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 مقدمة –أوالً 
 
بربنامج العمل املتعدد ، 2007، منذ عام غذية والزراعة )اهليئة( يف عملهااسرترترترترترترترترترترترترترترتدرترترترترترترترترترترترترترتدت هيئة املوارد الوراثية لأل -1

لتنفيذ  2017-2010اخلطة االسرترترتاتيجية لفرتة ، 2009ية عشرترترة يف عام واعتمدت اهليئة، يف دورهتا العادية الثان .السرترتنوات
، اسرترترترتتعرهلرترترترت  اهليئة، خالا دورهتا العادية الثالثة عشرترترترترة، التقدم ا ر  يف 2011ويف عام  1.برنامج العمل املتعدد السرترترترتنوات

  اهليئة من جديد برنامج ، اسرترترترترتتكمل2013ويف عام  2.تنفيذ برنامج العمل املتعدد السرترترترترتنوات، واعتمدت النسرترترترترتخة املنق ة
طة اسرترترترترترترتاتيجية خبالعمل املتعدد السرترترترترترتنوات، خالا دورهتا العادية الرابعة عشرترترترترترترة، واسرترترترترترتتبدل  اخلطة االسرترترترترترترتاتيجية السرترترترترترتابقة 

وأصرترترترترترترترترتب   هذه اخلطة األخلة إطار التخطيذ والتنفيذ  2023.3-2014جديدة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لفرتة 
 ،واملنظمات األخرى )الفاو(  مسرترترترترترترترترترترترترترتاعدة أعبرترترترترترترترترترترترترترتان اهليئة، ومكتبها وأمانتها، ومنظمة األغذية والزراعةالذي يهدف إىل

فيذ مفصرترترترترترترترترترتلة خبطة تنللمسرترترترترترترترترترتا ة يف تنفيذ برنامج العمل املتعدد السرترترترترترترترترترتنوات. وخالا دورهتا األخلة، أحاط  اللجنة علماً 
يئة اخلطة االسرترترتاتيجية هلاألمانة لتمكني اهليئة من تنفيذ  ا، أعدهت2023-2014لربنامج عمل اهليئة املتعدد السرترتنوات للفرتة 

 2023.4-2014املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لفرتة 
 
ملتعدد على اسرترترترترترتتعراض التقدم ا ر  يف تنفيذ برنامج العمل ا ،خالا دورهتا العادية احلادية عشرترترترترترترة ،وافق  اهليئةو  -2

على  مكتبها إدخاا تعديالت من، العادية اخلامسرترترترترترترتة عشرترترترترترترترة ايف دورهتيئة، طلب  اهلالسرترترترترترترتنوات خالا الدورات الالحقة. و 
من ، 2023-2014للفرتة السرترترترترترترترترتاتيجية مل ق اخلطة ا - (2023-2014املتعدد السرترترترترترترترتنوات )اهليئة خطة تنفيذ برنامج عمل 

الرئيسرترترترترترترترتية للدورة العادية  حد املخرجاتتمثل أأن ي 6يتوقع برنامج العمل املتعدد السرترترترترترترترتنواتو  .5الدورة نتائج هذهأجل إبرا  
 . "ربنامج العمل املتعدد السنواتلمرحلي/تقييم دوري/استعراض  تقرير"يف السادسة عشرة املقبلة للهيئة 

 
. ويف هلرتون التقدم ا ر  2007تسرتتعرض هذه الوثيقة تنفيذ برنامج العمل املتعدد السرتنوات منذ اعتماده يف عام و  -3

 اهليئة.، لتنظر فيها (2027-2018)اسرترترترترترترترترترترترترتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة خطة خالا العقد املاهلرترترترترترترترترترترترتي، تقرتح 
 يةاحليوانوارد الوراثية املعنية باملالعمل الفنية احلكومية الدولية مجاعات االعتبار التوصرترترترترترترترترترترترتيات املقدمة من بعني الوثيقة وتأخذ 

  .7حلصوا على املوارد وتقاسم منافعهااخلربان املعين بافريق و  ،النباتيةرجية و واملائية واحل

                                                      
 Report09/12-CGRFA/ التقريرمن  75الفقرة   1
 Report11/13-CGRFA/ التقريرمن  107الفقرة   2
 Report13/14-CGRFA/ التقريرمن  113الفقرة   3
 Report15/15-ACGRF/ التقريرمن  70الفقرة   4
 Report15/15-CGRFA/ التقريرمن  75الفقرة   5
 Report13/14-CGRFA/ التقريرمن  1املرفق   6
 .CGRFA-6/17/16؛ وCGRFA-16-17/17؛ وCGRFA-16-14/17؛ وCGRFA-16-11/17؛ وCGRFA-16-9/17الوثائق   7
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 2016-2007استعراض تنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوات:  –ثانياً 
 

ية ذات الصرترتلة ثواصرترتل  اهليئة، على مدى العقد املاهلرترتي، تنفيذ واليتها املوسرترتعة ال  تعطي مجيع جوانر املوارد الورا -4
ها مجيع ؤ اهليئة وأعبرترترترترترترترترترترترتانفذت و  1995.8توصرترترترترترترترترترترترتية م عر املنظمة يف عام من خالا هنج تدرجيي، بنان على  باألغذية والزراعة

 غ.: التقارير القطرية، والتقييمات العاملية، وصكوك السياسات، والتنفيذ، والرصد واإلبال، وهيوالية اهليئة ودورة عملهاركائز 
 

 التقارير القطرية
 
 إىلبدرجة كبلة  سرترترترترترتتندت د الوراثية لألغذية والزراعة يف العاملعن حالة املوار ال  جتريها الفاو لعاملية اتقييمات ال إن -5

املصدر  كنمصدر مهم للمعلومات وإن مل ت تشكيلوخالا العقد املاهلي، استمرت التقارير القطرية يف  التقارير القطرية.
مليات درترترترترتاملة خالا ع إعدادها من قبل البلدان من ت عمليةلتقييمات العاملية. واسرترترترترتتمر بالنسرترترترترتبة إىل االوحيد للمعلومات 

جيات والسياسات أو تعزيز االسرتاتي وهلعيف   أو سا   رفع الوعي على املستوى القطري، وغالباً ما درعيف وتشاركية 
للتقييم العاملي  تقاريربلدا  114بطريقة مستدامة. ورفع  واستخدامها الوطنية الداعمة لصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

إىل الفاو بشرترترترترترترترترتأن حالة املوارد الوراثية  تقاريربلدا  86الة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل. وقدم عن ح الثاين
 العاملي األواتقييم للتقارير بلدا  169وقدم من مسرترترترترترترترترترتاحة العابات يف العامل. يف املائة  85ا يعطي مباحلرجية اخلاصرترترترترترترترترترتة  ا، 

من  ،ثاين عن املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة. وباإلهلرترترترترترترترترترترترترترتافة إىل ذلن، قدم  البلدانبلدا للتقييم العاملي ال 129و
بشرترترترتأن حالة  اريرتق خالا نظام معلومات التنوع الوراثي لل يوانات املسرترترترتتأنسرترترترتة والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر،

حالياً إعداد آلية لإلبالغ  . وجيريعلى املسرترترترترتتوى الوطين ذات الصرترترترترتلةفيذ وبشرترترترترتأن تدابل التن رد الوراثية احليوانية والنباتيةاملوا
ى املوارد تبادا املتعلقة باحلصرترترتوا علالسرترترتتخدام و ممارسرترترتات االعن املوارد الوراثية احلرجية. كما قدم  البلدان معلومات عن 

 ألغذية والزراعة.فرعية للموارد الوراثية لالقطاعات خمتلف البالنسبة إىل الوراثية وتقاسم منافعها 
 

 التقييمات العالمية
 
 أُعدت حت  إدراف اهليئة. 9من التقييمات العاملية اأطلق  الفاو، خالا العقد املاهلي، عدد -6
 

  أوا  " وصرترترترترترترترترترتف ببتقرير حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل، امل عر  ، رحر2007ويف عام
 .10"الوراثية احليوانية على الصعيد العامليتقييم دامل حلالة املوارد 

  التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، هليئة، على االفاو  عرهلرترترترترترترترترترترترترترت ، 2009ويف عام
 الذي يقدم نظرة داملة عن االجتاهات يف جماا صون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها يف مجيع أحنان العامل.

 ىل اهليئة. إحالة املوارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة يف العامل ، ُقدم مشرترترترترترترترترترترترترتروع التقرير عن 2013م ويف عا
 . 2014وصدر أوا تقييم عاملي هنائي حلالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل يف يونيو/حزيران 

  2015وُنشر يف عام  إىل اهليئةلزراعة يف العامل التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية واوقُدم. 

                                                      
 (. 3/95)القرار   REP1995C/ التقريرمن  69الفقرة   8
  globass/en/-global/cgrfa-http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa العنوان التايل: متاحة على  9

 (12/2007)القرار   REP2007C/ التقريرمن  147الفقرة   10
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 حالة ة عشرترترترة عن: العادية السرترترتادسرترترتهتا دور اهليئة يف إىل كمشرترترتروعني   وسرترترتتقدم الفاو تقييمني عامليني إهلرترترتافيني
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، وحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل.

 
 سياساتصكوك ال

 
توجي   ، مبا يف ذلن خطوط توجيهية فنية ووثائقبشأهناأعدت اهليئة أيباً صكوك سياسات عديدة، وتفاوهل   -7

 يلي:  ما 11ما يتعلق بتنفيذ صكوك السياسات ال  وهلعتها اهليئة. وتشمل الصكوك األساسية لتقدمي املشورة يف
 

 وارد الرتذي اعتمرتده امل عر الفين الرتدويل بشرترترترترترترترترترترترترترتأن املالن إنرتالكن خطرتة العمرتل العرتامليرتة للموارد الوراثيرتة احليوانيرتة وإع
الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، والذي أقره م عر املنظمة فيما بعد كمسرترترتا ة رئيسرترترتية يف اإلطار الدويل الشرترترتامل 

املية، ودعا مل العورحر م عر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي خبطة الع 12.بشرترترترترترترتأن التنوع البيولوجي الزراعي
األطراف فيرترترترت ، واحلكومرترترترتات األخرى، واألتمعرترترترتات األصرترترترترترترترترترترترترترتليرترترترتة وا ليرترترترتة، واملزارعني، والرعرترترترتاة، ومر  احليوانرترترترتات، 

 13واملنظمات املعنية، وأص اب املصل ة اآلخرين، إىل هلمان تنفيذها الفعاا.
  ،ة عن امل عر، يف ال  اعتمدها جملس املنظمة، نيابخطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 التزام احلكومات بتعزيز املوارد الوراثية النباتية باعتبارها مكونا وال  ت كد من جديد 2011،14نوفمرب/تشرترترترترترترترترترترين الثاين 
 أسرترترترترترترترترترتاسرترترترترترترترترترتيا من مكونات األمن العذائي، من خالا الزراعة املسرترترترترترترترترترتتدامة يف مواجهة تعل املنا . كما يعز  الت دي 
الترتدرجيي خلطرتة العمرتل العرتامليرتة من دورهرتا كمكون داعم للمعرتاهرتدة الرتدوليرتة بشرترترترترترترترترترترترترترتأن املوارد الوراثيرتة النبرتاتيرتة لألغرتذيرترتة 

 ، بعد سبع سنوات من املفاوهلات يف اهليئة. 2001والزراعة، ال  اعتمدت من قبل م عر املنظمة يف عام 
 ها اهليئة خالا ال  وافق  عليامها املسرترترترترترترتتدام وتنميتها، خطة العمل العاملية لصرترترترترترترتون املوارد الوراثية احلرجية واسرترترترترترترتتخد

: حتسرترترترترترترترترترترترترتني توافر مرتا يليوال  تركز على  2013،15دورهترتا العرتاديرتة الرابعرتة عشرترترترترترترترترترترترترترة واعتمرتدهرتا م عر املنظمرتة يف عرتام 
؛ هاوخارج ةاملعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية واحلصوا عليها؛ وصون املوارد الوراثية احلرجية داخل املواقع الطبيعي

 واستخدام املوارد الوراثية احلرجية وتنميتها وإدارهتا بطريقة مستدامة؛ والسياسات وامل سسات وبنان القدرات.
 
