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 مقدمة -ًل أو  

 غذية والزراعةاأل منظمةمن يف دورهتا العادية السابعة عشرة،  )اهليئة(، لألغذية والزراعةوارد الوراثية هيئة امل طلبت -1
( وإدارة 2والنبااتت الغذائية الةية يف موقعها الطبيعي؛ )( صأأون األقارب الةية للمحاصأأي  1ندوتني دوليتني بشأأأن) ) عقد

ابلتعاون مع أمانة املعاهدة الدولية للموارد الوراثية  ،على مسأأأأأتور املزرعةرعني وحتسأأأأأينها األنواع/السأأأأأالالت األصأأأأألية للمزا
 2ه.قر  وأيئة بتقرير اهلاملنظمة يف دورته احلادية واألربعني  ؤمترمورحب  1.النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة(

أوجه التآزر املواضأأأأأأأأيعي  ابلنظر إىلم ندوة واحدة يتنظسأأأأأأأأي ر   هتفق على أن، ا  يئةوبعد التشأأأأأأأأاور مع مكتب اهل -2
-بسأأبب تفشأأي جائحة دوفيدو واحلفاظ على االهتماو والزخم. املتاح والوقت املتوافرة واحلاجة إىل حتسأأني اسأأت داو املوارد 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )الندوة(، بشأأأأأأن الندوة الدولية األوىل ألصأأأأأحاب املصأأأأألحة املتعددين إرجاء مت ، 19
 عقدت و ، 2020يونيو/حزيران  16و 15لمنظمة يف روما يومي الرئيسأأأأأأأأأي لقر األصأأأأأأأأأ  يف املاليت دان من املقرر عقدها يف 

 3.ث افرتاضيدحد  2021مارس/آذار  30و 29يف هناية املطاف يومي 

ا تقدو هذه الوثيقة و  -3 نظر فيها مجاعة كي تلالقياو هبا  اخلطوات املقبلة املمكنتناول ا للندوة، وتموجزً مل صأأأأأأأأأأأأأأً
تقرير  ميكن االطالع علىالعم  الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )مجاعة العم (. و 

مشأأأروع تقرير الندوة الدولية األوىل ألصأأأحاب املصأأألحة املتعددين بشأأأأن املوارد يف الوثيقة بعنوان  عن الندوة أدثر تفصأأأياًل 
  4.الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 تقرير الندوة الدولية األوىل ألصحاب املصلحة املتعددين -ااثنيً 
 بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

عي الصأندو  العاملي لتنوع املعاهدة. وابإلضأافة إىل ذل،، د  ابالشأرتا  مع الندوة  ظمتن  ، يئةاسأت ابة لطلب اهل -4
 .هاإىل املشاردة يف تنظيم احملاصي 

صأأأأأأأأأأأون األقارب الةية للمحاصأأأأأأأأأأأي   املتمثلني يفوريني ، تناولت الندوة املوضأأأأأأأأأأأوعني احمليئةا مع طلب اهلشأأأأأأأأأأأيً اومت -5
ذا هل اوحتقيقً . املزرعة يفوحتسأأأينها والنبااتت الغذائية الةية يف موقعها الطبيعي وإدارة األنواع/السأأأالالت األصأأألية للمزارعني 

 شأأأأأأأأأأأأأأأات اونقأأهأأذا الأأال خةاء يف يف جلسأأأأأأأأأأأأأأأات عأأامأأة عروض قأأدمهأأا ختل لتأأه يومني و  داوالأأذ   ،احلأأدث متحور، غرضال
 )، وهيأصحاب املصلحة، حول أربعة مواضيع عامةبني 

 إلدارة تنوع احملاصي  على حنو مستداو؛املتاحة التحدايت والفرص  (أ)

 ؛صون األقارب الةية للمحاصي  والنبااتت الغذائية الةية يف موقعها الطبيعيو  (ب)
 ؛يف املزرعةللمزارعني وإدارة األنواع/السالالت األصلية  (ج)

                                        
 .C 2019/25 من الوثيقة 62 الفقرة  1
 .C 2019/REP من الوثيقة 58 الفقرة  2
3  pgrfa/ar-on-symposium-stakeholder-http://www.fao.org/about/meetings/multi/. 
 .Inf.1-PGR-CGRFA/WG/10/21/2.1 الوثيقة  4
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 مجاعات املمارسني إنشاء وآفا  املستقب ) (د)

ألمم ل الرمسية لغاتالجبميع  يةدتسأأأأأأأأ يالت فيديو   لفنينيااخلةاء عروض  تيحتأ  ويف األايو اليت سأأأأأأأأبقت الندوة،  -6
 5لكرتونية اخلاصة ابلندوة.صفحة اإلالاملتحدة على 

