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 مقدمة –الً أو 
 
بربنامج العمل املتعدد ، 2007غذية والزراعة (اهليئة) يف عملها، منذ عام اســــــــــــــرتشــــــــــــــدت هيئة املوارد الوراثية لأل -1

برنامج العمل املتعدد الســـــــــــنوات وعّدلت كالً من  2009لتنفيذه يف عام  خطة اســـــــــــرتاتيجية واعتمدت اهليئة .1الســـــــــــنوات
اخلطة االســــرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية اهليئة عتمدت ، ا2013ويف عام . يف الســــنوات التالية اخلطة االســــرتاتيجيةو 

 وغاياهتا هاأهدافو ورؤية اهليئة ومهمتها  برنامج العمل املتعدد الســــــــــــــنواتاليت حتتوي على  2023 - 2014لفرتة لوالزراعة 
، اســــــــــــــتكملت اخلطة 2015ويف عام . ومذكرات تفســــــــــــــريية عن األســــــــــــــاس املنطقي للخطة االســــــــــــــرتاتيجية وعن تنفيذها

 تقدماً كبرياً  ،خالل العقد املاضــــــــــــــياهليئة، قت حقّ . و 2تنفيذ برنامج عمل اهليئة املتعدد الســــــــــــــنواتلاالســــــــــــــرتاتيجية خبطة 
يســــري تاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة هبدف "ليشــــمل مجيع  1995اليت توســــع نطاقها يف عام  التدرجيي لواليتهايف التنفيذ 

 متزايــد أخــذت تتعــامــل على حنو لتنوع البيولوجي الزراعي والتنســــــــــــــيق مع احلكومــات اليت يف معــاجلــة ااتبــاع �ج متكــامــل 
خبصـــوص إعداد التقييمات العاملية اهليئة  وقد وّجهت. 3"ةمتكاملبطريقة املتعلقة بالتنوع البيولوجي الســـياســـات قضـــايا مع 

خطط عمل بشـــــــــــــأن ا تفاوضـــــــــــــت كملتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.  وااملائية احليوانية والنباتية واحلرجية و املوارد الوراثية 
 شاملة لعدة قطاعات.هامة قضايا  تعاجلافقت عليها و و جديدة و 

 
اســـــــتعراض تنفيذ برنامج عمل اهليئة املعنونة "خالل دورهتا العادية الســـــــادســـــــة عشـــــــرة، يف الوثيقة  ،اهليئةونظرت  -2

أيضـــا " اليت قّدمت 4)2027 - 2018اخلطة االســـرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ( ومشـــروع املتعدد الســـنوات
 
ّ
، بالتعاون العقد املاضيعلى مدى  ا أحرزعن تقديرها مليئة أعربت اهلو . 2007جنازات منذ عام ا حّققته اهليئة من إموجزا مل

  5هيئةللاخلطة االســــــــــــــرتاتيجية  يف تنفيذ برنامج العمل املتعدد الســــــــــــــنوات. واتفقت على أن كبريتقدم  من مع شــــــــــــــركائها، 
البارزة خرجات واملعامل امللى ع اتحتديثإدخال ، مع ســـــــــارية املفعولال تزال  العادية الرابعة عشـــــــــرة هتادور يف  اهت اعتمديتال
  .6) لربنامج العمل املتعدد السنوات2027 - 2018لرئيسية (ا
 
حد املخرجات الرئيســـية للدورة العادية الســـادســـة عشـــرة املقبلة تمثل أيتوقع برنامج العمل املتعدد الســـنوات أن يو  -3

 إىل األمني دعوة األعضاء واملراقبني إىل التعليقيئة أيضا طلبت اهلو  ".خلطة العملستعراض امرحلي/ تقرير"إعداد يف للهيئة 
ســـــــــتجدات فرتة ما بني الدورات وتنقيح الوثيقة مع مراعاة التعليقات الواردة واملخالل  مشـــــــــروع اخلطة االســـــــــرتاتيجيةعلى 

 ةموّجه رسالة دوريةمن خالل األمني،  بادر، 2017 أيار/مايو 22يف و . للمنظمة الدولية ذات الصلة واإلطار االسرتاتيجي
رضت على مكتب وعُ لتعليق على مشروع اخلطة االسرتاتيجية. إىل ااألعضاء واملراقبني ، إىل دعوة "C/CBD-7"إىل الدول 

 التعليقات الواردة تأخذ بعني االعتبار وهي ، لكي ينظر فيها اخلطة االســــــــــــــرتاتيجيةمشــــــــــــــروع نســــــــــــــخة منقحة من اهليئة 
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من قبل  املراجعة، بصـــــــيغته املنقح اخلطة االســـــــرتاتيجيةمشـــــــروع ذه الوثيقة هب األولاملرفق يف ويرد من األعضـــــــاء واملراقبني. 
  .كي تستعرضه جمموعة العمللملكتب، ا
 

 لهيئة مراجعة خطة استراتيجية بشأن مشروع اقتراح  –اً نيثا
 )2027 - 2018الموارد الوراثية لألغذية والزراعة (

 
 قرتحة (اخلطة االســـــــــــرتاتيجية)، امل) 2027 - 2018هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ( اخلطة االســـــــــــرتاتيجيةهتدف  -4

 جهود مـــا تبـــذلـــه من يف عم بـــالـــدمن خالل �ج اســـــــــــــرتاتيجي،  ،اهليئـــةتزويـــد على النحو الوارد يف مرفق هـــذه الوثيقـــة، إىل 
 لة األمن الغذائي العاملي والتنمية املســــــــتدامةلألغذية والزراعة، وإىل كفاالوراثية  املواردالتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك لوقف فقدان 

عن اســـتخدامها شـــئة املنافع النا بتشـــجيع صـــون تلك املوارد احليوية واســـتخدامها املســـتدام، مبا يف ذلك احلصـــول عليها وتقاســـم
  بطريقة عادلة ومنصفة.

