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 مقّدمة  -أوالً 
 
لى أمهية املوارد عشرررررررررة  عالرابعة ( التأكيد خالل دورهتا العادية اهليئةلألغذية والزراعة )املوارد الوراثية هيئة أعادت  - 1

برنامج العمل هليئة ا املناخ وااحاةة إىل التوعية بأدوارها اتحمتملة. واعتمدت الوراثية لألغذية والزراعة هبدف التكّيف مع تغرّي 
اخلامسرررررررررة العادية   الذي قامت مبراةعته خالل دورهتا 1(2017-2013اعة )بشرررررررررأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزر 

 الوثيقة.ذههباألول املرفق يف مبّّي عشرة  كما هو 
 
امج وبرنامج العمل بشررررررررأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة )برنتعدد السررررررررنوات املتبًعا لربنامج العمل و  - 2

ذ برنامج العمل م اتحمرز على مسرررررتوى تنفيتقرير لرصرررررد التقدّ  دورهتا العادية السرررررادسرررررة عشررررررة يف يفاهليئة العمل(  سرررررتنظر 
 هبدف النظر يف العمل املستقبلي اتحمتمل. وتوفّر هذه الوثيقة تحمة عامة عن تنفيذ برنامج العمل.

 

 تغّير المناخفي مجال عمل منظمة األغذية والزراعة   -ثانياً 
 
اهلدف يكتسرررررررررص أمهية خاصرررررررررة ضرررررررررمن ضرررررررررمن عمل املنظمة  إال أنه  متشرررررررررعًبال تغري املناخ موضررررررررروًعا يشررررررررركّ  - 3

: تعزيز قدرة سبل 5: ةعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاةية واستدامة؛ واهلدف االسرتاتيجي 2 االسرتاتيجي
مة تغري املناخ ضررررررررررمن االلتزام األوسررررررررررع ملنظ جمالاهليئة يف . ويندرج عمل التهديدات واألزمات أمامالعيش على الصررررررررررمود 

 . وتعمرل املنظمرة خالل الفرتة2030عرام خطرة التنميرة املسررررررررررررررتردامرة لهبرذا املوضرررررررررررررروع اهلرام من األغرذيرة والزراعرة )املنظمرة( 
. أمريكيمليون دوالر  190ي  بقيمة تناهز ملواإلقليمي والعا لوطينااملسررررررتوى  مشررررررروًعا على 172على دعم  2015-2016

  ةرى اعتماد املنظمة لدى صررندوا املناخ األخ ررر وهو األداة األسرراسررية لل صررول على 2016ويف أكتوبر/تشرررين األول 
 ف اًل عن توزيع هذا التمويل.  متويل جلهود التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من تأثرياته

 
لعمل لاالسررررررررتاتيجية املعتمدة يف املنظمة  قامت جلان مصرررررررايد األمساك والغابات والزراعة يف املنظمة باسرررررررتعراضو  - 4

 2  ف اًل عن استعراض املوضوع خالل الدورة العشرين بعد املائة للجنة الربنامجصكموضوع متشعّ   على مواةهة تغري املناخ
غري شرررأن تت جلنة الزراعة عن أملها بأن تشرررمل االسررررتاتيجية بفيما يتواصرررل العمل على تطوير هذه االسررررتاتيجية. وقد عربّ 

املناخ ق ررايا متصررلة بالتنوع البيولوةي والب   عن جماالت التبزر بّي ةهود التكيف والتخفيف  ف رراًل عن تعزيز التعاون 
يوانية  إدماج التنوع البيولوةي يف الزراعة  مبا يف ذلك الثروة ااحبّي البلدان. وقد طلبت جلنة الزراعة من املنظمة والبلدان 

.  رياتررهري املنرراخ والتخفيف من تررأث خرردمررات النظم اإليكولوةيررة ويف ةهود التكيف مع تغمن أةررل تعزيز مسرررررررررررررررامهتهررا يف
طلبت جلنة الزراعة النظر يف ق ررايا إدماج التنوّع البيولوةي يف الزراعة على مسررتوى جلنة الزراعة وجلنة مصررايد األمساك  كما

 20183وجلنة الغابات كمسألة متشّعبة خالل االةتماعات املقبلة هلذه اللجان يف عام 
.  

