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 مقدمة –الا أو
 
، 2007غذية والزراعة )الهيئة( في عملها، منذ عام استتتتتتترشتتتتتتدت هيئة الموارد الوراثية لأل -1

وعدّلت  2009لتنفيذه في عام  خطة استتتتتراتيجية واعتمدت الهيئة .1ببرنامج العمل المتعدد الستتتتنوات
، 2013وفي عام . في الستتنوات التالية الخطة االستتتراتيجيةوبرنامج العمل المتعدد الستتنوات كالا من 

 2023 - 2014لفترة لالخطة االستتتتتتتراتيجية لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة الهيئة عتمدت ا

 وغتتايتتاتهتتا هتتاأهتتدافوورؤيتتة الهيئتتة ومهمتهتتا  برنتتامج العمتتل المتعتتدد الستتتتتتنواتالتي تحتوي على 
، 2015وفي عام . ومذكرات تفستتتتتتيرية عن األستتتتتتاخ المنطقي للخطة االستتتتتتتراتيجية وعن تنفيذها

الهيئة، قت حقّ . و2تنفيذ برنامج عمل الهيئة المتعدد الستتتنواتلاستتتتكملت الخطة االستتتتراتيجية بخطة 
ا كتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتراا  ،ختتتتتتتتتتالم التتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتد التتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتتتي  تتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتدمتتتتتتتتتتا

الموارد الوراثية لألغذية ليشمل جميع  1995التي توسع نطاقها في عام  التدريجي لواليتهافي التنفيذ 
لتنوع البيولوجي الزراعي والتنستتتتتيق مع في معالجة ااتباع نهج متكامل يستتتتتير توالزراعة بهدف "

 متتتتتتتتتتتتتزايتتتتتتد أختتتتتتذت تتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتامتتتتتتل عتتتتتتلتتتتتتى نتتتتتتحتتتتتتو التتتتتتحتتتتتتكتتتتتتومتتتتتتات التتتتتتتتتتتتتي 
إعداد الهيئة  وقد وّجهت. 3"ةمتكاملبطريقة المتعلقة بالتنوع البيولوجي الستتتتتتياستتتتتتات قضتتتتتتايا مع 

ية  عالم مات ال ية بخصتتتتتتو  التقيي ية والحرجية والموارد الوراث بات ية والن ية الحيوان مائ لتنوع واال
قضايا  تعالجافقت عليها ووخطط عمل جديدة وبشأن ا تفاو ت كمالبيولوجي لألغذية والزراعة. 

 شاملة لعدة قطاعات.هامة 
 
استتتتعرا  المعنونة "خالم دورتها العادية الستتتادستتتة عشتتترة، في الوثيقة  ،الهيئةونظرت  -2

الخطة االستتتتتراتيجية لهيئة الموارد الوراثية  ومشتتتتروع تنفيذ برنامج عمل الهيئة المتعدد الستتتتنوات
نجازات منذ عام ا حقّقته الهيئة من إموجزا لمّ أيضا " التي قدّمت 4(2027 - 2018لألغذية والزراعة )

من ، بالتعاون مع شتتتركائها، العقد الما تتتيعلى مدى  ما أحرزعن تقديرها لهيئة أعربت الو. 2007
  5هيئةللالخطة االستتتتتتتراتيجية  في تنفيذ برنامج العمل المتعدد الستتتتتتنوات. واتفقت على أن كبيرتقدم 
لى ع اتتحديثإدخام ، مع ستتتارية المفعومال تزام  العادية الرابعة عشتتترة تهادورفي  هاتي اعتمدتال
  .6( لبرنامج العمل المتعدد السنوات2027 - 2018لرئيسية )االبارزة مخرجات والمعالم ال
 
لعادية احد المخرجات الرئيستتتتتية للدورة تمثل أيتوقع برنامج العمل المتعدد الستتتتتنوات أن يو -3

يئة هطلبت الو ".لخطة العملستتتتعرا  امرحلي/ تقرير"إعداد في الستتتادستتتة عشتتترة المقبلة للهيئة 
خالم  ةمشتتروع الخطة االستتتراتيجيعلى  إلى األمين دعوة األعضتتاو والمراقبين إلى التعليقأيضتتا 

ة ذات الصتتتلة الدوليمستتتتجدات فترة ما بين الدورات وتنقيح الوثيقة مع مراعاة التعليقات الواردة وال
 ريةرستتتتتتالة دومن خالم األمين،  بادر، 2017 أيار/مايو 22في و. للمنظمة واإلطار االستتتتتتتراتيجي

طة لتعليق على مشتتتتتروع الخإلى ااألعضتتتتتاو والمراقبين ، إلى دعوة "C/CBD-7"إلى الدوم  ةموّجه
نظر يلكي  الخطة االستراتيجيةمشروع نسخة منقحة من ر ت على مكتب الهيئة وع  االستراتيجية. 
 التتتتتتتتتتتتتعتتتتتتلتتتتتتيتتتتتتقتتتتتتات التتتتتتواردة تتتتتتتأختتتتتتذ بتتتتتتعتتتتتتيتتتتتتن االعتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتار وهتتتتتتي ، فتتتتتتيتتتتتتهتتتتتتا

، المنقح يةالخطة االستراتيجمشروع هذه الوثيقة ب األومالمرفق في ويرد من األعضاو والمراقبين. 
  .كي تستعر ه مجموعة العملللمكتب، من قبل ا المراجعةبصيغته 
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ا نيثا  لهيئة مراجعة خطة استراتيجية بشأن مشروع اقتراح  –ا
 (2027 - 2018الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )

 
المقترحة ( 2027 - 2018لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ) الخطة االستتتراتيجيةتهدف  -4

 )التتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتتتتتتتتتة االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(، 
ما في دعم بالمن خالم نهج استتتتتتتراتيجي،  ،الهيئةتزويد على النحو الوارد في مرفق هذه الوثيقة، إلى 

 جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 
فتتالتتة األمن لألغتتذيتتة والزراعتتة، وإلى كالوراثيتتة  المواردالتنوع البيولوجي، بمتتا في ذلتت  لوقف فقتتدان 

تدام، بما في بتشتتجيع نتتون تل  الموارد الحيوية واستتتخدامها المستت الغذائي العالمي والتنمية المستتتدامة
  عن استخدامها بطريقة عادلة ومنصفة.شئة ذل  الحصوم عليها وتقاسم المنافع النا

 

تعدد الستتنوات والخطط )االستتتراتيجية( تعاملت الهيئة، في الما تتي، مع برنامج العمل المو -5
  ه،لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذ

تالي،  بال بة على الفور، و عاق نت مت كا فة، وإن  حديثهما في دورات مختل كوثيقتين منفصتتتتتتلتين تم ت
ا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتونتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزامتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتم   ن تتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتامتتتتتتتتتتتتتا

االستراتيجية الواردة في الخطة والغايات مع بعضهما البعض. وباإل افة إلى ذل ، كانت األهداف 
  االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

ذات طابع تشتتتتغيلي بدال من طابع استتتتتراتيجي. وتهدف الخطة االستتتتتراتيجية  20237 - 2014 للفترة
 هذه الوثيقة، إلى تحقيق ما يلي: المقترحة، على النحو الوارد في مرفق