 
ـــامج العمـــل املو  -5 ـــة) لتنفيـــذتعـــاملـــت اهليئـــة، يف املـــاضــــــــــــــي، مع برن   ه،تعـــدد الســــــــــــــنوات واخلطط (االســــــــــــــرتاتيجي

   متـامـاً نيتكونـا متزامنت كوثيقتني منفصــــــــــــــلتني مت حتـديثهمــا يف دورات خمتلفــة، وإن كـانـت متعــاقبــة على الفور، وبـالتــايل، مل
  االســــــــــــرتاتيجيةاالســــــــــــرتاتيجية الواردة يف اخلطة والغايات مع بعضــــــــــــهما البعض. وباإلضــــــــــــافة إىل ذلك، كانت األهداف 

ذات طابع تشـــغيلي بدال من طابع اســـرتاتيجي. وهتدف اخلطة االســـرتاتيجية املقرتحة، على النحو  20237 - 2014 للفرتة
 هذه الوثيقة، إىل حتقيق ما يلي: الوارد يف مرفق

 
 ختطيط واحدة؛أداة  اجلمع بني جدول برنامج العمل املتعدد السنوات السابق والتخطيط لدورات اهليئة يف )1(

 .أهداف التنمية املستدامةواالرتقاء مبستوى الوعي مبسامهة اهليئة يف بلوغ  )2(

 
 القســــــم الســــــابق  تنقيح تميرؤية" اهليئة. وســــــو وســــــتواصــــــل اخلطة االســــــرتاتيجية املقرتحة االحتواء على "مهمة" " -6

 "املبادئ التشغيلية". صبحليبشأن "األهداف والغايات االسرتاتيجية" 
 

 أهداف التنمية المستدامة دعمالتوجه االستراتيجي:  (أ)
 
 -األبعاد الثالثة للتنمية املســــــــــــــتدامة  2030تدمج أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة خلطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام  -7

الزراعة متشـــابكة بشـــكل وثيق. وتدعو أهداف التنمية املســـتدامة إىل جعل  مقاصـــدمع  -االقتصـــادية واالجتماعية والبيئية 
ج اســـــــــــتهالك وإنتاج أكثر اســـــــــــتدامة. وتدعم الزراعة واألغذية نظم األغذية أكثر كفاءة واســـــــــــتدامة، وإىل التحول إىل �ُ و 

أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة  تؤدي. ومن املتوقع أن 2030عام  خطةتناوهلا تاملســــــــــــــتدامة التحديات اإلمنائية األخرى اليت 
إجراءات احلكومات والوكاالت إىل حتفيز  والستني املئة والتسعة غاياهتاجنبا إىل جنب مع  قابلة للتجزئةالغري السبعة عشر 

. وقــد توائم البلــدان 2030و 2016ني املمتــدة بخالل الفرتة وتوجيههــا  الــدوليــة واجملتمع املــدين واملؤســــــــــــــســـــــــــــــات األخرى
                                                      

 .Report-CGRFA/14/13من الوثيقة  واملرفق األول 113لفقرة ا  7
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 قائمة إمنائية مة، أو تضـــــع اســـــرتاتيجيات أهداف التنمية املســـــتدامع أصـــــحاب املصـــــلحة اخلطط واالســـــرتاتيجيات القائمة و 
 مؤشرات أهداف التنمية املستدامة.يف م احملرز وسرتفع البلدان تقارير سنوية بشأن التقدّ  8.على أهداف التنمية املستدامة

 
 2020 - 2011 مثل اخلطة االسـرتاتيجية للتنوع البيولوجي ،التفاقات القائمةأهداف التنمية املسـتدامة اتشـمل و  -8
اقية التنوع التف 2050عام رؤية وتتماشــــــــــــــى مع وتوائمها يتشــــــــــــــي للتنوع البيولوجي، آأهداف و  تفاقية التنوع البيولوجيال

 .9البيولوجي
 
 ةقرار اجلمعية العامعلى حنو ما يدعو إليه  منظمةللســــرتاتيجية االوثائق اليف  أهداف التنمية املســــتدامةمت تعميم و  -9

جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة  االستعراض الشامل الذيبشأن 
م قياس التقدّ باخلطة املتوســـطة األجل ســـتقوم منظمة، للعلى مســـتوى األهداف االســـرتاتيجية بالفعل ف. و 10من أجل التنمية

 2019 - 2018 للفرتة تهاميزانيو املنظمة عمل خطة ف؛ ومقاصــــــــدها حصــــــــرا أهداف التنمية املســــــــتدامةعلى ضــــــــوء احملرز 
. وتعترب 11مؤشــــراً  53 بواســــطة قاست ،من أهداف التنمية املســــتدامة هدفاً  15 مقصــــداً من مقاصــــد 40يف حتقيق تســــاهم 

ؤشـــــرات م أربعة وكالة مســـــامهة يفو  أهداف التنمية املســـــتدامةمؤشـــــرات مؤشـــــرا من  21 بالنســـــبة إىل الراعيةنظمة الوكالة امل
 أخرى.

 
من أهداف التنمية  1514و 4113و 212ف اهد، ال ســـــــيما حتت إطار األمقاصـــــــدويســـــــاهم عمل اهليئة يف عدة  -10

يف حتقيق أهداف التنمية املســتدامة يئة ، مبســامهة اهل4/2017نظمة، يف دورته األربعني يف القرار املمؤمتر أقر قد و  .املســتدامة
اإلقليمية والوطنية وخطط العمل والربامج الســـــــــــياســـــــــــات تعميم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف إىل ودعا األعضـــــــــــاء 

 .15األخرى ذات صلةالقطاعات الزراعة وتغري املناخ واألمن الغذائي والتغذية و املتعلقة ب
 

من خالل رفع التقارير عن أهداف التنمية املســــــتدامة و  2030عام يف خطة مباشــــــر يئة بشــــــكل هم اهلاتســــــكما  -11
 رفع التقارير القطرية ومن خالل تيســـــري  16املســـــتوىالرفيع الســـــياســـــي يئة إىل املنتدى رئيس اهليقدمها التقارير الســـــنوية اليت 

نظام معلومات التنوع الوراثي  ، ومها:للمنظمةاملتخّصصتني التابعتني  بياناتال يتعن املؤشرات ذات الصلة عن طريق قاعد

                                                      
 دليل ألصـــــحاب املصـــــلحة. متوفر  –الشـــــروع يف العمل على أهداف التنمية املســـــتدامة  2015شـــــبكة حلول التنمية املســـــتدامة التابعة لألمم املتحدة،   8

  pdf-PDF-FINAL-guide-started-getting-151211/12/2015content/uploads/-http://unsdsn.org/wp. .:على العنوان التايل
 . /1Add./2/21CBD/SBSTTAو /2/21CBD/SBSTTAالوثيقتان   9

 /243/71A/RESالوثيقة   10
  3/2017Cالوثيقة   11
 .وتعزيز الزراعة املستدامة نةالقضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسّ  :2هلدف ا  12
 .ملستدامةحفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية ا: 14اهلدف   13
التصحر، لغابات على حنو مستدام، ومكافحة امحاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، وإدارة : 15اهلدف   14

 .ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
 . REP/2017Cيف الوثيقة  4/2017القرار   15
16  https://sustainabledevelopment.un.org/inputs 