لدعم صرترترترترتون  16مبسرترترترترتاعدة أجهزهتا الفرعية صرترترترترتكوكاً أخرى وباإلهلرترترترترتافة إىل هذه الصرترترترترتكوك الرئيسرترترترترتية، أعدت اهليئة -8

ة، مثل إعداد خمتلف اتعو ريقة مسرترترترترترترتتدامة. وتتناوا هذه الصرترترترترترترتكوك موهلرترترترترترترتواسرترترترترترترتتخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بط
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 إلعداد اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية احلرجية. وهلع خطوط توجيهية طوعية
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واسرتاتيجيات  19،، وتوصيف املوارد الوراثيةهاالصون يف املواقع الطبيعية وخارج 18وأسالير ومعايل 17،اسرتاتيجيات وطنية
اً بشرترترترتأن املسرترترترتائل كما أعدت اهليئة صرترترترتكوك 21.واجلوانر امل سرترترترتسرترترترتية وصرترترترتياغة السرترترترتياسرترترترتات 20،الرتبية واملواهلرترترترتيع ذات الصرترترترتلة

املشرترترترتكة بني القطاعات تتعلق عميع القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلن احلصرترترتوا على املوارد 
 24.والتعذية 23،وتعل املنا  22،الوراثية وتقاسم منافعها

 
 التنفيذ

 
 25ية احليوانية.خطة العمل العاملية للموارد الوراث أقرت اهليئة، خالا العقد املاهلرترترترترترترتي، اسرترترترترترترترتاتيجية عويل تعز  تنفيذ -9

 هااسرترترترترترترترتتخدامو ملوارد الوراثية احلرجية، اعتمدت اهليئة اسرترترترترترترترترتاتيجية تنفيذ لدعم صرترترترترترترترتون املوارد الوراثية احلرجية إىل اوبالنسرترترترترترترترتبة 
وارد اك حاجة إىل مهن ،عدد من األنشرترترترتطة املذكورة أعاله، وال سرترترترتيما التقييمات العامليةإىل بالنسرترترترتبة و  26.بطريقة مسرترترترتتدامة

مولة . وقد كان  الربامج واملشرترترترترتاريع املشرترترترترترتكة بني القطاعات واملإىل املوارد من الربنامج العادي من خارج امليزانية باإلهلرترترترترتافة
من قبل حكومات أملانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسرترترتويسرترترترا واسرترترتبانيا والسرترترتويد، أسرترترتاسرترترتية للتقدم يف برنامج العمل املتعدد 

عدد كبل من البلدان يف األنشرترتطة ال  تسرترتهم يف تنفيذ صرترتكوك السرترتياسرترتات الصرترتادرة إىل دم  املنظمة الدعم وق السرترتنوات.
عن اهليئة. ومع ذلن، ال يزاا تنفيذها يشرترترترترترترترترترترترترترتكل حتدياً رئيسرترترترترترترترترترترترترترتياً للمنظمة واهليئة. ويف حني أن اهليئة قد ا ذت عددا من 

ن حتسني أثر صكوك ، ميكعلى املستوى الوطين بطريقة مستدامة هاماستخداتنميتها و و املبادرات لدعم صون املوارد الوراثية 
 السياسات الصادرة عن اهليئة من خالا دعم أفبل، وبنان القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتوفل املوارد املالية. 

 
 الرصد واإلبالغ

 
ف وم درترترترترترترترترترترترترترات، باتية من خالا أهداتقوم اهليئة برصرترترترترترترترترترترترترتد تنفيذ خطذ العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية والن -10

ي لل يوانات املسرترترترترترترترتتأنسرترترترترترترترتة؛ النظام العامل )نظام معلومات التنوع الوراثيونظم معلومات خمصرترترترترترترترتصرترترترترترترترتة على درترترترترترترترتبكة اإلنرتن  
 اعاتمجللمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية(. وتقدم البلدان البيانات كأساس للم درات ال  راجعتها 

 دورهتا األخلة، يف ملوارد الوراثية النباتية، اعتمدت اهليئة،إىل ا. وبالنسرترترترترترترترترترترترترترتبة هذه األخلةتابعة للهيئة ووافق  عليها العمل ال
م درترترترات لرصرترترتد التقدم ا ر  يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وم درترترترات مركبة 

لى املسرترترترترترترترترتتويات حتقيق األهداف الثالثة املتفق عليها، عيف عن التقدم ا ر   اوموجز  امبسرترترترترترترترترتط ايم، توفر تقيرفيعة املسرترترترترترترترترتتوى
عمل العاملية ملوارد الوراثية احليوانية، أقّرت اهليئة م درترترترترترترترترترترترات لتقييم تنفيذ خطة الإىل االقطرية واإلقليمية والعاملية. وبالنسرترترترترترترترترترترتبة 
                                                      

ط التوجيهية لوهلرترتع و إعداد االسرترترتاتيجيات وخطذ العمل الوطنية للموارد الوراثية احليوانية؛ وهلرترتع اإلطار امل سرترتسرترتي إلدارة املوارد الوراثية احليوانية؛ اخلط  17
 رانات وطنية.: ترمجة خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل إجاسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 موارد الوراثية احليوانية.لمعايل بنن اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ حفظ املوارد الوراثية احليوانية بالتجميد؛ الصون يف اجلسم احلي ل  18
 نية.اسح ورصد املوارد الوراثية احليوانية؛ التوصيف الوراثي اجليين للموارد الوراثية احليوانية؛ التوصيف املظهري للموارد الوراثية احليو م  19
 احليوانات. تسجيللاسرتاتيجيات الرتبية من أجل اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احليوانية؛ اخلطوط التوجيهية لوهلع نظم متكاملة متعددة األغراض   20
 الدليل الطوعي لصياغة سياسات البذور الوطنية؛ وهلع إطار م سسايت إلدارة املوارد الوراثية احليوانية.  21
 عة.اعناصر لتسهيل التنفيذ ا لي لل صوا على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها لقطاعات فرعية خمتلفة من املوارد الوراثية لألغذية والزر   22
 طوط التوجيهية الطوعية لدعم إدماج التنوع اجليين يف اخلطذ الوطنية للتكيف مع تعل املنا .اخل  23
 اخلطوط التوجيهية الطوعية لتعميم التنوع البيولوجي يف السياسات والربامج وخطذ العمل الوطنية واإلقليمية املعنية بالتعذية.  24
 /pdf00e1674e/i1674/i012http://www.fao.org/docrep..متاحة على العنوان التايل:   25
 .Report15/15-CGRFA/ التقريرباملرفق هان   26

http://www.fao.org/docrep/012/i1674e/i1674e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/i1674e/i1674e00.pdf
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بة للموارد الوراثية احليوانية، وم درترترترترترترترترترترترترترترات لتقييم حال ألهداف ملوارد الوراثية احلرجية، فإن اإىل اة هذه املوارد. أما بالنسرترترترترترترترترترترترترترت
راثية النباتية املوارد الو  إىل بالنسرترترترتبة يئةاهل. وتتمادرترترترتى امل درترترترترات القطاعية ال  وهلرترترترتعتها 27حالياً  عدادقيد اإلهي وامل درترترترترات 

ية الرابعة الدراسة االستشرافإلعداد  استخدم وقد تشي املتعلقة بالتنوع البيولوجي، أمن أهداف  13واحليوانية مع اهلدف 
ا مع م درترترترترترترترترترترترترترتراهترترتو ئرترتة موانمرترتة أهرترتداف اهلينظم املعلومرترتات املركزيرترتة للموارد الوراثيرترتة و  فرترتإنللتنوع البيولوجي يف العرترتامل. وبرترتالترترتايل، 

 عملية اإلبالغ. تيّسر على البلدان  العمليات األخرى
 

 السنواتالترتيبات الداعمة لتنفيذ برنامج العمل المتعدد 
 

 راحل دورة عملها: مجيع م تنفيذاهليئة على  ،أُنشئ  خالا العقد املاهليال   ،ساعد عدد من الرتتيبات اجلديدة -11
 

 إنشان أجهزة فرعية جديدة
 

لإلدرترترترترترترترترترترتراف  ،مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية، 2009أنشرترترترترترترترترترترتأت اهليئة، يف عام 
وارد الوراثية احلرجية. ملبشرترترترترتأن ا، وتنفيذ خطة العمل العاملية تقرير حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملد على إعدا
جمموعة العمل الفنية املخصرترترترترترترتصرترترترترترترتة املعنية باحلصرترترترترترترتوا على املوارد الوراثية لألغذية ، أنشرترترترترترترتأت اهليئة 2011ويف عام 

بفريق اخلربان الفنيني والقانونيني املعين  2013تبداهلا يف عام ، ال  مت اسرترترترترترترترترترترترترترتوالزراعة وتقاسرترترترترترترترترترترترترترتم املنافع املرتتبة عليها
جمموعة العمل خالا دورهتا األخلة،  ،، أنشرترترترترترترتأت اهليئة2015باحلصرترترترترترترتوا على املوارد وتقاسرترترترترترترتم منافعها. ويف عام 

تقرير اد واسرترتتعراض ا بإعدفته، وكلّ الفنية احلكومية الدولية املخصرترتصرترتة املعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
 .حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل

 
 االتصاا جهات

 
الوراثية  القطاعات الفرعية للمواردخمتلف  بشرترترترترترترترترتأنالوطنية اهليئة يف عملها جهات االتصرترترترترترترترترتاا يدعم عدد كبل من 

وقد  28.عمل اهليئةن املنسقون الوطنيو وانية يدعم والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، ويف حالة املوارد الوراثية احلي
على   وافقالقطاعية/املنسرترترترترترتقني لدى اهليئة، و هات االتصرترترترترترتاا يف دورهتا األخلة، بالدور الرئيسرترترترترترتي جل ،أقّرت اهليئة

وطنية لدى جهات اتصرترتاا عيني دع  أعبرترتان اهليئة إىل ت، و 29لدى اهليئةالوطنية اختصرترتاصرترتات جهات االتصرترتاا 
بلداً  72 عنّي ويف غبرترترترترتون أقل من تسرترترترترتعة أدرترترترترتهر،  30.القطاعية/املنسرترترترترتقنيجهات االتصرترترترترتاا ة إىل اهليئة، باإلهلرترترترترتاف
   .يف تزايداألخرى جهات االتصاا وطنية لدى اهليئة. وال يزاا عدد جهات اتصاا 

                                                      
 FGR-CGRFA/WG-3/16/4.الوثيقة   27
  contact/en/-about/national-http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa  .ميكن االطالع على بيانات االتصاا على العنوان التايل:  28
 Report15-15-CGRFA/ بالتقرير املرفق حان  29
 Report15/15-CGRFA/ التقريرمن  76الفقرة   30
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 دوات إعالمية خاصةن
 

الدورة أو إما بواصرترترترتل  اهليئة تكريس ندوات إعالمية خاصرترترترتة، تسرترترترتبق دوراهتا العادية، ملواهلرترترترتيع  ددة ذات صرترترترتلة 
مبواهلرترترترترترترترترترترتيع ذات أ ية خاصرترترترترترترترترترترتة ملنظمة األغذية والزراعة واهليئة. و ل  املواهلرترترترترترترترترترترتيع ال  غطّتها الندوات اإلعالمية 