 
ي أداة فالجمع بين جدوم برنامج العمل المتعدد الستتتنوات الستتتابق والتخطيط لدورات الهيئة  (1)

 تخطيط واحدة؛

 .أهداف التنمية المستدامةواالرتقاو بمستوى الوعي بمساهمة الهيئة في بلوغ  (2)

 
تم يرؤية" الهيئة. وستتووستتتوانتتل الخطة االستتتراتيجية المقترحة االحتواو على "مهمة" " -6

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح
 "المبادئ التشغيلية". صبحليبشأن "األهداف والغايات االستراتيجية" 

 
 أهداف التنمية المستدامة دعمالتوجه االستراتيجي:  )أ(

 
األبعاد الثالثة للتنمية  2030تدمج أهداف التنمية المستتتتتتتدامة لخطة التنمية المستتتتتتتدامة لعام  -7

متشتتتابكة بشتتتكل وثيق. وتدعو أهداف  مقانتتتدمع  -االقتصتتتادية واالجتماعية والبيئية  -المستتتتدامة 
هج نظم األغذية أكثر كفاوة واستتتتتتتدامة، وإلى التحوم إلى ن  والزراعة التنمية المستتتتتتتدامة إلى جعل 

استهالك وإنتاج أكثر استدامة. وتدعم الزراعة واألغذية المستدامة التحديات اإلنمائية األخرى التي 
قابلة الغير أهداف التنمية المستتتدامة الستتبعة عشتتر  تؤدي. ومن المتوقع أن 2030عام  خطةتناولها ت

إجراوات الحكومات والوكاالت إلى تحفيز  والستين المئة والتسعة غاياتهاجنبا إلى جنب مع  للتجزئة
. 2030و 2016ين الممتدة بخالم الفترة وتوجيهها  الدولية والمجتمع المدني والمؤستتتتتستتتتتات األخرى

مة، أهداف التنمية المستدامع أنحاب المصلحة الخطط واالستراتيجيات القائمة ووقد توائم البلدان 
 قتتتتتتتتتائتتتتتتتتتمتتتتتتتتتة إنتتتتتتتتتمتتتتتتتتتائتتتتتتتتتيتتتتتتتتتة أو تضتتتتتتتتتتتتتتتع استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتجتتتتتتتتتيتتتتتتتتتات 

                                                      
 .Report-CGRFA/14/13من الوثيقة  والمرفق األوم 113لفقرة ا  7
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مؤشتترات في م المحرز وستتترفع البلدان تقارير ستتنوية بشتتأن التقدّ  8.على أهداف التنمية المستتتدامة
 أهداف التنمية المستدامة.

 
مثل الخطة االستتتتتتتراتيجية للتنوع  ،التفاقات القائمةأهداف التنمية المستتتتتتتدامة اتشتتتتتتمل و -8

ية التنوع البيولوجيال 2020 - 2011 البيولوجي فاق هداف و ت وتوائمها يتشتتتتتتي للتنوع البيولوجي، آأ
 .9اقية التنوع البيولوجيالتف 2050عام رؤية وتتماشى مع 

 
على نحو ما يدعو إليه  منظمةللستراتيجية االوثائق الفي  أهداف التنمية المستدامةتم تعميم و -9

يجري كل أربع ستتتنوات لستتتياستتتة األنشتتتطة  االستتتتعرا  الشتتتامل الذيبشتتتأن  ةقرار الجمعية العام
على مستتتتوى األهداف بالفعل ف. و10التنفيذية التي تضتتتطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية

أهداف على  تتتتوو م المحرز قياخ التقدّ بالخطة المتوستتتتطة األجل ستتتتتقوم منظمة، للاالستتتتتراتيجية 
تستتاهم  2019 - 2018 للفترة تهاميزانيوالمنظمة عمل خطة ف؛ ومقانتتدها حصتترا التنمية المستتتدامة

ا  15 مقصداا من مقاند 40في تحقيق  . 11مؤشراا  53 بواسطة قاخت ،من أهداف التنمية المستدامة هدفا
 أهداف التنمية المستتتتتدامةمؤشتتتترات مؤشتتتترا من  21 بالنستتتتبة إلى الراعيةنظمة الوكالة وتعتبر الم

 ؤشرات أخرى.م أربعة وكالة مساهمة فيو
 
من  1514و 4113و 212ف اهد، ال ستتتتتيما تحت إطار األمقانتتتتتدويستتتتتاهم عمل الهيئة في عدة  -10

، 4/2017منظمتتة، في دورتتته األربعين في القرار المؤتمر أقر قتتد و .أهتتداف التنميتتة المستتتتتتتتتدامتتة
تعميم التنوع البيولوجي إلى في تحقيق أهداف التنمية المستتتتتدامة ودعا األعضتتتتاو هيئة بمستتتتاهمة ال

الزراعة المتعلقة باإلقليمية والوطنية وخطط العمل والبرامج الستتتتتتياستتتتتتات لألغذية والزراعة في 
 .15األخرى ذات نلةالقطاعات وتغير المناخ واألمن الغذائي والتغذية و

 
رفع التقارير عن أهداف التنمية و 2030عام في خطة مباشتتتتتتر هيئة بشتتتتتتكل هم الاتستتتتتتكما  -11

الرفيع الستتتتتتياستتتتتتي هيئة إلى المنتدى رئيس اليقدمها من خالم التقارير الستتتتتتنوية التي المستتتتتتتدامة 
 رفتتتتتع التتتتتتتتتتتقتتتتتاريتتتتتر التتتتتقتتتتتطتتتتتريتتتتتة ومتتتتتن ختتتتتالم تتتتتتيستتتتتتتتتتتيتتتتتر  16التتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتوى

صتتتتين التابعتين  بياناتال تيعن المؤشتتترات ذات الصتتتلة عن طريق قاعد  ، وهما:للمنظمةالمتخصتتتّ
نذار المبكر للمعلومات واإل يالنظام العالمو نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات المستتتتتتأنستتتتتة

 بشتتتتتتتتتتتأن التتتتتمتتتتتوارد التتتتتوراثتتتتتيتتتتتة التتتتتنتتتتتبتتتتتاتتتتتتيتتتتتة. وتتتتتترد التتتتتبتتتتتيتتتتتانتتتتتات أيضتتتتتتتتتتتا 
 .17الموقع الشبكي للمنظمة الخا  بأهداف التنمية المستدامة على
 

 القطاعاتالمشتركة بين  هداف المقترحةاأل )ب(
 

                                                      
دليل  –الشتتتتتروع في العمل على أهداف التنمية المستتتتتتدامة  2015شتتتتتبكة حلوم التنمية المستتتتتتدامة التابعة لألمم المتحدة،   8

 ألنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة. متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
  pdf-PDF-FINAL-guide-started-getting-151211/12/2015content/uploads/-http://unsdsn.org/wp. .:على العنوان التالي

 . /1Add./2/21CBD/SBSTTAو /2/21CBD/SBSTTAالوثيقتان   9
 /243/71A/RESالوثيقة   10
  3/2017Cالوثيقة   11
 .نة وتعزيز الزراعة المستدامةالقضاو على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسّ  :2لهدف ا  12
 .المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامةحفظ : 14الهدف   13
حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو : 15الهدف   14