                                                      
 .Report-CGRFA/14/13 املرفق دال بالوثيقة  1
 .PC 120/2  CL 155/5الوثيقتان   2
 .C 2017/21يف الوثيقة  12و 9الفقرتان   3
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 ة والزراعةوراثية لألغذياستعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن تغير المناخ والموارد ال  -ثالثاً 
 
 ا.من الربامج واألنشطة املوةودة يف املنظمة وتلك الناشئة أي ً اهليئة من أةل تنفيذ برنامج العمل  استفادت أمانة  - 5
 
بالخلوط التوجيهية اللوعية لدعم إدماج التنوع الوراثي في الخلط الوطنية ل تكيف األنشططططططططلة المت طططططططط ة  - 6

رة  نظرت جمموعات الرابعة عشررررررالعادية يف دورهتا اهليئة وبناًء على طلص  التوجيهية اللوعية(. )الخلوطتغير المناخ  مع
 اخلطوط التوةيهيررة الطوعيررة مع األخررذ  من بّي ولررة أمور مشررررررررررررررروع العمررل التقنيررة ااحكوميررة الرردوليررة التررابعررة للجنررة يف 

سرررتقاة الدروس امل  مثل املسرررل العاملي بشرررأن مبعلومات ةرى التوصرررل إليها من خالل أنشرررطة أخرى ضرررمن برنامج العمل
النظم  يف حول طرا وسررررررررررربل ااحفاع على التنوع الوراثي واسرررررررررررتخدامه لتعزيز القدرة على الصرررررررررررمود يف مواةهة تغري املناخ

 2014 اليت نظمتها منظمة األغذية والزراعة يف أبريل/نيسرررررران 5  وحلقة العمل2013يف عام الذي ةرى   4الغذائية والزراعية
ملشروع ة خالل دورهتا العادية اخلامسة عشرة يف نسخة منق اهليئة وقد نظرت لمنظمة يف روما  إيطاليا. لالرئيسي  رقامليف 

 .وقامت باعتمادهااخلطوط التوةيهية الطوعية 
 
على اخلطوط التوةيهيرة الطوعيرة اليت  2015وافق مؤمتر املنظمرة خالل دورتره التراسرررررررررررررعرة والثالثّي يف يونيو/حزيران و  - 7

قبيل انعقاد الدورة ااحادية والعشررررين ملؤمتر  2015صررردرت يف ويع اللغات الرمسية املعتمدة يف املنظمة يف نوفمرب/تشررررين الثا  
نوفمرب/تشررررررررررررررين الثرررررا  إىل  30اتفررررراقيرررررة األمم املت ررررردة اإلطررررراريرررررة بشررررررررررررررررررأن تغري املنررررراخ اليت ع قررررردت من يف األطراف 

التفاقية  ّينفيذيالتاألمينّي يف باريس  فرنسا. وقام مدير عام املنظمة بنقلها بصورة رمسية إىل  2015األول  ديسمرب/كانون 11
مواد مكّملة للخطوط ر اخلطوط التوةيهية الطوعية كواتفاقية التنوع البيولوةي. وتتوفّ األمم املت دة اإلطارية بشررررررأن تغري املناخ 

ة خطي التكّيف الوطنيةالتوةيهية التقنية خل طي   وهي منصررررررة إعالمية لدعم عملية تفعيل خ6طة التكيف الوطنية على منصررررررّ
املعين الفرعي لجهاز لخالل االةتماع العشررررين معلومات التكيف الوطنية. وقد طرحتها اتفاقية التنوع البيولوةي ضرررمن وثيقة 

 7  يف مونرتيال  كندا.2016أبريل/نيسان  30إىل  25من والتقنية والتكنولوةية الذي ع قد  لعلميةاملشورة با
 
مة متاشرررررررررررررًيا مع برنامج العمل  قامت املنظأدوار الموارد الوراثية لألغذية والزراعة.  –التكيّف مع تغير المناخ  - 8

ملوارد الوراثية لألغذية اأدوار  –التكيف مع تغري املناخ التوعية. ويقّدم اإلصرردار املعنون  مواد بتطوير جمموعة من املواد التقنية و 
طاا  املوارد الوراثية وتغري املناخ  وقد ةرى الرتويج هلذا اإلصدار على نتحمة عامة عن التفاعالت املعّقدة املوةودة بّي 8والزراعة

 .ملناخا تنوع الثروة ااحيوانية يساعد على التكّيف مع تغريبعنوان إعالمياً خمططًا بيانًيا  أي اً  واسع. وقد أعدت املنظمة
 