(؛ واحلصرترترترترترترترترترترتوا على املوارد الوراثية وتقاسرترترترترترترترترترترتم منافعها 2007اخلاصرترترترترترترترترترترتة ما يلي: برنامج العمل املتعدد السرترترترترترترترترترترتنوات )
؛ والقدرة (2015(؛ واألمن العذائي )2013جي لألغذية والزراعة )(؛ والتنوع البيولو 2011(؛ وتعل املنا  )2009)

  31.(2017الصمود ) ىعل
 

 الشراكات
 

واصرترترترتل  اهليئة التعاون مع الشرترترترتركان وكسرترترترتر درترترترتركان جدد، مبا يف ذلن املنظمات والصرترترترتكوك والشرترترترتبكات الدولية 
ملوارد الوراثية معاهدة الدولية بشرترترترترترتأن اواإلقليمية والوطنية. وقد سرترترترترترتجل  اهليئة رعياً تعاوهنا مع اجلها  الرئيسرترترترترترتي لل

ومركز التعاون الدويل للب   الزراعي من  33،وأمانة املنتدى العاملي للب وث الزراعية 32،النباتية لألغذية والزراعة
 35.وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 34،أجل التنمية

 
 خاتمة

 
ملعاهدة اعلى املوارد الوراثية النباتية وعلى التفاوض  على ،2001، حىت عام زت معظم عملهاأن اهليئة ركّ يف حني  -12

فيذ التدرجيي حقق  خالا العقد املاهلرترترترترترترترترترتي تقدماً كبلاً يف التنفإهنا الدولية بشرترترترترترترترترترتأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 
لعرترتديرترتد من ات الزراعرترتة، وأعرترتدّ لواليتهرترتا املوسرترترترترترترترترترترترترترتعرترتة. وتنرترتاولرترت  عرترتددا كبلا من القطرترتاعرترتات اجلرترتديرترتدة للموارد الوراثيرترتة لألغرترتذيرترتة و 

شرترترترترترتكة بني القطاعات. وقد عح برنامج العمل املتعدد السرترترترترتنوات للهيئة مبوانمة عملها بالكامل مع املقطاعية و الصرترترترترتكوك ال
ومعاجلة االجتاهات والتطورات اجلديدة، مثل اعتماد بروتوكوا ناغويا بشرترترترترترترترترترترترترترتأن  36،اإلطار االسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيجي املراجع للمنظمة

ارد الوراثية وتقاسرترترترتم املنافع النادرترترترتئة عن اسرترترترتتخدامها بطريقة عادلة ومنصرترترترتفة، والرد على القبرترترترتايا اجلديدة احلصرترترترتوا على املو 
النادرترتئة وعمليات السرترتياسرترتات، على سرترتبيل املثاا، يف جماا تعل املنا . وقدم برنامج العمل املتعدد السرترتنوات أيبرترتاً التوجي  

 ملسا اهتا. لإلدارات الفنية يف املنظمة، مما عح هلا بالتخطيذ
 

مل املنظمة عيتجلى دور اهليئة املعز  على ساحة السياسات العاملية للتنوع البيولوجي واملوارد الوراثية، يف تقييم و  -13
"منظمة األغذية والزراعة ي خلص إىل أن ذال 2017-2007خالا الفرتة احليوانية ية و النباتاحلرجية و املوارد الوراثية ب املتصل

حيظى باالحرتام فيما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وتوفر هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  مرجع مشهود ل 
ية لألغذية والزراعة البيولوجي واملوارد الوراث املنتدى العاملي الوحيد الذي يتيح لل كومات حب  املسائل ذات الصلة بالتنوع

 . وحتظى اهليئة باحرتام دديد، وقد أطلع  تقارير حالة العامل وخطذ العمل العامليةعلى وج  الت ديد والتفاوض بشأهنا
                                                      

31  .ttp://www.fao.org/nr/cgrfa/events/en/h 
 Report09/12-CGRFA/بالتقرير. حاناملرفق   32
 .Inf. 15/15-CGRFA/34.الوثيقة   33
  Inf. 15/15-CGRFA/33الوثيقة   34
  Inf.11/13-CGRFA/11و Inf. 09/12-CGRFA/8الوثيقتان   35
 .Report15/15-CGRFA/ التقريرمن  71الفقرة   36
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وغلها من األدوات املعيارية أو السياساتية املختلفة احلكومات واجلمهور على أ ية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وهذه 
الوراثية  واملتوسطة الدخل على احلالة الراهنة للموارد املنتجات املعيارية مفيدة بشكل خاص يف إطالع البلدان املنخفبة

لألغذية والزراعة وكذلن على التطورات ال  حتكم تبادا املعلومات ونقل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ونظم املعلومات 
على املعلومات  ل ة من احلصواعن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للمنظمة حاعة األ ية يف عكني أص اب املص

ئيسية ينبعي على املنظمة احلفاظ على خربهتا األساسية لتوفل منتجات وأنشطة معيارية ر " ويوصي التقييم بأن . 37"وتقاعها
مة ظعلى املستوى العاملي، نظراً لأل ية العالية هلذه املنتجات واألنشطة وفائدهتا امل كدة. ويف الوق  نفس ، ينبعي على املن

ددة وأن تبذا جهوداً جم ،يف طرق جديدة إلدماج العمل اخلاص باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة داخل املنظمة أن تنظر
 .38"باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة لتأكيد حبور املنظمة كهيئة عاملية تُعىن

 
 (2027-2018) والزراعة اقتراح خطة استراتيجية لهيئة الموارد الوراثية لألغذية – ثالثاً 

 
املقرتحة )اخلطة االسرترترترترتاتيجية(، على ( 2027-2018اخلطة االسرترترترترتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )هتدف  -14

ية الوراث الن و الوارد يف املرفق األوا هلذه الوثيقة، إىل دعم اهليئة من خالا هنج اسرترترترترترترترترترترترترترتاتيجي، يف جهودها لوقف فقدان املوارد
بتشرترتجيع صرترتون تلن املوارد احليوية واسرترتتخدامها املسرترتتدام،  لألغذية والزراعة، وإىل كفالة األمن العذائي العاملي والتنمية املسرترتتدامة

  مبا يف ذلن احلصوا عليها وتقاسم املنافع النامجة عن استخدامها بطريقة عادلة ومنصفة.
 

مل املتعدد السرترترترترترترترترتنوات واخلطذ )االسرترترترترترترترترترتاتيجية( لتنفيذ برنامج العتعامل  اهليئة، يف املاهلرترترترترترترترترتي، مع برنامج العمل  -15
تكونا  ، كوثيقتني منفصرترترترترترترترترترتلتني مت حتديثهما يف دورات خمتلفة، وإن كان  متعاقبة على الفور، وبالتايل، ملاملتعدد السرترترترترترترترترترتنوات

 اخلطة الواردة يف مع بعبرترترترترترترترترترترتهما البع . وباإلهلرترترترترترترترترترترتافة إىل ذلن، كان  األهداف االسرترترترترترترترترترترترتاتيجية واألهداف  عاماً نيمتزامنت
ذات طابع تشرترتعيلي بدال من الطابع االسرترترتاتيجي. وهتدف اخلطة االسرترترتاتيجية املقرتحة، على  2023-2014االسرترترتاتيجية 

( اجلمع بني جدوا برنامج العمل املتعدد السرترترترترترترترترتنوات السرترترترترترترترترتابق 1هلذه الوثيقة، إىل حتقيق ما يلي: ) 1الن و الوارد يف املرفق 
( موانمة عمل اهليئة، مبا يف ذلن األهداف والعايات ورصرترترترترترترترترترترترترترتد حالة 2ئة، يف أداة  طيذ واحدة؛ )والتخطيذ لدورات اهلي

( حتدي  املخرجات واإلجنا ات املتوقعة للجلسرترتات العادية اخلمسرترتة املقبلة 3املوارد الوراثية، مع أهداف التنمية املسرترتتدامة؛ )
 ة ال  قد ترغر اهليئة يف معاجلتها. للهيئة، مع األخذ بعني االعتبار للقبايا اجلديدة والنادئ

 
لقسم السابق بشأن ا تنقيحتم يوستواصل اخلطة االسرتاتيجية املقرتحة االحتوان على "مهمة" و"رؤية" اهليئة. وس -16

  "املبادئ التشعيلية". صبحلي"األهداف والعايات االسرتاتيجية" 

                                                      
 /e.pdf461bd-/a3http://www.fao.org. تقييم عمل املنظمة يف جماا املوارد الوراثية، متاح على العنوان التايل: 1النتيجة ، 5/119C Pالوثيقة   37
 .1التوصية ،  5/119PCالوثيقة   38
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 مةالتوجه االستراتيجي: المواءمة مع أهداف التنمية المستدا
 

 -، األبعاد الثالثة للتنمية املسرترترترترترترترترترترترترترتتدامة 2030تدمج أهداف التنمية املسرترترترترترترترترترترترترترتتدامة خلطة التنمية املسرترترترترترترترترترترترترترتتدامة لعام  -17
مع أهداف متشرترترترترتابكة بشرترترترترتكل وثيق. وتدعو أهداف التنمية املسرترترترترتتدامة إىل جعل نظم  -االقتصرترترترترتادية واالجتماعية والبيئية 

ج اسرترترترترترترترتتهالك وإنتاج أكثر اسرترترترترترترترتتدامة. وتدعم الزراعة واألغذية ت وا إىل هنُ الزراعة واألغذية أكثر كفانة واسرترترترترترترترتتدامة، وإىل ال
. ومن املتوقع أن حتفز أهداف التنمية املستدامة السبعة 2030عام  خطةتناوهلا تاملستدامة الت ديات اإلمنائية األخرى ال  

ات لية، واألتمع املدين، وامل سرترترترترترتسرترترترترترتاملئة والتسرترترترترترتعة والسرترترترترترتتني، عمل وإجرانات احلكومات، والوكاالت الدو  غاياهتاعشرترترترترترتر مع 
أصرترترت اب املصرترترتل ة اخلطذ واالسرترترترتاتيجيات القائمة و . وقد توائم البلدان 2030و 2016ني املمتدة باألخرى، خالا الفرتة 

وسرترتفع البلدان تقارير  39.قائمة على أهداف التنمية املسرتتدامةإمنائية أهداف التنمية املسرتتدامة، أو تبرتع اسرترتاتيجيات مع 
  حتويسرترترترتاهم عمل اهليئة يف عدة غايات، وال سرترترترتيما  م درترترترترات أهداف التنمية املسرترترترتتدامة.يف بشرترترترتأن التقدم ا ر   سرترترترتنوية
 15.41و 40 2اهلدفني إطار 

 
مع اعتماد اللجنة اإلحصرترترترترترتائية التابعة لألمم املت دة مل درترترترترترترات أهداف التنمية املسرترترترترترتتدامة خالا دورهتا السرترترترترترتابعة  -18

، من املهم موانمرترتة خمرجرترتات ومراحرترتل اخلطرترتة االسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيجيرترتة للهيئرترتة مع خمرجرترتات 2016آذار واألربعني املنعقرترتدة يف مرترتارس/
بالغ إلا وم درترترترترترترترات أهداف التنمية املسرترترترترترترتتدامة، من أجل حتديد التعيلات ال  حدث  نتيجة لعمل اهليئة. وباإلهلرترترترترترترتافة إىل

فيذ العمليات تنمع العمل العاملية التنفيذ الوطين خلطذ وانمة يسرترترترترترترتمح مبأن ذلن من درترترترترترترتأن أفبرترترترترترترتل عن النتائج، على حنو 
 اإلبالغ. على البلدان عملية سهل أن ياألخرى، و 

