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 مقدمة -أوالً 

)اهليئة(، يف دورهتا العادية السابعة عشرة، من منظمة األغذية والزراعة  طلبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -1
إعداد دراسةةة اسةةتقةةةائية عن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من أثري، لا يشةةمل 

لةةةةةةادرة عن اهليئة اةكومية الدولية املعنية بتغري مراعاة التقارير اخلاصةةةةةة بشةةةةةأن النظل اليية والب رية االفجوات املعرفية، مع 
  1.املناخ، وغريها من التقارير واملوارد ذات الةلة املتاحة، لا يف ذلك أمثلة من مناطق وقطاعات فرعية خمتلفة

وطلبت اهليئة من مجاعات العمل الفنية اةكومية الدولية التابعة هلا )مجاعات العمل( اسةةةةةةةةةةةةةةتعرا  الدراسةةةةةةةةةةةةةةة،  -2
 2توجيهات للهيئة بشةةةةةةةةأن إعدادي.تضةةةةةةةةت أنبه يتوجبت إجراع تقييل عاململ لدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، إعطاع ا وإذا

  3كما طلبت اهليئة من األمانة إعداد مشروع خطة عمل لكمل تستعرضه مجاعات العمل التابعة هلا خالل دوراهتا املقبلة.
ئة السةةةةةةةةةةةةةابق بشةةةةةةةةةةةةةأن تغري املناخ، وتقدم النتائج الرئيسةةةةةةةةةةةةةية للدراسةةةةةةةةةةةةةة وتقدم هذي الوثيقة حملة عامة عن عمل اهلي -3

ا يف عمل اهليئة بشةةةةةةةةةةأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وتق   االسةةةةةةةةةةتقةةةةةةةةةةةائية، وتةةةةةةةةةةةف كيف ينعك  تغري املناخ حاليً 
تفاصةةةةةةيل العمل املتعلق األنشةةةةةةطة الر قد ترغت اهليئة يف النظر فيها كجزع من عملها املسةةةةةةتقبلمل بشةةةةةةأن تغري املناخ. وترد 

أنشةةطة منظمة األغذية والزراعة بشةةأن  بعنوانبعمل اهليئة يف إطار اسةة اتيجية تغري املناخ ملنظمة األغذية والزراعة يف الوثيقة 
 . 4بتغري املناخ

 معلومات أساسية –ا اثنيً 

تغري املناخ يف إطار برانمج عملها أقربت اهليئة يف دورهتا العادية الثانية عشةةةةةةةةةةةةرة وةاجة إ  تناول ، 2009يف عام  -4
نشةةرة عامة وصةةدرت   2011.6سةةلسةةلة من الدراسةةات القطاعية، ن شةةرت يف عام وأدبى ذلك إ  إعداد  5املتعدد السةةنوات.

 2015.7تستند إ  الدراسات القطاعية يف عام 
الوراثية لألغذية والزراعة، ، وافقت اهليئة على ضةةرورة وضةةع برانمج عمل بشةةأن تغري املناخ واملوارد 2011ويف عام  -5

ا إ  العناصر األربعة الرئيسية التالية: االس اتيجيات والسياسات؛ واألدوات وطلبت من أمينها وضع ذلك اليانمج استنادً 
ج ، اعتمدت اهليئة برانم2013ويف عام  8والتكنولوجيا للموارد الوراثية وتغري املناخ؛ وإقامة الشةةةراكات؛ ورصةةةد التقدم احملرز.

اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعل ، أقربت اهليئة 2015ويف عام  9العمل بشةةةةةةةةةةةةأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة.
ويف خالل العةةام  10)اخلطوط التوجيهيةةة(.إدراج التنوع الوراثمل يف ختطيط التكيف مع تغري املنةةاخ على املسةةةةةةةةةةةةةةتوى الوط  

                                                      
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  29الفقرة  1
 .املرجع نفسه 2
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  30الفقرة  3
 Inf.10-AnGR-CGRFA/WG/11/21الوثيقة   4

 .Report-CGRFA/12/09من الوثيقة  78الفقرة  5
 .60و 57و 56و 55و 54و 53و  48أنظر واثئق الدراسات األساسية رقل  6
 روما.أدوار املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.  –التكيبف مع تغريب املناخ . 2015منظمة األغذية والزراعة.  7
 .Report-CGRFA/13/11من الوثيقة  52الفقرة  8
 . Report-CGRFA/14/13 من الوثيقة 36الفقرة  9

 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  34الفقرة  10

http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf#page=11
http://www.fao.org/3/a-ak532e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb386e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb390e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb507e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb696e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb392e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb695e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm660e.pdf
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كما وافقت اهليئة على التنقيت املق     11اخلطوط التوجيهية ودعا البلدان إ  تنفيذها.نفسةةةةةةةةةةةةةةه، وافق م  ر املنظمة على 
 2016.12-2015ليانمج عملها بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لف ة 

بت اهليئة ولتقدم احملرز يف تنفيذ برانمج العمل بشةةةةةةةةةةةةةةأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية ، رحب 2017ويف عام  -6
كما طلبت من منظمة األغذية   13الزراعة، وقررت دمج العمل بشةةةةةةةةةةةةةةأن تغري املناخ يف برانمج عملها املتعدد السةةةةةةةةةةةةةةنوات.و 

والزراعة ضةةةةةمان دمج عمل اهليئة بشةةةةةأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة بشةةةةةكل كامل يف ا طار االسةةةةة اتيجمل 
  14للمنظمة واس اتيجيتها بشأن تغري املناخ.

