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 املقدمة - أّوًال 
التقرير الثالث حلالة إىل عرض  بر�مج العمل املتعدد الســـــنوات هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) لحظي -1

 .العادية التاسعة عشرة هتادور يف  يئةاهل(التقرير الثالث) على  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل

من جهات االتصـــــــــــــــال الوطنية رفع تقاريرها عن طريق النظام العاملي للمعلومات  2019اهليئة يف عام  وطلبت -2
بشــأن تنفيذ  2020واإلنذار املبكر بشــأن املوارد الوراثية النباتية خالل الفرتة من يناير/كانون الثاين وديســمرب/كانون األول 

ـــ ـــة لألغـــذي ـــاتي ـــة النب ـــة املتصـــــــــــــــلـــة ابملوارد الوراثي ـــاني ـــة الث  2014يوليو/متوز املمتـــدة بني فرتة للة والزراعـــة خطـــة العمـــل العـــاملي
إىل تقدمي معلومات موجزة عن الوطنية جهات االتصــال  اهليئة وابإلضــافة إىل ذلك، دعت .2019ديســمرب/كانون األول و 

ليت ال ا) والفجوات والعقبات 2019وديســـــــــمرب/كانون األول  2012يناير/كانون الثاين يف الفرتة املمتدة بني التقدم احملرز (
على  ملادة الوراثيةاأساسية، مبا يف ذلك بشأن تبادل  دراسات مواضيعيةإعداد وطلبت اهليئة من املنظمة اقرتاح  .تزال قائمة

 كما طلبت  .الصــــــــعيد العاملي من بنوك اجلينات وإليها، من أجل اســــــــتكمال املعلومات املســــــــتخدمة إلعداد التقرير الثالث
التقرير  عدادإدراســــــــات املواضــــــــيعية األســــــــاســــــــية املقرتحة وحمتواها ومســــــــامهتها يف ال من املنظمة أن حتدد غرض مجيع اهليئة

 .الثالث، لكي تنظر فيها مجاعة العمل

ا وتقدم وصـــــفً  .وتوضـــــح هذه الوثيقة ابلتفصـــــيل التقدم احملرز يف إعداد التقرير الثالث، وال ســـــيما التقارير القطرية -3
 املقرتحة.األساسية دراسات املواضيعية للا موجزً 

 

 املعلومات األساسية - اثنًيا
 1996(التقرير األّول) يف عام  حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملالتقرير األّول بشـــــــأن ّمت إصـــــــدار  -4

يف إعداد التقرير األول.  بلًدا 155أكثر من  ســاهمقد و  .1الدويل الرابع املعين ابملوارد الوراثية النباتية لفينااملؤمتر انعقاد مبناســبة 
الدويل الرابع املعين ابملوارد  لفينااملؤمتر إىل قيام  التقييم العاملي األول للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوأّدت نتائج هذا 

 .الزراعة واستخدامها املستدامبشأن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية و األوىل خطة العمل العاملية ابعتماد  الوراثية النباتية
 التقرير الثــاين بشـــــــــــــــأن حــالــة املوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة يف العــامل 2009وأصـــــــــــــــدرت املنظمــة يف عــام  -5

 املصـــــــدر بلًدا 115ها التقارير القطرية اليت أعدّ  ّكلتشـــــــ. و 3ةاهليئة يف دورهتا العادية الثانية عشـــــــر  تهالذي أقرّ  2الثاين) ر(التقري
اليت حصلت الرئيسية والتطّورات  الرئيسي للمعلومات من أجل إعداد التقرير الثاين. وسّلط التقرير الثاين الضوء على التغيريات

اســـــتجابًة و  .صـــــون املوارد الوراثية النباتية واســـــتخدامها املســـــتدامب أهم الفجوات واالحتياجات املتعلقة حددو ، 1996منذ عام 
للموارد  خطة العمل العاملية الثانيةعلى  2011يف عام ووافقت  ة.العمل العامليخطة للتقرير الثاين، وافقت اهليئة على مراجعة 

 .5نظمةامل مؤمتر عن نظمة نيابةً املاليت اعتمدها الحًقا جملس  4(خطة العمل العاملية الثانية) الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

                                                      
 ITCPGR/96/REPالوثيقة   1
2   http://www.fao.org/3/i1500a/i1500a00.htm 
 Report-CGRFA/12/09 من الوثيقة 17 الفقرة  3
 . روما .خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .2011منظمة األغذية والزراعة،   4

 )http://www.fao.org/3/i2624a/i2624a00.htm (متاح على الرابط التايل:
 CL 143/REPمن الوثيقة  43 الفقرة  5
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 قامت. و 20216إاتحة مشروع التقرير الثالث يف دورهتا العادية الثامنة عشرة يف عام  2013قررت اهليئة يف عام و  -6
إلعداد التقرير الثالث وأرجأت احملدد اجلدول الزمين مبراجعة ، 2017يف عام  يف دورهتا العادية الســـــــــــادســـــــــــة عشـــــــــــرةاهليئة، 