 
 "األهداف" أربعة أهداف: اجلديد قسم الوسيتبمن  -19
 

هلرترترترترترترترتمان اسرترترترترترترترتتخدام وتنمية املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  االستتتتتتتخدات المستتتتتتتدات: (1)
 عذائي العاملي والتنمية املستدامة؛بطريقة مستدامة، لت قيق األمن ال

                                                      
دليل ألصرترترترت اب املصرترترترتل ة. متوفر  –امة الشرترترترتروع يف العمل على أهداف التنمية املسرترترترتتد 2015درترترترتبكة حلوا التنمية املسرترترترتتدامة التابعة لألمم املت دة،   39

  pdf-PDF-FINAL-guide-started-getting-151211/12/2015content/uploads/-http://unsdsn.org/wp. .:على العنوان التايل
وجود نظم إنتاج غذائي  هلرترترترترترترترترتمان 4-2القبرترترترترترترترترتان على اجلوع وتوفل األمن العذائي والتعذية ا سرترترترترترترترترتنة وتعزيز الزراعة املسرترترترترترترترترتتدامة. املقصرترترترترترترترترتد  - 2ف اهلد  40

لتكّيف على ا ةمسرترترتتدامة، وتنفيذ ممارسرترترتات  راعية متينة ت دي إىل  يادة اإلنتاجية وا اصرترترتيل، وتسرترترتاعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعز  القدر 
ن تدرجييا نوعية األراهلرترتي والرت  بة، حبلوا مع تعل املنا  وعلى مواجهة أحواا الطقس الشرترتديدة وحاالت اجلفاف والفيبرترتانات وغلها من الكوارث، وحتسرترتجي

ة، مبا يف ذلن من خالا اع الربياحلفاظ على التنوع اجليين للبذور والنباتات املزروعة واحليوانات األليفة وما يتصرترتل  ا من األنو  5-2. واملقصرترتد 2030عام 
نافع النادرترترتئة عن ملبنوك البذور والنباتات املتنّوعة ال  ُتدار إدارة سرترترتليمة على كل من الصرترترتعيد الوطين واإلقليمي والدويل، وهلرترترتمان الوصرترترتوا إليها وتقاسرترترتم ا

 .2020علي  دوليا، حبلوا عام  استخدام املوارد اجلينية وما يّتصل  ا من معارف تقليدية بعدا وإنصاف على الن و املتفق
محاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز اسرترترتتخدامها على حنو مسرترترتتدام، وإدارة العابات على حنو مسرترترتتدام، ومكاف ة التصرترترت ر،  - 15اهلدف   41

ملسرترترترتتدامة جلميع أنواع العابات، ووقف إ الة تعزيز تنفيذ اإلدارة ا 2-15ووقف تدهور األراهلرترترترتي وعكس مسرترترترتاره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي. املقصرترترترتد 
 ؛2020العرترترتابرترترتات، وترميم العرترترتابرترترتات املترترترتدهورة وحتقيق  يرترترتادة كبلة يف نسرترترترترترترترترترترترترترترتبرترترتة  رع العرترترتابرترترتات وإعرترترتادة  رع العرترترتابرترترتات على الصرترترترترترترترترترترترترترترتعيرترترتد العرترترتاملي، حبلوا عرترترتام 

، حبماية األنواع 2020ع البيولوجي، والقيام، حبلوا عام ا اذ إجرانات عاجلة وهامة لل د من تدهور املوائل الطبيعية، ووقف فقدان التنو  5-15واملقصد 
تعزيز التقاسرترترترترتم العادا واملنصرترترترترتف للمنافع النادرترترترترتئة عن اسرترترترترتتخدام املوارد اجلينية، وتعزيز سرترترترترتبل الوصرترترترترتوا إىل تلن  6-15املهدَّدة ومنع انقراهلرترترترترتها؛ واملقصرترترترترتد 

 املوارد، على الن و املتفق علي  دوليا.

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/12/151211-getting-started-guide-FINAL-PDF-.pdf
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 وقف فقدان املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ الصون: (2)
تسهيل احلصوا املناسر على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  الحصول على الموارد وتقاسم منافعها: (3)

 والتقاسم العادا واملنصف للمنافع النادئة عن استخدامها؛
 مشاركة املزارعني والرعاة والصيادين وسكان العابات يف صنع القرار. المشاركة: (4)

 
ات األهداف والعايو  االسرترترترترترترتاتيجيةاألاالت ذات األولوية أن تسرترترترترترتتند إىل هذه األهداف الشرترترترترترتاملة لعدة قطاعات ومن درترترترترترتأن 

  درترترترترترترترترتراتوامل إجرانات الرصرترترترترترترترترتدو ، نية واحلرجيةالنباتية واحليوااملوارد الوراثية الطويلة األجل خلطذ العمل العاملية القائمة املتعلقة ب
ة سرترتجل أدان عرب خمتلف مبثاباملقرتحة اهليئة وغاياهتا سرترتتكون أهداف و ة. ن إبالغ إهلرترتافياعبمبا ي دي إىل تفادي أ، املعموا  ا
تنفيذ خطذ ن ع  ة خمتصرترترترة مرتني يف السرترترتنة. وسرترترتتوفر وفقا ملوانمتها مع أهداف التنمية املسرترترتتدامة منياً  ددة ، و القطاعات

وميكن االطالع ها. صرترتدال  تتوىل املنظمة ر التنوع البيولوجي املتصرترتلة ب درترترات األخرى املالعمل العاملية يف خمتلف القطاعات و 
 .42سرتاتيجيةاخلطة االتنفيذ اخلاصة بامل درات املعنونة على املزيد من املعلومات عن امل درات املقرتحة يف الوثيقة 

 
 لةالجديدة أو المعد   البارزة المخرجات والمعالم

 
ابعة عشرترترترترترترترترة لدوراهتا العادية السرترترترترترترترت املخرجات واملعامل البار ةوافق  اهليئة خالا دورهتا العادية الرابعة عشرترترترترترترترترة على  -20

للدورة  ار ةخمرجات ومعامل بقرتحة يف مل قها األوا، اخلطة االسرترترترترترترترتاتيجية املوالثامنة عشرترترترترترترترة والتاسرترترترترترترتعة عشرترترترترترترترة. وتبرترترترترترترتيف 
 القطرية؛قارير تالملكونة من: لعشرترترترترترين للهيئة، مع مراعاة القبرترترترترتايا واالجتاهات النادرترترترترتئة اجلديدة ودورة عمل اهليئة، االعادية ا

 .التنفيذ؛ والرصد واإلبالغو ياسات؛ صكوك السو والتقييمات العاملية؛ 
 

 43.ة لألغذية والزراعةوارد الوراثياعتمدت اهليئة، يف دورهتا العادية الرابعة عشرة، برنامج عمل بشأن تعل املنا  وامل -21
. وملعاجلة الت ديات املستمرة الناجتة عن تعل 44وسيتم إجران استعراض لربنامج العمل خالا الدورة العادية السادسة عشرة

 من املقرتح دمج عمل اهليئة بشرترترترترترترترترترتأن تعل املنا  واملوارد الوراثية يف اخلطة االسرترترترترترترترترترترتاتيجيةاملنا ، بطريقة منسرترترترترترترترترترتقة ومتسرترترترترترترترترترتقة، 
، بار ة ومعامل ةجديد اتنظر يف إهلافة خمرجرغر اهليئة يف القد تو املقرتحة، بدال من االستمرار ب  كربنامج عمل مستقل. 

 :على سبيل املثاا
  ملوارد الوراثيرترترتة ابرترترت ةاملتعلقرترترتف التكيّ ترترترتدابل آلثرترترتار تعل املنرترترتا  و لتقييم عرترترتاملي بقيرترترتادة البلرترترتدان اسرترترترترترترترترترترترترترتتعراض إجران

 .(لهيئةاسعة عشرة لالدورة العادية الت خالا)
 

يتوخى برنامج العمل املتعدد السرترترترترترترترترترترترترتنوات اسرترترترترترترترترترترترترتتعراض العمل املعين بالتنوع البيولوجي والتعذية كناتج و طة إجنا   -22
خلطوط التوجيهية لتعميم ارئيسية للدورة العادية السابعة عشرة، ال  طلب  اهليئة فيها من املنظمة أن تقدم تقريرا عن تنفيذ 

املنظمة صيانة وحتدي   وتواصلجي يف السياسات والربامج وخطذ العمل الوطنية واإلقليمية يف جماا التعذية. التنوع البيولو 
يانات اخلاصة لتنوع البيولوجي املشرتكة بني املنظمة والشبكة الدولية لنظم البعرض ارتكيبة األغذية لاخلاصة ببيانات القاعدة 

  خذ جديد من البيانات. 1 400حبوايل  2016 نيسانأبريل/  يفها نشرت نسخة جديدة من 45ال باألغذية، 
                                                      

 . Inf. 17/16-CGRFA/24 الوثيقة  42
 /a.pdf009bl-/a3http://www.fao.orgمتاح على العنوان التايل:   43
 CGRFA-16-8/17الوثيقة   44
45  databases/en/-sdatabases/faoinfood-and-http://www.fao.org/infoods/infoods/tables 

http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/faoinfoods-databases/en/
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 لقضايا الناشئةا

 
لمعلوماتية لو  مع التطور السرتريع للتكنولوجيات احليوية اجلديدة، مثل التسرتلسرتل الكامل للجينوم وتعديل اجلينات، -23

 املزرعة والتدابل واإلدارة يف، نتقانية واالالرتبمبا يف ذلن بالنسرترترترترترترترتبة إىل ومع إمكانية وجود جمموعة كاملة آلثارها،  ،األحيائية
خمرجات افة هلرترترترترتإ النظر يفوتقاسرترترترترتم منافعها، وتنمية القدرات، قد ترغر اهليئة يف ى املوارد احلصرترترترترتوا علقبرترترترترتايا و الصرترترترترت ية، 
 : جديدة، على سبيل املثاا ومعامل بار ة

 
  د الوراثية لألغذية املوار دة السرترترترتتخدام اسرترترترتتعراض لألبعاد الفنية والسرترترترتياسرترترترتاتية للتكنولوجيات احليوية اجلديإجران

ة عشرترترترترترترترة الدورة السرترترترترترترتابعخالا بطريقة مسرترترترترترترتتدامة )هلرترترترترترترتمن إطار التكنولوجيا احليوية  اوصرترترترترترترتوهنتها وتنميوالزراعة 
 ؛لهيئة(ل
  عن  سرترترترترتتخداماال" أهناعلى بشرترترترترتكل خمتلف ال  يتم وصرترترترترتفها ) اسرترترترترتتخدامهاو الوراثية احلصرترترترترتوا على املعلومات و

 (.وراثي"التسلسل ال"بيانات أو و/، "إ الة الطابع املادي"أو و/، "طريق ا اكاة باحلاسوب
 

مع و نظرت اهليئة خالا دورتيها األخلتني يف موهلرترترترتوع األهداف وامل درترترترترات كمسرترترترتألة مشرترترترترتكة بني القطاعات. و  -24
ألغذية والزراعة. لذلن، يرتبذ معظم العمل الفعلي على األهداف وامل درترترترترترترترترترترات بالقطاعات الفردية ا ددة للموارد الوراثية 

ومبا أن القبرترتايا املنهجية واملشرترترتكة فيما يتعلق باألهداف وامل درترترات قد مت حلها يف العالر، من املقرتح النظر يف املسرترتتقبل 
 لربنامج العمل املتعدد السنوات.يف مسألة اإلبالغ عن امل درات القطاعية كجزن من األقسام القطاعية 

 
لتقدم ا ر  اتقارير، حسرترتر االقتبرترتان، عن التطورات املتعلقة باألهداف وامل درترترات، وعن سرترتتواصرترتل اهليئة تقدمي الو  -25
أهدافها وغاياهتا، كمسرترترترترترتا ات يف أهداف التنمية املسرترترترترترتتدامة. ولذلن، قد ترغر اهليئة يف معاجلة هذه املسرترترترترترتألة يف سرترترترترترتياق يف 

 ما يلي:  ها البار ة،خمرجاهتا ومعاملتبيف إىل  قطاعي، وكذلن يف استعراض خطتها االسرتاتيجية. وقد ترغر اهليئة يف أن
 

  االسرتاتيجية املشرتكة بني القطاعات )هلمن إطار اإلدارة يف اهليئة استعراض لعايات وم درات أهداف إجران
 .لهيئة(لالدورة السابعة عشرة خالا 

 
 ن إطرترترتار التقريرهلرترترترترترترترترترترترترترتمأهرترترتداف اهليئرترترتة االسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيجيرترترتة املشرترترترترترترترترترترترترترترتكرترترتة بني القطرترترتاعرترترتات سرترترترترترترترترترترترترترتيتم تنرترترتاوا اسرترترترترترترترترترترترترترتتعراض تنفيرترترتذ و 

 املرحلي/تقييم/استعراض اخلطة االسرتاتيجية.
 