 يشم واسعة ومتنوعة من أصحاب املصلحة، مبا من جمموعة ش ص  800 عن يزيدشاردة ما مالندوة هدت وش -7
 ص اشأأأأأأأأأأأأأأأ الندوة قد اتبعمنظمات البحوث الزراعية الوطنية والدولية واألوسأأأأأأأأأأأأأأان األدادميية واملنظمات غ  احلكومية. و 

وقد أتيحت  6.ظمةاإللكرتوين للمنوقع املمن خالل  البث  املباشأأر عة اإلنرتنتبواسأأطة ا شأأ صأأً  256 همددع لغب نرو آخ
  7ة اخلاصة ابلندوة.ينلكرتو صفحة اإلالعلى باشر املبث  تس يالت ال

لمنظمة، لاملدير العاو  ، انئبBeth Bechdolالسأأأأأأأيدة قامت هبا ومشلت اجللسأأأأأأأة االفتتاحية للندوة مداخالت  -8
، Stefan Schmitzوالسأأأأأأأيد  ؛، أمني املعاهدةKent Nnadozieوالسأأأأأأأيد  ؛يئة، أمينة اهلIrene Hoffmannوالسأأأأأأأيدة 

أمهية توسأأأأيع ر تناوله يف املداخالت يف مدر الذ  تكر  املوضأأأأوع ومتث   .وع احملاصأأأأي لصأأأأندو  العاملي لتنلاملدير التنفيذ  
اعتبار مت و دوسيلة لتعزيز قدرة نظم إنتاج احملاصي  على الصمود واحلالة التغذوية للناس. بينها  ما  التنوع داخ  احملاصي  ويف

  الوجيهةمن األسأأأأأأأأأأأباب للنظم الزراعية والغذائية مع تغ  املناخ وضأأأأأأأأأأأرورة حتقيق أهداف التنمية املسأأأأأأأأأأأتدامة الزو ف الالتكي  
ودعا . يف موقعها الطبيعي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصأأأأأأأأأأأأأأون و  يف املزرعةتعزيز تنوع احملاصأأأأأأأأأأأأأأي  تدعو إىل اليت 

منظمة لاليت ميكن هبا لطريقة إىل النظر يف طر  تبادل املعلومات وتوضيح الا املشاردني وأصحاب املصلحة املتحدثون أيضً 
 .يف املزرعةاملوارد الوراثية النباتية وإدارهتا صون لتعزيز  احلشدو تيس  ما تتمتع به من قدرة على الو است دا

بتمهيد  نييرئيسأأأأأأأأأأمتحدثني ثالثة قاو . إلدارة تنوع احملاصيييييييييل علد مو م ييييييييتدا املتاحة التحدايت والفرص  -9
 يف موقعها الطبيعي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيف جمايل صأأون  احاليً املتبعة لضأأوء على النه  ني اطسأأل  الطريق، م
، وخارجه ها الطبيعييف موقعصأأون املوارد  اليت تشأأوبالف وة  بني سأأد  واضأأيع اليت عرضأأت تراوحت املو . يف املزرعةوإدارهتا 

 اخلرائط لزايدة تنوع املوارد الوراثيأأة النبأأاتيأأة لألغأأذيأأة والزراعأأة القأأائم على ، وحتأأديأأد األولوايت، والت ميع التنوع وتقييمأأات
أصأأأناف ياصأأأي  سأأأتحداث الالوراثي د املتحدثون على أمهية التنوع شأأأد  و املزارعني. نواع يف بنو  اجلينات وإضأأأافة قيمة أل

األنواع/السأأأالالت ، وتقييم إمكاانت لألنواعالتشأأأاردي النتقاء يف ا الصأأأغ ةات احلياز أصأأأحاب املزارعني نة، ومشأأأاردة يسأأأ  
ا دوا أد  و ، وشأأأأبكات التوزيع، وأولوايت البحث. ، وإنتاج البذوراألصأأأألية للمزارعني لتنمية األسأأأأوا  قيق على أمهية حتأيضأأأأً

فعال بشك  تنوع احملاصي  صون من أج  عة قطاعات الزراعة والغاابت والصحة وإدارة املوارد املضطلع به لعم  لكام  ت
 بصأأأفته بني احتياجات خمتلف أصأأأحاب املصأأألحة توازن ال ضأأأمانالضأأأوء على  واطسأأأل  دما مسأأأتداو.   ه على حنوواسأأأت دام

على احلاجة انصب ترديز النقاشات أيًضا استدامتها على املدر الطوي . و دفالة لن اح املبادرات و  ةرئيسيمن االعتبارات ال
 والتموي  املستداو والتعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين. ةالرشيد ةدمو إىل احل