 .20237دورهتا التاسعة عشرة يف عام صداره إىل إ

 

 وعمليات مجع البيا�ت األخرىالتقارير القطرية  - اثلثًا
ا مع التقييمات العاملية الســـــــــابقة، إىل املعلومات املقدمة من البلدان، وســـــــــيتّم متاشـــــــــيً  لث،ســـــــــيســـــــــتند التقرير الثا -7

 أساسية. من املنظمات الدولية ذات الصلة وبدراسات مواضيعية استكماله بتقارير

اهليئــة يف دورهتــا األخرية، مل يعــد إعــداد التقرير الثــالــث يعتمــد على التقــارير القطريــة ا للنهج الــذي اعتمــدتــه ووفقًــ  -8
 من ذلك، سيستند التقرير الثالث إىل البيا�ت اليت مت مجعها خالل فرتيت إعداد التقارير حيث متتّد الفرتة . وبدًال 8املستقلة

إىل ديسمرب/كانون األول  2014والفرتة الثانية من يوليو/متوز  2014إىل يونيو/حزيران  2012األوىل من يناير/كانون الثاين 
خالل فرتة  2017األول  كانونوديســمرب/ 2015. ورفعت جهات االتصــال الوطنية تقاريرها بني يناير/كانون الثاين 2019

. وّمت تســـــــــــــــهيل إعداد 2020 انون الثاينكإعداد التقارير عن فرتة التقارير الثانية يف يناير/ ابشـــــــــــــــرتو إعداد التقارير األوىل 
ا. وخالل دورة التقارير الثانية، التقارير من خالل اســتبيان عرب اإلنرتنت يســتند إىل املؤشــرات اليت وافقت عليها اهليئة ســابقً 

البيا�ت املقّدمة بتقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل  ســــتكمال، قامت جهات االتصــــال الوطنية اب2020يف عام 
ليت ال تزال اوعن القيود  2019انون األول كوديســـــــــــــــمرب/ 2012انون الثاين كة الثانية خالل الفرتة املمتدة بني يناير/العاملي
 موجزة"). رديةس(" قائمة

، 20199وتشـــــــمل اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية صـــــــيغة التقارير، كما قامت بتنقيحها اهليئة يف عام  -9
كل نشــــاط من األنشــــطة الثمانية عشــــر ذات األولوية يف خطة عن  املوجزة ســــتكمال الســــرد�ت اوهي تســــاعد البلدان يف 

 العمل العاملية الثانية.

" لرفع التقارير أداة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشـــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية"اســـــــــــتخدام وُيســـــــــــّهل  -10
عن املوّحد تطبيق على اإلنرتنت متاح جبميع اللغات الرمسية للمنظمة، اإلبالغ يف شـــــــــــــــكل نظمة امل، اليت طورهتا (األداة)

هذه ُمتكِّن و البيا�ت من قبل جهات االتصال الوطنية وأصحاب املصلحة الوطنيني، ويساعد على حتليل البيا�ت القطرية. 
صــــــــــياغة عملية يف رشــــــــــدهم وت ةالثاني ةامليالعمل العخطة داة جهات االتصــــــــــال الوطنية من تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ األ
 .ةالثاني ةالعاملييف خطة العمل لكل نشاط من األنشطة الثمانية عشر ذات األولوية  ةاملوجز  لسرد�تا

                                                      
 Report-CGRFA/14/13 الوثيقة من 101 الفقرة  6
 Report Rev.1-CGRFA/16/17 الوثيقة من 66 الفقرة  7
 t17/19/Repor-CGRFA من الوثيقة 69الفقرة  ؛CGRFA-17/19/9.4الوثيقة   8
 Inf.6-CGRFA/17/19/9.2 الوثيقة  9
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 جابة مجيعإعدم رغم )، 2014-2012األوىل (إعداد التقارير علومات عن فرتة مب بلًدا 78ما جمموعه  وســـــــــــــــاهم -11
، بناًء على ةالثاني ةالعمل العامليخطة ا حلالة تنفيذ  أوليً حتليًال  2016نظمة يف عام املمت دّ وق. كافة  األســـــــــــــــئلة البلدان على

 .201610 آذار/مارسشهر حبلول  بلًدا 43البيا�ت الواردة من 

عن طريق  ةالثانيالتقارير  إعداد إىل تقدمي بيا�ت عن فرتة 11الدول األعضـــــــــــــــاء 2019يف عام  نظمةاملدعت و  -12
هات أتيحت الفرصــــــــة جلو . 2020 كانون األول/وديســــــــمرب نون الثاينكا/الوطنية اخلاصــــــــة هبا بني ينايرجهات االتصــــــــال 
 شـــــهر يفذلك بإرســـــال تذكري  متّ و . ســـــتكماهلاا أو مراجعتها أو األوىلالتقارير عن البيا�ت لفرتة  إلفادةلاالتصـــــال الوطنية 