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصحة اإلنسان
 

باإلهلرترترترترترترترترترتافة إىل اآلثار املبادرترترترترترترترترترترة على التعذية، هناك العديد من التفاعالت بني اإلنتاج الزراعي والتنوع البيولوجي  -26
"صرترترت ة واحدة" إلدارة النظم اإليكولوجية إىل احلد من االهلرترترتطرابات ال  ويهدف هنج لألغذية والزراعة وصرترترت ة اإلنسرترترتان. 

ال لزوم هلا على النظم الطبيعية، وبالتايل جتنر الظهور ا تمل ملسرترتببات األمراض اجلديدة، أو احلد من ، من أجل احلد من 
كولوجية اض املنقولة. وتساهم النظم اإليخطر األمراض املعدية واإلصابات  ا، مبا يف ذلن األمراض احليوانية املنشأ واألمر 

يف  يادة اإلنتاج بطريقة مسرترترترترترترتتدامة، واحلد من اسرترترترترترترتتخدام املبيدات واملدخالت الكيميائية األخرى، الزراعية املتنوع بيولوجيا 
ورمبا خف  مقاومة مبرترترترترترترترترترترترتادات امليكروبات، ومجيعها عوامل قد تسرترترترترترترترترترترترتاهم يف فوائد تعود على صرترترترترترترترترترترترت ة اإلنسرترترترترترترترترترترترتان والبيئة. 



CGRFA-16/17/22 12 

دم التكيف القائم على النظم اإليكولوجية لل د من خماطر الكوارث والتخفيف من آثارها، والتكيف مع تعل وُيسرترترترترترترترترترترترترترتتخ
قد ترغر و املنا ، مع ا اذ تدابل تسرترترترتاهم يف صرترترترت ة اإلنسرترترترتان واحلفاظ على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية اهلشرترترترتة. 

 ا يلي: اهليئة يف أن تبيف إىل خمرجاهتا ومعاملها البار ة، م
 

 ( ل الدورة السابعة عشرةخالا مذكرة مفاهيمية بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وص ة اإلنسان)؛لهيئة 
  رة التاسرترترترترترترترتعة الدو خالا الروابذ بني التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصرترترترترترترترت ة اإلنسرترترترترترترترتان: حتديد األولويات )و

 لهيئة(.لعشرة 
 

 إدارة الخطة االستراتيجية
 

من دورة  لة لكاسرترترترترترتتعراهلرترترترترترتا للخطة االسرترترترترترترتاتيجي وخى اخلطة االسرترترترترترترتاتيجية املقرتحة تقريرا مرحليا/تقييما دوريا/تت -27
دوراهتا املقبلة. وقد يبدو من املفيد النظر يف حالة تنفيذ اخلطة االسرترترترترتاتيجية للهيئة يف كل دورة من دوراهتا. وباإلهلرترترترتافة إىل 

االسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيجية  لخطةمنتظم لحتدي  إجران خطة االسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيجية، هناك حاجة إىل ذلن، وبالنظر إىل الطبيعة املتوالية لل
 . خطيذ ا دد للدوراتالتوبرنامج العمل املتعدد السنوات/ 

 
 التوجيهات المطلوبة –رابعاً 

 
 القيام مبا يلي: مدعوة إىل اهليئةإن  -28
 

 ؛ت  اهليئة على مدى العقد املاهلياستعراض التقدم الذي أحر   (1)
، وتنقي ها (2027-2018اخلطة االسرترترترترترتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )سرترترترترتودة ماسرترترترترتتعراض و  (2)

 ، حسر االقتبان؛ذه الوثيقة  1املرفق على الن و الوارد يف 
  لعدة قطاعات؛الشاملة اهليئة وغاياهتا د أهداف اعتموا (3)
نظمة إىل املطلر الو ، CGRFA-16/17/Inf. 24 الوثيقة، ارد يفعلى حنو ما هو و ر بامل درترترترترترترترترترترترترات يحالرت و  (4)

 م درات، حسر االقتبان.بلورة ومواصلة قائمة تطبيق امل درات ال
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 1 المرفق
 

 (2027-2018الخطة االستراتيجية لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ) مسودة
 

 بيان المحتويات
 
 

 الفقرات
 دئ التشعيليةواملهمة واألهداف واملبا ةالرؤي

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

 (2027 - 2018) املخرجات واملعامل البار ةبرنامج العمل املتعدد السنوات:  – 1 املل ق
 عشرة والثامنة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التخطيذ للدورتني السابعة  - 2 املل ق
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 الرؤية
 

جل لألمن العذائي العاملي وللتنمية املسرترترترترترتتدامة، من أ صرترترترترترتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتشرترترترترترتجيع اسرترترترترترتتخدام  دعما
 .أجياا احلاهلر واملستقبل

 
 المهمة
 

على املوارد  مشرترترترترتكاً جلميع البلدان، حي  إن البلدان مجيعها تعتمد عثل درترترترتاغالً  اعرتافاً بأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
والزراعة ال  يكون منشرترترترترترت ها يف أماكن أخرى، تسرترترترترترتعى هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( جاهدة  الوراثية لألغذية

تشرترترترتجيع صرترترترتون تلن ب من العذائي العاملي والتنمية املسرترترترتتدامةالوراثية لألغذية والزراعة، وإىل كفالة األ إىل وقف فقدان املوارد
 .اواملنصف للمنافع ال  تت قق من استخدامه املوارد واستخدامها املستدام، مبا يف ذلن تبادهلا، والتقاسم العادا

 
 األهداف

 
نوع البيولوجي للفرتة ة للتهليئة مشرترترتكة بني القطاعات وتتمادرترتى مع أهداف التنمية املسرترتتدامة، واخلطة االسرترترتاتيجياأهداف 

 ةيجياألاالت ذات األولوية االسرترترترترترترترترترترترترترترتات ىلوهي تسرترترترترترترترترترترترترترتتند إ .وأهداف أيتشرترترترترترترترترترترترترترتي للتنوع البيولوجي التابعة هلا 2011-2020
 درات املاحلرجية، و و  ةيواحليوان النباتيةاملوارد الوراثية بشأن طويلة األجل خلطذ العمل العاملية القائمة والعايات الواألهداف 

 .املعموا  ا وإجرانات الرصد
 

 هي كالتايل: وغاياهتا وعادياً مع مهمتها، فإن أهداف اهليئة 
 

 : االستخدات المستدات1الهدف 
 ضمان استخدات وتنمية الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل مستدات 

 لتحقيق األمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة
 

من خالا االستمرار يف استخدام وتنمية املوارد الوراثية والتنوع  هلمان وجود نظم إنتاج غذائية و راعية مستدامة،: العاية
تساعد تنفيذ ممارسات  راعية متينة ت دي إىل  يادة اإلنتاجية وا اصيل، و دعم و البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل مستدام، 

س املتطرفة مواجهة أحواا الطقولوجية، وتعز  القدرة على التكّيف مع تعل املنا  وعلى على احلفاظ على النظم اإليك
 . 2030، وحتسجين تدرجييا نوعية األراهلي والرتبة، حبلوا عام وحاالت اجلفاف والفيبانات وغلها من الكوارث

 
 ف التنمية املستدامة.من مقاصد أهدا 147-15واملقصد  446-2ه العاية باالستناد إىل املقصد هذيتم تكييف 

 
                                                      

: هلرترترتمان وجود نظم إنتاج غذائي مسرترترتتدامة، وتنفيذ ممارسرترترتات  راعية متينة ت دي إىل  يادة اإلنتاجية وا اصرترترتيل، وتسرترترتاعد على احلفاظ 4-2املقصرترترتد   46
انات وغلها من اف والفيبرترترترترترترترترترترترترترترترتعلى النظم اإليكولوجية، وتعز  القدرة على التكّيف مع تعل املنا  وعلى مواجهة أحواا الطقس املتطرفة وحاالت اجلف

 .2030الكوارث، وحتسجين تدرجييا نوعية األراهلي والرتبة، حبلوا عام 
: هلرترترترترترتمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية الربية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماهتا، وال سرترترترترترتيما العابات واألراهلرترترترترترتي 1-15املقصرترترترترترتد   47

 .2020هلمان استخدامها على حنو مستدام، وذلن وفقا لاللتزامات مبوجر االتفاقات الدولية، حبلوا عام الرطبة واجلباا واألراهلي اجلافة، و 
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 صون الموارد الوراثية: 2الهدف 
 وقف فقدان الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
وأدرترترترترترترترترترترتجار  برية قاربأ: احلفاظ على التنوع اجليين للنباتات املعرهلرترترترترترترترترترترتة للخطر واحليوانات األليفة وما يتصرترترترترترترترترترترتل  ا من العاية

 .2020يل، حبلوا عام ، يف برامج الصون على املديني املتوسذ أو الطو العابات
 

 من مقاصد أهداف التنمية املستدامة.  548-2ه العاية باالستناد إىل املقصد هذيتم تكييف 
 

 : الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها3الهدف 
 تيسير الحصول المناسب على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع

 ن استخدامهاالناشئة ع
 

ا من معارف   وما يّتصرترترتللمنافع النادرترترتئة عن اسرترترتتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لالتقاسرترترتم العادا واملنصرترترتف : العاية
 تكنولوجيا والتمويل،نقل ال، مبا يف ذلن عن طريق تعزيز احلصرترترترترترتوا املناسرترترترترترتر على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، و تقليدية

 .2030حبلوا عام  ون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،مبا يساهم يف ص
 

 من مقاصد أهداف التنمية املستدامة.  5-2واملقصد  649-15ه العاية باالستناد إىل املقصد هذيتم تكييف 
 

 مشاركة المزارعين والرعاة والصيادين وسكان الغابات في صنع القرار: 4الهدف 
 

والصرترتيادين وسرترتكان العابات يف صرترتنع القرار، على املسرترتتوى الوطين، وبشرترتأن مجيع املسرترتائل : مشرترتاركة املزارعني والرعاة العاية
 .2030ذات الصلة بالصون واالستخدام املستدامني للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، حبلوا عام 

 
 من مقاصد أهداف التنمية املستدامة. 750-16يتم تكييف هذه العاية باالستناد إىل املقصد 

  

                                                      
ك و : احلفاظ على التنوع اجليين للبذور والنباتات املزروعة واحليوانات األليفة وما يتصرترترترترترترترترترتل  ا من األنواع الربية، مبا يف ذلن من خالا بن5-2املقصرترترترترترترترترترتد   48

ّوعة ال  ُتدار إدارة سرترترترترترترتليمة على كل من الصرترترترترترترتعيد الوطين واإلقليمي والدويل، وهلرترترترترترترتمان الوصرترترترترترترتوا إليها وتقاسرترترترترترترتم املنافع النادرترترترترترترتئة عن البذور والنباتات املتن
 .2020استخدام املوارد اجلينية وما يّتصل  ا من معارف تقليدية بعدا وإنصاف على الن و املتفق علي  دوليا، حبلوا عام 

م العادا واملنصرتف للمنافع النادرتئة عن اسرتتخدام املوارد اجلينية، وتعزيز سرتبل الوصرتوا إىل تلن املوارد، على الن و املتفق : تعزيز التقاسرت6-15املقصرتد   49
 علي  دوليا.