، طلبت اهليئة إعداد دراسة استقةائية عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري 2019وكما ذ كر أعالي، يف عام  -7
  15لكمل تسةةةةةتعرضةةةةةه مجاعات العمل التابعة هلا خالل دوراهتا املقبلة.املناخ، وطلبت من األمانة إعداد مشةةةةةروع خطة عمل 

( 13 األغذية والزراعة لإلجراعات املتةةةةةةةلة وملناخ )هدم التنمية املسةةةةةةتدامةتقييل دعل منظمة ل ومت وضةةةةةةع الةةةةةةةيغة النهائية
  16.(2017) وتنفيذ اس اتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تغري املناخ

 دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه –اثلثاً 

دور املوارد الوراثية  بعنوانالدراسةةةةةةةةةة االسةةةةةةةةةتقةةةةةةةةةةائية الواردة يف الوثيقة أعدت املنظمة  17اسةةةةةةةةةتجابة لطلت اهليئة، -8
وتسةةةةةةةةةتند الدراسةةةةةةةةةة االسةةةةةةةةةتقةةةةةةةةةةائية، الر مت إعدادها . 18لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه

الةةةةةةةادرة منذ ذلك  املطبوعاتعالي، ومراجعة املذكورة أ 2015ولتعاون مع الشةةةةةةركاع، إ  النشةةةةةةرة العامة الةةةةةةةادرة يف عام 
االح ار العاململ املناخ بشةةةأن  اةني. وهمل أتخذ يف االعتبار التقارير اخلاصةةةة الر أعدهتا اهليئة اةكومية الدولية املعنية بتغري

                                                      
 . C 2015/REPمن الوثيقة  52الفقرة  11
 . Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  35الفقرة  12
 . Report Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  27الفقرة  13
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  27الفقرة  14
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  30الفقرة  15
 .PC 130/12 Supp.1؛ والوثيقة  PC 130/12الوثيقة  16
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  29الفقرة  17

 Inf.11-AnGR-CGRFA/WG/11/21 الوثيقة  18

http://www.fao.org/3/a-mo153e.pdf
http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf#page=11
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. 20وتغري املناخ واألراضةةةةةةمل، 19درجة مئوية، 1.5لقدار  م أصةةةةةة ا  وقدب  21واحمليطات والغالم اجلليدي يف ظلب مناخ متغريب
احملاصةةةةةيل وتربية الثروة اةيوانية، وكذلك وحثون من اجلامعات واجلماعة االسةةةةةتشةةةةةارية  املةةةةةةل ة الرئيسةةةةةيون من صةةةةةناعات
 للب وث الزراعية الدولية، مدخالهتل.

وتركز الدراسةةةة االسةةةتقةةةةائية بشةةةكل أسةةةاسةةةمل على حالة االسةةةتخدامات اةالية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  -9
تكييف القطاعات الزراعية مع تغري املناخ. كما تسةةةتكشةةةف رياثر تغري املناخ على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وأتخذ  يف

 يف االعتبار أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته.
وراثية لألغذية والزراعة، وهمل ال تزال قيد الدرس، وهناك إمجاع و ت دراسةةةةةةةةةةةةةةة أتثريات تغري املناخ على املوارد ال -10

علممل على أن هذي التأثريات سةةةةةةةةةةةةلبية للغاية. و لك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة القدرة على املسةةةةةةةةةةةةامهة بشةةةةةةةةةةةةكل كبري 
املائية مع تغري املناخ، كما أهنا  تلك تكييف إنتاج احملاصةةةةةيل والثروة اةيوانية والغاوت ومةةةةةةايد األ اك وتربية األحياع  يف

املسةةةامهة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ. ويف حني أن هناك العديد من األمثلة حول العامل الر توضةةةت هذي  القدرة على
ملنةةاخ ا من اسةةةةةةةةةةةةةة اتيجيةةات التكيف مع تغري اا مهمةةً ا مكةةانيةةة، فةةان املوارد الوراثيةةة لألغةةذيةةة والزراعةةة ال تعتي عةةادة جزعً 

ا منه. وتشةةةري الدراسةةةة االسةةةتقةةةةائية إ  أن تفاصةةةيل التخفيف من ا مفروغً ا ما يتل اعتبارها أمرً والتخفيف من وطأته؛ وغالبً 
، وختلص إ  أنه جيت عر  التوصةةيات أهنا م ابطة بشةةكل كبري مع وطأة تغري املناخ والتكيف معه ختتلف حبسةةت القطاع

بكل قطاع، مع االع ام أبن العديد من قضةةةةةةةامل تغري املناخ مشةةةةةةة كة بني بشةةةةةةةأن السةةةةةةةياسةةةةةةةات من خالل منظور خا  
حني أن العديد من البلدان لديها سةةةةةةياسةةةةةةات معمول  ا تسةةةةةةمت بدمج االسةةةةةةتخدام املسةةةةةةتدام  القطاعات. ومع ذلك، يف

 أهنا ال توفر سةةةةةةةةةةةةةةوى للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف اسةةةةةةةةةةةةةة اتيجيات التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه، إال
 السياسات أو عن أتثريها. القليل من املعلومات حول تنفيذ هذي

كما خلةت الدراسة االستقةائية إ  أنه جيت مواصلة تعزيز مسامهات توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  -11
طأته يف مجيع القطاعات، حيث وصةةوهنا وتربيتها واسةةتخدامها بشةةكل مسةةتدام يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من و 

أن إمكانية اسةةةةةتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه ال تزال غري مسةةةةةتغلة 

                                                      
D. Roberts, Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner-V. Masson , يف:السياسات.  . ملخص لةانعمل2018املناخ. اهليئة اةكوميبة الدوليبة املعنيبة بتغري 19

J. Skea, P. R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, 

M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor & T. Waterfield, eds. . للهيئة . تقرير خا  درجة مئويبة 1.5العاململ لقدار االح ار
مئويبة فوق مستوملت ما قبل العةر الةناعمل، واملسارات العامليبة ذات  درجة 1.5لقدار العاململ ( بشأن رياثر االح ار IPCCاةكوميبة العنيبة بتغري املناخ )

. املنظمة ، وجهود القضاع على الفقرالةلة النبعااثت غازات االحتباس اةراري، يف سياق دعل التةدي العاململ خلطر تغري املناخ، والتنمية املستدامة
 (./https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spmالدوليبة لألرصاد اجلويبة، جينيف، سويسرا. )متا  أيًضا على الرابط: 

P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-: يف. السياسات لةانعململخص . 2019بتغري املناخ. اهليئة اةكوميبة الدوليبة املعنيبة  20

Delmotte, H.- O. Pörtner, D.C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey,  
S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi & J. Malley, eds. 

بشأن تغري املناخ، والتة بر، وتدهور األراضمل، وا دارة املستدامة لألراضمل، واألمن الغذائمل، وتدفقات تغري املناخ واألراضمل: هو تقرير خا  للهيئة . 
  غازات االحتباس اةراري يف النظل ا يكولوجيبة األرضيبة.