                                                      
 .Inf.16-CGRFA/15/15 الوثيقة  4
5  bl973e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
6  http://unfccc.int/nap/ 
7  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/4 
8  i3866e.pdf-http://www.fao.org/3/aمتاح أي اً ضمن كتاب إلكرتو  على العنوان التايل:  ؛-e-http://www.fao.org/publications/fao

collection/ar/-book 

http://www.fao.org/3/a-bl973e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3866e.pdf؛
http://www.fao.org/publications/fao-e-book-collection/ar/
http://www.fao.org/publications/fao-e-book-collection/ar/
http://www.fao.org/publications/fao-e-book-collection/ar/
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بوعات مطةرى الرتكيز على الدور األسررررررررراسررررررررري للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف عدد من  أخرى.ملبوعات  - 9
  9: تغري املناخ والزراعة واألمن الغذائي2016حالة األغذية والزراعة أسررررررراسررررررري للمنظمة بعنوان مطبوع لك ذاملنظمة  مبا يف 

 .10ستجاباتواألمن الغذائي: املخاطر واالتغري املناخ آخر بعنوان  ومطبوع 
 

ناخ جيري صررررررف ة منفصررررررلة خمصررررررصررررررة لتغري املللهيئة لكرتو  يت ررررررّمن املوقع اإللكترونية. الموقع واألدوات اإل - 10
لألغذية والزراعة يف إطار اإلنتاج الزراعي  املوارد الوراثيةعلى إعداد وحدة حمدثة عن  والعمل ةار  . 11دوريةحتديثها بصررررررررورة 

 12.اإللكرتونيةاملخصص للشبكة مناخياً دليل الزراعة الذكية من  الثا اإلصدار الذكي مناخًيا ضمن 
 

يف ظل  للسرررررررررالالتوضرررررررررع قاذج ملناطق مالئمة للموارد الوراثية ااحيوانية من أةل إلكرتونية طّورت املنظمة أداة و  - 11
الظروف املناخية ااحالية وتلك املرتقبة يف املستقبل. وتساهم األداة يف اختاذ قرارات مستندة إىل معلومات أف ل بشأن إدارة 

على محاية األمن  واملزارعّياملاشرررررية السرررررالالت يف ظل مناخ متغري  وقد تسررررراهم بالتايل يف تعزيز قدرات ااحكومات ومر  
 13  ف اًل عن إدارة مواردهم الوراثية ااحيوانية بصورة مستدامة.الغذائي وحتسينه

 
 تنظيم ح قات العمل حول إدماج الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في التخليط لعم يات التكيف. - 12

مليررات عمل يكن من املمكن تنظيم حلقررات العمررل اإلقليميررة حول إدمرراج املوارد الوراثيررة لألغررذيررة والزراعررة يف التخطيي ل
. 14تشرررررررررارك يف برنامج خطي إدماج الزراعة يف خطي التكيف الوطنيةاهليئة التكيف بسررررررررربص حمدودية املوارد. إال أن أمانة 

بلًدا  11كة بّي منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املت دة اإلقائي  الدعم إىل ويوفر هذا الربنامج  وهو مبادرة مشرررررررررررررررت 
نررام وزامبيررا( ت يرر)كولومبيررا وغررامبيررا وغواتيمرراال وكينيررا ونيبررال والفلبّي وتررايلنررد وأوغنرردا وأوروغواي وفيمن البلرردان النرراميررة 

املناخي  فمسررررررررررررررتوى إدماج قطاع الزراعة يف خطي التكّيف الوطنية. ويهدف الربنامج كذلك إىل حتديد تدابري التكيّ  على
ا يف نية والثروة ااحرةية ومصررررررررررررايد األمساك واألحياء املائية( وإدماةهاملطبقة يف القطاعات الزراعية )اتحماصرررررررررررريل والثروة ااحيوا

ذات الصررلة من خالل عملية خطي التكيف الوطنية. ومن أةل إدماج األنشررطة املتصررلة باملوارد  لوطنيةااخلطي وامليزانيات 
  ذية والزراعةغ)على مسررررتوى القطاعات والتنوع البيولوةي لأل االتصررررال هاتة/و اهليئةمنسررررقيشررررّجع الوراثية يف الربنامج  

