــــــــــري يف منطقة البحر  بلًدا

 67موزامبيقو  66واألعاصـــري يف مالوي 65وســـرياليون؛ 64والفيضـــا�ت يف كينيا 63واهلزات األرضـــية يف إندونيســـيا؛ 62الكارييب؛
   72وزامبيا. 71وجزر مارشال 70ومايل 69واجلفاف احلاد يف اجلنوب األفريقي 68وزميبابوي؛

                                                      
  http://mvd.iaea.org/#!Homeاعدة البيا�ت بشأن األصناف الطافرة: ق 58
59The —Officially released mutant varieties. Maluszynski, M., Nichterlein, K., van Zanten, L., Ahloowalia, B.S. 2000 

FAO/IAEA database. Mutation breeding review, 12: 84. IAEA; Vienna. 
 النيجر، ونيجري�، وسرياليون، وجنوب السودان. 60
 أفغانستان، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والصومال، والسودان، واجلمهورية العربية السورية. 61
 OSRO/HAI/701/EC :et renforcement des moyens d'existence des ménages affectés par l'ouragan  Réhabilitationالوثيقـة  62

Matthew;  والوثيقةOSRO/HAI/607/BEL/ Protection, réhabilitation et diversification des moyens d’existence des populations 

affectées par l’ouragan Matthew en Haïti;  والوثيقةOSRO/DMI/701/CHA :Emergency support for the immediate restoration 
of food production in Dominica after Hurricane Maria. 

 املساعدة الطارئة لغرض النهوض بعد الزلزال والتسو�مي يف وسط سوالويسي.: OSRO/INS/802/BELالوثيقة  63
 TCP/KEN/3701 :affected households in Kenya-ivelihoods assistance for floodEmergency agricultural lالوثيقة  64
 TCP/SIL/3701 :Promoting transfer of technology for sustainable food crop production in Sierra Leoneالوثيقة  65
KULIMAGCP/MLW/072/EC :farming in Malawi "Revitalising Agricultural Clusters and Ulimiwa  Promotingالــــوثــــيــــقـــــــة  66

Mdandanda through Farmer Field Schools in Malawi" 
  OSRO/MOZ/902/BEL:Emergency livelihood support to the most vulnerable populations affected by Tropicalالوثيقـــــــة  67

Cyclone Idai 
  O/GLO/908/GEROSR :Foundations for rebuilding seed systems post Cyclone Idai: Zimbabwe, Mozambique andالوثيقة  68

Malawi 
OSRO/SFS/604/CAN :affected households in Southern Africa -Emergency livelihood response to assist El Niñoالوثيقــــة  69

Region 
TCP/MLI/3703 :jet de renforcement de la résilience des petites exploitations familiales et des ménages ruraux Proالوثيقة  70

vulnérables face aux effets des changements climatiques dans la région de Kayes, Cercle de Yélimané 
  TCP/MAS/3601 :affected communities-food security recovery of droughtEmergency assistance in support ofالوثيقة  71
  TCP/ZAM/3703 :.induced droughts on livelihoods in Zambia-Emergency assistance to mitigate impact of El Ninoالوثيقة  72

http://mvd.iaea.org/#!Home
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، وصـــــــــــــلت 2019كما تقدم املنظمة املســـــــــــــاعدة يف جمال البذور للمناطق اليت تعاين من الصـــــــــــــراعات. ويف عام  -38
 73ألف شــــــــــخص يف هاييت، 25يني شــــــــــخص)، ومال 5ألف أســــــــــرة يف جنوب الســــــــــودان ( 833مســــــــــاعدات البذور إىل 

ألف شخص  98و 75ألف شخص يف اليمن، 40وأكثر من  74ألف شخص يف اجلمهورية العربية السورية، 25يقارب  وما
ويف   78ألف أســــــرة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. 100وأكثر من  77ألف شــــــخص يف أفغانســــــتان، 137و 76يف نيجري�،

. واســتجابة هلذه 19-، تفاقمت حاالت الطوارئ النامجة عن الكوارث الطبيعية واألزمات بســبب جائحة كوفيد2020عام 
. ويف بعض البلدان، مت تقدمي مســـــــــــاعدة البذور بلًدا 78مليون دوالر أمريكي يف  42ا بقيمة األزمات، وزعت املنظمة بذورً 