 (.policymakers-for-https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary/ الرابط: متا  على)
بتغري املناخ بشأن احمليطات والغالم اجلليدي يف ظل التقرير اخلا  للهيئة اةكوميبة الدوليبة املعنيبة . 2019بتغري املناخ.اهليئة اةكوميبة الدوليبة املعنيبة   21

 ,H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría. تغري املناخ

M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama & N.M. Weyer, eds. .جينيف، سويسرا  

 (.https://www.ipcc.ch/srocc/على العنوان التايل: )متا  

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary-for-policymakers/
https://www.ipcc.ch/srocc/
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حد كبري. ومن وجهة نظر السةةياسةةات، خلةةةت الدراسةةة إ  أن دمج ا جراعات املتعلقة بتغري املناخ يف العمل العاملية  إ 
 ئة والسياسات واالس اتيجيات الوطنية ذات الةلة همل وسيلة فعالة لت قيق هذا اهلدم.للهي
رغل وجود قدر متزايد من املعرفة العلمية املتاحة  ،وو ضةةةةافة إ  ذلك، خلةةةةةت الدراسةةةةة االسةةةةتقةةةةةائية إ  أنه -12

ألنواع معه بشةةةةةةةةةةةةكل عام، فانه ال يوجد حول أتثري تغري املناخ على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتكيف السةةةةةةةةةةةةالالت وا
سةةةةةةةةوى القليل من البياانت حول حالة تنفيذ جهود الت سةةةةةةةةني الوراثمل الر تسةةةةةةةةتهدم القدرة على الةةةةةةةةةمود يف وجه تغري 

ا. وعالوة على ذلك، تفتقر بعض ا منها بشةةةأن حالة تب  املوارد الوراثية املقاومة للمناخ املسةةةتنبطة حديثً املناخ، والقليل جدً 
إ  البياانت الشةةةةةةةةاملة عن السةةةةةةةةمات ذات الةةةةةةةةةلة ولتكيف مع تغري معلومات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اةالية  نظل

موقع  نشةةةةر املادة الوراثية املناسةةةةبة يف فان إمكاانت التخفيف من وطأته، ويف حالة وجود معلومات عن السةةةةمات املناخ أو
يشةةةةةةةكل مشةةةةةةةكلة. وتعد نظل نشةةةةةةةر البياانت بشةةةةةةةأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتربيتها مجيعها مهمة لتطوير  معني قد

 اس اتيجيات التكيف والتخفيف الر أتخذ يف االعتبار إمكاانت املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. 

 تغري املناخ ضمن عمل اهليئة –ا رابعً 

التابعة أحد مسةةارات العمل الشةةاملة لعدة قطاعات يف خطة العمل املتعددة السةةنوات يف حني أن تغري املناخ هو  -13
 ية. اتيف التقييمات العاملية القطاعية والةكوك السياس للهيئة، فانه ينعك  أيًضا

 تغري املناخ والتقييمات العاملية للهيئة
تغري املناخ، وال سةةةةةةةةةةةةةيما رياثر تغري املناخ على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وعلى  تقارير حالة العاملتتناول مجيع  -14

ا، بدرجة أقل، التكيف مع تغري املناخ، ويف حالة املوارد الوراثية اةيوانية واملوارد الوراثية اةرجية أيضً  إدارهتا. وتتناول التقارير
 التخفيف من وطأة تغري املناخ. 

حةالةة التنوع البيولوجمل والتقرير عن  22حةالةة املوارد الوراثيةةة املةائيةةة لألغةذيةة والزراعةة يف العةةاملعن التقرير  يشةةةةةةةةةةةةةةريو  -15
تغري املناخ على أنه من بني الدوافع الرئيسةةية الر ت ثر بشةةكل إ  ، 2019اللذان ن شةةرا يف عام  23لألغذية والزراعة يف العامل،

ويناقش التقرير عن حالة  املائية لألغذية والزراعة والتنوع البيولوجمل لألغذية والزراعة.مباشر على املوارد الوراثية  مباشر وغري
التنوع البيولوجمل لألغذية والزراعة يف العامل العديد من جوانت الروابط بني التنوع البيولوجمل وتغري املناخ، لا يف ذلك األطر 

الر تنظل  وجمل لألغذية والزراعة يف توفري خدمات النظام ا يكولوجملاألسةةةاسةةةية والقانونية يف هذا اوال ودور التنوع البيول
التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العام االحتياجات والثغرات املتعلقة حبفظ املوارد  املناخ. وحيدد

 لر جيت معاجلتها يف ما يتعلق بتغري املناخ.  الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتطويرها واستخدامها بشكل مستدام، وا
التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية ا، مثل وسةة د مسةةألة تغري املناخ يف التقارير املسةةتقبلية أيضةةً  -16

لثالث عن حالة املوارد إعداد التقارير القطرية للتقرير اا. وتشةةةةةةةري الوثيقة ذات الةةةةةةةةلة بعنوان الذي يتل إعدادي حاليً  والزراعة
وتدعو البلدان إ  ا جابة  2012االهتمام املتزايد بتغري املناخ منذ عام  إ  24،الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل

السةةةةةةةةةة الني التاليني: اكيف أثرت اسةةةةةةةةةةتجاوت املزارعني لتغري املناخ على إدارة املزرعة واسةةةةةةةةةةني املوارد الوراثية النباتية  على

                                                      
22 EN.pdf5256en/CA5256ca/3http://www.fao.org/ 
23 EN.pdf3129en/CA3129ca/3http://www.fao.org/ 
 .Inf.1-CGRFA/17/19/9.4الوثيقة  24
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؟ا وو ضافة إ  ذلك، ستتا  للبلدان الفرصة لإلبالغ عن دور  بت مالحظتهالألغذية والزراعة؟ وما همل االجتاهات الر 
والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته يف تقاريرها السةةردية املوجزة. واتوي  املوارد الوراثية النباتية لألغذية

 على أداة الت قق اخلطوط التوجيهية  عداد التقارير القطرية للتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية اةرجية لألغذية والزراعة 
رد الوراثية اةرجية واسةةةةةتخدامها يف اسةةةةة اتيجياهتا الوطنية للتكيبف مع : اعدد البلدان الر أدجمت صةةةةةون املوا3-1-4-وع

  25تغري املناخا.