 لى املشاركة يف الربنامج وفًقا لالقت اء.ع( ف اًل عن اهليئة

 
قّدمت املنظمة تقاريرها ومالحظاهتا إىل اتفاقية األمم املت دة اإلطارية بشرررأن تغري  والمالحظات. تقديم التقارير - 13

ملناخ حصلت أمانة تغري الألغذية والزراعة. وقد    مع التشديد على أمهية املوارد الوراثية15املناخ حول ق ايا متصلة بالزراعة
وضع خطة لطلق عملية البلدان اليت تبشكل خاص تعين وهي املوارد الوراثية وتغري املناخ ب تتعلقمواد يف األمم املت دة على 

 .تكيف وطنية
 

                                                      
9  http://www.fao.org/publications/sofa/2016/ar/ 

10  i5188e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
11  change/ar/-sectorial/climate-http://www.fao.org/nr/cgrfa/cross 
  collection/ar/-book-e-http://www.fao.org/publications/faoع على النسخة األوىل للدليل على العنوان التايل: االطال ميكن  12
13  model/en/-distribution-http://www.fao.org/breed 
14  action/naps/en/-http://www.fao.org/in 
15  fora/submissions/2016/en/-change/international-http://www.fao.org/climate 

http://www.fao.org/publications/sofa/2016/ar/
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cross-sectorial/climate-change/ar/
http://www.fao.org/breed-distribution-model/en/
http://www.fao.org/breed-distribution-model/en/
http://www.fao.org/publications/fao-e-book-collection/ar/
http://www.fao.org/breed-distribution-model/en/
http://www.fao.org/in-action/naps/en/
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مؤمتر األطراف التاسررررررررع عشررررررررر التفاقية األمم املت دة اإلطارية بشررررررررأن تغري املناخ  أمّي اهليئة ح ررررررررر الفعاليات. - 14
  يف وارسرررررررررو  بولندا. وقدمت أمانة 2013نوفمرب/تشررررررررررين الثا   22إىل  11من املوازية خالل الفرتة املمتدة واالةتماعات 

  املناخ  ومنها:تماعات الفنية املتعلقة بتغريإسهامات تقنية خالل الكثري من الفعاليات اجلانبية واملؤمترات واالةاهليئة 
 

 لخرباء حول تنوع اتحمرررراصرررررررررررررريررررل والثروة ااحيوانيررررة للتكيف مع تغري املنرررراخحلقررررة عمررررل متخصررررررررررررررصرررررررررررررررررة ل  
 ؛16  ماكاريزي  إيطاليا(2013أكتوبر/تشرين األول  8-11)

  ج(.ي  ليليهامر  النرو 2014الثا  يناير/كانون  29-27مناخ متغري )ظّل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف و 

 
 ةرى عرض اخلطوط التوةيهية الطوعية والرتويج هلا خالل فعاليات خمتلفة  منها:وقد  - 15
 

 ( ؛2015فرباير/شباط  27-23تدريص حول إعداد خطي التكيف الوطنية)ليفينغستون  زامبيا   

  خالل مؤمتر حول تغري املناخ واألمن الغذائي: الت ديات على مسرررتوى صررر ة  2015إكسررربو ميالنو معرض
   ميالنو  إيطاليا(؛2015يوليو/متوز  14واملوارد الوراثية ) اتتربية النباتو  اتالنبات

 ( أبريررل/نيسررررررررررررررران  7-5حلقررة العمررل العررامليررة حول بنرراء القرردرات: إدمرراج الزراعررة يف خطي التكيف الوطنيررة
 ؛ 17ليا(  روما  إيطا2016

  بون  أملانيا( ومعرض خطي التكيف 2015أبريل/نيسررررررررررران  15-14) 2015معرض خطي التكيف الوطنية  
   بون  أملانيا(؛2016يوليو/متوز  15-11) 2016الوطنية 

  خالل مؤمتر األطراف الثا  والعشررررررررررين التفاقية األمم املت دة اإلطارية بشرررررررررأن تغري املناخ  سرررررررررتقوم املنظمة
على البلدان   ية  مبا فيها اخلطوط التوةيهية الطوعاملناخاألسرررراسررررية اخلاصررررة بتغري ومطبوعاهتا بتوزيع وثائقها 

مل ناخ وعلى جمموعة من أص اب املصل ة. وسيساألع اء يف اتفاقية األمم املت دة اإلطارية بشأن تغري امل
ااحدث املشررررررررتك بّي منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املت دة اإلقائي بعنوان اتسرررررررريع االسرررررررتثمار يف 