ل املثال، مت توفري بذور احملاصــيل الغذائية األســاســية للمزارعني . ويف غينيا بيســاو، على ســبي19-كاســتجابة مباشــرة لكوفيد
لتاليف انعدام األمن الغذائي وســـــــــــوء التغذية النامجني عن فقدان الدخل بســـــــــــبب االضـــــــــــطراابت يف إنتاج وبيع الكاجو يف 

لالســــــتجابة ، واصــــــلت املنظمة تقدمي مســــــاعدات البذور 2020ويف عام   79اجلائحة.أســــــواق التصــــــدير الرئيســــــية بســــــبب 
  83واجلراد الصــــــــــــــحراوي يف القرن األفريقي. 82 81 80 19-ا مثل كوفيدللكوارث، مبا يف ذلك التهديدات الناشــــــــــــــئة حديثً 

، موزامبيقبوروندي، وليســوتو، ومدغشــقر، ومالوي، و  2020ومشلت البلدان اليت تلقت مســاعدات واســعة النطاق يف عام 
 وابكستان، والصومال، والسودان، وأوغندا.

وكجزء من جهود إعادة التأهيل، مت  84اعد املنظمة النازحني والسكان املعرضني للخطر يف اجملتمعات املضيفة.تس -39
تقدمي الدعم الفين جملموعات املزارعني إلنتاج بذور ومواد زراعية عالية اجلودة ألصــــــناف احملاصــــــيل املكّيفة. وتدعم املنظمة، 

لشــــباب واملقاتلني الســــابقني املســــرحني من املناطق املتضــــررة من األزمات من إعادة أتهيل ا 85يف مجهورية أفريقيا الوســــطى،
تدعم املنظمة الالجئني والســـــــكان  86خالل تدريبهم على إنتاج اخلضـــــــروات وأتمني وصـــــــوهلم إىل بذور جيدة. ويف تشـــــــاد،

                                                      
73 ca7636en/CA7636EN.pdf/http://www.fao.org/3   
74 en.pdf7646en/ca7646ca/3http://www.fao.org/  
75 .pdf2019dmin/user_upload/emergencies/docs/FAOYemenSitrepDechttp://www.fao.org/filea  
76 /1293148detail/en/c/-http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources  
77 en.pdf7647en/ca7647ca/3http://www.fao.org/  
78 en.pdf7640en/ca7640ca/3http://www.fao.org/  
 UTF/GBS/037 :19-gb) covid-gb / efsp-Bissau (pusa-Projet d`urgence en sécurité alimentaire en Guinéeالوثيقة  79
80 /1296482detalle/es/c/-accion/historias/historia-en-fao-http://www.fao.org/emergencies/la  
 UTF/GBS/037/GBS :19-GB) COVID-Bissau (PUSA-Projet d`urgence en sécurité alimentaire en Guinéeالوثيقة  81
 OSRO/AFG/908/DEN :nd livelihood assistance to food insecure farming familiesIntegrated emergency agriculture aالوثيقة  82
: املســـــــاعدة الطارئة حلماية ســـــــبل عيش املزارعني الضـــــــعفاء والرعاة املزارعني والرعاة املتأثرين ابجلراد الصـــــــحراوي يف OSRO/GLO/006/GERالوثيقة  83

 وأوغندا.جيبويت، وإريرت�، وإثيوبيا، وكينيا، والصومال، وجنوب السودان 
  OSRO/MLI/901/CHA :Appui d`urgence à la restauration immédiate des moyens d`existence des ménagesالــــــوثــــــيــــــقـــــــة  84

vulnérables affectés par l`insécurité alimentaire et la crise sécuritaire dans la région de Mopti والوثيقة ؛OSRO/BGD/704/IOM: 
Emergency Nutrition and Food Security Intervention for People Affected by the Refugee Crisis in Cox`s Bazar والوثيقة  ؛ 

OSRO/CAF/802/FRA :Appui en urgence au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des moyens de 

subsistance des ménages vulnérables touchés par la crise dans la Nana-Gribizi et la Kémo, en République centrafricaine ؛
 OSRO/DRC/704/BEL :Réponse d’urgence en intrants agricoles en faveur de 5 000 ménages les plus vulnérablesوالوثيقة 

(déplacés internes, retournés et ménages des communautés hôtes), victimes de la crise humanitaire au Kasaï Central, Kasaï, 
Kasaï Oriental. 