أداة النظام العاملي للمعلومات "مبا يف ذلك معلومات عن ، أكثرمفصــــــــــــلة معلومات وُنشــــــــــــرت . 202012أبريل/نيســــــــــــان 
التوجيهية اخلطوط عن  ، فضًال 13على اإلنرتنت، ودليل املستخدم" لرفع التقارير واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية

توفري قائمة شـــــــــــــــاملة  ذلك، متّ  وابإلضـــــــــــــــافة إىل. 14منظمةلإلعداد التقارير القطرية، على اإلنرتنت جبميع اللغات الرمسية ل
 .ومسرد مصطلحات، عرب اإلنرتنت ،ابألسئلة املتداولة، مبا يف ذلك الشرح التفصيلي جلميع األسئلة واملؤشرات

نظمة دورات تدريبية املوبغية مســــاعدة جهات االتصــــال الوطنية وأصــــحاب املصــــلحة يف إعداد التقارير، عقدت  -13
موجزة لعملية ا عروضـــــــً التدريبات  هذه . وتضـــــــمنت2020والفرنســـــــية واإلســـــــبانية يف عام ليزية كعرب اإلنرتنت ابللغات اإلن
أداة النظام "وظائف  ننظرة عامة مفصـــــــلة ع عن فضـــــــًال التوجيهية إلعداد التقارير القطرية،  طوطإعداد التقرير الثالث واخل

. وقد حضــــــــــر الدورات منها املتوقعة لنتائجوا "التقاريرلرفع  العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية
توفري تسجيالت الدورات التدريبية للمشاركني من خالل منصة  متّ و  .بلًدا 75مشارًكا من أكثر من  440التدريبية أكثر من 

Zoom . على أساس التابعني هلا إىل جهات االتصال الوطنية الفردية وأصحاب املصلحة  نظمة املساعدة الفنيةاملمت قدّ و
 حسب االقتضاء. ،مبا يف ذلك دورات تدريبية قصرية تتناول القضا� واالستفسارات اخلاصة بكل بلد ،خمصص

رغم و  .لــديــه وطنيــةالتصــــــــــــــــال اال اتجهــ تعينيب بلــًدا 128، قــام مــا جمموعــه 2021 آذار/مــارس 31اعتبــارًا من و  -14
 بلًدا 45حلجر الصـــــحي والســـــفر، فقد أكمل متعلقة ابقيود ها من عنوما نتج  19-فرضـــــتها جائحة كوفيدالتحد�ت اليت 

مرحلة متقدمة  بلًدا 24بلغ ابإلضـــافة إىل ذلك، و . مســـتقًال ا تقريرً  واحد بلد مالتقارير عرب اإلنرتنت، يف حني قدّ عملية رفع 
تنفيذ بشـــــــــــــأن تقارير إعداد الذلك، أثناء  وابإلضـــــــــــــافة إىلقد بدأ لتوه. كان   بلًدا 15يف حني أّن التقارير إعداد من عملية 

ا  بلًدا 50، قدم 2019 انون األولك/ديســـــــمربو  2014 متوز/يوليوبني  املمتدة خالل الفرتة ةالثاني ةالعمل العامليخطة  أيضـــــــً
. 2014 حزيران/يونيوو  2012الثاين  كانون/ينايربني  املمتدة خالل الفرتة ةالثاني ةالعمل العامليخطة معلومات عن تنفيذ 

إمجايل عدد وصــــــــــــــل ، وبذلك يف فرتة إعداد التقارير األوىلللمرة األوىل  تقاريرها بلًدا 50من جمموع  بلدان ةســــــــــــــتوقدمت 
 .بلًدا 84اليت قدمت تقارير عن هذه الفرتة إىل  البلدان

                                                      
 ؛2014-2012النباتية لألغذية والزراعة للفرتة  الوراثيةتقييم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد   10

 CGRFA-16/17/Inf.17.2 و CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.1 Rev.1الوثيقتان 
 http://www.fao.org/3/ca5229ar/ca5229ar.pdf على الرابط التايل: متاحة)، 2019(يونيو/حزيران  CSL C/CBD-10 الوثيقة  11
 )، متاحة على الرابط التايل:2020 نيسان/أبريل( CSL C/AGP-30 الوثيقة  12

