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 مقدمة -أواًل

 

مظنذذ عذا     اسرتشدت هيةة املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة )اهليةة(  ي عملها بربنامج العمل املأعدد الاظنوات، -1

 2017-2010اخلطذة االسذرتاتيجية لفذرت     ، 2009  واعأمدت اهليةة،  ي دورتها العادرة الثانية عشج   ي عذا   2007

، اسأعجضت اهليةة، خالل دورتها العادرة الثالثة عشج ، الأقذد   2011و ي عا   1 لأظنفيذ بجنامج العمل املأعدد الاظنوات

، اسذأكملت اهليةذة مذن    2013و ي عذا    2 الاظنوات، واعأمذدت الظناذخة املظنق ذة   احملجز  ي تظنفيذ بجنامج العمل املأعدد 

جدرد بجنامج العمل املأعدد الاظنوات، خالل دورتها العادرة الجابعذة عشذج ، واسذأبدلت اخلطذة االسذرتاتيجية الاذابقة       

ت هذه اخلطذة اخخذري    وأصب  3 2023-2014خبطة اسرتاتيجية جدرد  هليةة املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة لفرت  

إطار الأخطيط والأظنفيذ الذي رهدف إىل مااعد  أعضاء اهليةة، ومكأبها وأمانأها، ومظنممة اخغذرذة والزراعذة واملظنممذات    

خبطذة تظنفيذذ   ، للمااهمة  ي تظنفيذ بجنامج العمل املأعدد الاظنوات  وخالل دورتها اخخري ، أحاطت اللجظنة علمًا اخخجى

اخلطذة  ، أعدتذ  اخمانذة لذأمكني اهليةذة مذن تظنفيذذ       2023-2014هليةة املأعدد الاذظنوات للفذرت    مفصلة لربنامج عمل ا

 4 2023-2014االسرتاتيجية هليةة املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة لفرت  

 

عدد وافقت اهليةة خالل دورتها العادرة احلادرة عشج  عل  اسأعجاض الأقد  احملجز  ي تظنفيذ بجنامج العمل املأ -2

الأقجرذذج املجحلذذيقالأقييم أن ركذذون   5الاذذظنوات خذذالل الذذدورات الالحقذذة  ورأوقذذع بجنذذامج العمذذل املأعذذدد الاذذظنوات   

   احد املخججات الجئياية للدور  العادرة املقبلة الاادسة عشج  للهيةة  الدوريقاسأعجاض بجنامج العمل املأعدد الاظنوات

 

  و ي ضوء الأقد  احملذجز  2007ل املأعدد الاظنوات مظنذ اعأماده  ي عا  تاأعجض هذه الوثيقة تظنفيذ بجنامج العم -3

، 2027-2018خطة اسرتاتيجية هليةة املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة للفرت  خالل العقد املاضي، تقرتح هذه الوثيقة 

 لأظنمج فيها مجاعة العمل  
 

 2016-2007استعراض تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات:  -ثانيًا
 

واصلت اهليةة، عل  مدى العقد املاضي، تظنفيذ والرأها املوسعة اليت تغطي مجيع جوانب املوارد الوراثية ذات  -4

تظنفيذذ  ومذن خذالل    6 1995الصلة باخغذرة والزراعة، من خالل نهج تدرجيي، بظناء عل  توصية مؤمتج املظنممذة  ي عذا    

أركذان والرذة اهليةذة ودور  عملذها: الأقذاررج القطجرذة، والأقييمذات         والرأها املوسعة، حققت اهليةذة وأعضذائها مجيذع   

 العاملية، وصكوك الاياسات، والأظنفيذ، والجصد واإلبالغ 
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 الأقاررج القطجرة

 

الأقذاررج   إىلبدرجذة كذبري     تاأظند العاملية عن حالة املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة  ي العامل تقييمات الفاو إن -5

املصذدر الوحيذد    مصدرًا مهما للمعلومذات وإن مل تكذن  اسأمجت الأقاررج القطجرة  ي كونها خالل العقد املاضي، و القطجرة 

رفذع   ي إعدادها من قبذل البلذدان مذن خذالل عمليذات شذاملة وتشذاركية         ت عمليةللمعلومات للأقييمات العاملية  واسأمج

أو تعزرز االسرتاتيجيات والاياسات الوطظنية الداعمة  وضع  ي تأو ساهم تالوعي عل  املاأوى القطجي، وغالبًا ما شجع

 للأقيذيم العذاملي الثذاني     تقذاررج  بلذداً  114  ورفذع  بطجرقذة ماذأدامة   واسأخدامها لصون املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة

او بشذأن حالذة املذوارد الوراثيذة     إىل الف تقاررج بلدًا 86عن حالة املوارد الوراثية الظنباتية لألغذرة والزراعة  ي العامل  وقد  

 العذاملي اخول أقييم للتقاررج  بلدًا 169وقد  من مااحة الغابات  ي العامل   ي املائة  85ا رغطي مباحلججية اخلاصة بها، 

 ،بلدا للأقييم العاملي الثاني عن املوارد الوراثية احليوانية لألغذرة والزراعة  وباإلضذافة إىل ذلذ ، قذدمت البلذدان     129و

بشذأن   تقذاررج  من خالل نما  معلومات الأظنوع الوراثي لل يوانات املاأأناة والظنما  العاملي للمعلومذات واإلنذذار املبكذج،   

  وجيذجي حاليذًا إعذداد    عل  املاأوى الوطين ذات الصذلة وبشأن تدابري الأظنفيذ  رد الوراثية احليوانية والظنباتيةحالة املوا

أبذادل املأعلقذة   السذأخدا  و ممارسذات اال ة احلججيذة  كمذا قذدمت البلذدان معلومذات عذن       آلية لإلبالغ عن املوارد الوراثي

 فجعية للموارد الوراثية لألغذرة والزراعة القطاعات خمألف البالظنابة إىل باحلصول عل  املوارد الوراثية وتقاسم مظنافعها 

 

 الأقييمات العاملية
 

 ُأعدت حتت إشجاف اهليةة  7قييمات العامليةمن الأ اأطلقت الفاو، خالل العقد املاضي، عدد -6
 

   بأقجرذج حالذة املذوارد الوراثيذة احليوانيذة لألغذرذة والزراعذة  ي العذامل،         ، رحبذت اهليةذة   2007و ي عا

 8  باعأباره  أول تقييم شامل عل  نطاق العامل حلالة املوارد الوراثية احليوانية

   اني عن حالة املوارد الوراثية الظنباتية لألغذرذة والزراعذة،   الأقجرج الث، قدمت الفاو للهيةة، 2009و ي عا

الذي رقد  نمج  شاملة عن االجتاهات  ي جمال صون املوارد الوراثية الظنباتية واسأخدامها  ي مجيع أحنذاء  

 العامل 

   إىلحالة املذوارد الوراثيذة احلججيذة لألغذرذة والزراعذة  ي العذامل       ، ُقد  مشجوع الأقجرج عن 2013و ي عا 

   2014اهليةة  وصدر أول تقييم عاملي نهائي حلالة املوارد الوراثية احلججية  ي العامل  ي رونيوقحزرجان 

   إىل اهليةة وُنشذج  ي عذا    الأقجرج الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذرة والزراعة  ي العامل وُقد

وتأثري اجتاهات قطذاع الثذجو  احليوانيذة علذ      نية،   وهو رقد  حتليال عن حالة تظنوع الثجو  احليوا2015