GCP/CAF/014/ITA :économique -Projet d`appui à la création d`un centre pilote de formation et d`insertion socioالوثيقة  85

en RCA والوثيقـــــة ؛TCP/CAF/3603 : Assistance d`urgence pour la relance d`activités agricoles des jeunes ex-combattants 

démobilisés والوثيقة ؛OSRO/CAF/704/UNO :United Nations Pilot Project for Social Cohesion, Conflict Prevention, Violence 
Reduction and Human Security in support to Youth of the Central African Republic. 

 UTF/CHD/045/CHD :Projet d'urgence de réponse à la crise alimentaire et d'élevageالوثيقة  86

http://www.fao.org/3/ca7636en/CA7636EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca7646en/ca7646en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/FAOYemenSitrepDec2019.pdf
http://www.fao.org/3/ca7647en/ca7647en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7640en/ca7640en.pdf
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املضــــــــيفني وجمموعات العائدين من املناطق املتضــــــــررة من األزمة يف مجهورية أفريقيا الوســــــــطى، من خالل تدريبهم يف جمال 
إنتاج احملاصـــيل (اخلضـــروات والفواكه والدخن والذرة الرفيعة والفول الســـوداين واألرز) وأتمني وصـــوهلم إىل بذور جيدة. ويف 

يف حني ّمت دعم جمموعات المركزية إلنتاج  87، مت تشـــــــــــــــكيل جمموعات إنتاج البذور التقليدية يف كافة أحناء البالد،هاييت
العديد من مشــــــــاريع الطوارئ لتوفري أنواع متنوعة قصــــــــرية  مت تنفيذ 89ويف النيجر ونيجري�،  88البذور يف جنوب الســــــــودان.
ا، للسكان النازحني ألسر الزراعية املتضررة من النزاع، وبشكل أكثر حتديدً وبذور احملاصيل ل بالدورة من اخلضروات واحلبو 

  ا من أجل استعادة نظم اإلنتاج اخلاصة هبم.داخليً 

 92والكونغو، 91وبوروندي، 90وخالل الفرتة املشـــــــمولة ابلتقرير، دعمت املنظمة األســـــــر املتضـــــــررة يف أفغانســـــــتان، -40
  يل نظم البذور هبدف حتسني األمن الغذائي وحالة التغذية لديهم.يف إعادة أته 93واجلمهورية العربية السورية،

املعارض التجارية للمدخالت ملســـــاعدة املزارعني يف الوصـــــول إىل البذور وواصـــــلت املنظمة التوســـــع يف اســـــتخدام  -41
قســــــائم ا أو ومواد الزراعة ألصــــــناف احملاصــــــيل املنتجة. ومن خالل املعارض التجارية للمدخالت، يتلقى املســــــتفيدون نقودً 

للحصـــــــول على البذور ومواد الزراعة اليت خيتارو�ا من جمموعة املوردين احملددة، واليت قد تشـــــــمل جمموعات إنتاج  إلكرتونية
ألف أسـرة يف  20وحده، وصـلت املعارض التجارية للمدخالت إىل أكثر من  2019البذور اليت تدعمها املنظمة. ويف عام 

ومت  95أســــــــرة يف مجهورية أفريقيا الوســــــــطى، 24 500و 94ألف أســــــــرة يف جنوب الســــــــودان، 30، وما ال يقل عن موزامبيق
  يف بوروندي وهاييت ومالوي. أيًضاالرتويج هلا 

 بناء املؤسسات املستدامة والقدرات البشرية – سادًسا
والزراعة واستخدامها  واصلت املنظمة دعم تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية -42

املســتدام، ال ســيما يف البلدان األعضــاء النامية. ويعترب تعزيز الشــراكات والروابط آلية تنفيذ مهمة ابلنســبة إىل عمل املنظمة 
يف هذا الصـــــــدد. ويُيســـــــر العمل يف البلدان بفضـــــــل التعاون مع خمتلف الشـــــــركاء، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة، مثل 