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wiews/docs/C_AGP_30_a.pdf 
دليل املستخدم متاح ؛ )http://www.fao.org/wiews/ar/("لرفع التقارير أداة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية"  13

 http://www.fao.org/pgrfa/resources/documentlogs/UserManual_EN.pdfعلى الرابط التايل: 
 .لألغذية والزراعة يف العاملالتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية  التقارير القطرية بشأن، إعداد Inf.1-PGR-CGRFA/WG/10/21/4ة الوثيق  14

http://www.fao.org/3/ca5229ar/ca5229ar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wiews/docs/C_AGP_30_a.pdf
http://www.fao.org/pgrfa/resources/documentlogs/UserManual_EN.pdf
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مت أكثر من قدّ و . اا أســـــــاســـــــيً مشـــــــاركة أصـــــــحاب املصـــــــلحة الوطنيني الرئيســـــــيني يف إعداد التقرير الثالث أمرً وتُعّد  -15
التقارير واستخدامها املستدام خالل دورة لألغذية والزراعة صون املوارد الوراثية النباتية بشأن مؤسسة ومنظمة معلومات  600
البيا�ت.  جهة معنّية قد قامت بتوفري 900 أكثر من إىل أنّ التقارير الثانية دورة  ملنبثقة عناشــــــــــــــري النتائج األولية تُ و . األوىل

 عداد التقرير الثالث.ة إلالثاني ةالعمل العامليخطة حىت اآلن بيا�ت عن تنفيذ جهة معنّية  1 130أكثر من  ابإلمجالقّدمت و 

 إلجابة علىاســــــــامهة يف إعداد التقرير الثالث من خالل إىل املعيت املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصــــــــلة ودُ  -16
، قدمت اثنتا عشـرة منظمة دولية معلومات عن أنشـطتها 2021 نيسـان/أبريل 17 اعتبارًا منو دراسـة اسـتقصـائية خمصـصـة. 

 .لفرتيت إعداد التقارير
 

 الدراسات املواضيعية األساسية - ارابعً 
أســــــاســــــية، مبا يف ذلك بشــــــأن  دراســــــات مواضــــــيعيةإلعداد اقرتاح تقدمي  يف دورهتا األخرية من املنظمة طلبت اهليئة -17

العاملي من بنوك اجلينات وإليها، من أجل اســـــتكمال املعلومات املســـــتخدمة إلعداد التقرير على الصـــــعيد  ملادة الوراثيةاتبادل 
األســـاســـية املقرتحة وحمتواها ومســـامهتها يف التقرير  دراســـات املواضـــيعيةالكما طلبت من املنظمة أن حتدد غرض مجيع .  الثالث
 .الوثيقةهبذه  املرفق األوليف  األساسية املقرتحةقائمة الدراسات املواضيعية هلذا الطلب، ترد  واستجابةً  .15الثالث

 

 امليزانية - خامًسا

النرويج  حكومات ومن يزانية بر�جمها العاديميف إطار ابلفعل تقدمي الدعم املايل من منظمة األغذية والزراعة  متّ  -18
ــــــك  ــــــا وســـــــــــــــويســـــــــــــــرا، مبــــــا يف ذل ــــــاني ــــــدوق االســـــــــــــــتئمــــــاين عن طريق وإســـــــــــــــب ــــــابع املالصـــــــــــــــن ــــــةتعــــــدد املــــــاحنني الت  للهيئ

)GCP/GLO/841/MUL مع أصـــــحاب  الوطنية ، مبا يف ذلك املشـــــاوراتها القطريةتقارير ا يف إعداد بلدً  48) ملســـــاعدة
ال تزال هناك و . الثايناملرفق إعداد التقرير الثالث يف الالزمة الســــــــــــتكمال امليزانية وترد املصــــــــــــلحة وتوظيف اخلرباء احملليني. 

 .اأمريكيً  ادوالرً  675 000 قيمةبحاجة إىل موارد من خارج امليزانية 
 

 للموارد الوراثية النباتية استعراض خطة العمل العاملية الثانية - اسادسً 
 لألغذية والزراعة

وحتديثها بصــــــورة دورية، عند ها اســــــتعراضــــــ ، وهو ما يســــــتوجباا اســــــرتاتيجيً إطارً الثانية  خطة العمل العامليةتُعترب  -19
 تظّل مالئمة للغرض املنشود منها.، لاالقتضاء

ستعراض الستعراض تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وكذلك الا خلطة العمل العاملية الثانية، ستخطط اهليئة ووفقً  -20
الثانية ذاهتا يف إطار بر�مج عملها املتعدد الســــــــــــنوات ابلتعاون الوثيق مع اجلهاز الرائســــــــــــي للمعاهدة  خطة العمل العاملية

الدولية بشــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة الدولية). وينبغي أن يتناول االســــــــتعراض التقدم احملرز على  
 كل من املستوى القطري واإلقليمي والدويل يف تنفيذ خطة العمل العاملية احملدثة، وبلورهتا، وتعديلها حسب االقتضاء.