إدار  املوارد الوراثية احليوانية، وحالة القدر  عل  إدار  املذوارد الوراثيذة احليوانيذة، مبذا  ي ذلذ  اخطذج       

القانونية والاياسية، وأحدث اخدوات واخسذاليب لأوصذيف املذوارد الوراثيذة، وتقييمهذا، واسذأخدامها،       

  وتطورجها، وصونها

                                                      
  globass/en/-global/cgrfa-tp://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfaht مأاحة عل  العظنوان الأالي:  7
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     :حالذة  وسأقد  الفاو مشجوعني لأقييمني عامليني إضافيني، إىل الدور  العادرة الاادسة عشذج  للهيةذة عذن

 املوارد الوراثية املائية لألغذرة والزراعة  ي العامل، وحالة الأظنوع البيولوجي لألغذرة والزراعة  ي العامل 

 

 صكوك الاياسات
 

رد ، وتفاوضذت عليهذا، مبذا  ي ذلذ  اخلطذوو الأوجيهيذة الفظنيذة        كما أعدت اهليةة أرضًا صكوك سياسات عد -7

 9ووثائق الأوجي  لأقدرم املشور  فيما رأعلق بأظنفيذ صكوك الاياسات اليت وضذعأها اهليةذة  وتشذمل الصذكوك اخساسذية     

 رلي:  ما
 

  الدولي بشذأن املذوارد   الذي اعأمده املؤمتج الفينخطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية وإعالن إنرتالكن 

الوراثية احليوانية لألغذرة والزراعة، والذي أقجه مؤمتج املظنممة فيما بعذد كماذاهمة رئياذية  ي اإلطذار الذدولي      

ورحب مؤمتج اخطجاف  ي اتفاقية الأظنذوع البيولذوجي خبطذة العمذل      10 الشامل بشأن الأظنوع البيولوجي الزراعي

مات اخخذجى، واتأمعذات اخصذلية واحملليذة، واملذزارعني، والجعذا ،       العاملية، ودعا اخطجاف في ، واحلكو

 11ومجبي احليوانات، واملظنممات املعظنية، وأص اب املصل ة اآلخجرن، إىل ضمان تظنفيذها الفعال 

  ،اليت اعأمدها جملس املظنممة، نيابة عذن  خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية الظنباتية لألغذرة والزراعة

عل  الأزا  احلكومات بأعزرز املوارد الوراثية  واليت تؤكد من جدرد 2011،12ملؤمتج،  ي نوفمربقتشجرن الثاني ا

الظنباتية باعأبارها مكونا أساسيا من مكونات اخمن الغذذائي، مذن خذالل الزراعذة املاذأدامة  ي مواجهذة تغذري        

دورها كمكون داعم للمعاهد  الدولية بشأن املوارد املظنا.  كما رعزز الأ درث الأدرجيي خلطة العمل العاملية من 

، بعد سبع سذظنوات مذن   2001الوراثية الظنباتية لألغذرة والزراعة، اليت اعأمدت من قبل مؤمتج املظنممة  ي عا  

 املفاوضات  ي اهليةة  

  ،ت عليهذا اهليةذة   اليت وافقخطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلججية واسأخدامها املاأدا  وتظنميأها

واليت تجكز عل  الأالي: حتاني  2013،13خالل دورتها العادرة الجابعة عشج  واعأمدها مؤمتج املظنممة  ي عا  

توافج املعلومات عن املوارد الوراثية احلججية واحلصول عليها؛ وصون املوارد الوراثية احلججيذة داخذل املواقذع    

وارد الوراثيذة احلججيذة وتظنميأهذا وإدارتهذا بطجرقذة ماذأدامة؛       الطبيعية وخذار  هذذه املواقذع؛ واسذأخدا  املذ     

 والاياسات واملؤساات وبظناء القدرات 
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لذدعم صذون    14مبااعد  أجهزتها الفجعيذة صذكوكًا أخذجى    وباإلضافة إىل هذه الصكوك الجئياية، أعدت اهليةة -8

خمألفذة، مثذل إعذداد     اتعوذه الصكوك موضذ واسأخدا  الأظنوع البيولوجي لألغذرة والزراعة بطجرقة ماأدامة  وتأظناول ه

 17،الصون  ي املواقع الطبيعية وخار  هذه املواقع، وتوصيف املوارد الوراثيذة  16وأساليب ومعارري 15،اسرتاتيجيات وطظنية

كمذا أعذدت اهليةذة صذكوكًا      19 واجلوانب املؤساية وصياغة الاياسات 18،واسرتاتيجيات الرتبية واملواضيع ذات الصلة

ئل املشرتكة بني القطاعات تأعلق جبميع القطاعات الفجعية للموارد الوراثية لألغذرذة والزراعذة، مبذا  ي ذلذ      بشأن املاا

 22 والأغذرة 21،وتغري املظنا. 20،احلصول عل  املوارد الوراثية وتقاسم مظنافعها

 

 الأظنفيذ
 

ل العامليذة للمذوارد الوراثيذة    أقجت اهليةة، خالل العقد املاضي، اسرتاتيجية الأمورل لأعزرز تظنفيذذ خطذة العمذ    -9

وبالظنابة للموارد الوراثية احلججيذة، اعأمذدت اهليةذة اسذرتاتيجية تظنفيذذ لذدعم صذون واسذأخدا  املذوارد           23احليوانية 

وهظنذاك حاجذة إىل مذوارد مذن خذار  امليزانيذة باإلضذافة إىل املذوارد مذن الربنذامج            24 الوراثية احلججية بطجرقة ماأدامة

دد من اخنشطة املذكور  أعاله، وال سيما الأقييمات العاملية  وقد كانت الذربامج واملشذاررع املشذرتكة    العادي، بالظنابة لع

بني القطاعات واملمولة من قبل حكومات أملانيا وإرطاليا وهولظندا والظنجورج وسوراجا واسبانيا والاورد، أساسذية للأقذد   ي   

م لعدد كبري مذن البلذدان  ي اخنشذطة الذيت تاذهم  ي تظنفيذذ صذكوك        دمت املظنممة الدعوق بجنامج العمل املأعدد الاظنوات 

الاياسات الصادر  عن اهليةة  ومع ذل ، ال رزال تظنفيذها رشكل حتدرًا رئيايًا للمظنممة واهليةذة  و ي حذني أن اهليةذة    

أدامة، ميكذن  قد اختذت عددا من املبادرات لدعم صون واسذأخدا  املذوارد الوراثيذة علذ  املاذأوى الذوطين بطجرقذة ماذ        

حتاني أثج صكوك الاياسات الصادر  عن اهليةة من خالل دعم أفضذل، وبظنذاء القذدرات، ونقذل الأكظنولوجيذا، وتذوفري       

  املوارد املالية  

                                                      
بدأت مجاعة العمل املعظنية باملوارد الوراثية   .codes/en-global/cgrfa-http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa/مأاحة عل  العظنوان الأالي:   14

 احلججية العمل عل  وضع اخلطوو الأوجيهية إلعداد اسرتاتيجية وطظنية للموارد الوراثية احلججية 
لموارد الوراثية احليوانية؛ وضع اإلطار املؤساي إلدار  املوارد الوراثية احليوانية؛ اخلطوو الأوجيهية إعداد االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطظنية ل  15