نوفمرب/تشرررررررررين الثا  يف اجلناح اخلاص  8تدابري التكيف من خالل خطي التكيف الوطنيةا املقرر عقده يف 
ال بتسليي ال وء على املساعدة التقنية اليت تقدمها املنظمة إىل البلدان يف جم ة اإلقائيبربنامج األمم املت د
 األمساك مبا يف ذلك اخلطوط التوةيهية الطوعية.ومصايد الزراعة وااحراةة 

 
 الموارد البشرية والمالية

 
ج يأترراحتهررا حكومررات أملررانيررا والنرو ةرى اسررررررررررررررتخرردام موارد الربنررامج العررادي واملوارد من خررارج امليزانيررة اليت  - 16

والسررررررويد  بصررررررورة أسرررررراسررررررية  من أةل تنفيذ برنامج العمل. وقدبم املوظفون الدعم لتنفيذ برنامج العمل باالعتماد على 
   خارج امليزانية.من موارد 

                                                      
16 -http://www.fao.org/3/aresources and genomics for adaptation of livestock to climate change; Boettcher et al 2015. Genetic 

av223e.pdf  
17  2016/en/-workshop-development-capacity-events/events/global-action/naps/news-http://www.fao.org/in 

http://www.fao.org/3/a-av223e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av223e.pdf
http://www.fao.org/in-action/naps/news-events/events/global-capacity-development-workshop-2016/en/
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 تغّير المناخ والموارد الوراثية لألغذية والزراعةفي مجال العمل المستقب ي   -ابعاً ر 
 

 تغرّي املناخ وتدابري تكييف املوارد الوراثيةتأثريات 
 

توةد حاةة ملّ ة لتوعية صررانعي السررياسررات وأصرر اب املصررل ة املعنّيّي بشررأن أمهّية املوارد الوراثية للتكّيف مع  - 17
ملناخ على ااحفاع اتغرّي املناخ. لذا  جيص أن يت رررررمن العمل يف املسرررررتقبل تقييًما عاملًيا على مسرررررتوى البلدان لتأثريات تغرّي 

على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسررررررتخدامها بطريقة مسررررررتدامة. إضررررررافًة إىل ذلك  جيص أن يسررررررتعرض التقييم العاملي 
 التدابري اليت اخّتذهتا القطاعات املختلفة للتكّيف مع تأثريات تغرّي املناخ. وميكن أن يسررررررررررررراعد تبادل املعلومات املتعّلقة هبذه

 القطاعات وصرررانعي السرررياسرررات على تصرررميم تدابري مالئمة ومسرررتندة إىل املوارد الوراثية للتكّيف مع تأثريات تغرّي التدابري
املناخ  ومن شرررأنه كذلك أن يرشرررد اللجنة يف حتديد الثغرات واالحتياةات على املسرررتوى الوطين ومعاجلتها بكفاءة وفعالية 

 أكرب من خالل التعاون الدويل.
 

اًل عن تقدمي التوعية وحتديثها بشكل متواصل  ف مواد مل األنشطة املستقبلية أيً ا إعداد املواّد التقنية و وقد تش - 18
التقارير واملالحظات اخلاصررررررة باتفاقية األمم املّت دة اإلطارية بشررررررأن تغرّي املناخ   سررررررص االقت رررررراء  ودعم تنفيذ اخلطوط 

 التوةيهية الطوعية على املستوى الوطين.
 

 المشورة المل وبة  -اً خامس
 

 يف القيام مبا يلي: اهليئة قد ترغص  - 19
 

 استعراض التقّدم اتحمرز يف تنفيذ برنامج العمل والتعليق على األنشطة املستقبلية؛ )أ(

والزراعة لوراثية لألغذية املوارد اهليئة املرتبي بتغرّي املناخ يف اخلطة االسرررررررررررررررتاتيجية املقرتحة اهليئة إدماج عمل  )ب(
 (؛2018-2027)

 إىل مواصلة التوعية بشأن أمهّية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اتحمتمل؛ أمّي اهليئةدعوة  )ج(

 حّ  أع ائها على:  )د(
 

توفري و اخلطوط التوةيهية الطوعية لدعم إدماج التنوّع الوراثي يف وضرررررررررع خطي التكيف الوطنية تنفيذ  (1)
 ذلك؛على  التعقيبات