 .قدان التنوع البيولوجيمستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األرا ي وعكس مساره، ووقف ف
 . REP/2017Cفي الوثيقة  4/2017القرار   15
16  https://sustainabledevelopment.un.org/inputs 
17  goals/ar-development-http://www.fao.org/sustainable/ 

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/12/151211-getting-started-guide-FINAL-PDF-.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/inputs
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/ar/
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أعدت التقييمات العالمية التي إلى القطاعات بين  المقترحة المشتتتتتتركة الهيئة أهدافتستتتتتتند  -12
خطط العمل لطويلة األجل لوالغايات اوالمجاالت االستراتيجية ذات األولوية واألهداف بتوجيه منها 
 لتقييمات العالمية.لاستجابة هيئة األخرى المضطلع بها وأنشطة ال هيئةالعالمية لل

 
 "األهداف" أربعة أهداف: المعنون الجديد قسم الوسيتضمن  -13
 

 استتتتتتتخدام الموارد الوراثية لألغذية والزراعة تعزيز االستتتتتتتخدات المستتتتتتتدات: :1الهدف 
ية ألغذكل التنوع البيولوجي ذي الصلة با وبصورة أعم مستدام،شكل ب امتهوتنمي

 المستدامة؛لتحقيق األمن الغذائي العالمي والتنمية  ،والزراعة
 

 الموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛الحفاظ على تنوع  الصون: :2الهدف 
الحصوم المناسب على الموارد عزيز تالحصول على الموارد وتقاسم منافعها:  :3الهدف 

الوراثية لألغذية والزراعة والتقاستتتتتتم العادم والمنصتتتتتتف للمنافع الناشتتتتتتئة عن 
 استخدامها؛

 ي ننع القرار.أنحاب المصلحة المعنيين فمشاركة تيسير المشاركة:  :4الهدف 
 

 والمؤشرات الغايات )ج(

 
 الغاياتفي مو تتتتتوع رابعة عشتتتتترة والخامستتتتتة عشتتتتترة، خالم دورتيها ال ،نظرت الهيئة -14
 التتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتؤشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترات كتتتتتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتألتتتتتتتتتتتتتتة مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتتتتتتتتتة و

المستتتتتتتجدات في تلقي تقارير عن  ارستتتتتتتمرفيه للهيئة االينبغي الوقت الذي في وبين القطاعات. 
نظر في يقترح أن ت، وغيرها من األجهزةمنظمة الالمؤشتتتتترات ذات الصتتتتتلة في وغايات الب ةتعلقالم

لبرنامج المؤشتتتترات القطاعية كجزو من األقستتتتام القطاعية رفع التقارير عن المستتتتتقبل في مستتتتألة 
يتربط  والمؤشتتتتتترات الغايات بشتتتتتتأن معظم العمل الفعلي العمل المتعدد الستتتتتتنوات، نظرا إلى أن 

 دة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. ية محدّ عبقطاعات فر
 

 إدارة الخطة االستراتيجية )د(
 
 تهتتتاخطحتتتالتتتة تنفيتتتذ الهيئتتتة، في  كتتتل دورة من دوراتخالم  ،يبتتتدو من المفيتتتد النظر -15

 واستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتترا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتا االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتة 
للخطة االستتتراتيجية، هناك جدّدة المت. وباإل تتافة إلى ذل ، وبالنظر إلى الطبيعة في كل دورة ثانية

خطيط ت( و1، الملحق المرفقانظر ) برنامج العمل المتعدد السنواتلمنتظم تحديث إجراو حاجة إلى 
  . (2، الملحق انظر المرفق) لدوراتا
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ا ثالث  تنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوات –ا
 
حساب أمانة متعدد الجهات ، 18الهيئة على طلب من بناوا  ،2017منظمة في عام الأنشأت  -16

ا   المانحة ومشتركا
مع البارزة معالم النواتج والجميع ، بما يشمل قطاعات لتنفيذ برنامج العمل المتعدد السنواتبين ال

 االستمرار في الوقت 
حتى اآلن  GCP/GLO/841/MULالمشروع وقد تلقى دة. مشاريع ثنائية ألنشطة محدّ ذاته في تنفيذ 

  كل  ساهمات من م
بتقديم موارد مالية إلى حساب اهتمامها عن جهات مانحة أخرى وأعربت النرويج وسويسرا. من 

 السنوات. دعم تنفيذ برنامج العمل المتعدداألمانة هذا ل
 

ا   التوجيهات المطلوبة –رابعا
 
 بما يلي:أن توني بأن تقوم الهيئة  مدعوة إلىمجموعة العمل إن  -17
 

ة لهيئة الموارد الوراثية لألغذيالمراجعة الخطة االستتتتتراتيجية شتتتتروع ماستتتتتعرا   (1)
مرفق ، على النحو الوارد في ، حستتتتب االقتضتتتتاووتنقيحها (2027 - 2018والزراعة )
 ؛هذه الوثيقة

يط تخط( و1 ، الملحقالمرفقتحديث برنامج العمل المتعدد الستتتتتنوات )والموافقة على  (2)
 ات دورالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

منتظم واستتتتتتعرا  الخطة االستتتتتتراتيجية في كل دورة بشتتتتتكل ( 2 ملحق، الالمرفق)
 ثانية؛

 ةلمتعددحستتتاب األمانة ا ماستتتويستتترا والنرويج لدعمه يحكومتإلى شتتتكر والتوّجه بال (3)
حة ع الجهات المانيشتتتتتتجترنامج العمل المتعدد الستتتتتتنوات، والجهات المانحة لتنفيذ ب

 ا؛ماألخرى على أن تحذو حذوه
المؤشتتتتترات القطاعية كجزو من رفع التقارير عن نظر في المستتتتتتقبل في مستتتتتألة الو (4)

 لبرنامج العمل المتعدد السنوات؛األقسام القطاعية 
مؤشتتتترات، حستتتتب بلورة وموانتتتتلة قائمة منظمة تطبيق المؤشتتتترات اللى الطلب إالو (5)

 االقتضاو.
  

                                                      
 . 1Report Rev./17/16-CGRFAمن الوثيقة  85الفقرة   18
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 الخطة االستراتيجية لهيئة الموارد شروع م:المرفق
 (2027 - 2018لألغذية والزراعة )الوراثية 

 
 بيان المحتويات

 
 

 الفقرات
 والمهمة واألهداف والمبادئ التشغيلية ةالرؤي

 4 – 1 ............................ (2027 - 2018المنطقي للخطة االستراتيجية ) األساخ -أوالا 
ا   8 – 5 ....................................................... والرند واالستعرا  التنفيذ -ثانيا
ا   10 – 9 ............................................................................ الشراكات -ثالثا

 (2027 - 2018) المخرجات والمعالم البارزةبرنامج العمل المتعدد السنوات:  – 1 الملحق 

لهيئة الموارد الوراثية  عشتتتتتترةتاستتتتتتعة الو التخطيط للدورتين الثامنة عشتتتتتترة - 2 الملحق 
 لألغذية والزراعة 
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 الرؤية
 

ا  هنونوالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تثمين  ي العالمي لألمن الغذائ وتشجيع استخدامه دعما
 ولتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 