لألغذرة والزراعة إىل لوضع اسرتاتيجية وطظنية للموارد الوراثية الظنباتية لألغذرة والزراعة: تجمجة خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية الظنباتية 

 ة إججاءات وطظني
 يوانية للموارد الوراثية الظنباتية لألغذرة والزراعة؛ حفظ املوارد الوراثية احليوانية بالأجميد؛ الصون  ي اجلام احلي للموارد الوراثية احل اجليظناتمعارري بظن    16
 املمهجي للموارد الوراثية احليوانية  ماح ورصد املوارد الوراثية احليوانية؛ الأوصيف الوراثي اجليين للموارد الوراثية احليوانية؛ الأوصيف  17
اخلطوو الأوجيهية لوضع نمم مأكاملة مأعدد  اخغجاض لأاجيل اسرتاتيجيات الرتبية من أجل اإلدار  املاأدامة للموارد الوراثية احليوانية؛   18

 احليوانات 
 رد الوراثية احليوانية الدليل الطوعي لصياغة سياسات البذور الوطظنية؛ وضع إطار مؤسااتي إلدار  املوا  19
 اعة عظناصج لأاهيل الأظنفيذ احمللي لل صول عل  املوارد الوراثية وتقاسم مظنافعها لقطاعات فجعية خمألفة من املوارد الوراثية لألغذرة والزر  20
 اخلطوو الأوجيهية الطوعية لدعم إدما  الأظنوع اجليين  ي اخلطط الوطظنية للأكيف مع تغري املظنا.   21
 وو الأوجيهية الطوعية لأعميم الأظنوع البيولوجي  ي الاياسات والربامج وخطط العمل الوطظنية واإلقليمية املعظنية بالأغذرة اخلط  22
 ./f.pd00e1674e/i1674/i012http://www.fao.org/docrep مأاحة عل  العظنوان الأالي:  23
 CGRFA-15/15/Reportاملجفق هاء بالوثيقة   24

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-codes/en/
http://www.fao.org/docrep/012/i1674e/i1674e00.pdf


CGRFA/WG-PGR-8/16/6 6 

 الجصد واإلبالغ

 

تقو  اهليةة بجصذد تظنفيذذ خطذط العمذل العامليذة للمذوارد الوراثيذة احليوانيذة والظنباتيذة، مذن خذالل اخهذداف              -10

لل يوانات املاأأناذة؛ الظنمذا     )نما  معلومات الأظنوع الوراثي، ونمم معلومات خمصصة عل  شبكة اإلنرتنت واملؤشجات

العاملي للمعلومات واإلنذار املبكج بشأن املوارد الوراثية الظنباتية(  وتقد  البلدان البيانات كأساس للمؤشجات اليت راجعأها 

 ي دورتهذا   اهليةة  وبالظنابة للموارد الوراثية الظنباتية، اعأمذدت اهليةذة،  جمموعات العمل الأابعة للهيةة ووافقت عليها 

اخخري ، مؤشجات لجصد الأقد  احملجز  ي تظنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية الظنباتية لألغذرذة والزراعذة،   

و حتقيذق اخهذداف الثالثذة املأفذق     ومؤشجات مجكبة ذات مجتبة عالية، توفج تقييم مباط وموجز عن الأقذد  احملذجز حنذ   

عليها، عل  املاأورات القطجرة واإلقليمية والعاملية  وبالظنابة للموارد الوراثية احليوانية، أقّجت اهليةذة مؤشذجات لأقيذيم    

اثيذة  تظنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، ومؤشجات لأقييم حالة هذه املذوارد  أمذا بالظناذبة للمذوارد الور    

  وتأماشذ  املؤشذجات القطاعيذة الذيت وضذعأها هيةذة املذوارد        25احلججية، فإن اخهداف واملؤشجات قيد الأطذورج حاليذًا   

إلعذداد   وقذد اسذأخدمت  مذن أهذداف أرأشذي املأعلقذة بذالأظنوع البيولذوجي،        13الوراثية الظنباتية واحليوانية مع اهلدف 

 ي العذامل  وبالأذالي، تاذهل نمذم املعلومذات املجكزرذة للمذوارد الوراثيذة          الدراسة االسأشجافية الجابعة للأظنوع البيولذوجي 

 ومواءمة أهداف اهليةة مع املؤشجات، عملية اإلبالغ بالظنابة للبدان  

 

 الرتتيبات الداعمة لأظنفيذ بجنامج العمل املأعدد الاظنوات 
 

عل  حتقيق الظنأذائج املطلوبذة مظنهذا  ي     ساعد عدد من الرتتيبات اجلدرد ، ُأنشةت خالل العقد املاضي، اهليةة -11

 مجيع مجاحل دور  عملها: 

 

 إنشاء أجهز  فجعية جدرد 
 

عة العمل الفظنية احلكومية الدوليذة املعظنيذة بذاملوارد الوراثيذة احلججيذة،      ومجم، 2009أنشأت اهليةة،  ي عا  

تظنفيذ خطة العمذل العامليذة للمذوارد    لإلشجاف عل  إعداد الأقجرج عن حالة املوارد الوراثية احلججية  ي العامل، و

، أنشأت اهليةة جمموعذة العمذل الفظنيذة املخصصذة املعظنيذة باحلصذول علذ         2011الوراثية احلججية  و ي عا  

بفجرق اخلذرباء   2013املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة وتقاسم املظنافع املرتتبة عليها، اليت مت اسأبداهلا  ي عا  

، أنشأت اهليةة خالل دورتها 2015ملعين باحلصول عل  املوارد وتقاسم مظنافعها  و ي عا  الفظنيني والقانونيني ا

اخخري ، جمموعة العمل الفظنية احلكومية الدولية املخصصة املعظنية باملوارد الوراثية املائيذة لألغذرذة والزراعذة،    

  ذرة والزراعة  ي العامل  وكلفأها بإعداد واسأعجاض الأقجرج عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغ

                                                      
 .CGRFA/WG-FGR-4/16/3الوثيقة   25
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 نقاو االتصال
 

ردعم عدد كبري من نقاو االتصال الوطظنية اهليةة  ي عملها علذ  القطاعذات الفجعيذة املخألقذة للمذوارد الوراثيذة       

والأظنذذوع البيولذذوجي لألغذرذذة والزراعذذة، و ي حالذذة املذذوارد الوراثيذذة احليوانيذذة رذذدعم عمذذل اهليةذذة املظناذذقون  

ت اهليةة  ي دورتهذا اخخذري ، بالذدور الجئياذي لظنقذاو االتصذال القطاعيةقاملظناذقني لذدى         وقد أقّج 26 الوطظنيون

اهليةذذة، ودعذذت أعضذذاء اهليةذذة إىل تجشذذيح نقذذاو اتصذذال وطظنيذذة لذذدى اهليةذذة، باإلضذذافة إىل نقذذاو االتصذذال  

ةذة  وأرضذًا،   بلدًا نقاو اتصال وطظنية لذدى اهلي  72و ي غضون أقل من تاعة أشهج، رشح  27 القطاعيةقاملظناقني

 ال رزال عدد نقاو االتصال القطاعية اخخجى رزداد باسأمجار 

 

 ندوات إعالمية خاصة
 

واصلت اهليةة تكجرس ندوات إعالمية خاصة، تابق دوراتها العادرة، ملواضيع حمدد  ذات صلة إمذا بالذدور    