الضوء دراسات احلالة . سل طت صون األقارب الربية للمحاصيل والنبااتت الغذائية الربية يف موقعها الطبيعي -10
الطبيعي قع ويف برام  تكميلية خارج املو   الطبيعةيفعمليات الصأأأأأأأأأأون لسأأأأأأأأأأيا  إلدارة احملددة اأفضأأأأأأأأأأ  املمارسأأأأأأأأأأات على 

                                        
5  pgrfa/ar-on-symposium-stakeholder-http://www.fao.org/about/meetings/multi/. 
6  http://www.fao.org/webcast/home/en/. 
7  pgrfa/ar-on-symposium-stakeholder-http://www.fao.org/about/meetings/multi/. 
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ا أاملشأأاردون د وشأأد  ما قب  التكاثر. أنشأأطة يف  األقارب الة ية للمحاصأأي واسأأت داو  على أمهية النبااتت الغذائية الةية يضأأً
 ة والتكنولوجي يةالعلموا التطورات قشأأأأأأأأأأأأأأانغذية. و تغذية التمعات احمللية وأمنها الغذائي يف أوقات ندرة األابلنسأأأأأأأأأأأأأأبة إىل 

السأأأأأت دامها يف حتسأأأأأني احملاصأأأأأي ، ودذل، لتحديد  األقارب الة ية للمحاصأأأأأي من  جديدة أليالتاسأأأأأت راج يف سأأأأأيا  
الةية  ية لألغذية والزراعةتالوراثية النبا ملوارداعلى أمهية رسأأأم خرائط ملواقع وا دشأأأد  دما الوراثي.   لتآد ابة املهددموعات ال

ختصأصأات القدرات يف نمية ضأرورة تو  الصأون،نشأطة ة ألولويعطاء األواملزروعة، ابسأت داو تقييمات التهديدات املقارنة إل
 التصنيف وتربية النبااتت.

سأأأأاليب األسأأأأرتاتي يات و االانقشأأأأت دراسأأأأات احلالة  .يف املزرعةللمزارعني إدارة األنواع/ال ييي لت األصيييلية  -11
النه  حدثون مسأأأأأأأتداو. وتناول املتعلى حنو واسأأأأأأأت دامها األنواع/السأأأأأأأالالت األصأأأأأأألية للمزارعني صأأأأأأأون تعميم الكفيلة ب

مسأأأأأأأأألة ، وانقشأأأأأأأأوا الطبيعي خارج املوقعصأأأأأأأأون تكميلية للالسأأأأأأأأرتاتي يات تدارسأأأأأأأأوا اال، و يف املزرعةلقياس التنوع عتمدة امل
تعزز و  احمللي معتال على مسأأأأأتور تقوويف حتسأأأأأني احملاصأأأأأي ، وعرضأأأأأوا مبادرات يلية وإقليمية  يف املزرعةاسأأأأأت داو التنوع 

حوار بني مدير  بنو  اجلينات النقاشات ضرورة إقامة وأبرزت . يف املزرعةلألغذية والزراعة  املوارد الوراثية النباتيةإدارة تنوع 
، ألنواع/السأأأالالت األصأأألية للمزارعنيل، والتسأأأ ي  الرمسي احمللي تمععلى مسأأأتور الواملزارعني بشأأأأن إنشأأأاء بنو  بذور 

  سالس  القيمة.نمية وت

  مجاعات املمارسأأأأأأنيو . انقش املشأأأأأأاردون دور الشأأأأأأبكات احلالية ملمارسييييينيا تامجاعآفاق امل يييييتقبلا إنشيييييا   -12
عتةت خارج بنو  اجلينات واالسأأأأأأأأأت داو املسأأأأأأأأأتداو لتنوع احملاصأأأأأأأأأي . وا  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صأأأأأأأأأون يف 

امة لتعزيز اهلدوات من األة الوطنية، السأأياسأأات الوطنية و/أو اإلقليمية املنسأأقة، مبا يف ذل، اخلطط واألطر والنظم التنظيمي
عموو، أشأأأأأأأأأأأأأأارت على الإىل حتقيق األمن الغذائي والتغذية. و ادفة يف اجلهود اهلاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أمهية 

لت ارب االتحدايت اليت مت حتديدها و بشأأأأأأن ضأأأأأرورية لتبادل املعارف، مبا يف ذل، ني املمارسأأأأأ مجاعاتاملداخالت إىل أن 
  .الناجحة اليت مت عرضها