 .من أجل أجيام الحا ر والمستقبل
 

 المهمة
 

ا  ،تستتتتتعى هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )الهيئة( جاهدة موارد الوراثية بأن المنها اعترافا
ا لجميع البلدان، حيث إن البلدان جميعها  لألغذية والزراعة تمثل شتتاغالا  لى الموارد عتعتمد مشتتتركا

الوراثية  والزراعة التي يكون منشتتتتتؤها في أماكن أخرى، إلى وقف فقدان الموارد الوراثية لألغذية
تل  الموارد  بتشجيع نون لألغذية والزراعة، وإلى كفالة األمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة

تحقق من والمنصتتتتتف للمنافع التي ت واستتتتتتخدامها المستتتتتتدام، بما في ذل  تبادلها، والتقاستتتتتم العادم
 .استخدامها

 
 األهداف
 

ا مع مهمتها ،لهيئةاأهداف إن   . ستدامةأهداف التنمية المدعم مشتركة بين القطاعات وت ،تماشيا
 

لألغذية والزراعة وتنميتها على  استتتخدام الموارد الوراثية تعزيز :: االستتتخدات المستتتدات1الهدف 
نحو مستتتتدام وبشتتتكل عام، جميع التنوع البيولوجي المتصتتتل باألغذية والزراعة، في ستتتبيل تحقيق 

 19األمن الغذائي والتنمية المستدامة في العالم
 

 20لألغذية والزراعة الموارد الوراثيةتنوع  الحفاظ على الصون:: 2لهدف ا
 

الحصوم المناسب على الموارد الوراثية تعزيز  :وتقاسم منافعهاالحصول على الموارد : 3الهدف 
 21الناشئة عن استخدامها لألغذية والزراعة والتقاسم العادم والمنصف للمنافع

  22ي ننع القرارأنحاب المصلحة المعنيين فمشاركة تيسير المشاركة: : 4الهدف 

                                                      
 مان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ من أهداف التنمية المستدامة:  2من الهدف  4المقصد  1يدعم الهدف  19

المحانيل، وتساعد على الحفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية و
على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوام الطقس المتطرفة وحاالت الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، 

ن تدريجيا نوعية األرا ي والتربة، بحلوم عام  تنظيم الصيد على نحو فعام، وإنهاو : 14من الهدف  4؛ والمقصد 2030وتحّسِّ
 الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة 
على العلم، من أجل إعادة األرندة السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن، لتصل على األقل إلى المستويات التي 

: 15من الهدف  2؛ والمقصد 2020أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة وفقا لما تحدده خصائصها البيولوجية، بحلوم عام يمكن 
تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في 

 .2020ات على الصعيد العالمي، بحلوم عام نسبة زرع الغابات وإعادة زرع الغاب
الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة من أهداف التنمية المستدامة:  2من الهدف  5المقصد  2يدعم الهدف   20

 والحيوانات األليفة 
التي ت دار إدارة سليمة على كل من  وما يتصل بها من األنواع البرية، بما في ذل  من خالم بنوك البذور والنباتات المتنّوعة

الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي، و مان الونوم إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل 
 .2020بها من معارف تقليدية بعدم وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليا، بحلوم عام 

تعزيز التقاسم العادم  من أهداف التنمية المستدامة: 15من الهدف  6والمقصد  2ف من الهد 5المقصد  3يدعم الهدف   21
ا   .والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وتعزيز سبل الونوم إلى تل  الموارد، على النحو المتفق عليه دوليا

 مان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب  من أهداف التنمية المستدامة: 16من الهدف  7المقصد  4يدعم الهدف   22
 .لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات
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 التشغيلية المبادئ
 

 وتتعامل ما المستتا ل المتصتتلة بالستتياستتات والمستتا لتضتتطلا الهيئة بدور تنستتيقي  :1المبدأ 
القطاعية والمستتتتا ل المشتتتتتركة بين القطاعات في األمور المتصتتتتلة بصتتتتون الموارد 

 .الوثيقة الصلة باألغذية والزراعة الوراثية
 

  ّالوراثية  ه الهيئة وترنتتتتد ستتتتياستتتتات المنظمة وبرامجها وأنشتتتتطتها المتعلقة بالمواردتوج
 في إطار األهداف االستراتيجية للمنظمة. لألغذية والزراعة،

  ،ت بقي الهيئة قيد االستتتتعرا  المستتتتمر المستتتائل ذات الصتتتلة المتناولة في منتديات أخرى
 ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتا التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتتتتتتتتتورات 
ستخدامها  سات، فيما يتعلق بصون الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وا سيا على نعيد ال

 من استخدامها. افع التي تتحققالمستدام والتقاسم العادم والمنصف للمن
 

الموارد الوراثية لألغذية ، بما في ذلك التنوع البيولوجي في العالم ترصتتد الهيئة حالة :2المبدأ 
 والزراعة.

 
  تشتتتتتترف الهيئة على اإلعداد الدوري للتقييمات العالمية بشتتتتتتتأن الموارد الوراثية والتنوع

نظم معلومات عالمية شتتتتتتتاملة عن الموارد إقامة نظام أو و البيولوجي لألغذية والزراعة،
ا لهذا الدور  . ، بحسب االقتضاوالوراثية ذات الصلة دعما

 
 تستعى الهيئة جاهدة إلى التوصتل إلى توافق دولي في ااراب بشتأن ستياستات وبرامج :3المبدأ 

الموارد ، بما في ذلك مستتتداتبشتتكل واستتتخدامه  التنوع البيولوجي عمل لكفالة صتتون
سم العادل والمنصف للمنافا ال ، فضال عنلألغذية والزراعةالوراثية  شئة عالتقا ن نا

 .ااستخدامه
 

 ا للتفاو  على ستتتتتتياستتتتتتات دولية بشتتتتتتأن الموارد ا دوليا  الوراثية توفر الهيئة منتدى حكوميا
 لألغذية والزراعة

 تتناوم تشتتتترف الهيئة على تنفيذ وتحديث خطط العمل العالمية وغيرها من الصتتتتكوك التي 
نتتون التنوع البيولوجي واستتتخدامه بشتتكل مستتتدام، بما في ذل  الموارد الوراثية لألغذية 

 .والزراعة، فضال عن التقاسم العادم والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
 .تستجيب الهيئة للتطورات في المنتديات األخرى، حيثما كان ذل  مالئما 
 

الستتتتتياستتتتتات الوينية واأقليمية بشتتتتتأن التنوع البيولوجي تعزيز  تستتتتتاهم الهيئة في :4المبدأ 
 التعاون في مجال بناب القدرات لألغذية والزراعة وتشجا

 
  موارد الالمتعلقة بقليمية اإلوطنية والبرامج الستتتتتتياستتتتتتات والز يأو تعزو تتتتتتع تدعم الهيئة

عالمية لألغذية والزراعة، الستتتتتتيما بتيستتتتتتير تنفيذ خطط عمل الوراثية والتنوع البيولوجي 
آليات تنستتيقية لتشتتجيع التعاون الوطني واإلقليمي عبر القطاعات  للموارد الوراثية، وت نشتت 

 الجهات الفاعلة. ذات الصلة وفيما بين
  ّالهيئة  د الهيئة وت يستتر توافر موارد مالية وبشتترية وعلمية وفنية وتكنولوجية ألعضتتاوتحد

 لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 
الخطة االستتتتتراتيجية للهيئة ولتنفيذ  مخرجات ومعالمعلى المستتتتاهمة النشتتتتطة في تحقيق 

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات والتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
 التي تضعها الهيئة.