يع الذيت غطتأهذا الظنذدوات    أو مبواضيع ذات أهمية خاصة ملظنممذة اخغذرذة والزراعذة واهليةذة  والذت املواضذ      

(؛ واحلصذول علذ  املذوارد الوراثيذة وتقاسذم      2007اإلعالمية اخلاصة ما رلي: بجنامج العمل املأعدد الاظنوات )

(؛ واخمذن الغذذائي   2013(؛ والأظنذوع البيولذوجي لألغذرذة والزراعذة )    2011(؛ وتغري املظنذا. ) 2009مظنافعها )

(2015)  28 

 

 الشجاكات
 

ن مع الشجكاء وكاب شجكاء جدد، مبا  ي ذلذ  املظنممذات والصذكوك والشذبكات الدوليذة      واصلت اهليةة الأعاو

واإلقليمية والوطظنية  وقد سجلت اهليةة رمسيًا تعاونها مذع اجلهذاز الجئياذي للمعاهذد  الدوليذة بشذأن املذوارد        

ز الأعاون الدولي للب ث ومجك 30،وأمانة املظنأدى العاملي للب وث الزراعية 29،الوراثية الظنباتية لألغذرة والزراعة

 32 وأمانة اتفاقية الأظنوع البيولوجي 31،الزراعي من أجل الأظنمية

  

                                                      
  en/contact/-about/national-http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa  .تفاصيل االتصال مأوفج  عل  العظنوان الأالي:  26
 CGRFA-15/15/Report بالوثيقة 76الفقج    27
28  http://www.fao.org/nr/cgrfa/events/en/.   
 CGRFA-12/09/Reportاي بالوثيقة املجفق ز  29
 .CGRFA-15/15/Inf. 34الوثيقة   30
 .CGRFA-15/15/Inf. 33 الوثيقة   31
  CGRFA-13/11/Inf.11 و CGRFA-12/09/Inf. 8 الوثيقأان  32

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-about/national-contact/en/
http://www.fao.org/nr/cgrfa/events/en/
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 اخلامتة  
 

عل  الجغم من أن اهليةة قد ركزت معمم عملها عل  املوارد الوراثية الظنباتيذة، وعلذ  الأفذاوض علذ  املعاهذد        -12

، حققت اهليةذة خذالل العقذد املاضذي تقذدمًا      2001  العا  الدولية بشأن املوارد الوراثية الظنباتية لألغذرة والزراعة، حأ

كبريًا  ي الأظنفيذ الأدرجيي لوالرأها املوسعة  وقد تظناولت عددا كبريا مذن القطاعذات اجلدرذد  للمذوارد الوراثيذة لألغذرذة       

ت للهيةذة  والزراعة، وأعدت صكوكا مأعدد  قطاعية ومشرتكة بني القطاعات  وقذد مسذح بجنذامج العمذل املأعذدد الاذظنوا      

ومعاجلذة االجتاهذات والأطذورات اجلدرذد ، مثذل       33،مبواءمة عملها بالكامل مع اإلطار االسرتاتيجي املجاجذع للمظنممذة  

اعأماد بجوتوكول ناغورا بشأن احلصول علذ  املذوارد الوراثيذة وتقاسذم املظنذافع الظناشذةة عذن اسذأخدامها بطجرقذة عادلذة           

ةة وعمليذات الاياسذات، علذ  سذبيل املثذال،  ي جمذال تغذري املظنذا.  وقذد           ومظنصفة، والجد عل  القضارا اجلدرد  الظناش

 بجنامج العمل املأعدد الاظنوات أرضًا الأوجي  لإلدارات الفظنية  ي املظنممة، مما مسح هلا بالأخطيط ملااهماتها 

 

مظنممة عمل ية  ي تقييم رأجل  دور اهليةة املعزز عل  ساحة الاياسات العاملية للأظنوع البيولوجي واملوارد الوراث -13

 مظنممة اخغذرة والزراعة هي سذلطة حمرتمذة فيمذا رأعلذق     ل  إىل أن خيي ذاملوارد الوراثية الجمال اخغذرة والزراعة  ي 

باملوارد الوراثية لألغذرة والزراعة، وهيةة املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة الأابعة للمظنممة توفج املظنأذدى العذاملي الوحيذد    

تقو  في  احلكومات بب ث املاذائل املأعلقذة علذ  وجذ  الأ درذد بذالأظنوع البيولذوجي واملذوارد الوراثيذة لألغذرذة           الذي 

والزراعة والأفاوض بشأنها  وتظنعم اهليةة باحرتا  شدرد، وقد أطلعت تقاررج حالة العامل وخطط العمل العاملية وغريها من 

وهذذه    كومذات واجلمهذور علذ  أهميذة املذوارد الوراثيذة لألغذرذة والزراعذة        اخدوات املعياررة أو الاياساتية املخألفة احل

املظنأجات املعياررة مفيد  بشكل خاص  ي إطالع البلدان املظنخفضة واملأوسطة الدخل عل  احلالة الجاهظنة للمذوارد الوراثيذة   

اثيذة لألغذرذة والزراعذة  ونمذم     لألغذرة والزراعة وكذل  عل  الأطورات اليت حتكم تبذادل املعلومذات ونقذل املذوارد الور    

املعلومات عن املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة الأابعة للمظنممة حامسة اخهمية  ي متكني أص اب املصل ة مذن احلصذول   

  34عل  املعلومات وتقامسها  

 

 (2027-2018) اقرتاح خطة اسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -ثالثًا

 

املقرتحذذة )اخلطذذة  ( 2027-2018اخلطذذة االسذذرتاتيجية هليةذذة املذذوارد الوراثيذذة لألغذرذذة والزراعذذة )     دف تهذذ -14

االسرتاتيجية(، عل  الظن و الوارد  ي املجفق اخول هلذه الوثيقذة، إىل دعذم اهليةذة مذن خذالل نهذج اسذرتاتيجي،  ي جهودهذا         

بأشذجيع صذون تلذ  املذوارد        لة اخمن الغذائي العاملي والأظنمية املاذأدامة الوراثية لألغذرة والزراعة، وإىل كفا   لوقف فقدان املوارد

    احليورة واسأخدامها املاأدا ، مبا  ي ذل  احلصول عليها وتقاسم املظنافع الظنامجة عن اسأخدامها بطجرقة عادلة ومظنصفة 

                                                      
 CGRFA-15/15/Report بالوثيقة 71الفقج    33

 ، مأاح عل  العظنوان الأالي: والزراعة لألغذرة الوراثية املواردجمال   ي والزراعة اخغذرة مظنممة عمل تقييم -1، االسأظنأا  PC 119/5 الوثيقة 34

  http://www.fao.org/evaluation/oed-documents-and-reports/enق
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اتيجية( لأظنفيذذ بجنذامج العمذل    تعاملت اهليةة،  ي املاضي، مع بجنامج العمل املأعدد الاظنوات واخلطط )االسرت -15

، كذوثيقأني مظنفصذلأني مت حتذدرثهما  ي دورات خمألفذة، وإن كانذت مأعاقبذة علذ  الفذور، وبالأذالي،          املأعدد الاظنوات

مع بعضهما البعض  وباإلضافة إىل ذل ، كانذت اخهذداف االسذرتاتيجية واخهذداف الذوارد   ي        متامًانيتكونا مأزامظنأ مل