 تغري املناخ والةكوك السياسية التابعة للهيئة
ا متزايد األمهية يف الةكوك السياسية الر أعدهتا اهليئة استجابًة للتقييمات العاملية. يلعت تغري املناخ دورً  -17

للموارد الوراثية اةيوانية، على سبيل املثال، إ  تغري املناخ يف اهلدم طويل األجل وال األولوية  خطة العمل العاملية وتشري
ومع ذلك، فان تنفيذ  26)الةون(. 3)االستخدام املستدام والتنمية( ويف مقدمة جمال األولوية االس اتيجية  2 االس اتيجية

  27يف الرصد املستمر لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اةيوانية.ا األنشطة املتعلقة بتغري املناخ غري مدرج حاليً 
وعند استعرا  خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اةيوانية، دعا كل من اهليئة، يف دورهتا العادية السادسة  -18

 ةالوطني اخلططاألعضاع إ  دمج التنوع الوراثمل اةيواين يف  3/2017،29وم  ر منظمة األغذية والزراعة، يف القرار  28عشرة،
للتكيف مع تغري املناخ، ومعاجلة إمكاانته يف كل من جهود التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه، وطلبا من املنظمة 

متها وتوجهاهتا يف ضوع الت دملت استعرا  التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اةيوانية ومدى مالع
ا يف النداعات املستقبلية ا مهمً ا دورً والفر  اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية اةيوانية. وقد يلعت تغري املناخ أيضً 

   30ة اةيوانية.املوجهة لتقدمي اق احات لوجت اس اتيجية التمويل اخلاصة بتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثي
 13اتوي خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على إشارات إ  تغري املناخ يف و  -19
 31ا ذات أولوية عاملية بشأن االستخدام املستدام والةون، وبناع قدرات م سسية وبشرية مستدامة.نشاطً  18أصل  من
مشروع أو  32امل شرات املركبة األرفع مستوى لغاملت املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةذلك، ال يشري أي من  ومع

 33الةيغة املنق ة  عداد التقارير من أجل رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
 إ  تغري املناخ. 

 ا.  يف مجيع جماالت األولوية االس اتيجية اخلاصةوارد الوراثية اةرجية إ  تغري املناخ وتشري خطة العمل العاملية للم -20
ادعل التكيف مع تغري املناخ واةدب من رياثري من خالل ا دارة السليمة -14وو ضافة إ  ذلك، تعاجل األولوية االس اتيجية 
مسألة تغري املناخ على وجه الت ديد. وهمل تشري إ  املخاوم اةالية  -34واالستخدام املستدام للموارد الوراثية اةرجيةا

                                                      
 .Inf.1-CGRFA/17/19/10.3الوثيقة  25
26 e.pdf1404a-a/3http://www.fao.org/ 
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 .Report Rev.1-CGRFA/16/17املرفق دال من الوثيقة  28
 عاململ خبطة العمل العاملية للموارد الوراثية اةيوانية.التأكيد جمدًدا على االلتزام ال : 3/2017القرار  29
 .Inf.2-CGRFA/17/19/11.2الوثيقة  30
31 .pdf00e2624e/i2624i/3http://www.fao.org/ 
 . 67وثيقة دراسة املعلومات األساسية رقل  32
 .Inf.6-CGRFA/17/19/9.2الوثيقة  33
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 ألص ا  املتزايدة بشأن تغري املناخ وأتثرياته على النظل ا يكولوجية، وكيف يشكل أداع نظل ا نتاج املرتبطة ولغاوت ادملً 
وريليات التكيف اخلاصة  ا بشكل أفضل. املةل ة يف ما يتعلق إبدارة املوارد الوراثية اةرجية لفهل أنواع الغاوت 

ا مدى دمج صون املوارد أيضً  35األدوات الر اعتمدهتا اهليئة لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اةرجية وتتبع
ة التمويل وعالوة على ذلك، فان اس اتيجيالوراثية اةرجية واستخدامها يف اس اتيجيات التكيف الوطنية مع تغري املناخ. 

تشجع البلدان على تعميل صون املوارد الوراثية اةرجية وتطويرها  36لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اةرجية
واستخدامها يف إجراعات واسعة وشاملة تقودها البلدان هتدم إ  تعزيز التكيف القائل على الغاوت وتدابري التخفيف 

 وطأة تغري املناخ. من
 وثيقةال تناول الةكوك السياسية املستقبلية التابعة للهيئة مسألة تغري املناخ بقدر كبري من التفةيل. وتشريت وقد -21
الر مت وضعها  37املشروع املنقت لوثيقة تقدير االحتياجات وا جراعات املمكنة، –التنوع البيولوجمل لألغذية والزراعة  عن

عن حالة التنوع البيولوجمل لألغذية والزراعة يف العامل، إ  تغري املناخ يف أماكن متعددة، لا يف ذلك األساس  للتقريراستجابة 
مشروع  )إدارة التنوع البيولوجمل لألغذية والزراعة(. ووملثل، فان 2املنطقمل واألهدام وضمن جمال األولوية االس اتيجية 

ية املائية لألغذية والزراعة، الذي ستنظر فيه اهليئة يف دورهتا العادية الثامنة عشرة خطة العمل العاملية بشأن املوارد الوراث
الةلة  القادمة، يوفر فرصة لالتفاق على ا جراعات املتعلقة بتغري املناخ، لا يف ذلك دمج املعلومات عن السمات ذات

 للموارد الوراثية املائية.  ولتخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه يف نظام املعلومات اجلديد

 مشروع خطة عمل بشأن تغري املناخ –ا خامسً 

اهليئة يف دورهتا العادية السادسة عشرة إبدماج عملها بشأن تغري املناخ يف برانمج يف ضوع القرار الةادر عن  -22
خطة العمل املتعددة السنوات. عملها املتعدد السنوات، ينبغمل أن ينعك  العمل املستقبلمل بشأن تغري املناخ كمسار عمل يف 

 برانمج العمل املتعدد السنوات.األول مشروع منقت عن مسار العمل بشأن تغري املناخ يف  املرفق ويرد يف
وادث التفاعالت بني التنوع البيولوجمل لألغذية والزراعة، لا يف ذلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وتغري املناخ  -23

يزال  مل ومستوى األنواع ومستوى نظام ا نتاج. وبناعً على نتائج الدراسة االستقةائية، من الواضت أنه العلى املستوى الوراث
هناك العديد من الفجوات املعرفية حول التفاعالت على مجيع املستوملت. وتظهر الدراسة، على وجه اخلةو ، أن هناك 

ت واملعلومات املتعلقة وملستوى الوراثمل ويف ما يتعلق بيامج البياانيف فجوات الحاجة إ  إجراع املزيد من الب وث لسد 
 ال بية املتعلقة بتغري املناخ يف القطاعني العام واخلا .