CGRFA/WG-PGR-9/18/8 10 

 

 وتيستتير  تدعم الهيئة أعضتتاوها في و تتع وتنفيذ استتتراتيجيات وأنشتتطة إلثارة الوعي العام
توستتتيع  اعة عمال علىالتثقيف من أجل تحستتتين فهم أهمية التنوع البيولوجي لألغذية والزر

 والزراعة. نطاق مشاركة أنحاب المصلحة في نون واستخدام الموارد الوراثية لألغذية
 
 وتعزز التعاون والشراكات بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تواصل الهيئة: 5بدأ مال
 

 الحكومية  تيسر الهيئة وتشرف على التعاون بين المنظمة واألجهزة الحكومية الدولية وغير
 األخرى ذات الصلة.

  وتجمع الهيئة، إ افة إلى أنشطتها في مجام الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والحرجية
والمائية والكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات، ما بين الشتتتتتتركاو الدوليين الذين يتناولون 
 قضتتتتتتتتتتتتيتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتنتتتتتتوع التتتتتتبتتتتتتيتتتتتتولتتتتتتوجتتتتتتي لتتتتتتألغتتتتتتذيتتتتتتة والتتتتتتزراعتتتتتتة، 

 وذل  لتيسير تبادم الخبرات وإقامة شراكات جديدة. 
 ويستتتتتتتعى تعاون الهيئة مع األجهزة الدولية األخرى ذات الصتتتتتتتلة إلى كفالة أن تراعي 

المفاو تتتتات في المنتديات األخرى االحتياجات الخانتتتتة للقطاع الزراعي، مع مراعاة 
 مكونات التنوع البيولوجي ذي الصلة باألغذية والزراعة. جميع

 المجتمع المدني  هيئة مشتتتتتاركة جميع أنتتتتتحاب المصتتتتتلحة، من قبيل منظماتعزز الوستتتتتت
المنتجين، ومؤستتستتات  ومنظمات المنتجين، بما يشتتمل المنظمات التي تمثل المرأة ونتتغار

 ونتتتتتتتتتتنتتتتاعتتتتات التتتتتتتتتربتتتتيتتتتة، ومتتتتنتتتتظتتتتمتتتتات التتتتقتتتتطتتتتاعتتتتيتتتتن التتتتعتتتتام والتتتتختتتتا  
 مجام الموارد الوراثية لألغذية والزراعة. التي تعمل في
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 (2027 - 2018األساس المنطقي للخطة االستراتيجية ) –الا أو  
 
إن التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة من أهم الموارد على األر . فتتالمحتتانتتتتتتيتتل،  -1

آالف  -اريات والثروة الحيوانية، والكائنات المائية، وأشتتتتتتجار الغابات، والكائنات الدقيقة والالفق
دادات تشتتتتتتكل شتتتتتتبكة التنوع البيولوجي الذي تعتمد عليه إمهي التي  –األنواع وتنوعها الوراثي 

ئي والتغذوي األغذية في العالم. ويستتتتتهم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في تحقيق األمن الغذا
تنظيمية وفي استتتتدامة ستتتبل المعيشتتتة، وهو الذي يدعم من خالم تقديم خدمات النظم اإليكولوجية ال

ية المتغيرة لى التكيف مع الديناميات البيئية واالجتماعية االقتصتتتتتتتادوالداعمة، القدرة الطبيعية ع
 اخ.باستمرار، مثل نمو السكان، واألفضليات الغذائية، واالحتياجات التغذوية، وتغير المن

 
ا منها بأهمية كل عنصتتتتتتر من عنانتتتتتتر التنوع البيولوجي لألغذية  -2 وتستتتتتتعى الهيئة، وعيا

ية لألغذية العالمي والتغذية، إلى التكفل بصتتتتتتون الموارد الوراثوالزراعة بالنستتتتتتبة لألمن الغذائي 
ستخدامها، اوالزراعة واستخدامها بصورة  مستدامة، والتقاسم العادم والمنصف للفوائد الناجمة عن 

 سواو لألجيام الحا رة أو القادمة
 
ئة بموجب برنامج عمل متعدد الستتتتتتنوات منذ عام  -3 مل ال. و232007وتعمل الهي خطة تشتتتتتت
برنامج العمل المتعدد  2023 - 2014هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة للفترة ستتتتتتتراتيجية لالا

هيئة ستتتتتراتيجية لالخطة امهمتها وأهدافها. وتستتتتتند أهداف الو لهيئةارؤية الستتتتنوات وتحتوي على 
إلى تقارير التقييم العالمي لحالة الموارد في  2027-2018الموارد الوراثية لألغذية والزراعة للفترة 

طط العمل لخطويلة األجل والمقانتتتتتتد الوالمجاالت االستتتتتتتراتيجية ذات األولوية واألهداف العالم 
ما هو معموم به من إ تتتتتافة إلى لهذه التقييمات،  يةستتتتتتجابات الستتتتتياستتتتتاتالاغيرها من العالمية و

 المية وتنفيذ الصكوك األخرى المتفق عليها.مؤشرات وإجراوات رند لتقييم خطط العمل الع
 
وات وتلغي هذه الخطة االستتتتتتراتيجية جميع النستتتتتل الستتتتتابقة لبرنامج العمل المتعدد الستتتتتن -4
 زةالمخرجات والمعالم البار 1 الملحقها. وهي تتضتتتتتتمن في لخطط االستتتتتتتراتيجية، وتحل محلّ لو

 2 الملحقي ، وفللهيئة العادية الخمستتتتة القادمةالرئيستتتتية لبرنامج العمل المتعدد الستتتتنوات للدورات 
 خططا أكثر تفصيال لدورتي الهيئة المقبلتين. 

 
ا   التنفيذ والرصد واالستعراض –ثانيا

 
تيجية عبارة تسترشد الهيئة في تنفيذ واليتها بهذه الخطة االستراتيجية. وهذه الخطة االسترا -5

 عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لمستتتتتتمر. امرنة وتبقيها الهيئة قيد االستتتتتتعرا   يوبالتالي فهدة، من المخرجات والمراحل المتجدّ 

 ن استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا  وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّ 
حو تحقيق نمن تقدير التقدم المحرز في عملها في كل دورة ثانية هذه الخطة االستتتتتتتراتيجية الهيئة 

الموارد ي ذل  بما ف ،التنوع البيولوجي أهدافها، لمعالجة وتجميع المسائل الجديدة والناشئة في مجام
يات األ تد يدة في المن يات الجد عاة التطورات والعمل عة، ولمرا ية والزرا ية لألغذ خرى ذات الوراث

ا  برنامج العمل المتعدد السنواتويخضع  الصلة. الرئيسية ارزة والمعالم الب النتائجإلى جنب مع  جنبا
 وتخطيط الدورات إلى االستعرا  في كل دورة.