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/12/151211-getting-started-guide-FINAL-PDF-.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/inputs
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 نذار املبكر بشــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية. وترد البيانات أيضــــــــــــا للمعلومات واإل يالنظام العاملو  للحيوانات املســــــــــــتأنســــــــــــة
 .17املوقع الشبكي للمنظمة اخلاص بأهداف التنمية املستدامة على

 
 القطاعاتالمشتركة بين  هداف المقترحةاأل (ب)

 
واجملاالت أعدت بتوجيه منها  التقييمات العاملية اليتإىل القطاعات بني  املقرتحة املشــــــــرتكة اهليئة أهدافتســــــــتند  -12

يئة األخرى املضطلع وأنشطة اهل ئةهيطط العمل العاملية للخلطويلة األجل لوالغايات ااالسرتاتيجية ذات األولوية واألهداف 
 لتقييمات العاملية.لاستجابة هبا 

 
 "األهداف" أربعة أهداف: املعنون اجلديد قسم الوسيتضمن  -13

 
 مســتدام،شــكل ب امتهتنميو  اســتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تعزيز االســتخدام المســتدام: :1الهدف 

ن الغذائي العاملي لتحقيق األم ،ألغذية والزراعةكل التنوع البيولوجي ذي الصـــــــــــــلة با  وبصـــــــــــــورة أعم
 املستدامة؛والتنمية 

 
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛احلفاظ على تنوع  الصون: :2الهدف 
ــــم منافعها:  :3الهدف  ــــول على الموارد وتقاســ د الوراثية لألغذية احلصـــــــول املناســـــــب على املوار عزيز تالحصــ

 والزراعة والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛
  صنع القرار.أصحاب املصلحة املعنيني يفمشاركة تيسري المشاركة:  :4الهدف 

 
 والمؤشرات الغايات (ج)

 
 رات كمســــألة مشــــرتكة املؤشــــو  الغاياتيف موضــــوع رابعة عشــــرة واخلامســــة عشــــرة، خالل دورتيها ال ،نظرت اهليئة -14

املؤشــرات و غايات الب ةتعلقت املاملســتجدايف تلقي تقارير عن  ارســتمر فيه للهيئة االينبغي الوقت الذي يف و بني القطاعات. 
املؤشــــــرات القطاعية  قارير عن رفع التنظر يف املســــــتقبل يف مســــــألة يقرتح أن ت، وغريها من األجهزةنظمة املذات الصــــــلة يف 

 واملؤشــرات الغايات بشــأن فعلي معظم العمل اللربنامج العمل املتعدد الســنوات، نظرا إىل أن كجزء من األقســام القطاعية 
 دة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. ية حمدّ عبقطاعات فر يرتبط 

 
 إدارة الخطة االستراتيجية (د)

 
 واســــــــــــتعراضــــــــــــها االســــــــــــرتاتيجية  تهاخطحالة تنفيذ اهليئة، يف  كل دورة من دوراتخالل   ،يبدو من املفيد النظر -15

حتديث إجراء للخطة االســرتاتيجية، هناك حاجة إىل جّددة املت. وباإلضــافة إىل ذلك، وبالنظر إىل الطبيعة يف كل دورة ثانية
  . )2، امللحق انظر املرفق( لدوراتاطيط خت) و 1، امللحق املرفقانظر ( ربنامج العمل املتعدد السنواتلمنتظم 

                                                      
17  goals/ar-development-http://www.fao.org/sustainable/ 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/ar/
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 تنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوات –اً ثالث
 

 حساب أمانة متعدد اجلهات املاحنة ومشرتكاً ، 18اهليئة على طلب من بناءً  ،2017نظمة يف عام املأنشأت  -16
 االستمرار يف الوقت مع البارزة عامل املنواتج و المجيع ، مبا يشمل قطاعات لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنواتبني ال

  كلٍ سامهات من  محىت اآلن  GCP/GLO/841/MULاملشروع وقد تلقى دة. مشاريع ثنائية ألنشطة حمدّ ذاته يف تنفيذ 
دعم تنفيذ بتقدمي موارد مالية إىل حساب األمانة هذا لاهتمامها عن جهات ماحنة أخرى وأعربت النرويج وسويسرا. من 

 السنوات. برنامج العمل املتعدد
 

 التوجيهات المطلوبة –رابعاً 
 

 مبا يلي:أن توصي بأن تقوم اهليئة  مدعوة إىلجمموعة العمل إن  -17
 

 )2027 - 2018والزراعة ( هليئة املوارد الوراثية لألغذيةاملراجعة اخلطة االســــــــرتاتيجية شــــــــروع ماســــــــتعراض  )1(
 ؛هذه الوثيقةمرفق ، على النحو الوارد يف ، حسب االقتضاءوتنقيحها

 ات دور ط الــــــختطي) و 1 ، امللحقاملرفقحتــــــديــــــث برنــــــامج العمــــــل املتعــــــدد الســــــــــــــنوات (واملوافقــــــة على  )2(
 ية؛منتظم واستعراض اخلطة االسرتاتيجية يف كل دورة ثانبشكل ) 2 لحق، املاملرفق(

جلهات املاحنة لتنفيذ ا ةملتعددحســــاب األمانة ا ماســــويســــرا والنرويج لدعمه حكوميتإىل شــــكر والتوّجه بال )3(
 ا؛ذومهع اجلهات املاحنة األخرى على أن حتذو حيشجترنامج العمل املتعدد السنوات، و ب

لربنامج قســـــام القطاعية املؤشـــــرات القطاعية كجزء من األرفع التقارير عن نظر يف املســـــتقبل يف مســـــألة الو  )4(
 العمل املتعدد السنوات؛

 تضاء.مؤشرات، حسب االقبلورة ومواصلة قائمة نظمة تطبيق املؤشرات الىل املطلب إالو  )5(
  

                                                      
 . 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
 واملهمة واألهداف واملبادئ التشغيلية ةالرؤي

 4 – 1 .................................. )2027 - 2018املنطقي للخطة االسرتاتيجية ( األساس -أوالً 
 8 – 5 .......................................................... والرصد واالستعراض التنفيذ -ثانياً 
 10 – 9 ........................................................................ الشراكات -ثالثاً 

 )2027 - 2018( املخرجات واملعامل البارزةبرنامج العمل املتعدد السنوات:  – 1 امللحق 
 هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  عشرةتاسعة الو  التخطيط للدورتني الثامنة عشرة - 2 امللحق 
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 الرؤية
 

 العاملي وللتنمية املســـــــتدامة،  لألمن الغذائي وتشـــــــجيع اســـــــتخدامه دعماً  هصـــــــونو التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تثمني 
 .من أجل أجيال احلاضر واملستقبل