 : هلمان ا اذ القرارات على حنو مستجير لالحتياجات ودامل للجميع وتشاركي وعثيلي على مجيع املستويات.7-16املقصد   50
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 التشغيلية بادئالم
 

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

 
يف إطرترترترترترترترترترترترترتار  ة، الوراثية لألغذية والزراع نشطتها املتعلقة باملواردتوج  اهليئة وترصد سياسات املنظمة وبراجمها وأ -

 األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.
تُبقي اهليئة قيد االسرترترتتعراض املسرترترتتمر املسرترترتائل ذات الصرترترتلة املتناولة يف منتديات أخرى، ومن بينها التطورات على  -

عادا زراعة واسرترترترتتخدامها املسرترترترتتدام والتقاسرترترترتم الصرترترترتعيد السرترترترتياسرترترترتات، فيما يتعلق بصرترترترتون املوارد الوراثية لألغذية وال
 من استخدامها. واملنصف للمنافع ال  تت قق

 
 ترصد الهيئة حالة الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم. :2لمبدأ ا
 

 ي لألغذية والزراعة،البيولوجتشرترترترترترترترترف اهليئة على اإلعداد الدوري للتقييمات العاملية بشرترترترترترترترتأن املوارد الوراثية والتنوع  -
 . ان، حبسر االقتبداملة عن املوارد الوراثية ذات الصلة دعماً هلذا الدورإقامة نظام أو نظم معلومات عاملية و 

 
كفالة عمل ل تستتتتعى الهيئة جاهدة إلى التوصتتتتل إلى توافق دولي في انراء بشتتتترن ستتتتياستتتتات وبرامج :3المبدأ 

لتقاسم ا البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامها المستدات، فضال عن صون الموارد الوراثية والتنوع
 .العادل والمنصف للمنافع التي تتحقق من استخدامه

 
 الوراثيرترترترترترترتة توفر اهليئرترترترترترترتة منترترترترترترترتدى حكوميرترترترترترترتًا دوليرترترترترترترتًا للتفرترترترترترترتاوض على سرترترترترترترترترترترترترترتيرترترترترترترتاسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتات دوليرترترترترترترتة بشرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتأن املوارد -

 لألغذية والزراعة
 ن املوارد الوراثيةصرترترترترترترترترتو  تتناوا عاملية وغلها من الصرترترترترترترترترتكوك ال تشرترترترترترترترترترف اهليئة على تنفيذ وحتدي  خطذ العمل ال -

ال  تت قق  واملنصرترتف للمنافع العادا املسرترتتدام، وكذلن التقاسرترتم لألغذية والزراعة واسرترتتخدامها والتنوع البيولوجي
 .من استخدامها

 تستجير اهليئة للتطورات يف املنتديات األخرى، حيثما كان ذلن مالئما. -
 

تعزيز الستتتتتتتياستتتتتتتات الو نية واإلقليمية بشتتتتتتترن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  اهم الهيئة فيتستتتتتتت :4المبدأ 
 التعاون في مجال بناء القدرات وتشجع

 
تدعم اهليئة أو تعز  سرترترترترترتياسرترترترترترتات وبرامج وطنية وإقليمية بشرترترترترترتأن املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،  -

اون الوطين آليات تنسرترترترترترترترترتيقية لتشرترترترترترترترترتجيع التع عمل عاملية للموارد الوراثية، وتُنشرترترترترترترترترت السرترترترترترترترترتيما بتيسرترترترترترترترترتل تنفيذ خطذ 
 اجلهات الفاعلة. واإلقليمي عرب القطاعات ذات الصلة وفيما بني
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يكونوا قادرين على  اهليئة لكي حتدد اهليئة وتُيسرترترتر توافر موارد مالية وبشرترترترية وعلمية وفنية وتكنولوجية ألعبرترترتان -
ل  اخلطة االسرترترترترترتاتيجية للهيئة ولتنفيذ السرترترترترتياسرترترترترتات والتوصرترترترترتيات ا خمرجات ومعامليف حتقيق  املسرترترترترتا ة النشرترترترترتطة

 تبعها اهليئة.
يف من أجل حتسني وتيسل التثق تدعم اهليئة أعبانها يف وهلع وتنفيذ اسرتاتيجيات وأنشطة إلثارة الوعي العام -

ع نطاق مشرترترترترترترتاركة أصرترترترترترترت اب املصرترترترترترترتل ة يف صرترترترترترترتون توسرترترترترترترتي فهم أ ية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة عمال على
 والزراعة. واستخدام املوارد الوراثية لألغذية

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

 ات الصلة.ذ تيسر اهليئة وتشرف على التعاون بني املنظمة واألجهزة احلكومية الدولية وغل احلكومية األخرى -
وجتمع اهليئة، إهلرترترترترترترترترترترترترترتافة إىل أنشرترترترترترترترترترترترترترتطتها يف جماا املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية واملائية والكائنات احلية  -

الدقيقة والالفقاريات، ما بني الشرترترترترترترتركان الدوليني الذين يتناولون قبرترترترترترترتية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وذلن 
 امة دراكات جديدة. لتيسل تبادا اخلربات وإق

ملنتديات املفاوهلرترترترتات يف ا ويسرترترترتعى تعاون اهليئة مع األجهزة الدولية األخرى ذات الصرترترترتلة إىل كفالة أن تراعي -
مكونات التنوع البيولوجي ذي الصرترترترترترترترترترترترترترتلة  األخرى االحتياجات اخلاصرترترترترترترترترترترترترترترتة للقطاع الزراعي، مع مراعاة مجيع

 باألغذية والزراعة.
يشرترتمل  األتمع املدين ومنظمات املنتجني، مبا أصرترت اب املصرترتل ة، من قبيل منظماتيئة مشرترتاركة مجيع عز  اهلوسرترتت -

املنتجني، وم سسات وصناعات الرتبية، ومنظمات القطاعني العام واخلاص ال   املنظمات ال  عثل املرأة وصعار
 جماا املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. تعمل يف
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 (2027-2018ستراتيجية )األساس المنطقي للخطة اال – أوالً 
 

إن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من أهم املوارد على األرض. فا اصيل، والثروة احليوانية، والكائنات املائية،  -1
تنوع هي ال  تشرترترترترترترترترتكل درترترترترترترترترتبكة ال –آالف األنواع وتنوعها الوراثي  -وأدرترترترترترترترترتجار العابات، والكائنات الدقيقة والالفقاريات 

ذي تعتمرترتد عليرترت  إمرترتدادات األغرترتذيرترتة يف العرترتامل. ويسرترترترترترترترترترترترترترتهم التنوع البيولوجي لألغرترتذيرترتة والزراعرترتة يف حتقيق األمن البيولوجي الرترت
العذائي والتعذوي ويف اسرترترترترترترتتدامة سرترترترترترترتبل املعيشرترترترترترترتة، وهو الذي يدعم من خالا تقدمي خدمات النظم اإليكولوجية التنظيمية 

منو السكان،  ية واالجتماعية االقتصادية املتعلة باستمرار، مثلوالداعمة، القدرة الطبيعية على التكيف مع الديناميات البيئ
 واألفبليات العذائية، واالحتياجات التعذوية، وتعل املنا .

 
وتسرترتعى اهليئة، وعياً منها بأ ية كل عنصرترتر من عناصرترتر التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بالنسرترتبة لألمن العذائي  -2

بصرترترترترترترترتون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسرترترترترترترترتتخدامها بصرترترترترترترترتورةد مسرترترترترترترترتتدامة، والتقاسرترترترترترترترتم العادا العاملي والتعذية، إىل التكفل 
 واملنصف للفوائد النامجة عن استخدامها، سوان لألجياا احلاهلرة أو القادمة

 
. وقد اعتمدت اهليئة خطة اسرترترترترترترترترترترترترتاتيجية 200751وتعمل اهليئة مبوجر برنامج عمل متعدد السرترترترترترترترترترترترتنوات منذ عام  -3

واسرترترترترترترتتعرهلرترترترترترترت  اخلطة االسرترترترترترترترتاتيجية وبرنامج العمل املتعدد السرترترترترترترتنوات يف السرترترترترترترتنوات التالية. ويف عام  2009يف عام لتنفيذه 
، ال  تعتمد برنامج 2023 – 2014، اعتمدت اهليئة اخلطة االسرترترترترتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لفرتة 2013

اتيجية ، ومذكرات تفسرترتلية عن األسرترتاس املنطقي للخطة االسرترترت وغاياهتا يئةهلاالعمل املتعدد السرترتنوات وحتتوي على أهداف 
، 2015يف عام و وعن تنفيذها، باإلهلرترترترترترتافة إىل بيانات رؤية اهليئة ومهمتها األسرترترترترترتاسرترترترترترتية وأهدافها وأغراهلرترترترترترتها االسرترترترترترترتاتيجية. 

  52استكمل  اخلطة االسرتاتيجية خبطة تنفيذ لربنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات.
 
االسرترترترترترتاتيجية،  لخطذلتلعي هذه اخلطة االسرترترترترترتاتيجية مجيع النسرترترترترتل السرترترترترتابقة لربنامج العمل املتعدد السرترترترترتنوات و و  -4

لعادية االرئيسرترتية لربنامج العمل املتعدد السرترتنوات للدورات  املخرجات واملعامل البار ة 1 املل قوحتل  لها. وهي تتبرترتمن يف 
ثر تفصرترترترترترترترترتيال لدوريت اهليئة املقبلتني. وسرترترترترترترترترتيتم اسرترترترترترترترترتتعراض وحتدي  اخلطة خططا أك 2 املل ق، ويف للهيئة اخلمسرترترترترترترترترتة القادمة

 االسرتاتيجية، مبا يف ذلن مرفقاهتا، حسر االقتبان يف كل دورة من دورات اهليئة. 
 

 التنفيذ والرصد واالستعراض –ثانياً 
 

عبارة عن جمموعة من  يةتسرترترترترترترترترترتدرترترترترترترترترتد اهليئة يف تنفيذ واليتها  ذه اخلطة االسرترترترترترترترترترتاتيجية. وهذه اخلطة االسرترترترترترترترترترتاتيج -5
اسرترترترتتعراض هذه اخلطة  نمرنة وتبقيها اهليئة قيد االسرترترترتتعراض املسرترترترتتمر. وسرترترترتيمكّ  ياملخرجات واملراحل املتجددة، وبالتايل فه

املسرترترتائل اجلديدة والنادرترترتئة  ، ملعاجلة وجتميعوغاياهتااالسرترترترتاتيجية اهليئة من تقدير التقدم ا ر  يف عملها حنو حتقيق أهدافها 

                                                      
 .Report07/11-CGRFA/ يربالتقر  املرفق هان  51
 .Inf. 15/15-CGRFA/29الوثيقة   52
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اا املوارد الوراثيرترتة والتنوع البيولوجي لألغرترتذيرترتة والزراعرترتة، وملراعرترتاة التطورات والعمليرترتات اجلرترتديرترتدة يف املنترترتديرترتات األخرى يف جمرترت
 ذات الصلة. 