إدماج تنوّع املوارد الوراثية يف وضع خطي التكيف الوطنية  مع الرتكيز على ما تتمّتع به من إمكانات  (2)
 ؛للتكّيف مع تأثريات تغري املناخ والتخفيف منها

 
 إعررداد مقرتح للعمررل على تقييم عرراملي لتررأثريات تغري املنرراخ وترردابري تكييف املواردالطلررص إىل أمّي اهليئررة  )ه(

 خالل دورهتا املقبلة. اهليئة الوراثية على مستوى البلدان لتنظر فيه 
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 المرفق األول
 

 18(2017-2013تغير المناخ والموارد الوراثية لألغذية والزراعة )الخاص بعمل البرنامج 
 

املناخ  لة يف سرررررياا اتفاقية األمم املت دة اإلطارية بشرررررأن تغريو برنامج عمل اللجنة ال ميس باجلهود املبذبأن إقرارًا  
من أةل معاجلة تغري املناخ  وبأن برنامج العمل سرررريمتنع عن تقدمي توصرررريات من منظور السررررياسررررات  يلتزم برنامج العمل 

 باهلدفّي التاليّي:
عمل النظم األمن الغذائي والتغذية و بالنسرررررررررررررربة إىل ثية لألغذية والزراعة وأمهيتها تعزيز فهم أدوار املوارد الورا )أ(

 اإليكولوةية وقدرة املنظومة على الصمود يف مواةهة تغري املناخ.

توفري املعلومات التقنية لتمكّي البلدان من فهم دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف ةهود التخفيف من  )ب(
 املناخ والتكيف معها  وفًقا لالقت اء. تأثريات تغري

 
2013 

 
إعرررداد املواد التقنيرررة حول املوارد الوراثيرررة لألغرررذيرررة والزراعرررة وتغري املنررراخ من أةرررل   األدوات والتكنولوةيات

خطي و  اصرررررة بالتكيف على املسرررررتوى الوطينتسرررررهيل عملية تنفيذ برامج العمل اخل
 ية املوةهة إىل ةهات التخطيي وصررررررررانعيالتكيف الوطنية  ف رررررررراًل عن مواد التوع

 السياسات واملزارعّي.

  إةراء مسل حول موضوع االدروس املستقاة حول طرا وسبل ااحفاع على التنوع
الوراثي واسرررررررتخدامه من أةل تعزيز قدرة النظم الغذائية والزراعية على الصرررررررمود يف 

 ناخا.مواةهة تغري امل

 .تنظيم اةتماع للخرباء من أةل إجناز العمل على نتائج املسل 

تقدمي تقرير رمسي إىل اتفاقية األمم املت دة اإلطارية بشررررررررررررررأن تغري املناخ حول أمهية   االسرتاتيجيات والسياسات
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنسبة إىل تغري املناخ.

 يفيب خالل الدورة التاسررعة عشرررة ملؤمتر األطراف النظر يف إمكانية تنظيم حدث ةان 
   بولندا(.2013اتفاقية األمم املت دة اإلطارية بشأن تغري املناخ )نوفمرب/تشرين الثا  

 دعوة جلنة التكيف التابعة التفاقية األمم املت دة اإلطارية بشررررررررررررررأن تغري املناخ  تلبية
 لتوفري املعلومات.

 عمة لعقد حلقات العمل التدريبية بشأن التكيف.توفري املواد واملعلومات الدا 

  الفرعي للجهازالنظر يف إمكانية تنظيم حدث ةانيب خالل الدروة السرررابعة عشررررة 
ي  ملشررررررررررررررورة العلميررة والتقنيررة التكنولوةيررة التررابعررة التفرراقيررة التنوع البيولوةاملعين بررا

 تزويدها بالوثائق املطلوبة خالل هذه الدورة. أو

  

                                                      
( واليت خ عت للمراةعة خالل الدورة Report-CGRFA/14/13ال بالوثيقة املرفق دخالل دورهتا العادية الرابعة عشرة )اهليئة نسخة اليت اعتمدهتا ال  18

 (.CGRFA-15/15/Reportيف الوثيقة  35الفقرة و ؛ CGRFA-15/15/8بالوثيقة  املرفق الثا العادية اخلامسة عشرة )
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2014 
 

نقاط التنوع البيولوةي السرررررررررراخنة لألغذية والزراعة املعرضررررررررررة وع املعلومات حول   والتكنولوةيات األدوات
 .بفعل تغري املناخ لتهديد خاص

  قيام جمموعات العمل التقنية ااحكومية الدولية للجنة بتطوير خطوط توةيهية من
أةررل إدمرراج اعتبررارات التنوع الوراثي يف وضررررررررررررررع خطي التكيف الوطنيررة )خطي 

 التكيف الوطنية وخطي عمل التكيف الوطنية(.