                                                      
 Report-CGRFA/17/19 الوثيقة من 70الفقرة   15
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، تعقبهســـــاليت  املشـــــاورات اإلقليميةو العمل يف أن توصـــــي اهليئة، بناًء على نتائج التقرير الثالث ترغب مجاعة قد و  -21
 اهليئة يف دورهتا العادية العشرين. احسب االقتضاء لكي تنظر فيه اومراجعته ةالثاني ةالعمل العامليابستعراض خطة 

 

 املطلوبةالتوجيهات  – اسابعً 

 مجاعة العمل يف القيام مبا يلي: رغبقد ت -22

 ؛لكي تنظر فيها اهليئةومراجعتها حسب االقتضاء  األساسية يعيةضقائمة الدراسات املوا استعراض )1(
انون األول كديسمرب/ 31إىل اتريخ  التقارير القطرية للتقرير الثالثوالتوصية أبن متّدد اهليئة املوعد النهائي لتقدمي  )2(

 ؛2021
 ةالثاني ةالعمل العامليخطة  ستعراض، اباليت تعقبه املشاورات اإلقليميةو  التوصية، بناًء على نتائج التقرير الثالثو  )3(

 العمل مث اهليئة يف دورهتا العادية العشرين؛مجاعة  احسب االقتضاء لكي تنظر فيه اومراجعته
امليزانية الستكمال التقرير من خارج وارد مبمواصلة دعم املنظمة إىل  التوصية أبن تدعو اهليئة اجلهات املاحنةو  )4(

 .ةالثاني ةالعمل العامليخطة ستعراض وال ونشره الثالث
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 األولاملرفق 
 املقرتحةاألساسية القائمة املنقحة ابلدراسات املواضيعية 

 
(التقرير الثــالــث) إىل البيــا�ت  والزراعــة يف العــاملالتقرير الثــالــث عن حــالــة املوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة جيــب أن يســــــــــــــتنــد 

ة واملعلومات املوجزة املســــتمدة من تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (خطة العمل العاملي
التقرير الثالث التقدم احملرز والفجوات . وســــــــــــــُيوثق 2019ويونيو/حزيران  2012للفرتة املمتدة بني يناير/كانون الثاين  الثانية)

مؤشرًا لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية حسب تقارير جهات االتصال الوطنية.  63ما يتعلق بـــــــــــــــ  والقيود اليت مت حتديدها يف
اقرتاح إعداد دراســـــــات مواضـــــــيعية أســـــــاســـــــية الســـــــتكمال مصـــــــادر املعلومات املذكورة أعاله أن شـــــــواســـــــتجابًة لطلب اهليئة ب

واضــــيع املشــــرتكة اليت تؤثر على صــــون قائمة منّقحة ابلدراســــات عن امل املرفقاملســــتخدمة يف إعداد التقرير الثالث، ترد يف هذا 
ا للتقرير وجيب أن توفر هذه الدراسات املواضيعية األساسية سياقً  .املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

ات العلمية ا القضــا� الناشــئة والتطورات و/أو االجتاهات ذات الصــلة، وخباصــة يف االختصــاصــالثالث. وجيب أن تراجع أيضًــ 
حالة  عنالتقرير الثاين والتكنولوجية، واملسائل القانونية والتنظيمية، والسياسات العامة، واملعايري والتطورات اجملتمعية منذ نشر 

 :. واملواضيع املقرتحة هي التالية16(التقرير الثاين) املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل
 صـــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيف التأثري على مكان  ملتطرفةاســـــــــــتســـــــــــتمر األحوال اجلوية  تغري املناخ: •

، وخاصــــــــة األقارب الربية للمحاصــــــــيل والنبااتت الغذائية الربية. وتؤثر هذه األحداث ابلتايل على وكيفية القيام بذلك
ا ا رئيسيً لزراعة وعلى تطورها املستمر، كما أّ�ا تؤدي دورً املوارد الوراثية النباتية لألغذية وا توزيع السمات التكيفية هلذه

ما خيص تربية أصـــناف احملاصـــيل اليت تتحمل الظروف  يف تشـــكيل القرارات املتعلقة بكيفية اســـتخدامها، ال ســـيما يف
تدابري  18اخلتنفيذ اتفاق ابريس بشــــأن املن 17االبيئية القاســــية. وهلذا الســــبب، تتضــــمن أغلبية املســــامهات املقررة وطنيً 

ولذا، كي تتمّكن البلدان من الوفاء ابلتزاماهتا يف جمال  .لتكييف اإلنتاج الزراعي مع تقلبات الظروف املناخية املتغرية
وعمل كورونيفيا املشـــــــرتك  19ا، وتنفيذ إطار ســـــــنداي ذات الصـــــــلة للحّد من خماطر الكوارثاملســـــــامهات املقررة وطنيً 

إىل معاجلة هشـــــاشـــــة القطاع الزراعي، وابلتايل األمن الغذائي والتغذية إزاء تغّري ا (الذي يســـــعى أيضـــــً  20بشـــــأن الزراعة
بّد من توفري الدعم واألدوات من أجل التنبؤ، من بني مجلة أمور، ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  املناخ)، ال