القائمة على التحدايت الرئيسأأأأية  ختامية حلقة نقاشانصأأأأب ترديز ، املمارسأأأأني تااملتعلق جبماععرض الوعقب  -13
املتاحة ونظرت يف اخليارات  ،يف املزرعةيف موقعها الطبيعي وإدارهتا  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيف جمايل صأأأأأأأأأأأأون 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصأأأأون تعرتض سأأأأبي  اليت رئيسأأأأية التحدايت شأأأأاردون يف النقا  الد املوحد   لتذليلها.
التصأأنيف بشأأأن علومات املاالفتقار إىل مبا فيها، على سأأبي  الذدر ال احلصأأر، خارج بنو  اجلينات واسأأت دامها املسأأتداو، 

األقارب الة ية است داو مت حتديد . و األقارب الة ية للمحاصي  أنواع كث  من للامة اقتصادايً والسمات اهلالتكاثر وبيولوجيا 
 شأأأأأأأأأأأأأديد مت الت دماا.  حاليً مر ا هو عليه األاهتماو أدة م   يتطلب جمااًل ابعتباره  قب  التكاثريف أنشأأأأأأأأأأأأأطة ما  للمحاصأأأأأأأأأأأأأي 

والتنوع القدرة على الصأأمود يف سأأيا  خاصأأة ، نواع/السأأالالت األصأألية للمزارعنياألتوصأأيف وتقييم سأأني حت ضأأرورةعلى 
الوطنية و/أو اإلقليمية  السأأأأأأأأياسأأأأأأأأات واالسأأأأأأأأرتاتي يات ت، اعتة مجيع هذه التحدايت واالحتياجاتابلنظر إىل الغذائي. و 
ألنواع/السأأأأأأأأالالت األصأأأأأأأألية او  األقارب الة ية للمحاصأأأأأأأأي إمكاانت تسأأأأأأأأ   دام  لعلى أهنا ذات أمهية حامسة  املنسأأأأأأأأقة
  .للمزارعني



5 CGRFA/WG-PGR-10/21/2.1 

 

 اخلطوات التالية املمكنة -ااثلثً 
ا بني قطاعات الزراعة والبيئة واحلراجة والصأأحة إجراء حوار أدثر انتظامً شأأاردني يف النقا  أن املاعتة العديد من  -14
 للنظر . وميكن يف املزرعةيف موقعها الطبيعي وإدارهتا  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصأأأأأأأأأأأأأأون لتعزيز  عنه ىنال غ رأم

منفعة متبادلة، مث  مجع األموال  ذاتالختاذ إجراءات مشأأرتدة   منطلًقا شأأك  يأن املسأأائ  ذات االهتماو املشأأرت   يف هذه
  وجيهية ألفض  املمارسات.خطون تووضع   لصةوتبادل الدروس املست

  اأدثر انتظامً  بشأأأأأأأأأك اخلةات وأفضأأأأأأأأأ  املمارسأأأأأأأأأات لتبادل  سأأأأأأأأألطت الندوة الضأأأأأأأأأوء على طلب واضأأأأأأأأأحدما  -15
نظمة املتبوأ ت. و الطبيعي ، مبا يف ذل، يف الةام  التكميلية خارج املوقعيف املزرعةالتنوع احملصويل وإدارته صون ما يتعلق ب يف

يح جلماعة العم  هي تتاملعلومات وتنمية القدرات، و توف  عقد اجتماعات أصأأأأحاب املصأأأألحة، و ا يسأأأأمح هلا بجيدً  اموقعً 
يف السأأأياسأأأات اخلاصأأأة هبم جتارب أصأأأحاب املصأأألحة وأفضأأأ  املمارسأأأات  إدراجييسأأأر من شأأأأنه أن  إدارايً يئة هيكاًل واهل

  .على الصعيد العاملي وبرام  العم  وأولوايت التموي 

 ةاملطلوب اتالتوجيه -اابعً ر 

 )لقياو مبا يليانظمة املأبن تطلب إىل توصية اهليئة  يف مجاعة العم قد ترغب  -16

  وضأأأأأأع الصأأأأأأيغة النهائية لتقرير الندوة الدولية األوىل ألصأأأأأأحاب املصأأأأأألحة املتعددين بشأأأأأأأن املوارد الوراثية النباتية
 لألغذية والزراعة ونشره وتوزيعه على نطا  واسع؛

 ،الوراثية النباتية لألغذية املوارد صأأأأأأأأأون تنظيم ندوات بشأأأأأأأأأأن بمن خارج امليزانية؛  الالزمةا بتوافر املوارد رهنً  والقياو
 ؛ات منتظمة ابلتعاون مع املعاهدةعلى فرت  يف املزرعةيف موقعها الطبيعي وإدارهتا  والزراعة

  من املعاهدة. 6و 5واملادتني  لتنفيذ خطة العم  العاملية الثانية ادعمً لكرتونية من الندوات اإل جمموعةوتنظيم 

 


