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 مقدمة -أواًل

 

أعادت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، ا دورتها العادية الرابعة عشرة، التأكيود علوى أهميوة     -1

تملة. واعتمدت اهليئوة  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ا مواجهة تغري املناخ وضرورة رفع مستوى الوعي بأدوارها احمل

، وطلبو  مون   2017-2013، للفوةة  1املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة )برنامج العمل(خاص بتغري برنامج عمل 

أن تزودها مبعلومات عون   األغذية والزراعة )الفاو( منظمةدء تنفيذه. كما طلب  اهليئة من أمينها، رهنا بتوافر التمويل، ب

 2املوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ برنامج العمل.

 

تقدم هذه الوثيقة معلومات عن تنفيذ برنامج العمول، موع الةكيوز علوى اخلطووط التوجيهيوة ادراج اعتبوارات         -2

التنوع الوراثي ا ختطيل التكي  مع تغري املناخ. كما تقةح الوثيقة مراجعة برنامج العمل وحتدد املوارد البشرية واملاليوة  

 الالزمة لتنفيذه.  

 

 لعمل اخلاص بتغري املناخ واملوارد الوراثيةتنفيذ برنامج ا -ثانيًا

 لألغذية والزراعة
 

 2013/2014الفرتة املالية 

 

 االسةاتيجيات.والسياسات و والتكنولوجياتاألدوات يتضمن برنامج العمل العديد من األنشطة ا جماالت  -3

 

 مجاعات العمل الفنيوة اككوميوة  بناء على طلب اهليئة، نظرت  األنشطة من أجل إعداد اخلطوط التوجيهية. -4

األمانوة لودعم إدراج    ا أعودته يتاخلطوط التوجيهية ال مسودةفةة ما بني الدورات، ا الدولية )مجاعات العمل(، خالل 

 مون بوني  اخلطوط التوجيهيوة بعوني االعتبوار،     مسودةأخذ تالتنوع الوراثي ا التخطيل الوطت للتكي  مع تغري املناخ. و

ج العمول، مثول املسوح العواملي بشوأن      املعلومات اليت مت اكصول عليها من خالل أنشطة أخورى مون برنوام   مجلة أمور، 

لدروس املستفادة عن سبل ووسائل صون التنوع الوراثي واستخدامه لبناء القدرة على الصمود ا وجه تغري املناخ ا النظم ا

ا املقور الرئيسوي    2014تنظيم حلقة عمل ا أبريل/نيسان ب الفاووقام   ،2013جري ا سنة الذي أ 3الغذائية والزراعة

   للفاو، روما، إيطاليا.

 

قدم  مجاعات العمول التعليقوات، وأوصو ، علوى وجوه اخلصووص، بوأن يوتم تبسويل اخلطووط التوجيهيوة             -5

ذات الصولة، وتسوليل الضووء علوى الودور      تقنيوة وللتوعيوة    موواد  ، وبأنه ينبغي وضعوتركيزها على األنشطة ذات الصلة

اكاسم الذي تلعبه املوارد الوراثيوة لألغذيوة والزراعوة ا التكيو  موع تغوري املنواخ وبالنسوبة لألمون الغوذائي. وأوصو             

                                                      
 .املرفق دال، CGRFA-14/13التقرير   1
 .37 إىل 34 من ، الفقراتCGRFA-14/13التقرير   2
 .CGRFA-15/15/Inf.16 الوثيقة  3
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ا نسخة منقحوة، ليوتم مراجعتهوا وإقرارهوا مون قبول        4التعليقات املقدمة خالل جلساتها جمجاعات العمل بأن يتم إدرا

اخلطوط التوجيهية لدعم إدراج التنووع   مسودةاخلطوط التوجيهية ا الوثيقة املعنونة  ملسودةد النسخة املنقحة اهليئة. وتر

اخلطووط التوجيهيوة    مسودةوترد حملة عامة عن  .5()النسخة املنقحة املناخ الوراثي ا التخطيل الوطت للتكي  مع تغري

  هلذه الوثيقة. األول املرفقا 

 

التكيو  موع   مواد تقنية وللتوعية. ويقدم املنشوور   الفاووضع   متشيًا مع برنامج العمل، .وللتوعيةمواد تقنية  -6

عن التفاعالت املعقودة بوني املووارد الوراثيوة      ة)املرتقب(، حملة عامأدوار املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  –تغري املناخ 

لمعلومات عن النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعوة  لوا املستقبل القريب، سيتم نشر جتميع  وتغري املناخ.