ذات طابع تشغيلي بدال من الطذابع االسذرتاتيجي  وتهذدف اخلطذة االسذرتاتيجية       2023-2014ة اخلطة االسرتاتيجي

( اجلمع بني جدول بجنامج العمذل املأعذدد   1هلذه الوثيقة، إىل حتقيق ما رلي: ) 1املقرتحة، عل  الظن و الوارد  ي املجفق 

مواءمذة عمذل اهليةذة، مبذا  ي ذلذ  اخهذداف       ( 2الاظنوات الاابق والأخطيط لدورات اهليةة،  ي أدا  ختطيط واحذد ؛ ) 

( حتدرث املخججات واإلجنذازات  3والغارات االسرتاتيجية ورصد حالة املوارد الوراثية، مع أهداف الأظنمية املاأدامة؛ )

املأوقعة للجلاات العادرة اخلماة املقبلة للهيةة، مع اخخذ بعني االعأبار للقضذارا اجلدرذد  والظناشذةة الذيت قذد تجغذب       

 هليةة  ي معاجلأها   ا

 

وسأواصل اخلطة االسرتاتيجية املقرتحة االحأواء علذ   مهمذة  و رةرذة  اهليةذة  وسيأضذمن قاذم  اخهذداف         -16

 االسرتاتيجية  أربعة أهداف: 
 

ضمان اسأخدا  وتظنميذة املذوارد الوراثيذة والأظنذوع البيولذوجي لألغذرذة والزراعذة         االستخدام املستدام: (1)

 ة، لأ قيق اخمن الغذائي العاملي والأظنمية املاأدامة؛بطجرقة ماأدام

 وقف فقدان املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة؛ الصون: (2)

تاذهيل احلصذول املظناسذب علذ  املذوارد الوراثيذة لألغذرذة         احلصول على املوارد وتقاسم  مناععاما:   (3)

 ها؛والزراعة والأقاسم العادل واملظنصف للمظنافع الظناشةة عن اسأخدام

 مشاركة املزارعني والجعا  والصيادرن وسكان الغابات  ي صظنع القجار  املشاركة: (4)

  املبادئ الأشغيلية   صبحليالقام الاابق بشأن  اخهداف والغارات االسرتاتيجية   تظنقيحأم يوس 

 

 الأوج  االسرتاتيجي: املواءمة مع أهداف الأظنمية املاأدامة
 

 -، بني اخبعذاد الثالثذة للأظنميذة املاذأدامة     2030اأدامة خلطة الأظنمية املاأدامة لعا  تدمج أهداف الأظنمية امل -17

مع أهداف مأشابكة بشكل وثيق  وتذدعو أهذداف الأظنميذة املاذأدامة إىل جعذل نمذم        -االقأصادرة واالجأماعية والبيةية 

ا  أكثذج اسذأدامة  وتذدعم الزراعذة واخغذرذة      هج اسأهالك وإنأالزراعة واخغذرة أكثج كفاء  واسأدامة، وإىل الأ ول إىل ُن

  ومذن املأوقذع أن حتفذز أهذداف الأظنميذة      2030املاأدامة الأ درات اإلمنائية اخخجى اليت رأظناوهلا جدول أعمذال عذا    

املةة والأاعة والاأني، عمل وإججاءات احلكومات، والوكذاالت الدوليذة، واتأمذع     غاراتهااملاأدامة الابعة عشج  مع 

  وقد توائم البلدان مع أص اب املصذل ة بذني اخلطذط    2030و 2016ني، واملؤساات اخخجى، خالل الفرت  ما بني املد

واالسرتاتيجيات القائمة وأهداف الأظنمية املاأدامة، أو أنها قد تضع اسرتاتيجيات للأظنميذة قائمذة علذ  أهذداف الأظنميذة      
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وراذاهم     احملجز حنو حتقيق مؤشجات أهداف الأظنمية املاذأدامة  وسرتفع البلدان تقاررج سظنورة بشأن الأقد 35 املاأدامة

 37 15و 36 2عمل اهليةة  ي عد  غارات، وال سيما  ي ظل اهلدفني 

 

مع اعأماد اللجظنة اإلحصائية الأابعة لألمم املأ د  ملؤشجات أهداف الأظنمية املاذأدامة خذالل دوراتهذا الاذابعة      -18

، فإن  من املهذم مواءمذة خمججذات ومجاحذل اخلطذة االسذرتاتيجية للهيةذة مذع         2016واخربعني املظنعقد   ي مارسقآذار 

خمججات ومؤشجات أهداف الأظنمية املاأدامة، من أجل حتدرد الأغيريات اليت حدثت نأيجة لعمل اهليةذة  وباإلضذافة   

يذة وتظنفيذذ العمليذات    إىل إبالغ أفضل عن الظنأائج، فإن ذل  سياذمح بذالأوفيق بذني الأظنفيذذ الذوطين خلطذط العمذل العامل       

 اخخجى، وتاهيل اإلبالغ بالظنابة للبلدان  

 

املقرتحة اخهذداف والغارذات الذيت اعأمذدتها اهليةذة ملخألذف قطاعذات املذوارد          ةتعكس اخهداف االسرتاتيجي -19

أهذا اهليةذة   الوراثية لألغذرة والزراعة، وسأوج  عملية وضع اخهداف القطاعية اجلدرد   وسأكون اخهذداف الذيت اقرتح  

يًا وفقا ملواءمأها مع أهذداف الأظنميذة املاذأدامة، وبالأذالي سذوف تأطلذب تعذدرال        ظنمجكبة وتغطي القطاعات، وحمدد  زم

 لبعض اخهداف القطاعية اليت مت االتفاق عليها سابقًا  

 

 اجلدرد  أو املعدلة املخججات واملعامل البارز 
 

لذدوراتها العادرذة الاذابعة     املخججذات واملعذامل البذارز    ابعة عشج  عل  وافقت اهليةة خالل دورتها العادرة الج -20

 خمججذات ومعذامل بذارز    قرتحة  ي مل قها اخول، اخلطة االسرتاتيجية املعشج  والثامظنة عشج  والأاسعة عشج   وتضيف 

اهليةة، املكونة من: تقذاررج  للدور  العادرة العشجرن للهيةة، مع مجاعا  القضارا واالجتاهات الظناشةة اجلدرد  ودور  عمل 

  .ياسات؛ الأظنفيذ؛ والجصد واإلبالغالبالد والأقييمات العاملية؛ صكوك الا

                                                      
دليل خص اب املصل ة  مأوفج عل   –الشجوع  ي العمل عل  أهداف الأظنمية املاأدامة  2015شبكة حلول الأظنمية املاأدامة الأابعة لألمم املأ د ،   35

  pdf-PDF-FINAL-guide-started-getting-151211/12/2015content/uploads/-http://unsdsn.org/wp. .العظنوان الأالي:
ضمان وجود نمم إنأا  غذائي  4-2القضاء عل  اجلوع وتوفري اخمن الغذائي والأغذرة احملاظنة وتعزرز الزراعة املاأدامة  اهلدف  -2اهلدف   36

  امة، وتظنفيذ ممارسات زراعية مأيظنة تؤدي إىل زراد  اإلنأاجية واحملاصيل، وتااعد عل  احلفاظ عل  الظنمم اإلركولوجية، وتعزز القدر  علماأد

اضي الأكّيف مع تغري املظنا. وعل  مواجهة أحوال الطقس الشدرد  وحاالت اجلفاف والفيضانات وغريها من الكوارث، وحتاِّن تدرجييا نوعية اخر