منظمة األرصــــــاد اجلوية العاملية. ويشــــــمل الشــــــركاء الذين تعمل ية العاملي والصــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية و بر�مج األغذ
                                                      

 OSRO/HAI/701/EC :Réhabilitation et renforcement des moyens d'existence des ménages affectés par l'ouraganالوثيقـــة  87
Matthew 

OSRO/SSD/705/NET :affected populations in South -Improving seed production, availability and access for crisisالوثيقة  88
Sudan 

 OSRO/NIR/810/GER :Emergency agricultural assistance and livelihood support to IDPs, returnees and hostالــوثــيــقـــــــة  89

communities affected by conflict in North East Nigeria (Borno, Yobe and Adamawa States) ؛ والوثيقةOSRO/NIR/901/USA : 
Emergency agricultural and livestock assistance to returnees, IDPs and host communities affected by the insurgency in 

northeastern Nigeria (Adamawa, Borno and Yobe States) ـــقـــــــة ـــي ـــوث  ,OSRO/NIR/804/EC : Restoring livelihood of IDPs؛ وال

returnees and vulnerable host families in North East Nigeria and strengthening food security coordination and analysis ؛ والوثيقة
OSRO/NER/804/ITA: Renforcement des moyens d’existence et la résilience des ménages vulnérables affectés par les crises. 

   OSRO/AFG/905/CHG:Provinces 16Emergency agriculture assistance to vulnerable seed insecure farmers inالوثيقة  90
  UNJP/BDI/044/EC :sécurité alimentaire et nutritionnelleRenforcement de la résilience des communautés rurales à laالوثيقة  91
 UNJP/PRC/015/EC :Songho et Loudima-Appui aux petits producteurs de haricots des districts de Bokoالوثيقة  92
  GCP/SYR/023/EC :FAO Syria smallholder support programme (SSP) for agriculture transformationالوثيقة  93
94 for OSRO/SSD/709/USA detail/vn/c/1200307/-http://www.fao.org/emergencies/resources/photos/photo  ؛
  for OSRO/SSD/710/SSD action/projects/detail/ru/c/1029433/-in-http://www.fao.org/emergencies/faoو

95 fr.pdf6129fr/ca6129ca/3http://www.fao.org/  

http://www.fao.org/emergencies/resources/photos/photo-detail/vn/c/1200307/
http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/projects/detail/ru/c/1029433/
http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/projects/detail/ru/c/1029433/
http://www.fao.org/3/ca6129fr/ca6129fr.pdf
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منظمة األغذية والزراعة معهم عن كثب الصـــــندوق العاملي لتنوع احملاصـــــيل، ومراكز اجلماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية 
 وسط أفريقيا، واالحتاد الدويل للبذور، والرابطة الدولية الختبار البذور.الدولية، وجملس البحوث والتنمية الزراعية لغرب و 

ا أجهزة التنســــيقو وتعترب الشــــبكات  -43 أســــاســــية للتعاون الفعال بني الشــــركاء لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية  أيضــــً
ة، مبا يف ذلك كفاءات معززة. وخالل الفرتة املشــــــمولة ابلتقرير، قدمت املنظمة الدعم ملختلف الشــــــبكات واألجهز فضــــــل  ب

الشــــبكة الدولية للموارد الوراثية جلوز اهلند، واجملموعة العاملية املعنية ابألمن الغذائي، واملعايري لدعم ســــبل العيش الزراعية يف 
 .حاالت الطوارئ، والتجمع األفريقي للمحاصيل اليتيمة

وعلى ســــــــــــــبيل املثال، قدمت املنظمة  ونفذت املنظمة العديد من األنشــــــــــــــطة امليدانية لتعزيز القدرات يف البلدان. -44
عن تعزيز شــــبكات  الدعم لدمج املعلومات بشــــأن حيازات بنوك اجلينات يف لبنان يف نظامني إقليميني للمعلومات، فضــــًال 

ودعمت املنظمة تنمية القدرات يف دومينيكا، وســــــــورينام، معلومات األصــــــــول الوراثية الوطنية يف جمموعات بنوك اجلينات. 
وتوابغو، للتعامل مع الشــــــــتالت املشــــــــتقة من زراعة األنســــــــجة وتكاثرها، يف تقنيات التكاثر اجلزئي والكلي، ويف وترينيداد 