على صفحة منفصولة صصصوة    وحيتوي موقع اهليئة على اانةن دراسة خلفية.  كوثيقةاملهددة من جراء تغري املناخ، 

  .6ملسألة تغري املناخ

 

قدم األمني مدخالت التفاقية األموم املتحودة ااطاريوة بشوأن      يف أحداث جانبية.املعلومات واملساهمات املقدمة  -7

كموا مت تبوادل املوواد ذات     تغري املناخ، مشددًا على الدور اهلام الذي تلعبه املوارد الوراثية ا التكيو  موع تغوري املنواخ.    

داد خطة التكي  الوطنية مع أمانة مومتمتر تغوري   الصلة بشأن املوارد الوراثية وتغري املناخ للبلدان اليت شرع  ا عملية إع

، وهوي نظوام معلوموات سويكون مبثابوة منصوة       7ا خطة التكي  الوطنيوة املركزيوة   إدراجهااملناخ لألمم املتحدة، وسيتم 

 معلومات لدعم عملية خطة التكي  الوطنية. 

 

 2015/2016الفرتة املالية 

 

على أنشطة رفع مستوى الوعي، مثل األحداث اجلانبيوة واملعلوموات    2016-2015يركز برنامج العمل للفةة  -8

 .8املقدمة إىل اتفاقية األمم املتحدة ااطارية بشأن تغري املناخ

 

وتمتكد نتائج املسح على اكاجة امللحة لرفع مستوى الوعي بني صانعي السياسات وأصحاب املصولحة املعنويني    -9

أصوحاب املصولحة وصوانعي السياسوات بودور خطول        توعيةمع تغري املناخ. وينبغي  بشأن أهمية املوارد الوراثية للتكي 

العمل العاملية للهيئة للحفاظ على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها بشوكل مسوتدام. وقود تسواعد اكووارات      

ملناخ، متعددة التخصصات وتنمية القدرات خلرباء املوارد الوراثية ليساهموا بشكل فعال ا التخطيل الوطت املعت بتغري ا

 ا التخطيل للتكي  مع تغري املناخ.  الوراثياعتبارات التنوع  إدراجعلى 

 

                                                      
 .CGRFA-15/15/14؛ CGRFA-15/15/12؛ CGRFA-15/15/9الوثائق  نظرا  4
 .CGRFA-15/15/Inf.15 الوثيقة  5
6  www.fao.org/nr/cgrfa/cross-sectorial/climate-change. 
7  http://unfccc.int/nap/. 
 .املرفق دال، CGRFA-14/13تقرير ال  8
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إضوافية مثول:    هلذه الوثيقوة، أنشوطة توعيوة    الثاني املرفقا  الواردةبرنامج العمل املنقح،  مسودةتوخى تولذا  -10

نطوا   اخلطووط التوجيهيوة وتوزيعهوا علوى      مسوودة نشور  ؛ وصحائ  وقائعموجزات عن السياسات إعداد مواد حمددة، 

إدراج املووارد الوراثيوة لألغذيوة والزراعوة ا ختطويل      تنظيم حلقات عمل إقليمية تركز علوى  واسع بعد أن تقرها اهليئة؛ 

  التكي .

 

 املوارد البشرية واملالية -ثالثًا

 

امليزانية اليت وفرتها حكومات أملانيوا والنورويج   اسُتخدم  موارد الربنامج العادي بااضافة إىل املوارد من خارج  -11

مووارد مون خوارج    امج العمول املووظفني املموولني مون     لتنفيذ برنامج العمل. وقدم الدعم لتنفيذ برن بصفة خاصة، والسويد،

 امليزانية. وسيستمر تنفيذ برنامج العمل باالعتماد على موارد من خارج امليزانية. 