عتماد على الدعم الذي تتلقاه من األجهزة التوانل الهيئة اولتنفيذ هذه الخطة االستراتيجية،  -6
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 

شأن إلى ام المشورة تقدّ التي  العمل الفنية الحكومية الدوليةمجموعات بما في ذل   ي قضايا فلهيئة ب

                                                      
 .Report/07/11-CGRFAبالتقرير  المرفق هاو  23
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وتصتتتدر تونتتتيات إلى الهيئة المجاالت التي تقع  تتتمن اختصتتتا  كل منها. وهي تقدم المشتتتورة 
 .المسائل، وتنظر في التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجيةبشأن هذه 

 
تقييماتها االستتتمرار في إعداد وعر  هذه الخطة االستتتراتيجية، خالم ن موتتوقع الهيئة،  -7

لة الموارد  عالم، بما في ذل  عن حا لة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في ال عالمية عن حا ال
 لنباتية والحرجية والمائية. الوراثية الحيوانية وا

 
سنوات يتوقف نجاح تنفيذ هذه الخطة االستراتيجية وس -8 على الدعم وبرنامج عملها المتعدد ال

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذي يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم 
لمنظمة وعلى تعبئة موارد من خارج الميزانية، فضتتتتتتالا عن لعن طريق برنامج العمل والميزانية 

 الشراكات مع المنظمات الدولية األخرى ومساهماتها في هذا الشأن. 
 

ا   الشراكات –ثالثا
 
ا وراو  ،ستتتتتتوانتتتتتل الهيئة -9 ودعم تنفيذ برنامج العمل المتعدد  غاياتهاتحقيق أهدافها وستتتتتعيا

جهودها إلقامة شتتتتراكات قوية باإل تتتتافة إلى التلزر مع الوكاالت المتخصتتتتصتتتتة بذم الستتتتنوات، 
 واتتتتتتتتتفتتتتتتتتاقتتتتتتتتيتتتتتتتتات األمتتتتتتتتم التتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتدة ذات الصتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتة، فضتتتتتتتتتتتتتتالا 
عن المنظمات الحكومية الدولية األخرى. كما ستزيد الهيئة من تعاونها مع مراكز البحوث الزراعية 

غير الحكوميتتة التدوليتتة واإلقليميتتة، التدوليتتة، والمنظمتتات العلميتتة الوطنيتتة واإلقليميتتة، والمنظمتتات 
 والمجتمع الدولي، ومنظمات المنتجين، ووكاالت التمويل ذات الصلة، والقطاع الخا .

 
عاون في مجام التنوع البيولوجي وتيستتتتتتيراا  -10 يذ هذه الخطة االستتتتتتتراتيجية وتعزيز الت لتنف

المنظمات الدولية إلى تقديم معلومات بموجبها ، دعت ة تشاورلألغذية والزراعة، أقامت الهيئة عملي
برامجها وأنشطتها المتعلقة بالمو وعات التي لها أولويتها في كل دورة من دورات سياساتها وعن 

 .الهيئة العادية
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  1 الملحق
 (2027 - 2018) المخرجات والمعالم البارزةبرنامج العمل المتعدد السنوات:  

 الدورة
الحادية 
 والعشرون

2027 

 الدورة
 العشرون

2025 

 الدورة
 التاسعة عشرة

2023 

 الدورة
 الثامنة عشرة

2021 

 الدورة
السابعة عشرة 

2019 

 

 المسا ل القطاعية
الخطة استتتتتعرا  

العتتتالميتتتة للموارد 
 الوراثية الحيوانية

التقرير الثالث عر  
لتتتتحتتتتالتتتتة التتتتمتتتتوارد 
الوراثيتتتة الحيوانيتتتة 
لألغذية والزراعة في 

 العالم

خطة استتتتتتتعرا  تنفيذ  
ية للموارد  عالم العمل ال

 الوراثية الحيوانية

الموارد  
الوراثية 
 الحيوانية

لة متتابعتة   الموارد حا
التتمتتتائتتيتتتة التتوراثتتيتتتة 

في  لألغذية والزراعة
 العالم

الموارد حتتالتتة متتتابعتتة  
لألغذية المائية الوراثية 
 في العالم والزراعة

عر  الصتتتتتتيغة 
 لتقرير النهتتتائيتتتة
التتتمتتتوارد حتتتالتتتة 
المتتائيتتة الوراثيتتة 

 لألغذية والزراعة
 في العالم

الموارد 
الوراثية 
 الما ية

عرا    ت خطتتتة استتتتتتت
العمل العالمية لصون 
التتتمتتتوارد التتتوراثتتتيتتتة 
الحرجية واستتتخدامها 

 المستدام وتنميتها

التتتتتتتقتتتريتتتر عتتتر  
الثاني لحالة الموارد 
الوراثيتتتة الحرجيتتتة 

 في العالم

استتتتتتتعرا  تنفيذ  
ختتتطتتتة التتتعتتتمتتتل 
العالمية لصتتتتتتون 
الموارد الوراثيتتتة 
التتتتتتحتتتتتترجتتتتتتيتتتتتتة 
واستتتتتتتتتتختتتدامتتهتتتا 
 المستدام وتنميتها

الموارد 
الوراثية 
 الحرجية

استتتتتتتتعرا  العمتتتل  
المعني بتتتالكتتتائنتتتات 
التتتحتتتيتتتة التتتدقتتتيتتتقتتتة 

 والالفقاريات

استتتتتتتتتتعتترا  التتعتتمتتتل  
المعني بالكائنات الحية 

 الدقيقة والالفقاريات

الكا نات  
الحية 
 الدقيقة 

 والالفقاريات
استتتتتتتعرا  تنفيتتذ 
ختتتتطتتتتة التتتتعتتتتمتتتتل 

 (الثتتانيتتة)العتتالميتتة 
للموارد الوراثيتتتة 
النبتتتاتيتتتة لألغتتتذيتتة 

 والزراعة

عرا   ت خطتتتة استتتتتتت
العمل العالمية الثانية 
لتتلتتمتتوارد التتوراثتتيتتتة 
لألغتتتذيتتتة  تيتتتة  نبتتتا ل ا

 والزراعة

التتتتتتتقتتتريتتتر عتتتر  
التتتثتتتالتتتث لتتتحتتتالتتتة 
التتمتتوارد التتوراثتتيتتتة 
النبتتتاتيتتتة لألغتتتذيتتتة 
 والزراعة في العالم

استتتتتتتعرا  حالة  
 ستتتياستتتات البذور

 واتجاهاتها

الموارد 
الوراثية 
 النباتية

 المسا ل المشتركة بين القطاعات
التتتتتقتتريتتر عتتر  

الثاني لحالة التنوع 
البيولوجي لألغذية 
والتتتتزراعتتتتة فتتتتي 

 العالم

حتتتالتتتة التنوع متتتتابعتتتة  
لألغتتتذيتتتة  بيولوجي  ل ا

 والزراعة في العالم

حتتتالتتتة متتتتتتابتتعتتتة  
التنوع البيولوجي 
لألغذية والزراعة 

 في العالم

حالة التنوع 
البيولوجي 
لألغذية 
 والزراعة
 في العالم

العمل استتتتتعرا   
لحصتتتتتوم بشتتتتتأن ا

عتتتتلتتتتى التتتتمتتتتوارد 
 هامنافعتقاسم و

العمل بشأن استعرا   
لحصتتتوم على الموارد ا
  هامنافعتقاسم و
 

بتتلتتورة متتتذكتترات 
تفستتتتيرية خانتتتة 

التتتتقتتتتطتتتتاعتتتتات بتتتت
لموارد ل الفرعيتتتة

الوراثيتتة لألغتتذيتة 
لتكملتتة  والزراعتتة
 عنانر

الحصتتتتتتتوم على 
الموارد وتقاستتتتتتم 

 هامنافع

الحصول على 
الموارد 
وتقاسم 
 منافعها



CGRFA/WG-PGR-9/18/8 14 

 