وابإلضــافة   96إنشــاء وإدارة نظم الرصــد املرتبطة بقطع األرض املخصــصــة للبحوث لتقييم تكيف أصــناف الكســافا احملســنة.
ة الكســافا. وعالوة على ذلك، مت دعم برابدوس لتعزيز إىل ذلك، أجري تدريب خاص يف ســورينام لتشــخيص أمراض قشــر 

قدرهتا على القضـــــاء على الفريوســـــات والتكاثر الدقيق لكروم البطاطس احللوة ابســـــتخدام تقنيات زراعة األنســـــجة وإعداد 
ية والزراعة كما قدمت املنظمة التدريب بشـــــأن صـــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذ 97إجراءات التشـــــغيل القياســـــية املطلوبة.

   100وإنتاج البذور يف اليمن. 99وبشأن تنمية أصناف احملاصيل يف ابكستان، 98خارج املوقع الطبيعي ويف املزرعة يف بريو،

 االسرتاتيجيات الوطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة –ألف 
اســــــــــــــرتاتيجياهتا وخطط عملها الوطنية  قدمت املنظمة الدعم ألنغوال، وإســــــــــــــواتيين، و�ميبيا، وزميبابوي، لوضــــــــــــــع -45

كما مّكن العمل من تعزيز قدرة املوظفني الوطنيني يف هذه البلدان أبســــــــــــــاليب حديثة وفعالة    101والتحقق منها وإطالقها.
  لتوصيف املواد الوراثية الواعدة لتصدي تغري املناخ، وتقييمها وحتسينها.

 جهات االتصال الوطنية –ابء 
رهتا العادية اخلامســـــة عشـــــرة، البلدان اليت مل تســـــّم بعد جهة اتصـــــال وطنية لإلبالغ عن تنفيذ دعت اهليئة، يف دو  -46

 59برتشــــــــــــيح جهات اتصــــــــــــال وطنية، مت تلقي  بلًدا 139وحىت اآلن، قام  102خطة العمل العاملية الثانية إىل القيام بذلك.
املســتوى بتقدمي التقارير عن حالة صــون املوارد الوراثية ا رفيع ا منها خالل فرتة ما بني الدورات. ويعكس ذلك التزامً ترشــيحً 

                                                      
ــــــــقــــــــة  96 ــــــــي ــــــــوث  GCP/SLC/010/CDB:market assessment and technology validation and  -ava industry development Cassال

dissemination 
  TCP/BAR/3701:Protocols for the conservation and propagation of S. potato planting material through tissue cultureالوثيقة  97
 GCP /PER/045/GFF :biodiversity and vulnerable ecosystems recuperation in -management of agro Sustainableالوثيقــــة  98

Peruvian Andean regions through Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) approach 
TCP/PAK/3702 :ietal development and integration in Improved capacity in use of plant genetic resources for varالوثيقة  99

the seed system 
 TCP/YEM/3702 :Strengthening improved seeds production capabilitiesالوثيقة  100
  TCP/SFS 3601:Support for the development of national capacities for conservation and sustainable utilization ofالوثيقة  101

plant genetic resources for food and agriculture 
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  18الفقرة  102
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وابإلضافة إىل تقدمي التقارير الدورية بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية  النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.
ا يف ا حامسً صال الوطنية دورً )، تؤدي جهات االت50-48ألهداف التنمية املستدامة (راجع أد�ه الفقرات  1-2-5واملؤشر 

التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقارير القطرية بشـــــــــــــــأن 
 والزراعة يف العامل.

 والزراعةالنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  –جيم 
اهليئة، يف دورهتا األخرية، املنظمة إىل االســـــــــــــــتمرار، ابالســـــــــــــــتناد إىل التقارير القطرية، يف بلورة حالة تنفيذ دعت   -47

امن مقاصـــــــد أهداف التنمية املســـــــتدامة وتبادل النتائج مع مجاعة العمل واهليئة. وطلبت  5-2املقصـــــــد  من املنظمة  أيضـــــــً
للمعلومات واإلنذار املبكر بشــــأن املوارد الوراثية النباتية وتعزيز التعاون مع النظام العاملي مواصــــلة تطوير بوابة النظام العاملي 

لتفادي ازدواجية اجلهود. وابإلضـــــــــــــــافة إىل ذلك،  Genesysلإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ونظام 
على مجاعة العمل يف دورهتا القادمة من أجل تبســـــــــــــــيط  هرضـــــــــــــــلع البيا�ت عدواقلطلبت إعداد تقرير يبّني األدوار احملددة 

ويرد تقرير يوضـــــــــــــــح األدوار احملددة لكل من النظام العاملي للمعلومات  103عملية رفع التقارير القطرية إىل اهليئة واملعاهدة.
الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة ونظــام واإلنــذار املبكر بشــــــــــــــــأن املوارد الوراثيــة النبــاتيــة والنظــام العــاملي لإلعالم عن املوارد 

Genesys  104تعزيز التعاون بني نظم املعلومات العاملية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. نواعنبيف الوثيقة  
النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية كنظام عاملي لرصــــــــــــد خطة العمل ويعمل  -48

من مقاصــد أهداف التنمية املســتدامة. كما اعتمدت اجلمعية العامة لألمم  5-2العاملية الثانية ومكون النبااتت يف املقصــد 
، لرصــــــــــد مكون 2017لرصــــــــــد خطة العمل العاملية الثانية، يف يوليو/متوز املتحدة أحد املؤشــــــــــرات اليت وافقت عليها اهليئة 

ألف ألهداف التنمية املســــتدامة -1-5-2. ويُعترب املؤشــــرمن مقاصــــد أهداف التنمية املســــتدامة 5-2النبااتت يف املقصــــد 
ئة. ايف امل 50ا ومبعدل إبالغ عاملي يساوي أو يزيد عن أي أنه مؤشر مبنهجية متفق عليها دوليً  105ا من الفئة األوىل،مؤشرً 

 ألهداف التنمية املستدامة يف مجيع أحناء العامل على أساس سنوي. 1-5-2ويستمر رصد التقدم احملرز يف حتقيق املؤشر 

، 2014لألعوام  من مقاصــــــد أهداف التنمية املســــــتدامة 5-2يف املقصــــــد  تتوفر البيا�ت املتعلقة مبكون النبااتت -49
. وخالل هذه األعوام، زادت التغطية اجلغرافية للمؤشـــــــــر بشـــــــــكل كبري من 2020، و2019، و2018، و2017، و2016و

 اتوعجململ. وُنشــــرت ســــجالت مفصــــلة 2020يف عام  بلًدا 114وإىل  2019يف عام  103إىل  2014يف عام  بلًدا 71
، من خالل النظــام 2020ا من ديســـــــــــــــمرب/كــانون األول اعتبــارً  نييالم 5.7خــارج املواقع الطبيعيــة، بلغ جمموعهــا  ةوظــفحملا

وأتيحت نتائج البيا�ت الوصـــــــــــفية وســـــــــــردها للتقارير  106العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشـــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية.
   108من خالل بوابة املنظمة. 107ع مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت ترعاها املنظمةيالسنوية عن مج

                                                      
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  66الفقرة  103
 .Inf.1-PGR-CGRFA/WG/10/21/2الوثيقة  104
 مكون احليوا�ت.ابء -1-5-2، يف حني يتناول املؤشر 5-2ألف مكون النبااتت للمقصد -1-5-2يتناول املؤشر  105
106 /251/overview/ar-sdg-situ-http://www.fao.org/wiews/data/ex   
107 /report/ar-progress-http://www.fao.org/sdg  و-report/2019-progress-http://www.fao.org/fileadmin/templates/SDG 

final/sdg-progress-report-print.pdf 13و 12، الصفحتني . 
108/goals/indicators/en-development-http://www.fao.org/sustainable  

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/en/
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ملســـــــــتحوذات خارج املوقع الطبيعي، مت تطوير دورة للتعلم أجل ز�دة الوعي أبمهية رصـــــــــد املؤشـــــــــر اخلاص ابومن  -50
وإاتحتها ابللغات اإلجنليزية والفرنســــــية  2019ألف ألهداف التنمية املســــــتدامة يف عام -1-5-2اإللكرتوين حول املؤشــــــر 

ئة مقارنة ابلعام الســــــابق، مبا يف ذلك ايف امل 11، زاد عدد البلدان اليت تقدم التقارير حبوايل 2021ويف عام  109واإلســــــبانية.
أربعة بلدان إضـــافية من أمريكا الوســـطى، وثالثة بلدان من غرب أفريقيا، وثالثة بلدان من آســـيا الوســـطى، وبلد واحد من 

 جنوب شرق آسيا.