احلفاظ عل  الأظنوع اجليين للبذور والظنباتات املزروعة واحليوانات اخليفة وما رأصل بها من اخنواع الربرة،  5-2  واهلدف 2030والرتبة، حبلول عا  

ضمان الوصول إليها مبا  ي ذل  من خالل بظنوك البذور والظنباتات املأظنّوعة اليت ُتدار إدار  سليمة عل  كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدولي، و

  2020ول عا  وتقاسم املظنافع الظناشةة عن اسأخدا  املوارد اجليظنية وما رّأصل بها من معارف تقليدرة بعدل وإنصاف عل  الظن و املأفق علي  دوليا، حبل
عل  حنو ماأدا ، ومكاف ة  محارة الظنمم اإلركولوجية الربرة وتجميمها وتعزرز اسأخدامها عل  حنو ماأدا ، وإدار  الغابات -15اهلدف   37

تعزرز تظنفيذ اإلدار  املاأدامة جلميع أنواع الغابات،  2-15الأص ج، ووقف تدهور اخراضي وعكس مااره، ووقف فقدان الأظنوع البيولوجي  اهلدف 

ت عل  الصعيد العاملي، حبلول عا  ووقف إزالة الغابات، وتجميم الغابات املأدهور  وحتقيق زراد  كبري   ي نابة زرع الغابات وإعاد  زرع الغابا

، 2020اختاذ إججاءات عاجلة وهامة لل د من تدهور املوائل الطبيعية، ووقف فقدان الأظنوع البيولوجي، والقيا ، حبلول عا   5-15؛ واهلدف 2020

ةة عن اسأخدا  املوارد اجليظنية، وتعزرز سبل تعزرز الأقاسم العادل واملظنصف للمظنافع الظناش 6-15حبمارة اخنواع املهدَّد  ومظنع انقجاضها؛ واهلدف 

 الوصول إىل تل  املوارد، عل  الظن و املأفق علي  دوليا 

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/12/151211-getting-started-guide-FINAL-PDF-.pdf
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اعأمدت اهليةة،  ي دورتها العادرة الجابعة عشج ، بجنامج العمل بشأن تغذري املظنذا. واملذوارد الوراثيذة لألغذرذة       -21

دور  العادرة الاادسذة عشذج   وملعاجلذة الأ ذدرات املاذأمج       وسيأم إججاء اسأعجاض لربنامج العمل خالل ال 38 والزراعة

من املقرتح دمذج عمذل اهليةذة بشذأن تغذري املظنذا. واملذوارد الوراثيذة  ي         الظناجتة عن تغري املظنا.، بطجرقة مظناقة ومأاقة، 

 اخلطة االسرتاتيجية املقرتحة، بدال من االسأمجار ب  كربنامج عمل ماأقل  

 

املأعدد الاظنوات اسأعجاض العمل املعين بالأظنوع البيولوجي والأغذرة كظناتج وحمطة إجناز  رأوخ  بجنامج العمل -22

اخلطذوو الأوجيهيذة   رئياية للدور  العادرة الاابعة عشج ، اليت طلبت اهليةة فيها من املظنممة أن تقد  تقجرجا عن تظنفيذ 

وتواصذل املظنممذة   واإلقليميذة  ي جمذال الأغذرذة      لأعميم الأظنوع البيولوجي  ي الاياسات والربامج وخطذط العمذل الوطظنيذة   

صيانة وحتدرث قاعد  بيانات تجكيبة اخغذرة للأظنوع البيولوجي املشرتكة بني املظنممذة والشذبكة الدوليذة لذظنمم البيانذات      

يذة  اخلاصة باخغذرة، وتعزرز الظنمم الغذائية الص ية، مبا  ي ذلذ  مذن خذالل تذوفري املعلومذات املظناسذبة وأنشذطة الأوع       

العامة، والأعجف عل  الثقافات الغذائية الأقليدرة والوطظنية واحمللية، واسأخدا  احلوافز االجأماعيذة واالقأصذادرة علذ     

 طول سلالة العجض 
 

 القضارا الظناشةة
 

مع الأطور الاجرع للأكظنولوجيات احليورة اجلدرد ، مثل الأالال الكامذل للجيظنذو  وتعذدرل اجليظنذات، ومذع       -23

جود جمموعة كاملة آلثارها، عل  الرتبية واالخأيار، واحلصول عليها وتقاسم مظنافعها، وتظنميذة القذدرات، قذد    إمكانية و

 ما رلي:  خمججاتها ومعاملها البارز تجغب اهليةة  ي أن تضيف إىل 
 

  وراثيذة  اسأعجاض لألبعاد الفظنية والاياساتية للأكظنولوجيات احليورة اجلدرد  السأخدا  وتظنمية وصون املذوارد ال

لألغذرة والزراعة بطجرقة ماأدامة )ضمن إطذار الأكظنولوجيذا احليورذة  ي الذدور  الاذابعة عشذج  هليةذة املذوارد         

 الوراثية لألغذرة والزراعة(

          احلصول عل  املعلومات اجليظنومية وتقاسم املظنافع املاذأمد  مظنهذا )ضذمن إطذار احلصذول علذ  املذوارد وتقاسذم

 شج  هليةة املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة(مظنافعها  ي الدور  الثامظنة ع

 

ومذع  نمجت اهليةة خالل دورتيها اخخريتني  ي موضوع اخهداف واملؤشجات كماألة مشذرتكة بذني القطاعذات      -24

ذل ، رجتبط معمم العمل الفعلي عل  اخهداف واملؤشجات بالقطاعات الفجدرة احملدد  للموارد الوراثية لألغذرة والزراعة  

ومبا أن القضارا املظنهجية واملشذرتكة فيمذا رأعلذق باخهذداف واملؤشذجات قذد مت حلذها  ي الغالذب، مذن املقذرتح الظنمذج  ي            

  املاأقبل  ي ماألة اإلبالغ عن املؤشجات القطاعية كجزء من اخقاا  القطاعية للخطة االسرتاتيجية

 

رات املأعلقة باخهداف واملؤشذجات، وعذن أهذدافها    سأواصل اهليةة تقدرم الأقاررج، حاب االقأضاء، عن الأطو -25

وغاراتها، كمااهمات  ي أهداف الأظنمية املاأدامة  ولذل ، قد تجغب اهليةة  ي معاجلة هذذه املاذألة  ي سذياق قطذاعي،     

 ما رلي:  خمججاتها ومعاملها البارز ،وكذل   ي اسأعجاض خطأها االسرتاتيجية  وقد تجغب اهليةة  ي أن تضيف إىل 
 

                                                      
  .http://www.fao.org/3/a-bl009e.pdfمأوفج عل  العظنوان الأالي:   38

http://www.fao.org/3/a-bl009e.pdf
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          اسأعجاض لغارات ومؤشجات اخهذداف االسذرتاتيجية للهيةذة املشذرتكة بذني القطاعذات )ضذمن إطذار اإلدار   ي

  الدور  الاابعة عشج  هليةة املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة(
 

سذذيأم تظنذذاول اسذذأعجاض تظنفيذذذ اخهذذداف االسذذرتاتيجية للهيةذذة املشذذرتكة بذذني القطاعذذات ضذذمن إطذذار الأقجرذذج            

 قالأقييمقاسأعجاض اخلطة االسرتاتيجية املجحلي

 