عمل الاستتتتتعرا   
بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن 
 التتتتتكتتنتتولتتوجتتيتتتات
البيولوجية لصتتون 
الموارد الوراثيتتتة 
لألغذية والزراعة 

بشكل واستخدامها 
 مستدام

بشأن عمل الاستعرا   
 التتتتتتتتتكتتتتنتتتتولتتتتوجتتتتيتتتتات
بيولوجيتتتة لصتتتتتتتون  ل ا
التتتتمتتتتوارد التتتتوراثتتتتيتتتتة 
لتتألغتتتذيتتتة والتتزراعتتتة 

بشتتتتتتكل واستتتتتتتخدامها 
 مستدام

التكنولوجيات  
 البيولوجية

النظر في استتتتتتتختتتدام   
لية معلومات التستتلستتال"

بشتتتتتأن الموارد  ةالرقمي
التتتوراثتتتيتتتة لتتتألغتتتذيتتتة 

 هتتتاوالتتتزراعتتتة وآثتتتار
على نتتتتتتون المحتملة 

التتتتمتتتتوارد التتتتوراثتتتتيتتتة 
لتتألغتتتذيتتتة والتتزراعتتتة 

استتتتتتتخدامها بشتتتتتتكل و
تدام  والحصتتتتتتوم مستتتتتت

 عليها  وتقاسم منافعها

النظر في استخدام  
متتتعتتتلتتتومتتتات التتت"

س سل  ةالرقميلية الت
بشتتتتتتتتتأن الموارد 
الوراثيتتة لألغتتذيتة 

 هاوآثاروالزراعة 
ملتتتة  محت ل على ا
الموارد نتتتتتتتون 

الوراثيتتة لألغتتذيتة 
والتتتتتتتتتتزراعتتتتتتتتتتة 

مها بشكل ااستخدو
والحصوم مستدام 

عليهتتا  وتقتتاستتتتتتم 
 منافعها

المعلومات 
التسلسلية 

الرقمية بشأن 
الموارد 
الوراثية 
لألغذية 
 والزراعة

استتتتتعرا  العمل  
بشتتتأن تغير المناخ 
 والموارد الوراثيتتة
 لألغذية والزراعة

ستعرا  تقييم عالمي  ا
بقيتتتادة البلتتتدان آلثتتتار 

لمنتتتاخ وتتتتدابير تغير ا
والتتتتتختتفتتيتتف  فالتتتتتكتتيتتّ 

التتمتتوارد التتمتتتتتعتتلتتقتتتة بتتت
 الوراثية

بشأن استعرا  العمل 
تغير المنتتتاخ والموارد 

لتتتألغتتتذيتتتة  التتتوراثتتتيتتتة
 والزراعة

 تغير المناخ 

استعرا  العمل  
بشأن الموارد 

لألغذية  الوراثية
والزراعة 

 والتغذية والصحة

استعرا  العمل بشأن 
 التتتتمتتتتوارد التتتتوراثتتتتيتتتة
لتتألغتتتذيتتتة والتتزراعتتتة 

 والتغذية والصحة

مذكرة مفاهيمية بشتتتتتأن 
التتتتتنتتوع التتبتتيتتولتتوجتتي 

والتتزراعتتتة لتتألغتتتذيتتتة 
 ونحة اإلنسان

استتتتعرا  العمل 
بشتتتتتتتتتأن الموارد 

لألغتتذيتة  الوراثيتتة
والتتتتتتتتتتزراعتتتتتتتتتتة 

 والتغذية

التغذية 
 الصحةو

تتتقتتريتتر متترحتتلتتي/ 
استتتتتعرا  الخطة 

 االستراتيجية
 

تتتتتقتتتتريتتتتر متتتترحتتتتلتتتتي/  
لخطتتتة  تعرا  ا استتتتتتت

 االستراتيجية
 

تتتقتتريتتر متترحتتلتتي/  
ستعرا  الخطة  ا

 االستراتيجية

 اأدارة

 

  

                                                      
    المصتتتتتتطلح من القرار هذا خذ أCBD COP III/16،  بوجود العديد من  اعترافويخضتتتتتتع لمزيد من المناقشتتتتتتتة. وهناك

المعلومات و"، "وراثين جملة أمور، "بيانات التستتلستتل الالمصتتطلحات التي استتتخدمت في هذا المجام )بما في ذل ،  تتم
وما إلى  "بالمحاكاة الحاستوبيةستتخدام االغير المادية"، "وراثية موارد الالو"، "وراثيةالمعلومات الو، "وراثية"ال ةالتستلستلي

 .الستخداملد من البحث بشأن المصطلح أو المصطلحات المناسبة ذل (، وأنه يلزم مزي
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 2الملحق 
عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية  والتاسعة الثامنة عشرة تينلدورل التخطيط

 والزراعة
 2020لدورة الثامنة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )ل التحضيريةاألنشطة 

- 2021) 
 

لدورة الثامنة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ل التحضيريةاألنشطة 
(2020 - 2021) 

 
 قطاعيةالمسا ل ال

 عملية لجمع و تتتع إعداد مشتتتروع مخطط وجدوم زمني وميزانية، و
التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية البيانات الوطنية لدعم إعداد 

 في العالملألغذية والزراعة الحيوانية 
 م عن التقتتدّ عتتالميتتة نظرة عتتامتتة قتتديم إعتتداد تقرير مرحلي توليفي لت

 تنفيذ خطة العمل العالميةالمحرز في 
  لمنظمة بشتتتتتتتأن تنفيذ خطة العمل العالمية المرحلي لتقرير الإعداد 

 تمويلالواستراتيجية 
  مرحلي للمنظمات الدوليةالتقرير الإعداد 
 هاإعداد تقرير موجز عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية واتجاهات 

التتمتتوارد التتوراثتتيتتتة 
 الحيوانية 

 

 الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في  حالةلتابعة إعداد م
 العالم

  حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية نستتتتتتخة موجزة لتقرير إعداد
 والزراعة في العالم

  حالة الموارد الوراثية المائية نشتتتتتتر التقارير القطرية المقدمة إلعداد
 لألغذية والزراعة في العالم

التتمتتوارد التتوراثتتيتتتة 
 الما ية 

  ية عالم يذ خطة العمل ال عداد تقرير المنظمة المرحلي بشتتتتتتتأن تنف إ
 للموارد الوراثية الحرجية

  والتقرير الثاني التنفيذ إعداد تقرير  معلومات مستتتتتكملة بشتتتتأنإعداد
)بما في ذل  جمع  الثاني لحالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم

 البيانات الوطنية(

التتمتتوارد التتوراثتتيتتتة 
 الحرجية 

 العمل المتعلق بالكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات ستعرا ا 
  بشأن هذا المو وعالصادرة عن الهيئة متابعة التونيات السابقة 