 التوجيهات املطلوبة – سابًعا

 لعمل يف أن توصي اهليئة مبا يلي:قد ترغب مجاعة ا -51
 

 صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا على مستوى املزرعة
الطلب إىل املنظمة دعم البلدان يف تطوير أو مراجعة خططها الوطنية بشــــــأن صــــــون األصــــــناف/األنواع األصــــــلية  )1(

اخلطوط التوجيهية للهيئة بشــــأن صــــون األصــــناف/األنواع األصــــلية للمزارعني للمزارعني واســــتخدامها املســــتدام، مع مراعاة 
  واستخدامها املستدام.

املاحنة مواصلة دعم البلدان يف جهودها لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الطلب إىل املنظمة واجلهات  )2(
 يف مواقعها الطبيعية ويف املزرعة لتعزيز الروابط والتكامل بني عملييت الصون يف املواقع الطبيعية وخارجها.

 صون املوارد الوراثية خارج مواقعها الطبيعية
مواصـــــــــــــــلة تقدمي الدعم للبلدان يف اجلهود اليت تبذهلا من أجل احملافظة على بنوك اجلينات التوصـــــــــــــــية إىل املنظمة  )3(

 بغرض مواصلة مجع املادة الوراثية للمحاصيل وصو�ا وتوصيفها وتقييمها.

 االستخدام املستدام
ية توفري بذور ومواد املنظمة مواصــــــــلة تقدمي املســــــــاعدة للبلدان من أجل تعزيز النظم الوطنية للبذور بغ إىلالطلب  )4(

 .زراعية عالية اجلودة، خاصة لصغار املزارعني

الطلب إىل املنظمة مواصـــــلة دعم البلدان يف وضـــــع أو مراجعة ســـــياســـــاهتا وتشـــــريعاهتا الوطنية اخلاصـــــة ابلبذور أو  )5(
 .الصادر عن اهليئة الدليل الطوعي لصياغة السياسات الوطنية بشأن البذورتنقيحها، مع مراعاة 

دعوة اجلهات املاحنة إىل دعم البلدان، يف مراجعاهتا للســــــــــياســــــــــات والتشــــــــــريعات الوطنية اخلاصــــــــــة ابلبذور،  )6(
 ووضعها وتنفيذها.

الطلب إىل املنظمة مواصلة دعم البلدان، ابلتنسيق الوثيق مع املعاهدة، يف تعزيز قدراهتا لتحسني احملاصيل، مبا يف  )7(
املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخباصــــــة دعًما لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية ذلك من خالل املركز املشــــــرتك بني 

 .من املعاهدة 6واملادة 

                                                      
109 392https://elearning.fao.org/course/view.php?id=  

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=392
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 بناء املؤسسات املستدامة والقدرات البشرية
يف ذلك  الدعوة إىل تقدمي موارد من خارج امليزانية ملؤازرة البلدان يف عملية تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، مبا )8(

من خالل وضـــــــــــــــع وتنفيــذ اســـــــــــــــرتاتيجيــات وطنيــة للموارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة، ابلتعــاون الوثيق مع املعــاهــدة 
 واسرتاتيجية التمويل اخلاصة هبا. 

بشــكل ســنوي وتبادل  2من هدف التنمية املســتدامة  5الطلب إىل املنظمة إىل مواصــلة بلورة حالة تنفيذ املقصــد  )9(
 النتائج مع مجاعة العمل واهليئة.

الطلب إىل املنظمة مواصلة تطوير بوابة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر وتعزيز التعاون مع النظام العاملي  )10(
 لتفادي ازدواجية اجلهود. GENESYS امعن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ونظلإلعالم 