بعض البلدان لديها سياسات مطبقة لدمج االستخدام املستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف  أنب مع و  -24
ت املتعلقة بتنفيذ هذي السياسات وأتثريها اندرة. وميكن أن توفر عملية إعداد ا جراعات بشأن تغري املناخ، فان املعلوما

التقارير الر اركها الدولة نظرة عامة عاملية أفضل على السياسات الوطنية وتنفيذها، كما ستشكل فرصة للبلدان ملراجعة 
 على املستوى الوط .سياساهتا وبراجمها املناخية املتعلقة وملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 وميكن أن تتكون خطة عمل اهليئة بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري املناخ من مخسة عناصر تكميلية.  -25
                                                      

 .CGRFA-16/17/20الوثيقة  35
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  املرفق دال  36
 . BFA-CGRFA/NFP-2/21/2ولوثيقة  املرفق األول  37
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 تطوير هنج مش ك ملعاجلة مسألة تغري املناخ يف التقييمات العاملية والةكوك السياسية التابعة للهيئة

ية التابعة للهيئة ولفعل إ  تغري املناخ، وإن كان ذلك بدرجات اتالسياستشري التقييمات العاملية والةكوك  -26
متفاوتة. وقد ترغت اهليئة يف اديد هنج مش ك جلميع القطاعات، لا يف ذلك التنوع البيولوجمل لألغذية والزراعة، حول 

 ية املستقبلية.اتكيفية معاجلة مسألة تغري املناخ يف التقييمات والةكوك السياس

 استبياانت البلدان وأص ا  املةل ة بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة

االتةال الوطنية تعبئته. ويتضمن  جهاتيرد يف املرفق الثاين  ذي الوثيقة، مشروع منوذج استبيان وط  يتعني على  -27
ري املتعلقة بدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أسئلة عن تنفيذ السياسات وجيمع معلومات عن األنشطة على املستوى القط

يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته، لا يف ذلك ا جراعات املتعلقة بتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية. وميكن 
ارسات تغري املناخ استبياانت أص ا  املةل ة ا ضافية على اةةول على املزيد من التفاصيل عن تنفيذ هن ج وممأن تركز 

ذات الةلة. وميكن أن تساعد نتائج االستبيان على استكمال املعلومات الر مت مجعها حىت اآلن من خالل أطر املراقبة 
لتنفيذ خطط العمل العاملية، وتكون لثابة خطة أساس لتقارير حالة العامل املستقبلية لكمل تتل معاجلة مسألة املناخ وستمرار 

 ات اهليئة. يف مجيع تقييم

 نشر الدراسة االستقةائية

بعد استعراضها من قبل مجاعات العمل واهليئة، من املتوقع أن ي نشر مشروع الدراسة االستقةائية كوثيقة من  -28
العامل أو يف الة اةلتقارير  اصة ولقطاعات من الدراسة أساًساواثئق منظمة األغذية والزراعة. وميكن أن تشكل املواضيع اخل

 الدراسات املواضيعية الداعمة هلا.

 مراجعة اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعل دمج التنوع الوراثمل يف التخطيط الوط  للتكيف مع تغري املناخ

، 2015، على التكيف. ومع ذلك، منذ عام 2015الر اعتمدهتا اللجنة يف عام  38تركز اخلطوط التوجيهية، -29
ويشدد كالمها  39تغري املناخ،اخلاصة بأن الزراعة واس اتيجية منظمة األغذية والزراعة اعتماد عمل كورونيفيا املش ك بش مت

 حبيثدور قطاعات الزراعة يف التخفيف من رياثر تغري املناخ. وقد يتطلت ذلك مراجعة للخطوط التوجيهية الطوعية على 
 .من التأثريات تشمل التخفيف

 والزراعة، لا يف ذلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، يف عمل املنظمة بشأناسني تكامل التنوع البيولوجمل لألغذية 
 تغري املناخ 

دعل منظمة األغذية والزراعة لإلجراعات املتةلة وملناخ )هدم التنمية املستدامة الذي أجري عن  ولنظر إ  التقييل -30
، قد ترغت اهليئة يف أن توصمل املنظمة إبدماج (2017) ملناخمنظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغري ا اس اتيجية( وتنفيذ 13

 قضامل التنوع البيولوجمل لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ولكامل يف عملها املستقبلمل بشأن تغري املناخ.

                                                      
38  e.pdf4940e/i4940i/3http://www.fao.org/ 
39  e.pdf7175i-a/3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/i4940e/i4940e.pdf
http://www.fao.org/3/i4940e/i4940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf
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 التوجيهات املطلوبة –ا سادسً 

 لا يلمل:  يف القيامالعمل مجاعة قد ترغت  -31
ا ولدراسة االستقةائية عن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف علمً  األخذ ((1

 أبن تطلت اهليئة من املنظمة نشرها؛ وأن توصملمن وطأته 
 مشروع مسار العمل بشأن تغري املناخ يف برانمج العمل املتعدد السنوات، على الن و الوارد يف املرفق استعرا  ((2

 اهليئة أبي تغيريات قد تكون مطلوبة؛ وأن توصملاألول  ذي الوثيقة، 
االستبيان القطري بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، على الن و الوارد يف املرفق  استعرا  ((3

 .الثاين  ذي الوثيقة، والطلت إ  األمانة أبن تدمج تعليقاهتا يف نسخة منق ة
 العمل أبن توصمل اهليئة لا يلمل:مجاعة كما قد تود  -32

تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، والطلت من املنظمة تعميل  بشأناالستبيان القطري  استعرا  ((1
 االستبيان على البلدان وعر  النتائج على الدورات القادمة جلماعات العمل واهليئة، للنظر فيها؛