 
ا، مبا يف عتماد على الدعم الذي تتلقاه من األجهزة التابعة هلالولتنفيذ هذه اخلطة االسرترترترترترتاتيجية، تواصرترترترترتل اهليئة ا -6

يولوجي يف هليئة بشرترترترترترترترتأن املسرترترترترترترترتائل املتصرترترترترترترترتلة بالتنوع البإىل اتقدم املشرترترترترترترترتورة ال   نية احلكومية الدوليةالعمل الف مجاعاتذلن 
نظر يف وتصدر توصيات إىل اهليئة بشأن هذه املسائل، وتاألاالت ال  تقع هلمن اختصاص كل منها. وهي تقدم املشورة 

 .التقدم ا ر  يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية
 
ئرتة، عن طريق هرتذه اخلطرتة االسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيجيرتة، مواعيرتد إعرتداد تقييمرتاهترتا العرتامليرتة وطرحهرتا عن حرتالرتة التنوع وتتوقع اهلي -7

 البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل، مبا يف ذلن عن حالة املوارد الوراثية احليوانية والنباتية واحلرجية واملائية. 
 
 ة على الدعم الذي يقدم عن طريق برنامج العمليتوقف النجاح يف تنفيذ هذه اخلطة االسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيجيوسرترترترترترترترترترترترترترتوف  -8

وامليزانية يف املنظمة، وعلى تعبئة موارد من خارج امليزانية، فبرترترترتالً عن الشرترترترتراكات مع املنظمات الدولية األخرى ومسرترترترتا اهتا 
 يف هذا الشأن. 

 
 الشراكات –ثالثاً 

 
جهودها ذا ببرنامج العمل املتعدد السرترترترترتنوات، ودعم تنفيذ  غاياهتاحتقيق أهدافها و سرترترترترتعياً وران  ،سرترترترترتتواصرترترترترتل اهليئة -9

إلقامة درترترترترترتراكات قوية باإلهلرترترترترترتافة إىل التال ر مع الوكاالت املتخصرترترترترترتصرترترترترترتة واتفاقيات األمم املت دة ذات الصرترترترترترتلة، فبرترترترترترتالً عن 
ة ياملنظمات احلكومية الدولية األخرى. كما سرترترترترترترترترترترتتزيد اهليئة من تعاوهنا مع مراكز الب وث الزراعية الدولية، واملنظمات العلم

الوطنيرتة واإلقليميرتة، واملنظمرتات غل احلكوميرتة الرتدوليرتة واإلقليميرتة، واألتمع الرتدويل، ومنظمرتات املنتجني، ووكرتاالت التمويرترتل 
 ذات الصلة، والقطاع اخلاص.

 
ة ئلتنفيذ هذه اخلطة االسرترترترترترتاتيجية وتعزيز التعاون يف جماا التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، أقام  اهليوتيسرترترترترتلاً  -10

ة باملوهلوعات براجمها وأنشطتها املتعلقسياساهتا و عملية تشاور مركزة، دع   ا املنظمات الدولية إىل تقدمي معلومات عن 
 .ال  هلا أولويتها يف كل دورة من دورات اهليئة العادية
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 (2027 - 2018) المخرجات والمعالم البارزةبرنامج العمل المتعدد السنوات:  – 1 لملحقا
 ورةالد

 الحادية والعشرون
2027 

 الدورة
 العشرون
2025 

 الدورة
 التاسعة عشرة

2023 

 الدورة
 الثامنة عشرة

2021 

 الدورة
السابعة عشرة 

2019 

 

 المسائل القطاعية
ة اخلطة العاملياسرترتتعراض 

 ةللموارد الوراثية احليواني
 التقرير الثرتالرت  حلرتالةعرض 

املرترتوارد الرترتوراثرترتيرترترترترترترترتة احلرترتيرترتوانرتيرترترترترترترترتة 
 اعة يف العامللألغذية والزر 

مل خطة العاسرترترترترترتتعراض تنفيذ  
الرترتعرترترترترترترترتاملرترتيرترترترترترترترتة لرترتلرترتمرترتوارد الرترتوراثرترتيرترترترترترترترتة 

 احليوانية

الموارد الوراثية  
 الحيوانية

اسرترترترترترترترترترتتعراض تنفيذ عناصرترترترترترترترترترتر  
 كدونة السرترترترترتلو ملذات صرترترترترتلة 

 بشأن الصيد الرديد

عناصرترترترترترترترترترترترترترترتر ذات صرترترترترترترترترترترترترترترتلة  بلورة 
مبدونة السرترترتلوك بشرترترتأن الصرترترتيد 

 وأدوات مرتبطة  االرديد 

 عرض الصرترترتيعة النهائية
املوارد حرترترترترترترترتالرترترترترترترترتة  لتقرير

غذية لألاملائية الوراثية 
 يف العامل والزراعة

الموارد الوراثية 
 المائية

خطرترترترتة العمرترترترتل اسرترترترترترترترترترترترترترترتتعراض  
ة العاملية لصون املوارد الوراثي

احلرجيرترترترترترتة واسرترترترترترترترترترترترترترترتتخرترترترترترتدامهرترترترترتا 
 املستدام وتنميتها

الة التقرير الثاين حلعرض 
 املوارد الوراثية احلرجية يف

 العامل

 طةخاسرترترترترتتعراض تنفيذ  
العمل العاملية لصرترترترترترترترترترتون 
املوارد الوراثيرترتة احلرجيرترتة 
واسرترترتتخدامها املسرترترتتدام 

 وتنميتها

الموارد الوراثية 
 الحرجية

اسرترترترترترترترترترترترترترترتتعراض العمرترترترترترتل املعين  
برترترتالكرترترتائنرترترتات احليرترترتة الرترترتدقيقرترترتة 

 والالفقاريات

اسرترترترترترترترترترترترترترترترتترترتعرترتراض الرترتعرترتمرترترترترترترترتل املرتعرتين  
برترترترترتالكرترترترترتائنرترترترترتات احليرترترترترتة الرترترترترتدقيقرترترترتة 

 والالفقاريات

الكائنات الحية  
الدقيقة 

 والالفقاريات
طة خاسرترترترترترترترترترترتتعراض تنفيذ 

 (يرتةالثرترتان)العمرترتل العرترتامليرترتة 
 للموارد الوراثيرترترتة النبرترترتاتيرترترتة

 لألغذية والزراعة

خطرترترترتة العمرترترترتل اسرترترترترترترترترترترترترترترتتعراض 
العرترترترترترترتامليرترترترترترترتة الثرترترترترترترتانيرترترترترترترتة للموارد 
الوراثيرترترترتة النبرترترترتاتيرترترترتة لألغرترترترتذيرترترترتة 

 والزراعة

التقرير الثرترترترترترترترتالرترترترترترترترت  عرض 
حلرترترترترترترترتالرترترترترترترترتة املوارد الوراثيرترترترترترترترتة 
النبرتاتيرتة لألغرتذيرتة والزراعرتة 

 يف العامل

 اسرترترترترترترترترترترترترترترترتترترتعرترتراض حرترترترترترترترتالرترترترترترترترتة 
 سرترترترترترترترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترترترترترترترتات البذور

 واجتاهاهتا

الموارد الوراثية 
 النباتية

 المسائل المشتركة بين القطاعات
الرترتترترتقرترتريرترتر الرترتثرترترترترترترترتاين عرترترض 

 حلرترترتالرترترتة التنوع البيولوجي
لألغرترترترترترتذيرترترترترترتة والزراعرترترترترترتة يف 

 العامل

جي حالة التنوع البيولو متابعة  
 لألغذية والزراعة يف العامل

حرترترترترتالرترترترترتة التنوع مترترترترترتابعرترترترترتة  
البيولوجي لألغرترترترترترترترتذيرترترترترترترترتة 

 يف العامل والزراعة

حالة التنوع 
البيولوجي 

 لألغذية والزراعة
 في العالم

اسرترترترترترترترترترتتعراض الصرترترترترترترترترترتكوك  
اخلرترترترترترتاصرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتة القرترترترترترتائمرترترترترترتة 

حلصرترترترترترترترترترترتوا على املوارد با
وأثرها  هاواقتسرترترتام منافع

عرترترتلرترترتى املرترترتوارد الرترترتوراثرترتيرترترترترترترترتة 
 لألغذية والزراعة
 

اسرترترترترترتتعراض الصرترترترترترتكوك القائمة  
 حلصوا على املوارداخلاصة با

وأثرها على  هاواقتسرترترترترترتام منافع
املرترترتوارد الرترترتوراثرترترتيرترترترترترترترتة لرترترتألغرترترترترترترترتذيرترترترترترترترتة 

 والزراعة
ر العناصرترتاسرترتتعراض اسرترتتخدام 

 حلصوا على املوارداخلاصة با
 هاواقتسام منافع

لورة عناصرترترترترترترتر خاصرترترترترترترتة ب
حلصرترترترترترترتوا على املوارد با

هرترترترترتا واقتسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتام منرترترترترترتافع
ملختلف القطرترترترترترترتاعرترترترترترترتات 

 ثيةلموارد الورال الفرعية
 لألغذية والزراعة
عرترترترترترترترترتلرترترترترترترترترتى احلصرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتوا 

املعلومرترترتات اخلرترترتاصرترترترترترترترترترترترترترترترترتة 
م باملوارد الوراثية وتقاس
 املنافع النادئة عنها

الحصول على 
الموارد الوراثية 
 وتقاسم منافعها
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ض عرترترتمرترترترترترترترتل اسرترترترترترترترترترترترترترترترترترتترترترتعرترترترا 
مجرترترترتاعرترترترتات عمرترترترتل اهليئرترترتة 
املعنيرترترتة بتطبيق وإدمرترترتاج 

 التكنولوجيات
 البيولوجية لصون املوارد
الرترترترترتوراثرترترترترتيرترترترترترترترتة لرترترترترتألغرترترترترترترترتذيرترترترترترترترتة 
والزراعة واسرترترترترترترترترترترترتتخدامها 

 املستدام

اسرترترترترترترترترترترترترترترتتعراض عمرترتل مجرترتاعرترتات  
عمرترترترترترتل اهليئرترترترترترتة املعنيرترترترترترتة بتطبيق 

 وإدماج التكنولوجيات
البيولوجيرترترترترترترترتة لصرترترترترترترترترترترترترترترتون املوارد 
الوراثيرترترترترترتة لألغرترترترترترتذيرترترترترترتة والزراعرترترترترترتة 

 امها املستدامواستخد

اسرترترترترترترترترترترترترترترتتعراض األبعرترترترترترترترتاد 
الفنية والسرترترترترترترترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترترترترترترترتية 
ة للتكنولوجيرترتات احليويرترت

 اجلديدة

التكنولوجيات 
 الحيوية

استعراض العمل بشأن  
ترترترترتعرترترترتل املرترترترتنرترترترترترترترتا  واملرترترترتوارد 

 الوراثية

قيادة بتقييم عاملي  اسرترتتعراض
  ملنرترترترترترترتا البلرترترترترترترتدان آلثرترترترترترترتار تعل ا

لقرترترترترترترترتة املتع فوترترترترترترترترتدابل التكيّ 
 املوارد الوراثيةب

 ل بشرترترترتأن تعلاسرترترترتتعراض العم
 املنا  واملوارد الوراثية

 تغير المناخ 

ولوجي التنوع البيالروابذ بني   
صرترترترترترترترترترترترترترترت رترتة و لألغرترتذيرترتة والزراعرترتة 

 اإلنسان: حتديد األولويات

مذكرة مفاهيمية بشأن  
الرترترترتترترترترتنرترترترتوع الرترترترتبرترترترتيرترترترتولرترترترتوجرترترترتي 
لرترترتألغرترترترترترترترتذيرترترترترترترترتة والرترترتزراعرترترترترترترترتة 

 وص ة اإلنسان

 الصحة

اسرترترترترترترترترترترترترترترتتعراض العمل بشرترترترترترترترترترترترترترترترتأن   
 التنوع البيولوجي والتعذية