 

إىل  5 000) 2015/2016من خارج امليزانية لتنفيذ: األحداث اجلانبية املتوقعة للفةة  وهناك حاجة إىل موارد -12

إصودار وترمجوة موواد تقنيوة وللتوعيوة، مثول املووجزات عون السياسوات          دوالر أمريكي لكل حدث جوان((؛   20 000

دوالر أمريكوي لكول لغوة(؛     5 000) اخلطووط التوجيهيوة   مسوودة ترمجوة  دوالر أمريكوي(؛   80 000) وصحائ  وقوائع 

  دوالر أمريكي لكل إقليم(. 100 000 – 80 000إقليمية )لقات عمل ح

 

 التوجيهات املطلوبة -رابعًا

 

 قد ترغب اهليئة ا:  -13
 

اخلطوط التوجيهيوة لودعم    مسودة املعنونة استعراض وتنقيح مسودة املبادئ التوجيهية الواردة ا الوثيقة )أ(

 ؛حبسب االقتضاء ،9)النسخة املنقحة( املناخ إدراج التنوع الوراثي ا التخطيل الوطت للتكي  مع تغري

اخلطووط التوجيهيوة لودعم إدراج التنووع الووراثي ا      إىل لفو  انتبواه املومتمتر إىل     للفواو دعوة املدير العام  )ب(

 للموافقة عليها ا دورته املقبلة؛، املتفق عليها التخطيل الوطت للتكي  مع تغري املناخ

اخلطوط التوجيهية لدعم إدراج التنوع الوراثي ا التخطيل الووطت للتكيو    دعوة أمني اهليئة إىل إحالة  )ج(

رمسيًا، على النحو املعتمد من قبل املمتمتر، إىل اتفاقية األمم املتحدة ااطارية بشوأن تغوري   مع تغري املناخ 

 وغريها من الصكوك واهليئات الدولية ذات الصلة؛املناخ 

حبسوب االقتضواء، والطلوب مون أموني اهليئوة       ، املقةحوة  مسودة برنامج العمل املنقحاستعراض وتنقيح  )د(

 تنفيذها؛

اخلطوط التوجيهية لدعم إدراج التنوع الووراثي ا التخطويل الووطت للتكيو  موع      دعوة أعضائها لتنفيذ  )هو(

   تغري املناخ.

                                                      
 .CGRFA-15/15/Inf.15 الوثيقة  9
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 األول املرفق
 

 اخلطوط التوجيهية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف التخطيط الوطين مسودةحملة عامة عن 

 )النسخة املنقحة( املناخ للتكيف مع تغري

 

مسوودة اخلطووط التوجيهيوة لودعم إدراج التنووع الووراثي ا التخطويل        يقدم هذا املرفق حملة عامة عن أهودا    

 وعووون عناصووورها وخطواتهوووا. وتووورد النسوووخة الكاملوووة  املنووواخ )النسوووخة املنقحوووة(الووووطت للتكيووو  موووع تغوووري  

 . CGRFA-15/15/Inf.15 ا الوثيقة

 

 األهدا 
 

 أهدا  اخلطوط التوجيهية هي التالية:  
 

تعزيز استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ا التكي  مع تغري املناخ ودعوم إدراجهوا ا التخطويل     (1)

 للتكي  مع تغري املناخ؛الوطت 

دعم خرباء املوارد الوراثية واملعنيني بالتكي  مع تغري املناخ وحتديد حتوديات وفورص املووارد الوراثيوة      (2)

 ؛وتناوهلالألغذية والزراعة مع عملية التكي  

 املناخ. تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة ا املوارد الوراثية ا عملية التخطيل الوطنية للتكي  مع تغري (3)

 

 العناصر واخلطوات  
 

اخلطووط   بع اخلطوط التوجيهيوة نهوج وهيكول   ّتلتسهيل الروابل املباشرة مع عملية التخطيل الوطنية للتكي ، ت 

. وتنطوي العملية على أربعة عناصر حيتوي كل منها على عدد من اخلطوات 10التوجيهية التقنية خلطة التكي  الوطنية

إىل العناصوور واخلطوووات كجووزء موون عمليووة تكراريووة متصوولة حيووا يووتم رصوود النجاحووات    النظوور املقةحووة. وينبغووي 

 . 1العملية مرة أخرى، كما هو موضح ا الشكل  تغذية النتائج اااخفاقات، ويتم  أو

 

  

                                                      
. اخلطوط التوجيهية التقنية خلطة التكي  الوطنية. متوفرة على العنوان التالي: 2012اتفاقية األمم املتحدة ااطارية بشأن تغري املناخ   10

http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/national_adaptation_plans/application/pdf/naptechguidelines
_eng_low_res.pdf  

http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/national_adaptation_plans/application/pdf/naptechguidelines_eng_low_res.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/national_adaptation_plans/application/pdf/naptechguidelines_eng_low_res.pdf
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 : العناصر واخلطوات إلدراج املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط الوطين للتكيف1الشكل 