التتكتتتا تتنتتتات التتحتتيتتتة 
 الدقيقة والالفقاريات 

  تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية  تقرير المنظمة المرحلي بشأنإعداد
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  التقرير الثالث عن حالة  إعدادمعلومات مستتتتتتتكملة بشتتتتتتتأن إعداد
 في العالم الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

التتمتتوارد التتوراثتتيتتتة 
 النباتية 

 مشتركة بين القطاعاتالمسا ل ال
  حالة التنوع البيولوجي لألغذية إعداد تقرير مرحلي عن تنفيذ متابعة

 والتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزراعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 في العالم

حتتتتالتتتتة التتتتتتتتتنتتتتوع 
البيولوجي لألغتتذيتتة 
 والزراعة في العالم 

   ستعرا على الموارد صوم حلصكوك القائمة الخانة باللإعداد ا
وأثرها على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة،  هاتقاستتتتتتم منافعو

 وتحديد العمل في المستقبل 

التتتحصتتتتتتتتول عتتتلتتتى 
التتوراثتتيتتتة التتمتتوارد 

 وتقاسم منافعها 
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 متابعة التونيات السابقة الصادرة عن الهيئة بشأن هذا المو وع 
   ستعرا لصون الموارد  يةالبيولوجلتكنولوجيات المتعلق باعمل الا

 بطريقة مستدامة هالزراعة واستخدامالوراثية لألغذية وا
التتتتتتتكتتتنتتتولتتتوجتتتيتتتات 

 البيولوجية
 التتتتتمتتتتتعتتتتتلتتتتتومتتتتتات  متابعة التونيات السابقة الصادرة عن الهيئة بشأن هذا المو وع

 التسلسلية الرقمية
  حالة إعداد التقييم العالمي لدور الموارد الوراثية لألغذية والزراعية

 في التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته
 متابعة التونيات السابقة الصادرة عن الهيئة بشأن هذا المو وع 

 تغير المناخ 

 متابعة التونيات السابقة الصادرة عن الهيئة بشأن هذا المو وع 
 بشتتأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ونتتحة اهيمية فذكرة مم

 البشر

األمتتتتن التتتتغتتتتذا تتتتي 
 والصحة التغذيةو

 واستعرا  برنامج العمل  ستراتيجيةإعداد تقرير مرحلي للخطة اال
 المتعدد السنوات

 اأدارة 

 في  عملهاعن رفع تقارير إلى  دعوة الصتتتتتتكوك والمنظمات الدولية
 إسهاماتها مجام دعم أنشطة الهيئة، وتجميع

 مسا ل أخرى 
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عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة تاسعة لدورة الالتحضيرية لاألنشطة 
(2022-2023) 

 
 قطاعيةالمسا ل ال

 إعداد التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية الحيوانيةنهو  بال 
 عن التقدم المحرزرير تقرفع لألغذية والزراعة في العالم و

  عداد ية( إ ثان ية )ال عالم يذ خطة العمل ال قة بشتتتتتتتأن تنف لموارد لوثي
 تحديثهاوإمكانية  الوراثية الحيوانية

  مرحلي عن تنفيتتتذ خطتتتة العمتتتل العتتتالميتتتة للمواردإعتتتداد تقرير 
 الوراثية الحيوانية

 هاإعداد تقرير موجز عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية واتجاهات 

التتمتتوارد التتوراثتتيتتتة 
 الحيوانية

  حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في لمتابعة إعداد
 العالم

  الموارد الوراثية المائية لألغذية حالة نستتتتتتخة موجزة لتقرير إعداد
 والزراعة في العالم

 المائية التقارير القطرية المقدمة إلعداد حالة الموارد الوراثية  نشتتتتر
 لألغذية والزراعة في العالم

التتمتتوارد التتوراثتتيتتتة 
 الما ية

  عالمية يذ خطة العمل ال عداد تقرير المنظمة المرحلي بشتتتتتتتأن تنف إ
 للموارد الوراثية الحرجية

 الثاني والتقرير التنفيذ إعداد تقرير  معلومات مستتتتكملة بشتتتأنداد إع
)بما في ذل  جمع  لحالة الموارد الوراثية الحرجية في العالمالثاني 

 البيانات الوطنية(

التتمتتوارد التتوراثتتيتتتة 
 الحرجية 

  العمل المتعلق بالكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات استعرا 
  بشأن هذا المو وعالصادرة عن الهيئة متابعة التونيات السابقة 

التتكتتتا تتنتتتات التتحتتيتتتة 
 الدقيقة والالفقاريات

  عداد عالمية  تقرير المنظمة المرحلي بشتتتتتتتأنإ يذ خطة العمل ال تنف
 الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  التقرير الثالث عن حالة معلومات مستتتتتتتكملة بشتتتتتتتأن إعداد إعداد
 في العالم النباتية لألغذية والزراعةالموارد الوراثية 

التتمتتوارد التتوراثتتيتتتة 
 النباتية 

 مشتركة بين القطاعاتالمسا ل ال

  حتتتالتتتة التنوع البيولوجي إعتتتداد تقرير مرحلي عن تنفيتتتذ متتتتابعتتتة
 لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتألغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة والتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزراعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 في العالم

حتتتتالتتتتة التتتتتتتتتنتتتتوع 
البيولوجي لألغتتذيتتة 

 والزراعة في العالم
   على الموارد صوم حلالخانة با صكوك القائمةللإعداد استعرا

وأثرها على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة،  هاتقاستتتتتتم منافعو
 وتحديد العمل في المستقبل 

 متابعة التونيات السابقة الصادرة عن الهيئة بشأن هذا المو وع 

التتتحصتتتتتتتتتول عتتتلتتتى 
التتمتتوارد التتوراثتتيتتتة 

 وتقاسم منافعها 

   لصون الموارد  البيولوجيةلتكنولوجيات المتعلق باعمل الاستعرا
 بطريقة مستدامة هاالوراثية لألغذية والزراعة واستخدام

التتتتتتتكتتتنتتتولتتتوجتتتيتتتات 
 البيولوجية

 التتتتتمتتتتتعتتتتتلتتتتتومتتتتتات  متابعة التونيات السابقة الصادرة عن الهيئة بشأن هذا المو وع
 التسلسلية الرقمية
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 الزراعية حالة إعداد التقييم العالمي لدور الموارد الوراثية لألغذية و
 في التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته

 متابعة التونيات السابقة الصادرة عن الهيئة بشأن هذا المو وع 

 تغير المناخ

 متابعة التونيات السابقة الصادرة عن الهيئة بشأن هذا المو وع 
 بشتتأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ونتتحة اهيمية فذكرة مم

 البشر

األمتتتتن التتتتغتتتتذا تتتتي 
  والصحة التغذيةو

 واستعرا  برنامج العمل  إعداد تقرير مرحلي للخطة االستراتيجية
 المتعدد السنوات

 اأدارة 

 عن عملها في رفع تقارير إلى  دعوة الصتتتتتتكوك والمنظمات الدولية
 مدخالتها مجام دعم أنشطة الهيئة، وتجميع

 مسا ل أخرى

 

 

 