م. وســــــُتقدم الدراســــــة املعنّية بتعميق نتائج األكثر عرضــــــًة وحتديد كيفية احلفاظ عليها واســــــتخدامها على حنو مســــــتدا
 21"دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدته" عنوانبالدراســة االســتقصــائية 

تقرير بشــأن كيفية أتثري تغري املناخ على كّل من ممارســات التكّيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره، إضــافة مهمة لل
البيا�ت التجريبية عن االجتاهات امللحوظة مبرور الوقت وعرب املناطق، والثغرات واالحتياجات  من املؤّكد أنّ الثالث. و 

                                                      
16  http://www.fao.org/3/i1500a/i1500a00.htm 
17  http://unfccc.int/focus/items/10240.php 
 على الرابط التايل: ةاالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، متاح الوارد يف مرفق بشأن تغري املناخ تفاق ابريسا  18

https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1 
19  framework-https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai 
20   https://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/application/pdf/cp23_auv_agri.pdf 
 Inf.1-PGR-CGRFA/WG/10/21/7 الوثيقة  21
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احملددة، والتوقعات املستقبلية ستكون مبثابة إضافة قّيمة للفصلني الثاين والثالث من التقرير بشأن صون املوارد الوراثية 
 عة واستخدامها املستدام، على التوايل.النباتية لألغذية والزرا

 سياق الصحة العامة. أي نقص املغذ�ت الدقيقة والسمنة، من بني الشواغل اخلطرية يف ،سترتملااجلوع ابت  :التغذية •
وتيســــــــري عقد األمم املتحدة للعمل  22اجملتمع الدويل، من خالل إطار املؤمتر الدويل الثاين بشــــــــأن التغذية علىتعني وي

معـــاجلـــة هـــذه اآلفـــات، من بني أمور أخرى. ويف حني ُمنحـــت اجلـــائزة العـــامليـــة ، 23)2025 - 2016على التغـــذيـــة (
للمحاصــــــــــــيل األســــــــــــاســــــــــــية وتوافرها املعزز للســــــــــــكان  �تابملغذ البيولوجي لتدعيماللعمل على  2016لألغذية لعام 

. ولذا، ينبغي 25االرتفاع ابطراد على مدى الســنوات القليلة املاضــية ، اســتمرت مســتو�ت ســوء التغذية يف24الضــعفاء
ا معيارية احملّسنة، بوصفها أهدافً  اصيلصناف احملاجلودة والسمات التغذوية أل مليات تعزيزعاألولوية القصوى لسناد إ

ُتوفر هذه الدراســة، ابإلضــافة ر الورقية والبقوليات. وســاا اليت تضــّم اخلضــلرتبية النبااتت، ولألمناط الغذائية األكثر تنوعً 
لفصــــــــل الثالث من التقرير املتعلق ابالســــــــتخدام املســــــــتدام للموارد الوراثية النباتية إىل اإىل أمهيتها الواضــــــــحة ابلنســــــــبة 

ا للفصـــل الثاين بشـــأن صـــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ال ســـيما وأّن األشـــخاص لألغذية والزراعة، ســـياقً 
رون إىل املوارد يف البلدان النامية يعتمدون على النبااتت الربية اليت يتم حصــــــــــــادها للحصــــــــــــول على الغذاء الذين يفتق

وزراعة  26نوع نبايت صــاحل لألكل 30 000توفر حنو رغم كمصــدر موثوق به للمغذ�ت الدقيقة. ويف الوقت احلايل، و 
يف  42) الذرة والقمح واألرزّ هي ّثل ثالثة حماصــــــيل فقط (نوع من أجل االســــــتهالك البشــــــري، متُ  6 000ما يزيد عن 

املائة من إمجايل اإلمدادات الغذائية (عدد الســــــــــعرات احلرارية/ للفرد الواحد / يف اليوم) يف النظام الغذائي البشــــــــــري. 
أو تكون شبه  الطبيعة يفوال يتم حصادها سوى ، ة املصدرالنباتيولذلك يتم إمهال غالبية املصادر احملتملة للمغذ�ت 

. وستكون دراسة املعلومات املواضيعية األساسية اليت تستعرض املسامهات املوثقة واحملتملة بشأن املوارد فقط ستأنسةم
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مبثابة تكملة مفيدة للمعلومات اليت تقدمها البلدان.