 
 المهمة

 
 ارد الوراثية لألغذية والزراعة متثل شـــــــــاغالً بأن املو منها اعرتافاً  ،تســـــــــعى هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) جاهدة

لزراعة اليت يكون منشــــؤها يف أماكن وا تعتمد على املوارد الوراثية لألغذيةمشــــرتكاً جلميع البلدان، حيث إن البلدان مجيعها 
بتشجيع صون  لعاملي والتنمية املستدامةالوراثية لألغذية والزراعة، وإىل كفالة األمن الغذائي ا أخرى، إىل وقف فقدان املوارد

 .افع اليت تتحقق من استخدامهاواملنصف للمن تلك املوارد واستخدامها املستدام، مبا يف ذلك تبادهلا، والتقاسم العادل
 

 األهداف
 

 . دامةأهداف التنمية املستدعم مشرتكة بني القطاعات وت ،متاشياً مع مهمتها ،هليئةاأهداف إن 
 

لألغذية والزراعة وتنميتها على حنو مســــتدام وبشــــكل  اســــتخدام املوارد الوراثية تعزيز :: االســــتخدام المســــتدام1الهدف 
 19عام، مجيع التنوع البيولوجي املتصل باألغذية والزراعة، يف سبيل حتقيق األمن الغذائي والتنمية املستدامة يف العامل

 
 20لألغذية والزراعة املوارد الوراثيةتنوع  احلفاظ على الصون:: 2لهدف ا

 
احلصول املناسب على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والتقاسم تعزيز  :وتقاسم منافعهاالحصول على الموارد : 3الهدف 

 21الناشئة عن استخدامها العادل واملنصف للمنافع
  22 صنع القرارأصحاب املصلحة املعنيني يفمشاركة تيسري المشاركة: : 4الهدف 

                                                      
ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي من أهداف التنمية املستدامة:  2من اهلدف  4املقصد  1يدعم اهلدف  19

حوال الطقس إىل زيادة اإلنتاجية واحملاصيل، وتساعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف مع تغري املناخ وعلى مواجهة أ
تنظيم : 14من اهلدف  4؛ واملقصد 2030وحتسِّن تدرجييا نوعية األراضي والرتبة، حبلول عام  املتطرفة وحاالت اجلفاف والفيضانات وغريها من الكوارث،

 ارة قائمة الصيد على حنو فعال، وإ�اء الصيد املفرط والصيد غري القانوين وغري املبلغ عنه وغري املنظم وممارسات الصيد املدمرة، وتنفيذ خطط إد
مكية إىل ما كانت عليه يف أقرب وقت ممكن، لتصل على األقل إىل املستويات اليت ميكن أن تتيح إنتاج أقصى على العلم، من أجل إعادة األرصدة الس

تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة جلميع أنواع الغابات، : 15من اهلدف  2؛ واملقصد 2020غلة مستدامة وفقا ملا حتدده خصائصها البيولوجية، حبلول عام 
 .2020ترميم الغابات املتدهورة وحتقيق زيادة كبرية يف نسبة زرع الغابات وإعادة زرع الغابات على الصعيد العاملي، حبلول عام ووقف إزالة الغابات، و 

 احلفاظ على التنوع اجليين للبذور والنباتات املزروعة واحليوانات األليفة من أهداف التنمية املستدامة:  2من اهلدف  5املقصد  2يدعم اهلدف   20
وطين واإلقليمي والدويل، وما يتصل هبا من األنواع الربية، مبا يف ذلك من خالل بنوك البذور والنباتات املتنّوعة اليت ُتدار إدارة سليمة على كل من الصعيد ال

نصاف على النحو املتفق عليه دوليا، وضمان الوصول إليها وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية وما يّتصل هبا من معارف تقليدية بعدل وإ
 .2020حبلول عام 

تعزيز التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن  من أهداف التنمية املستدامة: 15من اهلدف  6واملقصد  2من اهلدف  5املقصد  3يدعم اهلدف   21
 .تفق عليه دولياً استخدام املوارد اجلينية، وتعزيز سبل الوصول إىل تلك املوارد، على النحو امل

ضمان اختاذ القرارات على حنو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع من أهداف التنمية املستدامة:  16من اهلدف  7املقصد  4يدعم اهلدف   22
 .وتشاركي ومتثيلي على مجيع املستويات
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 التشغيلية المبادئ
 

القطاعية والمسائل  وتتعامل مع المسائل المتصلة بالسياسات والمسائلتضطلع الهيئة بدور تنسيقي  :1المبدأ 
 .الوثيقة الصلة باألغذية والزراعة المشتركة بين القطاعات في األمور المتصلة بصون الموارد الوراثية

 
يف إطار  الوراثية لألغذية والزراعة، ه اهليئة وترصـــــــــد ســـــــــياســـــــــات املنظمة وبراجمها وأنشـــــــــطتها املتعلقة باملواردتوجّ  •

 األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.
 تُبقي اهليئة قيد االســـــــــتعراض املســـــــــتمر املســـــــــائل ذات الصـــــــــلة املتناولة يف منتديات أخرى، ومن بينها التطورات  •

على صعيد السياسات، فيما يتعلق بصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام والتقاسم العادل 
 من استخدامها. افع اليت تتحققواملنصف للمن

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

 
 تشــــــــرف اهليئة على اإلعداد الدوري للتقييمات العاملية بشــــــــأن املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، •

 . ، حبسب االقتضاءنظم معلومات عاملية شاملة عن املوارد الوراثية ذات الصلة دعماً هلذا الدورإقامة نظام أو و 
 

عمل لكفالة  تســــعى الهيئة جاهدة إلى التوصــــل إلى توافق دولي في اآلراء بشــــأن ســــياســــات وبرامج :3المبدأ 
، لألغذية والزراعةالموارد الوراثية ، بما في ذلك مســتدامبشــكل واســتخدامه  التنوع البيولوجي صــون

 .ان استخدامهناشئة عالتقاسم العادل والمنصف للمنافع ال فضال عن
 

 الوراثيـــــــة توفر اهليئـــــــة منتـــــــدى حكوميـــــــًا دوليـــــــًا للتفـــــــاوض على ســــــــــــــيـــــــاســــــــــــــــــــات دوليـــــــة بشــــــــــــــــــــأن املوارد •
 لألغذية والزراعة

صــــون التنوع البيولوجي  تتناول تشــــرف اهليئة على تنفيذ وحتديث خطط العمل العاملية وغريها من الصــــكوك اليت •
واســـتخدامه بشـــكل مســـتدام، مبا يف ذلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، فضـــال عن التقاســـم العادل واملنصـــف 