املشاركة يف األنشطة املالئمة ضمن خطة عمل جلنة التكيف التابعة التفاقية األمم   االسرتاتيجيات والسياسات
 .  حسص االقت اءاملت دة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  لفرعياللجهاز النظر يف إمكانية تنظيم حدث ةانيب خالل الدورة الثامنة عشررررررررررة 
ي أو ملشررررررررررررررورة العلمية والتقنية والتكنولوةية التابع التفاقية التنوع البيولوةاملعين با

 تقدمي الوثائق ذات الصلة خالل الدورة املذكورة.

  الب رر  يف إمكررانيررة عقررد حرردث ةررانيب خالل املؤمتر الثررا  عشررررررررررررررر لألطراف يف
 اتفاقية التنوع البيولوةي. 

 
2015 

 
التوةيهية  اخلطوط)مثل  مواد التوعيةإعداد وتروة ونشررررررررررررررر وتوزيع املواد التقنية و   التكنولوةياتو األدوات 

لدعم إدماج التنوع الوراثي يف عملية وضع خطي التكيف الوطنية؛ والتكيف مع 
وقع ملاومواصررررررررررررررلررة تطوير أدوار املوارد الوراثيررة لألغررذيررة والزراعررة؛  –تغري املنرراخ 

 ناخ(.اخلاص بتغري املللهيئة لكرتو  اإل

  تنظيم حلقات عمل إقليمية حول إدماج املوارد الوراثية لألغذية والزرعة يف وضررع
 خطي التكيف.

 أنشطة الدمج والتوعية  االسرتاتيجيات والسياسات

  عين امل الفرعياجلهرررراز النظر يف إمكررررانيررررة تنظيم حرررردث ةررررانيب خالل اةتمرررراع
لتنفيررذ التررابع التفرراقيررة األمم املت رردة اإلطرراريررة بشرررررررررررررررأن تغري املنرراخ  أو مؤمتر بررا

ر   أو تقدمي التقاريذات الصررررررررررلةاألطراف ااحادي والعشرررررررررررين أو فعاليات أخرى 
 واملالحظات خالل هذه الفعاليات.

  هاز للجالنظر يف إمكانية تنظيم حدث ةانيب خالل الدورة التاسررررررررررررررعة عشرررررررررررررررة
نوع شررررررررررررررورة العلميرررة والتقنيرررة والتكنولوةيرررة الترررابع التفررراقيرررة التملاملعين برررا الفرعي

 البيولوةي أو تقدمي الوثائق ذات الصلة خالل الدورة املذكورة.
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2016 
 

 التوعيةمواد إعداد وتروة ونشر وتوزيع املواد التقنية و   األدوات والتكنولوةيات

 أنشطة الدمج والتوعية  اتوالسياساالسرتاتيجيات 

  النظر يف إمكانية تنظيم حدث ةانيب خالل مؤمتر األطراف الثا  والعشرررررررررررررررين
صلة  لاالتفاقية األمم املت دة اإلطارية بشأن تغري املناخ أو فعاليات أخرى ذات 

 أو تقدمي التقارير واملالحظات خالل هذه الفعاليات.

  رعي لفاللجهاز النظر يف إمكانية تنظيم حدث ةانيب خالل الدورة العشرررررررررررررررين
لوةي ملشررررررررررررررورة العلميررة والتقنيررة والتكنولوةيررة التررابع التفرراقيررة التنوع البيو املعين بررا

 تقدمي الوثائق ذات الصلة خالل الدورة املذكورة. أو

  النظر يف إمكررانيررة تنظيم حرردث ةررانيب خالل مؤمتر األطراف الثررالرر  عشرررررررررررررر
 التفاقية التنوع البيولوةي.

 
2017 
 
  حول التقدم اتحمرز على مسررررررررتوى تنفيذ برنامج العمل ل حاطة للهيئة تقدمي تقرير خالل الدورة السررررررررادسررررررررة عشرررررررررة

 بالعمل املستقبلي اتحمتمل.