تســــــــــــــهم األدوات واألســــــــــــــاليب  :النباتية لألغذية والزراعةللموارد الوراثية النمط الظاهري و  النمط الوراثيحتديد  •
 اجلديدة لتعزيز الفعالية يف ز�دة قدراتنا على إصـــــــــدار كميات كربى من البيا�ت املوثوقة عن املادة الوراثية مبعّدالت مل

. وعلى ســـــــــــــــبيل املثال، تتيح كلفة والوقتابق من �حية الفعالية من حيث اليكن من املمكن تصـــــــــــــــّورها يف الســـــــــــــــ
من خالل  اليت مل يتّم توصيفها بعداسرتاتيجية التحديد املرّكز للمادة الوراثية التوصيف التنبؤي للموارد الوراثية اجلديدة 

احملتملة على أســـــاس معلومات بيئية عن مواقع اجلمع أو لنمط الوراثية والنمط الظاهري اخصـــــائص الســـــماح بتحديد 
وقد اخنفض متوسط تكاليف إصدار البيا�ت الوراثية اجلزيئية بشكل حاد  .أن ّمت توصيفها بيا�ت حول عّينات سبق

نة، االســــــتخدام الروتيين  املاضــــــي القريب. يف ويتيح ذلك، ابلتالزم مع املزيد من القدرات البشــــــرية واملؤســــــســــــية احملســــــّ
كلفة بوقة من البيا�ت بصـــــورة ســـــريعة وبمســـــ للمنصـــــات الوراثية اجلزيئية العالية اإلنتاجية، من أجل توليد كمّيات غري

زهيدة. ويعترب الرتكيب الوراثي ابلتسلسل، الذي ُتستخدم بواسطته تسلسالت اجلينوم الكاملة لعّينات متعددة لألفراد 
                                                      

22  http://www.fao.org/3/mm215a/mm215a.pdf  
23  2016to2025/ar-action/workprogramme-of-https://www.who.int/nutrition/decade 
24  https://www.worldfoodprize.org/en/about_the_foundation/about_the_world_food_prize__arabic/ 

 CGRFA/WG-PGR-9/18/4  الوثيقة
 .2020 .منظمـــة الصــــــــــــــحـــة العـــامليـــة ،بر�مج األغـــذيـــة العـــاملي، اليونيســــــــــــــف ،الصــــــــــــــنـــدوق الـــدويل للتنميـــة الزراعيـــة ،األغـــذيـــة والزراعـــة منظمـــة  25

 منظمة األغذية والزراعة.، روما .حتويل النظم الغذائية من أجل أمناط غذائية صـــــــــحّية ميســـــــــورة الكلفة. 2020لعام  الغذائي والتغذية يف العاملحالة األمن 
 ).http://www.fao.org/3/ca9692ar/CA9692ar.pdf (متاح أيًضا على الرابط:

 http://foodplantsinternational.com/plants/ قاعدة البيا�ت الدولية بشأن النبااتت الغذائية، متاحة على الرابط التايل:  26

https://www.worldfoodprize.org/en/about_the_foundation/about_the_world_food_prize__arabic/
http://www.fao.org/3/ca9692ar/CA9692ar.pdf
http://foodplantsinternational.com/plants/
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ا. وعلى هذا املنوال، من أجل تصـــــــنيف االختالفات، أحد األمثلة عن منافع املعايرة الســـــــريعة والزهيدة التكلفة نســـــــبيً 
ري استخدام منصات الفحص العالية اإلنتاجية، مبا يف ذلك تلك القائمة على التصوير، إلصدار كميات وافرة من جي

اليت هي ذات قيمــة تنبؤيــة هــامــة. وتشـــــــــــــــكــل  لكيميــائي البيولوجياو  ديــد النمط الوراثي والنمط الظــاهريحتــبيــا�ت 
، لنمط الظاهري والنمط الوراثيامعلومات ا يتعلق ابملواءمة بني ا نسبيً ا جديدً اختصاصً  ن النمط الظاهريعاملعلومات 

ســـــــــببية بني الســـــــــمات املالحظة وقواعدها اجلزيئية الكامنة. وســـــــــيوفر اســـــــــتعراض عالقات وتســـــــــاعد ابلتايل يف إقامة 
التطورات واالجتاهات والفجوات يف هذه اجملاالت ســـــــــــــــياًقا ليس فقط للبيا�ت اليت مت احلصـــــــــــــــول عليها من البلدان 

 املتعلق ابلقدرات املؤسسية والبشرية. 4ا للفصل من التقرير ولكن أيضً  3و 2للفصلني 
ا عميقة على صــــــــــون املوارد ابســــــــــتمرار، وترتك آاثرً  األحيائيةتتطّور التكنولوجيات  اجلديدة: األحيائيةالتكنولوجيات  •

 نوانعباجلديدة يف الوثيقة  األحيائيةالوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـتخدامها املســـتدام. وّمت وصـــف التكنولوجيات 
ذات الصـــــــــــــــلة بتوصـــــــــــــــيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصـــــــــــــــو�ا  األحيائية"التطورات األخرية يف التكنولوجيات 

. وســتقوم الدراســة املواضــيعية األســاســية ابســتكشــاف التطورات يف تطبيقات التكنولوجيات 27واســتخدامها املســتدام"
رير اجلينوم، والتغيري اجليين، وعلم األحياء الرتكييب وتســـــــلســـــــل اجليل التايل، يف جمال صـــــــون اجلديدة، مثل حت األحيائية

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واســـــــــتخدامها. وســـــــــيتّم اســـــــــتعراض كّل من التقدم احملرز يف جمايل العلوم والتكنولوجيا، 
 والنظم السياساتية التمكينية.