 .للمنافع الناشئة عن استخدامها
 تستجيب اهليئة للتطورات يف املنتديات األخرى، حيثما كان ذلك مالئما. •

 
ـــــاهم الهيئة في :4المبدأ  ـ ـــــأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تعزيز  تسـ ـ ـــــات الوطنية واإلقليمية بشـ ـ ــــياسـ ـ ـ السـ

 التعاون في مجال بناء القدرات وتشجع
 

وارد الوراثية والتنوع البيولوجي املاملتعلقة بقليمية اإلوطنية و الربامج الســـــــــــياســـــــــــات و الز يأو تعز وضـــــــــــع تدعم اهليئة  •
آليات تنســــــيقية لتشــــــجيع  عاملية للموارد الوراثية، وتُنشــــــئلألغذية والزراعة، الســــــيما بتيســــــري تنفيذ خطط عمل 

 اجلهات الفاعلة. التعاون الوطين واإلقليمي عرب القطاعات ذات الصلة وفيما بني
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 اهليئة لكي يكونوا قادرين  د اهليئة وتُيســـــــــــر توافر موارد مالية وبشـــــــــــرية وعلمية وفنية وتكنولوجية ألعضـــــــــــاءحتدّ  •
 اخلطة االســــرتاتيجية للهيئة ولتنفيذ الســــياســــات والتوصــــيات  خمرجات ومعاملعلى املســــامهة النشــــطة يف حتقيق 

 اليت تضعها اهليئة.
وتيسري التثقيف من أجل حتسني  تدعم اهليئة أعضاءها يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وأنشطة إلثارة الوعي العام •

توســـــــيع نطاق مشـــــــاركة أصـــــــحاب املصـــــــلحة يف صـــــــون  اعة عمال علىفهم أمهية التنوع البيولوجي لألغذية والزر 
 والزراعة. واستخدام املوارد الوراثية لألغذية

 
 وتعزز التعاون والشراكات بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تواصل الهيئة: 5بدأ مال
 

 احلكومية األخرى ذات الصلة. تيسر اهليئة وتشرف على التعاون بني املنظمة واألجهزة احلكومية الدولية وغري •
وجتمع اهليئة، إضــــــــــــــافة إىل أنشــــــــــــــطتها يف جمال املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية واملائية والكائنات احلية  •

 الـدقيقـة والالفقـاريـات، مـا بني الشــــــــــــــركـاء الـدوليني الـذين يتنـاولون قضــــــــــــــيـة التنوع البيولوجي لألغـذيـة والزراعـة، 
 وذلك لتيسري تبادل اخلربات وإقامة شراكات جديدة. 

املفاوضــــات يف املنتديات  ويســــعى تعاون اهليئة مع األجهزة الدولية األخرى ذات الصــــلة إىل كفالة أن تراعي •
مكونات التنوع البيولوجي ذي الصــــــــــــــلة  األخرى االحتياجات اخلاصـــــــــــــــة للقطاع الزراعي، مع مراعاة مجيع

 باألغذية والزراعة.
اجملتمع املدين ومنظمات املنتجني، مبا يشـمل  يئة مشـاركة مجيع أصـحاب املصـلحة، من قبيل منظماتعزز اهلوسـت •

 املنتجني، ومؤســـــســـــات وصـــــناعات الرتبية، ومنظمات القطاعني العام واخلاص  املنظمات اليت متثل املرأة وصـــــغار
 جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. اليت تعمل يف
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 )2027 - 2018األساس المنطقي للخطة االستراتيجية ( –الً أوّ 
 
لثروة احليوانية، والكائنات املائية، إن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من أهم املوارد على األرض. فاحملاصيل، وا -1

تشـــــــــكل شـــــــــبكة التنوع اليت  هي –آالف األنواع وتنوعها الوراثي  -وأشـــــــــجار الغابات، والكائنات الدقيقة والالفقاريات 
يــة والزراعــة يف حتقيق األمن البيولوجي الــذي تعتمــد عليــه إمــدادات األغــذيــة يف العــامل. ويســــــــــــــهم التنوع البيولوجي لألغــذ

اإليكولوجية التنظيمية  الغذائي والتغذوي ويف اســـــــتدامة ســـــــبل املعيشـــــــة، وهو الذي يدعم من خالل تقدمي خدمات النظم
املتغرية باستمرار، مثل منو السكان،  لى التكيف مع الديناميات البيئية واالجتماعية االقتصاديةوالداعمة، القدرة الطبيعية ع

 واألفضليات الغذائية، واالحتياجات التغذوية، وتغري املناخ.
 
لزراعة بالنســبة لألمن الغذائي وتســعى اهليئة، وعياً منها بأمهية كل عنصــر من عناصــر التنوع البيولوجي لألغذية وا -2

ورٍة مســــــــتدامة، والتقاســــــــم العادل العاملي والتغذية، إىل التكفل بصــــــــون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واســــــــتخدامها بصــــــــ
 واملنصف للفوائد النامجة عن استخدامها، سواء لألجيال احلاضرة أو القادمة

 
يئة املوارد ســـــرتاتيجية هلالاطة تشـــــمل اخل. و 200723وتعمل اهليئة مبوجب برنامج عمل متعدد الســـــنوات منذ عام  -3

مهمتها وأهدافها. و  هليئةارؤية برنامج العمل املتعدد السنوات وحتتوي على  2023 - 2014الوراثية لألغذية والزراعة للفرتة 
إىل تقارير التقييم العاملي  2027-2018يئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للفرتة ســــــــــرتاتيجية هلالطة اوتســــــــــتند أهداف اخل
غريها طط العمل العاملية و خلطويلة األجل واملقاصد الواجملاالت االسرتاتيجية ذات األولوية واألهداف حلالة املوارد يف العامل 

مؤشــــرات وإجراءات رصــــد لتقييم خطط ما هو معمول به من إضــــافة إىل هلذه التقييمات،  يةســــتجابات الســــياســــاتالامن 
 املية وتنفيذ الصكوك األخرى املتفق عليها.العمل الع

 
لخطط االســـــرتاتيجية، لت و وتلغي هذه اخلطة االســـــرتاتيجية مجيع النســـــخ الســـــابقة لربنامج العمل املتعدد الســـــنوا -4

العادية مل املتعدد الســنوات للدورات الرئيســية لربنامج الع املخرجات واملعامل البارزة 1 امللحقها. وهي تتضــمن يف وحتل حملّ 
 خططا أكثر تفصيال لدوريت اهليئة املقبلتني.  2 امللحق، ويف للهيئة اخلمسة القادمة