راض الرتعرتمرترترترترترترترتل اسرترترترترترترترترترترترترترترترتترتعرت 
ي بشأن التنوع البيولوج

 والتعذية

 التغذية

 مترترتقرترتيرترتيرترتترترتقرترتريرترتر مرترترحرترتلرترتي/
دوري/ استعراض اخلطة 

 االسرتاتيجية

 مترترتقرترتيرترتيرترتترترتقرترتريرترتر مرترترحرترتلرترتي/
دوري/ اسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترتترترترترترتعرترترترترتراض 

 اخلطة االسرتاتيجية

ري/ دو  تقييمتقرير مرحلي/
 استعراض اخلطة االسرتاتيجية

ري/ دو  تقييمتقرير مرحلي/
 استعراض اخلطة االسرتاتيجية

 يرترتمترترتقرترتيرترتريرترتر مرترترحرترتلرترتي/ترترتقرترت
دوري/ اسرترترترترترترترترترترترترترترترترترتترترترتعرترترتراض 

 اخلطة االسرتاتيجية
اسرترترترترترترترترترترترترترتتعراض األهداف 
وامل درترترترترترترترترترترترات اخلاصرترترترترترترترترترترتة 
برترترترترترترترتأهرترترترترترترترتداف اهلرترترترترترترترتيرترترترترترترترتئرترترترترترترترتة 
ة االسرترترترترتاتيجية املشرترترترترتك

 بني القطاعات

 اإلدارة
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 : التخطيط للدورتين السابعة عشرة والثامنة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة2 الملحق
 

 (2019-2018ورة السابعة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )األنشطة إلعداد الد
 

 قطاعيةالمسائل ال
 إعرترترترترترترتداد تقرير مرحلي عن تنفيرترترترترترترتذ خطرترترترترترترتة العمرترترترترترترتل )الثرترترترترترترتانيرترترترترترترتة( العرترترترترترترتامليرترترترترترترتة للموارد 

 الوراثية احليوانية
 إعداد تقرير موجز عن حالة واجتاهات املوارد الوراثية احليوانية 

 ةياملوارد الوراثية احليوان

  املوارد الوراثية املائية حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملالنهائي عن تقرير الإعداد 
  إعداد مشرترترترترترترترترترتروع خمطذ وجدوا  مين وميزانية، وتطوير عملية جلمع البيانات الوطنية

 إلعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل
  تقرير املنظمة املرحلي بشرترترترترترتأن تنفيذ خطة العمل العاملية لصرترترترترترتون املوارد الوراثية إعداد

 ةمستدام بطريقةاحلرجية، واستخدامها وتنميتها 
  إعداد التقرير األوا عن تنفيذ خطة العمل العاملية لصرترترترترترترترترترترترترترتون املوارد الوراثية احلرجية

 تخدامها وتنميتها بطريقة مستدامةواس

 املوارد الوراثية احلرجية 

 إعداد التقرير عن حالة سياسات البذور واجتاهاهتا 
  لموارد الوراثية لعن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للمنظمة رحلي املتقرير الإعداد

 لألغذية والزراعة النباتية
  درات املركبة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملجدوى  عنقرير تإعداد   

 ة النباتياملوارد الوراثية 

 مشتركة بين القطاعاتالمسائل ال
 إعداد اسرتاتيجية التنفيذ ملتابعة حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل 
 إعداد تقرير موجز عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل 

حرترترترترترترتالرترترترترترترتة التنوع البيولوجي 
 لألغذية والزراعة يف العامل

  حلصرترترترترترترتوا على املوارد وتقاسرترترترترترترتم منافعها اخلاصرترترترترترترتة بالقطاعات الفرعية اعناصرترترترترترترتر بلورة
 بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

  :مواصرترترترترتلة مجع املعلومات ذات الصرترترترترتلة من احلكومات وأصرترترترترت اب املصرترترترترتل ة بشرترترترترتأن
اسرتم منافعها قاحلصرتوا على املوارد الوراثية وتاخلاصرتة ب التنفيذ، واخلربات؛ والصرتكوك

  (يةربوتوكوالت األتمعمدونات السلوك أو ال)مثل 
  ال   اهواسرتتخدامالوراثية لى املعلومات عصرتوا احلبشرتأن دراسرتة اسرتتكشرتافية إعداد(

يتم وصرترترترتفها بشرترترترتكل خمتلف على أهنا "االسرترترترتتخدام عن طريق ا اكاة باحلاسرترترترتوب"، 
إىل ة وجدواها بالنسب اثي"(و/أو "إ الة الطابع املادي"، و/أو "بيانات التسلسل الور 

 األغذية والزراعة

احلصرترترترترترترترترترترترترترترترتوا عرترترتلرترترتى املرترترتوارد 
 الوراثية وتقاسم منافعها 

 التكنولوجيات احليوية استعراض األبعاد الفنية والسياساتية لعلوم اجلينوم 
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  ثار تعل املنا  آلبقيادة البلدان عاملي اللتقييم بالنسرترترترترترترترترترترترترترتبة إىل اإعداد مذكرة مفاهيمية
 املوارد الوراثيةاملتعلقة ب فتدابل التكيّ و 

 تعل املنا 

  إعداد دراسرترترترترترترترتة لتقييم أثر تعميم التنوع البيولوجي يف السرترترترترترترترتياسرترترترترترترترتات والربامج وخطذ
 العمل الوطنية واإلقليمية حوا التعذية، وبشرترترترترترترترترتأن صرترترترترترترترترتون واسرترترترترترترترترتتخدام املوارد الوراثية

 لألغذية والزراعة

 التعذية 

 بيولوجي لألغرترترتذيرترترتة والزراعرترترتةإعرترترتداد دراسرترترترترترترترترترترترترترترترتة ومرترترتذكرة مفرترترتاهيميرترترتة بشرترترترترترترترترترترترترترترترتأن التنوع ال 
 وص ة اإلنسان

 الص ة

 استعراض أثر اخلطة االسرتاتيجية وخطذ العمل العاملية ووثائق السياسات األخرى 
  العايات وامل درات ألهداف اهليئة االسرتاتيجية املشرتكة بني القطاعات استعراض 

 اإلدارة 

  وراثية الدولية بشأن املوارد الدعوة الصكوك واملنظمات الدولية )مبا يف ذلن املعاهدة
لألغذية والزراعة، والصندوق العاملي لتنوع ا اصيل، واجلماعة االستشارية للب وث 
الزراعيرترترترترترتة الرترترترترترتدوليرترترترترترتة( إىل اإلبالغ عن عملهرترترترترترتا يف جمرترترترترترتاا دعم أنشرترترترترترترترترترترترترترتطرترترترترترتة اهليئرترترترترترتة، 

 مدخالهتا وجتميع

 مسائل أخرى
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 (2021-2020اثية لألغذية والزراعة )األنشطة إلعداد الدورة الثامنة عشرة لهيئة الموارد الور 
 

 قطاعيةالمسائل ال
  إعداد مشرترترترترترترترترترترترترتروع خمطذ وجدوا  مين وميزانية، وتطوير عملية جلمع البيانات الوطنية

 لدعم إعداد التقرير الثال  عن حالة املوارد الوراثية احليوانية يف العامل
   نفيذ خطة العمل يف تإعداد تقرير مرحلي توليفي لتوفل نظرة عامة عن التقدم ا ر

 العاملية )الثانية(
 إعرترترترترتداد تقرير املنظمرترترترترتة املرحلي بشرترترترترترترترترترترترترترترترترترتأن تنفيرترترترترتذ خطرترترترترتة العمرترترترترتل العرترترترترتامليرترترترترتة الثرترترترترتانيرترترترترتة 

 واسرتاتيجية عويلها
 إعداد التقرير املرحلي للمنظمات الدولية 
 إعداد تقرير موجز عن حالة واجتاهات املوارد الوراثية احليوانية 

 املوارد الوراثية احليوانية 
 

 ة  ا ات مرتبطعناصرترترترتر ذات صرترترترتلة مبدونة السرترترترتلوك بشرترترترتأن الصرترترترتيد الردرترترترتيد وأدو  ورةبل
ام اسرترترترترترترترترترترترتعة وهلرترترترترترترترترترترترتمان االسرترترترترترترترترترترترتتخدوراثية و احلفاظ على قاعدة  دف لتقييم تنفيذها، 

 والصون املستدامني للموارد الوراثية املائية
  ملحالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العانسخة موجزة لتقرير إعداد 

 املوارد الوراثية املائية 

 إعداد تقرير املنظمة املرحلي بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية 
  بشرترترترتأن إعداد التقرير الثاين بشرترترترتأن التنفيذ، والتقرير الثاينمعلومات مسرترترترتتكملة إعداد 

 وطنية(ال حلالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل )مبا يف ذلن مجع البيانات

 املوارد الوراثية احلرجية 

 الكرترترتائنرترترتات احليرترترتة الرترترتدقيقرترترتة  مراجعة العمل املتعلق بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات
 والالفقاريات 

  راثية تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الو  تقرير املنظمة املرحلي بشرترترترترترترترترترتأنإعداد
 النباتية لألغذية والزراعة

  التقرير الثال  عن حالة املوارد الوراثية مسرترترترترترترترترترترترترترتتكملة بشرترترترترترترترترترترترترترتأن إعداد معلومات إعداد
 يف العامل النباتية لألغذية والزراعة

 املوارد الوراثية النباتية 

 مشتركة بين القطاعاتالمسائل ال
 إعرترترتداد تقرير مرحلي عن تنفيرترترتذ مترترترتابعرترترتة حرترترتالرترترتة التنوع البيولوجي لألغرترترتذيرترترتة والزراعرترترتة 

 يف العامل
ي جحرترترترترترتالرترترترترترتة التنوع البيولو 

 لألغذية والزراعة يف العامل 
  هاعتقاسرترترترتم منافعلى املوارد و صرترترترتوا حلصرترترترتكوك القائمة اخلاصرترترترتة باللإعداد اسرترترترتتعراض 

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

احلصرترترترترترترترترترترترترترترتوا عرترتلرترتى املرترتوارد 
  وتقاسم منافعهاراثية الو 

  اسرترترترترتتعراض عمل مجاعات العمل التابعة للهيئة، املعنية بتطبيق وإدماج التكنولوجيات
 احليوية لصون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بطريقة مستدامة

 التكنولوجيات احليوية
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 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوهلوع 
  اض تنفيذ العمل بشأن تعل املنا  واملوارد الوراثيةاستعر 

 تعل املنا  

 التعذية متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوهلوع 
 إعداد تقرير مرحلي/تقييم دوري/ استعراض للخطة االسرتاتيجية 
 فيرترترترترتذ إعرترترترترتداد تقرير عن حرترترترترتالرترترترترتة املوارد البشرترترترترترترترترترترترترتريرترترترترتة واملرترترترترتاليرترترترترتة، واحلرترترترترتاجرترترترترتة هلرترترترترتا، لرترترترترتدعم تن

 االسرتاتيجية اخلطة
 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن األهداف وامل درات 

 اإلدارة 

  دعوة الصرترتكوك واملنظمات الدولية )مبا يف ذلن املعاهدة الدولية بشرترتأن املوارد الوراثية
 لألغذية والزراعة، والصرتندوق العاملي لتنوع ا اصرتيل، واجلماعة االسرتتشرتارية للب وث
الزراعيرترترترترترتة الرترترترترترتدوليرترترترترترتة( إىل اإلبالغ عن عملهرترترترترترتا يف جمرترترترترترتاا دعم أنشرترترترترترترترترترترترترترتطرترترترترترتة اهليئرترترترترترتة، 

 إسهاماهتا وجتميع

 مسائل أخرى 

 