 الأظنوع البيولوجي لألغذرة والزراعة وص ة اإلناان
 

باإلضافة إىل اآلثار املباشج  عل  الأغذرة، هظناك العدرد من الأفاعالت بني اإلنأا  الزراعذي والأظنذوع البيولذوجي     -26

لظنمم اإلركولوجية إىل احلد من االضطجابات الذيت  ورهدف نهج  ص ة واحد   إلدار  الألغذرة والزراعة وص ة اإلناان  

ال لزو  هلا عل  الظنمم الطبيعية، وبالأالي جتظنب المهور احملأمل ملاببات اخمجاض اجلدرد ، أو احلد مظن ، مذن أجذل   

الذظنمم  احلد من خطج اخمجاض املعدرة واإلصابات بها، مبا  ي ذل  اخمجاض احليوانية املظنشأ واخمجاض املظنقولة  وتاذاهم  

 ي زرذاد  اإلنأذا  بطجرقذة ماذأدامة، واحلذد مذن اسذأخدا  املبيذدات واملذدخالت          اإلركولوجية الزراعية املأظنوع بيولوجيا 

الكيميائية اخخجى، ورمبا خفض مقاومة مضادات امليكجوبات، ومجيعها عوامل قذد تاذاهم  ي فوائذد تعذود علذ  صذ ة       

الظنمم اإلركولوجيذة لل ذد مذن خمذاطج الكذوارث والأخفيذف مذن آثارهذا،          اإلناان والبيةة  وُراأخد  الأكيف القائم عل 

والأكيف مع تغري املظنا.، مع اختاذ تدابري تااهم  ي ص ة اإلناان واحلفاظ عل  الأظنوع البيولوجي والذظنمم اإلركولوجيذة   

 اهلشة  وقد تجغب اهليةة  ي إضافة ما رلي إىل خمججاتها ومعاملها البارز :   
 

 ة بشأن الأظنوع البيولوجي لألغذرة والزراعذة وصذ ة اإلناذان ) ي الذدور  الاذابعة عشذج  هليةذة        مذكج  مفاهيمي

 املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة(

       الجوابط بني الأظنوع البيولوجي لألغذرة والزراعة وص ة اإلناان: حتدرد اخولورذات ) ي الذدور  الأاسذعة عشذج

 عة( هليةة املوارد الوراثية لألغذرة والزرا

 

 إدار  اخلطة االسرتاتيجية
 

تأوخ  اخلطة االسرتاتيجية املقرتحة تقجرجا مجحلياقتقييما دوررذاق اسأعجاضذا للخطذة االسذرتاتيجية لكذن مذن        -27

دوراتها املقبلة  وقد ربدو من املفيد الظنمج  ي حالة تظنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للهيةة  ي كل دور  من دوراتها  وباإلضذافة  

وبالظنمج إىل الطبيعة املأوالية للخطة االسرتاتيجية، هظناك حاجة إىل حتذدرث اخلطذة االسذرتاتيجية والأخطذيط      إىل ذل ،

 احملدد للدورات، بشكل مظنأمم 
 

 التوجياات املطلوبة -رابعًا
 

 إن مجاعة العمل مدعو  إىل اسأعجاض الأقد  الذي أحجزت  اهليةة عل  مدى العقذد املاضذي، ومجاجعذة وتظنقذيح     -28

 1املجفذق  (، علذ  الظن ذو الذوارد  ي    2027-2018مشجوع اخلطة االسرتاتيجية هليةة املوارد الوراثية لألغذرة والزراعذة ) 

  هلذه الوثيقة، وحباب االقأضاء  
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 1 املرعق

 

 (2027-2018مسودة اخلطة االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )

 

 بيان احملتويات

 

 

 الفقجات

 ةرة، واملهمة اخساسية، واخهداف االسرتاتيجية، واملبادئ الأشغيليةالج

 4 – 1                                                 (2027-2018اخساس املظنطقي للخطة االسرتاتيجية ) -أواًل 

 8 – 5                                                                          الأظنفيذ والجصد واالسأعجاض -ثانيًا 

 10 – 9 .............................................................................................. الشجاكات -ثالثًا 

 (2027 - 2018) املخججات واملعامل البارز  - 1املجفق 

 خطيط للدورتني الاابعة عشج  والثامظنة عشج  هليةة املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة الأ - 2املجفق 
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 الرؤية

لألمن الغذائي العاملي وللأظنمية املاذأدامة، مذن أجذل     صون الأظنوع البيولوجي لألغذرة والزراعة وتشجيع اسأخدام  دعما

  أجيال احلاضج واملاأقبل

 األساسية املامة

مشرتكًا جلميع البلدان، حيث إن البلدان مجيعها تعأمذد علذ     ارد الوراثية لألغذرة والزراعة متثل شاغاًلاعرتافًا بأن املو

والزراعة اليت ركون مظنشؤها  ي أماكن أخذجى، تاذع  هيةذة املذوارد الوراثيذة لألغذرذة والزراعذة         املوارد الوراثية لألغذرة

 غذرة والزراعة، وإىل كفالة اخمذن الغذذائي العذاملي والأظنميذة املاذأدامة     الوراثية لأل )اهليةة( جاهد  إىل وقف فقدان املوارد

واملظنصف للمظنافع اليت تأ قق مذن   بأشجيع صون تل  املوارد واسأخدامها املاأدا ، مبا  ي ذل  تبادهلا، والأقاسم العادل

  اسأخدامها

 األهداف االسرتاتيجية

اخهداف االسرتاتيجية للهيةة مشرتكة بني القطاعات وتأماش  مذع أهذداف الأظنميذة املاذأدامة، واخلطذة االسذرتاتيجية       

  وأهداف أرأشي للأظنوع البيولوجي الأابعة هلا 2020-2011للأظنوع البيولوجي للفرت  

 ومتاشيًا مع مهمأها، فإن أهداف اهليةة االسرتاتيجية هي كالأالي: 

 ستخدام املستدام: اال1اهلدف 

 ضمان استخدام وتنمية املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل مستدام 

 لتحقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية املستدامة

مذن خذالل االسذأمجار  ي اسذأخدا  وتظنميذة املذوارد الوراثيذة         ضمان وجود نمم إنأا  غذائية وزراعية ماذأدامة، اهلدف: 

تظنفيذذ ممارسذات زراعيذة مأيظنذة تذؤدي إىل زرذاد  اإلنأاجيذة        دعذم  وأظنوع البيولوجي لألغذرة والزراعة بشكل ماأدا ، وال

واحملاصيل، وتااعد عل  احلفاظ عل  الظنمم اإلركولوجية، وتعزز القدر  عل  الأكّيف مذع تغذري املظنذا. وعلذ  مواجهذة      

ا من الكوارث، وحتاِّن تذدرجييا نوعيذة اخراضذي والرتبذة،     أحوال الطقس الشدرد  وحاالت اجلفاف والفيضانات وغريه

 2030حبلول عا  

 املؤشج: ] رظنبغي أن رعاجل املؤشج)سيأم وضع ( ماأوى املوارد الوراثية، وماأوى نما  اإلنأا  واملظناظج الطبيعية(

 صون املوارد الوراثية: 2اهلدف 

 وقف عقدان املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

ما رأصذل بهذا مذن    اليت رأم تجبيأها وحلفاظ عل  الأظنوع اجليين للظنباتات املعجضة للخطج واحليوانات اخليفة واهلدف: ا