 
 التنفيذ والرصد واالستعراض –ثانياً 

 
 جية عبارة عن جمموعة تســـــــــــــرتشـــــــــــــد اهليئة يف تنفيذ واليتها هبذه اخلطة االســـــــــــــرتاتيجية. وهذه اخلطة االســـــــــــــرتاتي -5

 ن اســــــــــــتعراض ســــــــــــتمر. وســــــــــــيمكّ مرنة وتبقيها اهليئة قيد االســــــــــــتعراض امل يوبالتايل فهدة، من املخرجات واملراحل املتجدّ 
و حتقيق أهدافها، ملعاجلة وجتميع من تقدير التقدم احملرز يف عملها حنيف كل دورة ثانية هذه اخلطة االســــــــــــــرتاتيجية اهليئة 

غذية والزراعة، وملراعاة التطورات الوراثية لألاملوارد مبا يف ذلك  ،التنوع البيولوجي املســــــــــــــائل اجلديدة والناشــــــــــــــئة يف جمال
 النتائجإىل جنب مع  جنباً  اتبرنامج العمل املتعدد الســــنو وخيضــــع  والعمليات اجلديدة يف املنتديات األخرى ذات الصــــلة.

 الرئيسية وختطيط الدورات إىل االستعراض يف كل دورة.واملعامل البارزة 
                                                      

 .Report/07/11-CGRFAبالتقرير  املرفق هاء  23
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 عتماد على الدعم الذي تتلقاه من األجهزة التابعة هلا، التواصــــــــــــــل اهليئة اولتنفيذ هذه اخلطة االســــــــــــــرتاتيجية،  -6
 اجملاالت اليت تقع ضـــمن قضـــايا يفهليئة بشـــأن إىل ام املشـــورة تقدّ اليت  العمل الفنية احلكومية الدوليةجمموعات مبا يف ذلك 

املســـائل، وتنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ وتصـــدر توصـــيات إىل اهليئة بشـــأن هذه اختصـــاص كل منها. وهي تقدم املشـــورة 
 .اخلطة االسرتاتيجية

 
تقييماهتا العاملية عن حالة التنوع االســـتمرار يف إعداد وعرض هذه اخلطة االســـرتاتيجية، خالل ن موتتوقع اهليئة،  -7

 لنباتية واحلرجية واملائية. البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل، مبا يف ذلك عن حالة املوارد الوراثية احليوانية وا
 
 على الدعم الذي يقدم وبرنامج عملها املتعدد الســــــــــــــنوات يتوقف جناح تنفيذ هذه اخلطة االســــــــــــــرتاتيجية وســــــــــــــ -8

لمنظمة وعلى تعبئة موارد من خارج امليزانية، فضــالً عن الشــراكات مع املنظمات الدولية لعن طريق برنامج العمل وامليزانية 
 األخرى ومسامهاهتا يف هذا الشأن. 

 
 الشراكات –ثالثاً 

 
جهودها بذل ودعم تنفيذ برنامج العمل املتعدد الســـــنوات،  غاياهتاحتقيق أهدافها و ســـــعياً وراء  ،ســـــتواصـــــل اهليئة -9

 إلقامة شـــــــــراكات قوية باإلضـــــــــافة إىل التآزر مع الوكاالت املتخصـــــــــصـــــــــة واتفاقيات األمم املتحدة ذات الصـــــــــلة، فضـــــــــالً 
عن املنظمات احلكومية الدولية األخرى. كما ســــــــــــــتزيد اهليئة من تعاو�ا مع مراكز البحوث الزراعية الدولية، واملنظمات 

غري احلكوميــة الــدوليــة واإلقليميــة، واجملتمع الــدويل، ومنظمــات املنتجني، ووكــاالت العلميــة الوطنيــة واإلقليميــة، واملنظمــات 
 التمويل ذات الصلة، والقطاع اخلاص.

 
لتنفيذ هذه اخلطة االســـــرتاتيجية وتعزيز التعاون يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، أقامت اهليئة وتيســـــرياً  -10

براجمها وأنشــطتها املتعلقة باملوضــوعات ســياســاهتا و املنظمات الدولية إىل تقدمي معلومات عن مبوجبها ، دعت ة تشــاورعملي
 .اليت هلا أولويتها يف كل دورة من دورات اهليئة 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 

 

 المسائل القطاعية
اخلطة العاملية اســتعراض 

 للموارد الوراثية احليوانية
التقرير الثـالـث حلـالة عرض 

املــوارد الــوراثــيــــــــة احلــيــوانـيــــــــة 
 لألغذية والزراعة يف العامل

خطة العمل اســــــتعراض تنفيذ  
الــعــــــــاملــيــــــــة لــلــمــوارد الــوراثــيــــــــة 

 احليوانية

الموارد الوراثية  
 الحيوانية

املوارد الوراثيـة حــالــة متــابعــة  
يف  لألغــذيــة والزراعــةاملــائيــة 
 العامل

املوارد الوراثيـــة حـــالـــة متــــابعــــة  
يف  لألغــــذيــــة والزراعــــةاملــــائيــــة 

 العامل

 عرض الصـــيغة النهائية
املوارد حــــــــالــــــــة  لتقرير

لألغذية املائية الوراثية 
 يف العامل والزراعة

الموارد الوراثية 
 المائية

خطــــة العمــــل اســـــــــــــــتعراض  
العاملية لصون املوارد الوراثية 
احلرجيــــــة واســـــــــــــــتخــــــدامهـــــا 

 املستدام وتنميتها

التقرير الثاين حلالة عرض 
املوارد الوراثية احلرجية يف 

 العامل

خطة اســـــتعراض تنفيذ  
العاملية لصــــــــــون العمل 

املوارد الوراثيــة احلرجيــة 
واســـتخدامها املســـتدام 

 وتنميتها

الموارد الوراثية 
 الحرجية

اســـــــــــــــتعراض العمــــــل املعين  
بـــالكـــائنـــات احليـــة الـــدقيقـــة 

 والالفقاريات

اســــــــــــــــتــعــراض الــعــمــــــــل املـعـين  
بـــــالكـــــائنـــــات احليـــــة الـــــدقيقــــة 

 والالفقاريات

الكائنات الحية  
 الدقيقة 

 والالفقاريات
خطة اســـــــــــتعراض تنفيذ 

 )الثــانيـة(العمــل العــامليــة 
للموارد الوراثيـــة النبـــاتيـــة 

 لألغذية والزراعة

خطــــة العمــــل اســـــــــــــــتعراض 
العـــــــامليـــــــة الثـــــــانيـــــــة للموارد 
الوراثيــــة النبــــاتيــــة لألغــــذيــــة 

 والزراعة

التقرير الثــــــــالــــــــث عرض 
حلــــــــالــــــــة املوارد الوراثيــــــــة 
النبـاتيـة لألغـذيـة والزراعـة 