 
 

، واستعراضه، واإلفادة واإلبالغ التقدم رصد -الد

 عنه

 

 ومعاجلة الثغرات العمل أسسوضع  –لفأ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلطار التحضريي وضع –اءب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضع اسرتاتيجية التنفيذ –يمج

 تقييمال 2-ل أ

بدء وإطال  مساهمة املوارد الوراثية  1-ل أ

لألغذية والزراعة ا التخطيل الوطت 

 للتكي 

آثار تغري املناخ على مراجعة  5-اءب

األهدا  اامنائية والتشريعات 

 والسياسات واخلطل الوطنية

تغري و ا الوق  الراهن حتليل سيناريوهات املناخ.1-اءب

 ا املستقبل املناخ 

 

وضع خطة التكي  الوطنية للموارد الوراثية  4-اءب

 لألغذية والزراعة 

 املناخ وحتديد خيارات التكي  هشاشةتقييم .2-اءب

 استعراض وتقييم خيارات التكي  3-اءب

 تعزيز القدرة على التخطيل للتكي  وتنفيذه 3-يمج

ضمان األولوية املناسبة للموارد الوراثية لألغذية  1-يمج

 والزراعة ا التخطيل الوطت للتكي  

 تعزيز التنسيق والتآزر 4-يمج

وضع اسةاتيجية التنفيذ خلطة التكي  الوطنية .2-يمج

 الوراثية لألغذية والزراعة والشروع بهاللموارد 

 التواصل 4-الد

 

 

استعراض التقدم احملرز وفعالية التنفيذ وحتديد  2-الد

 الثغرات

الوراثية حتديا خطة التكي  الوطنية للموارد .3-الد

 لألغذية والزراعة واسةاتيجية تنفيذها

معاجلة الثغرات ا القدرات ونقاط الضع  ا  3-ل أ

 االضطالع بالعملية

 

 رص التنفيذ.1-الد

املناخ واحتياجات  هشاشةحتديد الروابل بني  4-ل أ

 التكي  واألهدا  اامنائية الوطنية
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 ومعاجلة الثغرات العمل أسسوضع  -لفالعنصر أ

 

 بدء وإطالق مساهمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط الوطين للتكيف 1-لفأ
 

إنشاء الةتيبات املمتسسية الالزمة لتعزيز دور املوارد الوراثية لألغذيوة والزراعوة ا التخطويل الووطت للتكيو .       

وحتديود  مجلة أموور أخورى،    من بنيية واملائية واكرجية والنباتية، تعزيز التعاون بني قطاعات املوارد الوراثية اكيوان

االتصوال   جهوات نقاط دخول املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ا التخطيل الوطت للتكي  مع تغري املناخ والتواصل موع  

 وصانعي السياسات املعنيني بتغري املناخ.  

 

 التقييم 2-لفأ
 

إجراء تقييم مبا ا ذلك حتليل نقاط القوة والضع  والفرص واألخطار كالة الصون واالستخدام الراهنة للمووارد   

 الوراثية لألغذية والزراعة ا سيا  التكي  مع تغري املناخ. 
 

 معاجلة الثغرات يف القدرات ونقاط الضعف يف االضطالع بالعملية 3-لفأ
 

ضع  والفرص واألخطار لتحديد الثغرات ا القدرات القطرية لالضوطالع بالعمول   استخدام حتليل نقاط القوة وال 

 الالزم لدعم صون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ا سيا  التكي  مع تغري املناخ. 
 

 حتديد الروابط بني نقاط الضعف يف املناخ واحتياجات التكيف واألهداف اإلمنائية الوطنية 4-لفأ
 

 ةضمان أن تأخذ صاو  صون واستخدام املوارد الوراثيوة لألغذيوة والزراعوة، الويت مت حتديودها خوالل عمليو        

ألهودا  اامنائيوة الوطنيوة ا اتواالت ذات الصولة، مثول األمون الغوذائي والتغذيوة والصوحة           االتقييم، بعني االعتبار 

  والتنمية الريفية واادارة البيئية.