يعتمد التحســني املســتمر لألمن الغذائي والتغذية إىل حّد كبري على إمكانية تبادل املواد الوراثية : املادة الوراثيةتبادل  •
ا دورًا مهًما يف اســــتعادة جمموعات احملاصــــيل  ملادة الوراثيةا. وميكن أن يُؤدي تبادل األقاليمو عرب البلدان  وتوزيعها أيضــــً

تبادل املعلومات لوميكن  اصـــــــــيل يف حقول املزارعني بعد حاالت الكوارث.يف مراكز املنشـــــــــأ أو احلفاظ على تنوع احمل
ا الســـــتعادة جمموعات احملاصـــــيل يف مراكز املصـــــدر أو إاتحة تنوع ع ن املادة الوراثية وتوزيعها أن يؤدي دورًا هاًما أيضـــــً

كما أبلغت يشـــــكل تبادل املعلومات عن املادة الوراثية،  ســـــوف و  زارعني بعد حاالت الكوارث.احملاصـــــيل يف حقول امل
لرفع التقارير"،  عنه البلدان عن طريق "أداة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشـــــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية

ويف قاعدة البيا�ت التابعة للنظام  28الواردة يف إطار رصـــــد خطة العمل العاملية الثانية 29و 28و 6بشـــــأن املؤشـــــرات 
 . ومع ذلك، فإّن الدراسة املواضيعية األساسيةاملتعدد األطراف للمعاهدة، األساس هلذه الدراسة املواضيعية األساسية

افية للمعلومات عن طريق إدراج بيا�ت من وســـتســـتخدم مصـــادر إضـــ ســـتتجاوز البيا�ت اليت تُبلغ عنها البلدان عادةً 
املبكر بشأن املوارد  واإلنذارالعاملي للمعلومات  ا ابلتقارير القطرية يف النظامجمموعات نشطة أخرى غري مشمولة حاليً 

ا  من املعاهدة  1للمحاصــــــــيل اليت ال يشــــــــملها امللحق  ملادة اجلرثوميةاالوراثية النباتية. وســــــــتغطي هذه الدراســــــــة أيضــــــــً
الدولية، وابلتايل، فهي ســـــــــــــــتكمل املعلومات املتعلقة ابملواد املنقولة مع االتفاق املوحد لنقل املواد التابع للمعاهدة. 

ا معلومات عن أتثري جائحة كوفيد . وســــــــُتجرى الدراســـــــة ملادة الوراثيةاعلى توزيع  19-وســــــــتوفر هذه الدراســــــــة أيضــــــــً
 ابلتعاون مع أمانة املعاهدة.

  

                                                      
 Inf.1-PGR-CGRFA/WG/10/21/8 الوثيقة  27
األصناف البدائية اليت جري تسليمها من جانب بنوك اجلينات الوطنية واحمللية إىل املزارعني (إّما بصورة مباشرة أو عدد أصناف املزارعني/ : 6املؤشر   28

عدد العّينات اليت جرى : 29؛ املؤشر يةعدد املدخالت اليت جرى توزيعها من جانب بنوك اجلينات إىل مستخدمي املادة الوراث: 28؛ املؤشر عرب وسطاء)
 .جانب بنوك اجلينات إىل مستخدمي املادة الوراثيةتوزيعها من 
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 .2023من املفرتض أن تنعقد الدورة التاسعة عشرة العادية للهيئة يف عام   29
شـــــــــعبة احلاليني يف ة تغّطي رواتب املوظّفني الفنيني وموظّفي اخلدمات العام ال املســـــــــامهة املقّدرة للرب�مج العادي يف عملية إعداد التقرير الثالث واليت  30

 اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت
 .على بر�مج العمل وامليزانيةاملنظمة مبوافقة مؤمتر  ارهنً   31
 ةالعمل العامليخطة إلعداد تقييم بشـــــأن تنفيذ  ةاالتصـــــال الوطنيجهات لتوظيف خبري اســـــتشـــــاري يدعم  من البلدان النامية 15تقدمي املســـــاعدة إىل   32

 .بلدلكّل دوالر أمريكي /  4 500 وتبلغ امليزانية احملددة. لصياغة املعلومات املوجزةو  ةالثاني
ا لألولو�ت اليت حّددهتا دعم جهود إعداد دراســــات مواضــــيعية وغريها من املواد األســــاســــية الضــــرورية وتنظيم اجتماعات للخرباء بشــــأن التقرير، وفقً   33

 .دوالر أمريكي للدراسة الواحدة من الدراسات املواضيعية اخلمسة 30.000 وتبلغ امليزانية احملددة. اهليئة
 عدد من الكلمات يعادل التقرير الثاين. ُتشري التقديرات إىل  34