 يف العامل

اســــــــــــــــتــعــراض حــــــــالــــــــة  
 ســـــــــــــــياســـــــــــــــات البذور

 واجتاهاهتا

الموارد الوراثية 
 النباتية

 المسائل المشتركة بين القطاعات
الــتــقــريــر الــثــــــــاين عــرض 

حلـــالـــة التنوع البيولوجي 
لألغــــــذيــــــة والزراعــــــة يف 

 العامل

حالة التنوع البيولوجي متابعة  
 لألغذية والزراعة يف العامل

حـــــالـــــة التنوع متـــــابعـــــة  
البيولوجي لألغــــــــذيــــــــة 

 يف العاملوالزراعة 

حالة التنوع 
البيولوجي 

 لألغذية والزراعة
 في العالم

العمل بشأن استعراض  
حلصـــــــــــــــول على املوارد ا
 هامنافعتقاسم و 

العمل بشــــــــــــــــأن اســـــــــــــــتعراض  
تقاســم حلصــول على املوارد و ا

  هامنافع
 

بلورة مذكرات تفسريية 
القطاعات خاصــــــــــــــــة ب

لموارد الوراثية ل الفرعية
 لـــألغــــــــذيــــــــة والـــزراعــــــــة

 لتكملة عناصر
احلصــــــــــــول على املوارد 

 هاوتقاسم منافع

الحصول على 
الموارد وتقاسم 

 منافعها
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بشأن عمل الاستعراض  
 الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــــات

البيولوجية لصون املوارد 
الـــــوراثـــــيــــــــة لـــــألغــــــــذيــــــــة 
والزراعة واســــــــــــتخدامها 

 مستدامبشكل 

بشــــــــــــــــأن عمل الاســـــــــــــــتعراض  
البيولوجيــــــــة  التكنولوجيــــــــات

ة لصــون املوارد الوراثية لألغذي
بشــكل والزراعة واســتخدامها 

 مستدام

التكنولوجيات  
 البيولوجية

الـــــنـــــظـــــر يف اســــــــــــــــــــتـــــخــــــــدام   
ليـــة علومـــات التســـــــــــــــلســـــــــــــــامل"

ة بشــــــــــأن املوارد الوراثي ةالرقمي
 هـــــالألغـــــذيـــــة والزراعـــــة وآثـــــار 

املوارد على صـــــــــــــــون احملتملـــة 
الوراثيــــــة لألغــــــذيــــــة والزراعــــــة 

مستدام استخدامها بشكل و 
واحلصــــــــــول عليها  وتقاســــــــــم 

 منافعها

النظر يف اســـــــــــــــتخـــدام  
لية علومات التســلســامل"

بشــــــــــــــأن املوارد  ةالرقمي
الــــوراثــــيــــــــة لــــألغــــــــذيــــــــة 

ــــــــزراعــــــــة  ــــــــار وال  هــــــــاوآث
على صـــــــــــــــون احملتملـــة 

 املوارد الوراثية لألغذية
مها ااســــــــتخدو والزراعة 

مســـــــــــــــتـــدام بشـــــــــــــــكـــل 
واحلصـــــــــــــــــول عـــلـــيـــهــــــــا  

 وتقاسم منافعها

المعلومات 
التسلسلية 

الرقمية بشأن 
الموارد الوراثية 

لألغذية 
 ∗والزراعة

استعراض العمل بشأن  
تــــغــــري املــــنــــــــاخ واملــــوارد 

لـــــألغــــــــذيــــــــة  الـــــوراثـــــيــــــــة
 والزراعة

بقيادة تقييم عاملي  اســتعراض
ملنـــــــاخ البلـــــــدان آلثـــــــار تغري ا

والتخفيف  فوتـــــــدابري التكيّ 
 املوارد الوراثيةاملتعلقة ب

بشــــأن تغري اســــتعراض العمل 
ذية لألغ املناخ واملوارد الوراثية

 والزراعة

 تغير المناخ 

استعراض العمل بشأن  
لألغذية  املوارد الوراثية

والزراعة والتغذية 
 والصحة

استعراض العمل بشأن املوارد 
لألغــــــذيــــــة والزراعــــــة  الوراثيــــــة

 والتغذية والصحة

مذكرة مفاهيمية بشأن التنوع 
والزراعـــة البيولوجي لألغــــذيــــة 

 وصحة اإلنسان

اســــــــــــــــتـعـراض الـعـمــــــــل 
 بشــــــــــــــأن املوارد الوراثية
لـــألغــــــــذيــــــــة والـــزراعــــــــة 

 والتغذية

 الصحةالتغذية و 

تقرير مرحلي/ استعراض 
 اخلطة االسرتاتيجية

 

تقرير مرحلي/ اســــــــــــــــتعراض  
 اخلطة االسرتاتيجية

 

تـــــــقـــــــريـــــــر مـــــــرحـــــــلـــــــي/  
اســـــــــــــــــتــعــراض اخلــطــــــــة 

 االسرتاتيجية

 اإلدارة

 
  

                                                      
بوجود العديد من املصطلحات اليت استخدمت يف هذا  اعرتافوخيضع ملزيد من املناقشة. وهناك  ، COP III/16CBDاملصطلح من القرار هذا خذ أُ   ∗

غري املادية"، وراثية وارد الاملو "، "وراثيةاملعلومات الو ، "وراثية"ال ةاملعلومات التســلســليو "، "وراثين مجلة أمور، "بيانات التســلســل الاجملال (مبا يف ذلك، ضــم
 .الستخداملوما إىل ذلك)، وأنه يلزم مزيد من البحث بشأن املصطلح أو املصطلحات املناسبة  "باحملاكاة احلاسوبيةستخدام اال"
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 2الملحق 
 عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة والتاسعة الثامنة عشرة تينلدور ل التخطيط

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

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

 قطاعيةالمسائل ال
عملية جلمع البيانات الوطنية لدعم وضع إعداد مشروع خمطط وجدول زمين وميزانية، و  •

 يف العامللألغذية والزراعة التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانية إعداد 
تنفيذ خطة م احملرز يف عن التقدّ عاملية نظرة عامة قدمي إعداد تقرير مرحلي توليفي لت •

 العمل العاملية
 لمنظمـــــــة بشــــــــــــــــــــأن تنفيـــــــذ خطـــــــة العمـــــــل العـــــــامليـــــــة املرحلي لتقرير الإعـــــــداد  •

 تمويلالواسرتاتيجية 
 رحلي للمنظمات الدوليةاملتقرير الإعداد  •
 اإعداد تقرير موجز عن حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهت •

الــــــمــــــوارد الــــــوراثــــــيــــــة 
 الحيوانية 

 

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل الةحلتابعة إعداد م •
 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملنسخة موجزة لتقرير إعداد  •
 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملنشر التقارير القطرية املقدمة إلعداد  •

 الموارد الوراثية المائية 

 إعداد تقرير املنظمة املرحلي بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية •
والتقرير الثاين حلالة الثاين التنفيذ إعداد تقرير  معلومات مســـــــــــــتكملة بشـــــــــــــأنإعداد  •

 (مبا يف ذلك مجع البيانات الوطنية) املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

 الموارد الوراثية الحرجية 

 العمل املتعلق بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات ستعراضا •
 بشأن هذا املوضوعالصادرة عن اهليئة متابعة التوصيات السابقة  •

الكائنات الحية الدقيقة 
 والالفقاريات 

تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية  تقرير املنظمة املرحلي بشــــــــــأنإعداد  •
 النباتية لألغذية والزراعة

التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية  إعدادمعلومات مســــــــــــــتكملة بشــــــــــــــأن إعداد  •
 يف العامل النباتية لألغذية والزراعة

 الموارد الوراثية النباتية 

 مشتركة بين القطاعاتالمسائل ال
ـــة والزراعـــةإعـــداد تقرير مرحلي عن تنفيـــذ متـــابعـــة  • ـــة التنوع البيولوجي لألغـــذي  حـــال

 يف العامل
ـــة التنوع البيولوجي  حـــال
لألغــــذيــــة والزراعــــة في 

 العالم 
 هاتقاســــم منافععلى املوارد و صــــول حلصــــكوك القائمة اخلاصــــة باللإعداد اســــتعراض  •

 وأثرها على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وحتديد العمل يف املستقبل 
الحصـــــــول على الموارد 

 وتقاسم منافعها الوراثية 
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 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع •
لصـــــــــــون املوارد الوراثية لألغذية  يةالبيولوجلتكنولوجيات املتعلق باعمل الاســـــــــــتعراض  •

 بطريقة مستدامة هالزراعة واستخداموا
الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــات 

 البيولوجية
المعلومات التســــلســــلية  متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع •

 الرقمية
حالة إعداد التقييم العاملي لدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعية يف التكّيف مع تغري  •

 املناخ والتخفيف من وطأته
 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع •

 تغير المناخ 

 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع •
 بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصحة البشراهيمية فذكرة مم •

 التغــذيــةاألمن الغــذائي و 
 والصحة

 اإلدارة  واستعراض برنامج العمل املتعدد السنوات سرتاتيجيةإعداد تقرير مرحلي للخطة اال •
يف جمال دعم أنشــــــطة  عملهاعن رفع تقارير إىل  دعوة الصــــــكوك واملنظمات الدولية •

 إسهاماهتا اهليئة، وجتميع
 مسائل أخرى 
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 )2023-2022عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة (تاسعة لدورة الالتحضيرية لاألنشطة 
 

 قطاعيةالمسائل ال
لألغذية والزراعة يف  إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانيةنهوض بال •

 عن التقدم احملرزرير تقرفع العامل و 
 لموارد الوراثيـة احليوانيـةلوثيقـة بشـــــــــــــــأن تنفيـذ خطـة العمـل العـامليـة (الثـانيـة) إعـداد  •

 حتديثهاوإمكانية 
 مــــرحــــلــــي عــــن تــــنــــفــــيـــــــذ خــــطـــــــة الــــعــــمـــــــل الــــعـــــــاملــــيـــــــة لــــلــــمــــواردإعـــــــداد تــــقــــريــــر  •

 الوراثية احليوانية
 اإعداد تقرير موجز عن حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهت •

 الموارد الوراثية الحيوانية

 الة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملحلمتابعة إعداد  •
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملحالة نسخة موجزة لتقرير إعداد  •
املائية لألغذية والزراعة يف التقارير القطرية املقدمة إلعداد حالة املوارد الوراثية  نشـــــــــر •

 العامل

 الموارد الوراثية المائية

 إعداد تقرير املنظمة املرحلي بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية •
حلالة الثاين والتقرير الثاين التنفيذ إعداد تقرير  معلومات مســـــــــــتكملة بشـــــــــــأنداد إع •

 (مبا يف ذلك مجع البيانات الوطنية) املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

 الموارد الوراثية الحرجية 

 العمل املتعلق بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات استعراض •
 بشأن هذا املوضوعالصادرة عن اهليئة متابعة التوصيات السابقة  •

الكائنات الحية الدقيقة 
 والالفقاريات

تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية  تقرير املنظمة املرحلي بشـــــــأنإعداد  •
 النباتية لألغذية والزراعة

التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية معلومات مســـــــــــــتكملة بشـــــــــــــأن إعداد إعداد  •
 يف العامل النباتية لألغذية والزراعة

 الموارد الوراثية النباتية 

 مشتركة بين القطاعاتالمسائل ال

 حـــالـــة التنوع البيولوجي لألغـــذيـــة والزراعـــةإعـــداد تقرير مرحلي عن تنفيـــذ متـــابعـــة  •
 يف العامل

حــــالــــة التنوع البيولوجي 
لألغــــذيــــة والزراعــــة في 

 العالم
 هاتقاســــم منافععلى املوارد و صــــول حلاخلاصــــة با صــــكوك القائمةللإعداد اســــتعراض  •

 وأثرها على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وحتديد العمل يف املستقبل 
 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع •

الحصـــــــــول على الموارد 
 الوراثية وتقاسم منافعها 

لصــــــــــون املوارد الوراثية لألغذية  البيولوجيةلتكنولوجيات املتعلق باعمل الاســــــــــتعراض  •
 بطريقة مستدامة هاوالزراعة واستخدام

الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــات 
 البيولوجية
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المعلومات التســـــلســـــلية  متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع •
 الرقمية

يف التكّيف مع حــالــة إعــداد التقييم العــاملي لــدور املوارد الوراثيــة لألغــذيــة والزراعيــة  •
 تغري املناخ والتخفيف من وطأته

 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع •

 تغير المناخ

 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع •
 بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصحة البشراهيمية فذكرة مم •

ــةاألمن الغــذائي و   التغــذي
  والصحة

 اإلدارة  واستعراض برنامج العمل املتعدد السنوات إعداد تقرير مرحلي للخطة االسرتاتيجية •
عن عملها يف جمال دعم أنشـــــطة رفع تقارير إىل  دعوة الصـــــكوك واملنظمات الدولية •

 مدخالهتا اهليئة، وجتميع
 مسائل أخرى

 

 

 