 

 طار التحضريياإل وضع -اءالعنصر ب

 

 يف املستقبل  تغري املناخحتليل سيناريوهات تغري املناخ يف الوقت الراهن و 1-اءب
 

استعراض املعلومات املتاحة بشأن سيناريوهات تغري املناخ فيما يتعلق باألثر املتوقوع للمووارد الوراثيوة لألغذيوة      

  وآثارها االجتماعية واالقتصادية على اتتمعات الريفية.والزراعة مع مراعاة صاو  صتل  قطاعات املوارد الوراثية 
 

 تقييم نقاط ضعف املناخ وحتديد خيارات التكيف 2-اءب
 

 ذات الصولة  الضع  واملخاطر والقيام بها. حتديد اآلثار املتوقعة للتغريات نقاطاختاذ قرار بشأن نطا  تقييمات  

  لتغري املناخ على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ حتديد وتقييم خيارات املضا املتوقع غري املرتبطة بتغري املناخ واألثر

 التكي  وإقامة عمليات لرصد وإدارة املخاطر املتعلقة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة. 
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 استعراض وتقييم خيارات التكيف 3-اءب
 

من صون واستخدام هوذه   والزراعة فيما يتعلق بكّلحتديد خيارات التكي  ذات الصلة باملوارد الوراثية لألغذية  

خطول التكيو  اجلاريوة أو    االعتبوار  املوارد. مراجعة اخليارات مقابل جمموعة من املعوايري املتفوق عليهوا واألخوذ بعوني      

لألغذية املقةحة ا اتاالت ذات الصلة )مثل إنتاج الغذاء(، اليت من شأنها أن تتطلب تعزيز استخدام املوارد الوراثية 

 والزراعة.  
 

 وطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  التكيف الوضع خطة  4-اءب
 

وطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة باسوتخدام نهوج تشواركي متكورر مورتبل بوالتخطيل       وضع خطة تكي   

صون واستخدام املوارد الوراثية لألغذيوة والزراعوة، موع     كّل من الوطت الشامل للتكي . حتديد ااجراءات الالزمة لدعم

مراعاة خطل العمل العاملية القائمة للموارد الوراثية أو غريها من اخلطل ذات الصولة بواملوارد الوراثيوة لألغذيوة والزراعوة      

 لفرص اختاذ إجراءات منسقة ا مجيع قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. و
 

 اآلثار املرتتبة لتغري املناخ على األهداف اإلمنائية والتشريعات والسياسات واخلطط الوطنية مراجعة 5-اءب
 

مراجعة األهدا  اامنائية الوطنية، والتشريعات والسياسات؛ حتديد أوجوه التوآزر، والصوراعات احملتملوة أو      

 ريها من جوانب التخطيل الوطت للتكي .  املقايضات بني خطة التكي  الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وغ

 

 التنفيذ اسرتاتيجية وضع -العنصر جيم

 

 ضمان األولوية املناسبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط الوطين للتكيف  1-يمج
 

سوات علوى   السيا صوانعي وص  مساهمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ا األولويات الوطنية واالخنوراط موع    

 لضمان إعطاء األولوية املناسبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.  ني احمللي والوطتاملستوي
 

 وضع اسرتاتيجية التنفيذ خلطة التكيف الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة والشروع بها 2-يمج
 

التنسيق، معايري حتديد األولويوات، املسوارات    صياغة العناصر الرئيسية السةاتيجية التنفيذ مبا ا ذلك آليات 

لتحقيق النواتج الرئيسية والنتائج، إجراءات التنفيذ، إشراك أصحاب املصلحة، تعبئة املوارد، اآلليات لدعم التطابق مع 

 . ا من عمليات التخطيل االسةاتيجياخلطة الوطنية للتكي ، خطل العمل العاملية للموارد الوراثية وغريه
 

 تعزيز القدرة على التخطيط للتكيف وتنفيذه 3-يمج
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صتل   لدعم التنفيذ باستخدام برنامج لتنمية القدرات متعدد األوجه ومصمم خصيصًا الحتياجات ةتعزيز القدر 

)مبا ا ذلك املزارعني، وصيادي األمساك، وسوكان الغابوات، وصوانعي السياسوات، ومسومتولي اادارة       مجاعات املصاحل

 عاملني ا جمال اارشاد(. العامة، وال
 

 تعزيز التنسيق والتآزر 4-يمج
 

مع العمليات ااقليمية والدولية املناسبة واألنشطة اليت تودعمها. وضومان الوروابل الفعالوة     تطوير وتعزيز الروابل  

واملنظمات ذات الصلة، مبا ا ذلك العاملني ا جماالت الزراعة واانتاج الغذائي، ومحاية  والوكاالتمع برامج الوزارات 

  البيئة، والصحة، واستخدام الطاقة وإدارة املياه.