لدعل إدماج التنوع الوراثمل يف التخطيط الوط  للتكيف  من املنظمة مراجعة اخلطوط التوجيهية الطوعية الطلت ((2
 مع تغري املناخ واق ا  التغيريات، حست االقتضاع، لتنظر فيها مجاعات العمل واهليئة؛

من املنظمة وضع هنج مش ك جلميع قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة حول كيفية معاجلة مسألة  الطلت ((3
 تغري املناخ يف التقييمات والةكوك السياسية املستقبلية، لتنظر فيها مجاعات العمل واهليئة؛

الوراثية لألغذية والزراعة بعني االعتبار من املنظمة أبن أتخذ التنوع البيولوجمل لألغذية والزراعة واملوارد  الطلت ((4
 بشكل كامل يف عملها املستقبلمل بشأن تغري املناخ.
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 املرفق األول

 (2029-2021)برانمج العمل املتعدد السنوات: املخرجات واملعامل البارزة املتعلقة بتغري املناخ 
 

الدورة الثانية 
 والعشرون

2029 

الدورة احلادية 
 والعشرون

2027 

 الدورة العشرون

2025 

 الدورة التاسعة عشرة

2023 

الدورة الثامنة 
 عشرة

2021 

 

استعرا  العمل بشأن 
تغري املناخ واملوارد 

 الوراثية لألغذية والزراعة

متابعة االستبيان  
الوراثية  املوارد بشأن

لألغذية والزراعة 
 وتغري املناخ

 

نتائج االستبيان 
املوارد  بشأنالقطري 

الوراثية لألغذية 
 والزراعة وتغري املناخ

 
استعرا  اخلطوط 
التوجيهية الطوعية 

 املنق ة

استعرا  العمل 
بشأن تغري املناخ 
واملوارد الوراثية 
 لألغذية والزراعة

 تغري املناخ
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 املرفق الثاين

 مشروع استبيان بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري املناخ
 

ا أمهيتها يف نف  يطر  تغري املناخ ادملت جديدة أمام إدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف العامل، ولكنه ييز أيضً 
دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف وأشارت الدراسة االستقةائية بشأن الوقت. 
اصة بتغري املناخ ختتلف حبست القطاع. ويهدم االستبيان اةايل املوجه إ  اةكومات الوطنية أن التفاصيل اخل إ معه 

إ  مجع املعلومات على املستوى القطري حول األنشطة املتعلقة بدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري 
 املناخ والتخفيف من وطأته.

 البلد: 
 الوظيفة(:من إعداد )االسل،  
 التاريخ: 

 
جرد ةالة صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اةالية يف سياق التكيف مع تغري تقييل/: هل أجرى بلدك عملية 1الس ال 

؟ يرجى ا شارة إ  من اختذ واملخاطرالقوة والضعف والفر   واطنن وطأته، وهل تضمن ذلك اليالً ملاملناخ والتخفيف م
 ومىت متب ذلك؟ –جهة حكومية، جهة حبث، منظمة غري حكومية/منظمة من منظمات اوتمع املدين  –ا جراع 

 ال
إذا كانت ا جابة 
 نعل، فمن ومىت؟

نعل، عملية 
 تقييل فقط

واليل تقييل نعل، عملية 
واطن القوة والضعف مل

 والفر  واملخاطر
 

املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية     
 والزراعة

املوارد الوراثية املائية لألغذية     
 والزراعة

 املوارد الوراثية اةرجية    
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة     

من الكائنات اةية الدقيقة 
 والالفقارملت
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املوارد الوراثية النباتية لألغذية     
 والزراعة

 
 نعل، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 1إذا كانت ا جابة على الس ال 

الر مت اديها  واستخدامها ةون املوارد الوراثية لألغذية والزراعةاملتةلة بخاوم امل: هل ضمن بلدك معاجلة 2الس ال 
الغذائمل ألهدام ا منائية الوطنية يف اواالت ذات الةلة، مثل األمن اخالل عملية التقييل/اجلرد، مع األخذ بعني االعتبار 

 والتغذية والة ة والتنمية الريفية وإدارة البيئة؟
  نعل ال
 املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية والزراعة  
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  
 املوارد الوراثية اةرجية  
 والالفقارملتاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات اةية الدقيقة   
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  

 
 نعل، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 2إذا كانت ا جابة على الس ال 

ثر ممارسات ا دارة على االستخدام املستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا تقييًما ألبلدك  أجرى: هل 3 الس ال
النظل ا يكولوجية الر توفبرها، وحدبد املمارسات األكثر مالعمة للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف خدمات  وعلى
 وطأته، وأتكد من فعاليتها؟ من

حدد املمارسات  ال
 األكثر مالعمة

نعل، ملمارسات إدارة 
 معينة ويف ظروم معينة

نعل، تقييل شامل 
 للقطاع أبكمله

 

لألغذية  املوارد الوراثية اةيوانية    
 والزراعة

املوارد الوراثية املائية لألغذية     
 والزراعة

 املوارد الوراثية اةرجية    

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة     
الكائنات اةية الدقيقة  من

 والالفقارملت
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املوارد الوراثية النباتية لألغذية     
 والزراعة

 نعل، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 3إذا كانت ا جابة على الس ال 
هل أجرى بلدك، خالل السنوات اخلمسة املاضية، اليالً لسيناريوهات تغري املناخ اةايل واملستقبلمل يف ما يتعلق  :4الس ال 

ة اهتمامات ولتأثري املتوقع على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، إما على نطاق وط  أو عي دراسات حملية، مع مراعا
قطاعات املوارد الوراثية املختلفة واآلاثر االجتماعية واالقتةادية على اوتمعات الريفية؟ إذا كانت ا جابة نعل، يرجى 

 ، منظمة غري حكومية/منظمة من منظمات اوتمع املدين.يةجهة حكومية، جهة حبث –ا شارة إ  من اختذ ا جراع 

إذا كانت ا جابة  ال
 من؟فنعل، 

نعل، على املستوى 
 احمللمل

نعل، على املستوى 
  الوط 

املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية     
 والزراعة

املوارد الوراثية املائية لألغذية     
 والزراعة

 املوارد الوراثية اةرجية    
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من     