 

 رصد التقدم، واستعراضه، واإلفادة واإلبالغ عنه -العنصر دال

 

 التنفيذ درص 1-الد
 

حتقيوق صرجوات   ا احملرز ا تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهيوة و وضع إجراءات وممتشرات للرصد وتقييم التقدم  

  ونتائج خطة التكي .
 

 استعراض التقدم احملرز وفعالية التنفيذ وحتديد الثغرات 2-الد
 

إىل جنوب موع املعلوموات اجلديودة      تطوير عملية االستعراض اليت مت حتديودها واسوتخدام نتوائج الرصود جنبواً      

التكي  معه، الستعراض التقدم احملورز والفعاليوة ا تنفيوذ هوذه اخلطووط التوجيهيوة وخطوة        املتاحة بشأن تغري املناخ و

 التكي  الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وحتديد الثغرات وأوجه الضع  ا التنفيذ. 
 

 حتديث خطة التكيف الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واسرتاتيجية تنفيذها 3-الد
 

حتديا خطة التكي  الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واسةاتيجية تنفيذها استنادًا إىل نتوائج الرصود    

 واالستعراض واملعلومات اجلديدة ونتيجة إجراءات التكي  اليت مت تنفيذها. 
 

 التواصل 4-الد
 

السياسات وأصحاب املصلحة واجلمهور األوسع عن نتائج تنفيذ هذه اخلطووط التوجيهيوة وخطوة     صانعيإبالغ  

 التكي  الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتوفري املدخالت للعمليات الدولية ذات الصلة.  
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 الثاني املرفق
 

 مسودة برنامج العمل املنقح

 

األنشطة اليت تتوافوق  باخلل العريض  ترد، حيا 2016و 2015ترد أدناه مسودة برنامج العمل املنقح للسنتني  

 مع ااضافات إىل برنامج العمل اكالي:  
 

2015 
 

       اخلطعوط التوجيهيعة لعدعم إدراج    إعداد وترمجة وإصدار وتوزيعع معواد تقنيعة وللتوعيعة )مثعل

أدوار  –التنوع الوراثي يف التخطيط الوطين للتكيف مع تغري املنعاخ  التكيعف معع تغعري املنعاخ      

مواصلة تطعوير موقعع ائيئعة علعى اإلنرتنعت بشع ن تغعري        املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  

 املناخ(

  لألغذية والزراعة يف التخطيط للتكيفتنظيم حلقات عمل إقليمية حول إدراج املوارد الوراثية 

 األدوات والتكنولوجيات

 أنشطة اإلدماج والتوعية 

          استكشا  إمكانية إقامة حودث جوان( أو تقوديم أورا  ا اجلهواز الفرعوي لتنفيوذ اتفاقيوة األموم

العدورة اااديعة والعشعرين ملعؤألر األطعراف أو غريهعا معن        املتحدة ااطارية بشأن تغري املنواخ،  

 داث ذات الصلةاألح

        استكشا  إمكانية إقامة حدث جان( ا الدورة التاسوعة عشورة للهيئوة الفرعيوة املعنيوة باملشوورة

أو غريها من العلمية والتقنية والتكنولوجية اخلاصة باتفاقية التنوع البيولوجي أو تقديم وثائق هلا، 

 األحداث ذات الصلة

 االسةاتيجيات والسياسات

 
2016 

 
   األدوات والتكنولوجيات إعداد وترمجة وإصدار وتوزيع مواد تقنية وللتوعية 

 أنشطة اإلدماج والتوعية 

          استكشا  إمكانية إقامة حودث جوان( أو تقوديم أورا  ا اجلهواز الفرعوي لتنفيوذ اتفاقيوة األموم

غريها من األحعداث  و املتحدة ااطارية بشأن تغري املناخ، الدورة الثانية والعشرين ملمتمتر األطرا  أ

 ذات الصلة

   عشورين للهيئوة الفرعيوة املعنيوة     الاستكشا  إمكانية إقامة حدث جان( أو تقديم وثيقة ا الودورة

 باملشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية اخلاصة باتفاقية التنوع البيولوجي

          تفاقيوة التنووع   استكشا  إمكانيوة إقاموة حودث جوان( ا الودورة الثالثوة عشورة ملومتمتر أطورا  ا

 البيولوجي.

 االسةاتيجيات والسياسات

 