الكائنات اةية الدقيقة 
 والالفقارملت

املوارد الوراثية النباتية لألغذية     
 والزراعة

 
 نعل، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 4إذا كانت ا جابة على الس ال 

ا للمخاطر وأوجه الضعف الستخدام املوارد الوراثية : هل أجرى بلدك، خالل السنوات اخلم  املاضية، تقييمً 5الس ال 
 –لألغذية والزراعة وصوهنا يف ما يتعلق بتغري املناخ؟ إذا كانت ا جابة نعل، يرجى ا شارة إ  من اختذ ا جراع 

 ، منظمة غري حكومية/منظمة من منظمات اوتمع املدين.يةحكومية، جهة حبث جهة
  نعل إذا كانت ا جابة نعل، فمن؟ ال
 املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية والزراعة   
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة   
 املوارد الوراثية اةرجية   
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املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات    
 اةية الدقيقة والالفقارملت

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   
 نعل، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 5إذا كانت ا جابة على الس ال 

: هل حدد بلدك الثغرات وأوجه الضعف يف القدرة على اختاذ ا جراعات املختلفة املرتبطة وستخدام املوارد الوراثية 6الس ال 
إذا كانت ا جابة نعل، فما همل الثغرات لألغذية والزراعة وصوهنا يف سياق التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته؟ 

 وأوجه الضعف الر مت اديدها؟
التخفيف: إذا كانت 
ا جابة نعل، يرجى 

 الت ديد

 التخفيف: 
 نعل/ال

التكيف: إذا كانت 
ا جابة نعل، يرجى 

 الت ديد

 التكيف: 
 نعل/ال

 

 الثغرات وأوجه الضعف امل سسية    
 الثغرات وأوجه الضعف الفنية    
 الثغرات وأوجه الضعف األخرى    

 
 : ما همل اواالت الر أخذها بلدك يف االعتبار يف خطة التكيف الوطنية اخلاصة به، من بني اواالت التالية؟7الس ال 

 اسني صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف املواقع الطبيعية وخارجها   
 الر يتل صوهنااملواد توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقييمها، لا يف ذلك اسني    

 اسني طرق اديد وإاتحة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املناسبة للظروم املعينة    
ا مع الظروم من احملتمل أن تكون أكثر تكيفً  إدخال أصنام وأنواع وأصنام وسالالت جديدة   

 املتغرية  
 تعزيز قدرة نظام ا نتاج على التكيف والةمود من خالل التنويع  

 خدمات النظام ا يكولوجمل مثل التلقيت وتنظيل اآلفات واألمرا  اسني جودة دعل وتنظيل    
 وتنظيل جودة املياي  
  جديدة من احملاصيل والثروة اةيوانية تطوير طرق أفضل ل بية أصنام وسالالت وأنواع  
 والغاوت واأل اك 
 تطوير طرق لبناع القدرات وا رشاد ونشر املعلومات  
 زملدة الوعمل بقيمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  
 جماالت أخرى: يرجى الت ديد  



15 CGRFA/WG-AnGR-11/21/8 

 

وجد يف بلدك خطة تكيف وطنية حمددة بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؟ هل حدد بلدك ا جراعات ت: هل 8الس ال 
الالزمة لدعل صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامه، مع مراعاة فر  ا جراعات املنسقة عي قطاعات املوارد 

 الوراثية لألغذية والزراعة؟ 
 كملتنعل، است    
 قيد ا عداد  
 ال  

 انعلا، يرجى ا شارة إ  عنوان الوثيقة ووصفها وتوفري  8: إذا كانت ا جابة على الس ال 1-8الس ال   
 رابط هلا. 

اقيد ا عدادا، عند أي خطوة من خطوات خطة التكيف للموارد  8: إذا كانت ا جابة على الس ال 2-8الس ال 
 بلدك؟يوجد الوراثية لألغذية والزراعة 

 اديد إطار خطة التكيف ونطاقها   
 الضعف واملخاطر املطلوبة ملواطن تقييمات الإجراع    
 اديد التأثريات املتوقعة للتغيريات األخرى   
 اديد التأثري ا ضايف املتوقع لتغري املناخ   
 اديد خيارات التكيف وتقييمها   
 لرصد املخاطر املتعلقة وملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  متكررةإنشاع عمليات    
 وإدارهتا   

 االا، فاذن: 8إذا كانت ا جابة على الس ال 
: إذا مل يقل بلدك بوضع خطة تكيف وطنية حمددة بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، هل أدمج استخدام 9الس ال 

 ا أو تلك املش كة بني القطاعات؟صوهنا يف خطط التكيف القطاعية األوسع نطاقً املوارد الوراثية لألغذية والزراعة و 

حدد اخلطة القطاعية أو  ال
  نعل اخلطة املش كة بني القطاعات

 املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية والزراعة   
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة   
 املوارد الوراثية اةرجية   
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات اةية الدقيقة    

 والالفقارملت
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 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   
ا للتكيف مع تغري املناخ : ما هو جمال )اواالت( إدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة الذي يعتيي بلدك مهمً 10الس ال 

 ته؟والتخفيف من وطأ
التخفيف: إذا 
كانت ا جابة 
نعل، يرجى 
 الت ديد

 التخفيف: 
 نعل/ال

التكيف: إذا 
كانت ا جابة 
نعل، يرجى 
 الت ديد

 التكيف: 
 نعل/ال

قطاع املوارد الوراثية 
 لألغذية والزراعة

 

 التوصيف     
املستدام االستخدام      

 واالختيار
 الةون     
 املوارد وتقاسل اةةول على     

 منافعها
 

: هو وضع بلدك ال تيبات امل سسية الالزمة لتعزيز دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط الوط  11الس ال 
 للتكيف والتخفيف؟

التخفيف: إذا كانت 
ا جابة نعل، يرجى 

 الت ديد

 التخفيف: 
 نعل/ال

التكيف: إذا كانت 
ا جابة نعل، يرجى 

 الت ديد

 التكيف: 
 نعل/ال

 ترتيبات م سسية ملا يلمل:

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة     
 بشكل عام

املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية     
 والزراعة

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة    
 املوارد الوراثية اةرجية    
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من     

 اةية الدقيقة والالفقارملتالكائنات 
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املوارد الوراثية النباتية لألغذية     
 والزراعة

 نعل، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 11إذا كانت ا جابة على الس ال 
: هل أعدب بلدك مواد ذات صلة ولسياسات من أجل زملدة وعمل صانعمل السياسات بقيمة املوارد الوراثية لألغذية 12الس ال 

 والزراعة؟ 
 نعل  
 ال  

 نعل، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 12إذا كانت ا جابة على الس ال 
، بني خطة التكيف/التخفيف الوطنية املقايضات هل حدد بلدك أوجه التآزر احملتملة، أو أوجه التعار  أو :13الس ال 

للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واجلوانت األخرى للتخطيط الوط  للتكيف/التخفيف، وهل أدرج ذلك يف أي من واثئق 
 السياسات الوطنية الر ية؟

إذا كانت ا جابة نعل، 
فما همل أوجه التآزر أو 

املقايضات ذات 
 الةلة؟

ا جابة نعل، إذا كانت 
حدد السياسة/اخلطة 

أو املش كة بني  القطاعية
 القطاعات

 ال نعل

 

املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية     
 والزراعة

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة    
 املوارد الوراثية اةرجية    
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من     

 الدقيقة والالفقارملتالكائنات اةية 
املوارد الوراثية النباتية لألغذية     

 والزراعة
 

التكيف  لسامهات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف ةاملتعلق ةالوطني اخلططهل مت أخذ ما يلمل يف االعتبار، يف  :14الس ال 
 الوطنية حول هذا املوضوع؟مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته، أو يف إعداد السياسات أو اخلطط 

  التكيف التخفيف
 اخلةائص املختلفة للموارد الوراثية وصوهنا واستخدامها )يرجى اديد القطاع(  
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خطط العمل العاملية اةالية للموارد الوراثية اةيوانية واةرجية والنباتية   
 إضافة خطط العمل العاملية عند اعتمادها( )يرجى الت ديد( )يرجى

 أمهية اتباع هنج متكامل عي خمتلف قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  
 صكوك أخرى ذات صلة )يرجى الت ديد(  
امل سسات املختلفة املشاركة يف توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا   

 واستخدامها )يرجى اديد القطاع(
وضعها  عداد التقارير القطرية لتقارير حالة املوارد ال تيبات التعاونية الر مت   

 الوراثية النباتية واةيوانية واةرجية واملائية العاملية )يرجى اديد القطاع(
ال تيبات امل سسية املختلفة الر تربط قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة   

والبيئة والة ة والتخطيط ولكياانت أو الوكاالت الوطنية املعنية ولزراعة 
 )يرجى الت ديد(

 
هل أنشأ بلدك ريلية تنسيق على املستوى القطري لإلشرام على ختطيط التكيف الوط  للموارد الوراثية لألغذية : 15الس ال 

 والزراعة وتنسيقه، عي صكوك حمددة تركز على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو كجزع من خطط أوسع؟

يرجى  نعل، ال
  الت ديد

 املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية والزراعة  
 املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية والزراعة املدرجة يف خطة قطاع الزراعة والثروة اةيوانية  
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  
خطة تربية األحياع املائية أو مةايد املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة املدرجة يف   

 األ اك
 املوارد الوراثية اةرجية  
 املوارد الوراثية اةرجية املدرجة يف خطة الغاوت واةراجة الزراعية  
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات اةية الدقيقة والالفقارملت  
 والزراعةاملوارد الوراثية النباتية لألغذية   
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف خطة الزراعة والبستنة  
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مت تضمني العديد من قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف خطة متكاملة تغطمل   
 قطاعات الزراعة

استخدام مت تضمني العديد من قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف خطط   
 األراضمل أو التنمية الريفية

 
اخلطط الوطنية للتخفيف من األثر هل أنشأ بلدك ريلية تنسيق على املستوى القطري لإلشرام على تنفيذ  :16الس ال 

كجزع ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتنسيقه، عي صكوك حمددة تركز على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو  ولنسبة إ  ا
 من خطط أوسع؟

  نعل، يرجى الت ديد ال
 املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية والزراعة  
املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية والزراعة املدرجة يف خطة قطاع الزراعة   

 والثروة اةيوانية
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  
لألغذية والزراعة املدرجة يف خطة تربية األحياع املوارد الوراثية املائية   

 املائية أو مةايد األ اك
 املوارد الوراثية اةرجية  
 املوارد الوراثية اةرجية املدرجة يف خطة الغاوت واةراجة الزراعية  
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات اةية الدقيقة   

 والالفقارملت
 لوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملوارد ا  
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف خطة الزراعة   

 والبستنة
مت تضمني العديد من قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة   

 خطة متكاملة تغطمل قطاعات الزراعة يف
لألغذية والزراعة مت تضمني العديد من قطاعات املوارد الوراثية   

 خطط استخدام األراضمل أو التنمية الريفية يف
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: هل نفذ بلدك األنواع التالية من املشاريع املتعلقة بةون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والتكيف مع تغري املناخ، 17الس ال 
ع، لا يف ذلك تلك الر يضطلع  ا القطاع سواع على املستوى الوط  أو عي الدراسات احمللية؟ يرجى إدراج مجيع املشاري

 اخلا  أو املنظمات غري اةكومية؟
املوارد الوراثية 
من الكائنات 
اةية الدقيقة 
 والالفقارملت

املوارد الوراثية 
 املائية 

املوارد الوراثية 
 اةيوانية 

املوارد الوراثية 
 اةرجية 

املوارد 
الوراثية 
 النباتية 

 

القدرات لألطرام املعنية برامج تنمية      
وملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري 

 املناخ
 محالت توعية اجلمهور     
 االنتقاع وال بية املستهدفة     
 برامج االختبار اوتمعية للمواد اجلديدة     
 أنشطة الب وث     
 صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة     
 أخرىمشاريع      
 مل يتل تنفيذ أي مشاريع     

 
 نعل، يرجى الت ديد. 17إذا كانت ا جابة على الس ال 

 : هل قام بلدك برصد تنفيذ السياسات أو املشاريع أو اليامج املذكورة يف األسئلة أعالي وتقييل أتثريها؟18الس ال 
 نعل  
 ال  

 كيفية رصد التأثري والنتائج.نعل، يرجى وصف   18إذا كانت ا جابة على الس ال 