  2020املأوسط أو الطورل، حبلول عا   ى،  ي بجامج الصون عل  املدوأشجار الغابات بجرةقجاب أ

غذرذة والزراعذة؛ وال تذزال املؤشذجات للمذوارد      املؤشج: ]ُوضعت املؤشجات هلذا اهلدف وأقجتها هيةة املذوارد الوراثيذة لأل  

 الوراثية احلججية قيد الأطورج [
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 : احلصول على املوارد الوراثية وتقاس  مناععاا3اهلدف 

 تيسري احلصول املناسب على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والتقاس  العادل واملنصف للمناعع

 الناشئة عن استخداماا

بطجرقذة ماذأدامة مذن خذالل الأقاسذم العذادل واملظنصذف        واسذأخدام   بيولوجي لألغذرة والزراعة اهلدف: صون الأظنوع ال

للمظنافع الظناشةة عن اسأخدا  املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة واملعارف الأقليدرة املجتبطة بهذا، مبذا  ي ذلذ  عذن طجرذق      

  2030قل الأكظنولوجيا والأمورل، حبلول عا  نتعزرز احلصول املظناسب عل  املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة، و

املؤشذذج: ]رظنبغذذي أن رعذذاجل املؤشذذج )سذذيأم وضذذع ( الذذجوابط بذذني عمليذذات الأبذذادل وفقذذا لالتفاقذذات املوحذذد  لظنقذذل       

 للأظنوع البيولوجي لألغذرة والزراعة [ املوادقالرتاخي ، أو ما رعادهلا، وحالة االسأخدا  والصون املاأدامني

 املزارعني والرعاة والصيادين وسكان الغابات يف صنع القرار مشاركة: 4اهلدف 

اهلدف: مشاركة املزارعني والجعا  والصيادرن وسكان الغابات  ي صظنع القذجار، علذ  املاذأوى الذوطين، وبشذأن مجيذع       

  2030املاائل ذات الصلة بالصون واالسأخدا  املاأدامني للموارد الوراثية لألغذرة والزراعة، حبلول عا  

املؤشج: ]رظنبغي أن رجكز املؤشج )سيأم وضع ( عل  مشذاركة املذزارعني والجعذا  والصذيادرن وسذكان الغابذات  ي الأذدابري        

الأشجرعية واإلداررة والاياسات ذات الصلة بالصون واالسأخدا  املاأدامني للموارد الوراثية والأظنوع البيولذوجي لألغذرذة   

 والزراعة [
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 التشغيلية املبادئ

القطاعية واملسمائل املشمرتكة    تضطلع اهليئة بدور تنسيقي وتتعامل مع املسائل املتصلة بالسياسات واملسائل :1دأ املب

 .الوثيقة الصلة باألغذية والزراعة بني القطاعات يف األمور املتصلة بصون املوارد الوراثية

الوراثية لألغذرة والزراعة،  واردتوج  اهليةة وتجصد سياسات املظنممة وبجاجمها وأنشطأها املأعلقة بامل - 

  ي إطار اخهداف االسرتاتيجية للمظنممة  

أخذجى، ومذن بيظنهذا     ُتبقي اهليةة قيد االسأعجاض املاأمج املاائل ذات الصذلة املأظناولذة  ي مظنأذدرات    - 

لألغذرذة والزراعذة واسذأخدامها     الأطورات عل  صعيد الاياسات، فيما رأعلق بصون املذوارد الوراثيذة  

 من اسأخدامها  اأدا  والأقاسم العادل واملظنصف للمظنافع اليت تأ ققامل

 ترصد اهليئة حالة املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. :2املبدأ 

 تشذذذجف اهليةذذذة علذذذ  اإلعذذذداد الذذذدوري للأقييمذذذات العامليذذذة بشذذذأن املذذذوارد الوراثيذذذة والأظنذذذوع   - 

 إقامذذذذذذة نمذذذذذذا  أو نمذذذذذذم معلومذذذذذذات عامليذذذذذذة   و والزراعذذذذذذة،البيولذذذذذذوجي لألغذرذذذذذذة 

   ، حباب االقأضاءشاملة عن املوارد الوراثية ذات الصلة دعمًا هلذا الدور

عمل لكفالة صمون املموارد    تسعى اهليئة جاهدة إىل التوصل إىل تواعق دولي يف اآلراء بشأن سياسات وبرامج :3املبدأ 

التقاسم  العمادل    والزراعة واستخداماا املسمتدام، عضمع عمن   الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية 

 .واملنصف للمناعع اليت تتحقق من استخدامه

 الوراثيذذة تذذوفج اهليةذذة مظنأذذدى حكوميذذًا دوليذذًا للأفذذاوض علذذ  سياسذذات دوليذذة بشذذأن املذذوارد        - 

 لألغذرة والزراعة

صون املذوارد   تأظناول صكوك اليتتشجف اهليةة عل  تظنفيذ وحتدرث خطط العمل العاملية وغريها من ال - 

واملظنصذف   العذادل  املاأدا ، وكذل  الأقاسم لألغذرة والزراعة واسأخدامها والأظنوع البيولوجي الوراثية

 .للمظنافع اليت تأ قق من اسأخدامها

 تاأجيب اهليةة للأطورات  ي املظنأدرات اخخجى، حيثما كان ذل  مالئما  - 

 السياسات الوطنية واإلقليمية بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعمة وتشمجع   تعزيز تساه  اهليئة يف :4املبدأ 

 التعاون يف جمال بناء القدرات

تدعم اهليةة أو تعزز سياسذات وبذجامج وطظنيذة وإقليميذة بشذأن املذوارد الوراثيذة والأظنذوع البيولذوجي           - 

آليذات تظناذيقية    الوراثيذة، وُتظنشذ   لألغذرة والزراعة، السيما بأياري تظنفيذ خطط عمل عاملية للموارد 

 اجلهات الفاعلة  لأشجيع الأعاون الوطين واإلقليمي عرب القطاعات ذات الصلة وفيما بني
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اهليةة لكي ركونوا  حتدد اهليةة وُتياج توافج موارد مالية وبشجرة وعلمية وفظنية وتكظنولوجية خعضاء - 

اخلطة االسرتاتيجية للهيةة ولأظنفيذ الاياسات  عاملخمججات ومقادررن عل  املااهمة الظنشطة  ي حتقيق 

 والأوصيات اليت تضعها اهليةة 

وتياري الأثقيف من  تدعم اهليةة أعضاءها  ي وضع وتظنفيذ اسرتاتيجيات وأنشطة إلثار  الوعي العا  - 

 توسيع نطاق مشاركة أص اب أجل حتاني فهم أهمية الأظنوع البيولوجي لألغذرة والزراعة عمال عل 

 والزراعة  املصل ة  ي صون واسأخدا  املوارد الوراثية لألغذرة

 وتعزز التعاون والشراكات بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تواصل اهليئة: 5املبدأ 

تياج اهليةة وتشجف عل  الأعاون بني املظنممة واخجهز  احلكومية الدولية وغري احلكومية اخخجى  - 

 ذات الصلة 

ع اهليةة، إضافة إىل أنشطأها  ي جمال املوارد الوراثية الظنباتية واحليوانية واحلججية واملائية وجتم - 

والكائظنات احلية الدقيقة والالفقاررات، ما بني الشجكاء الدوليني الذرن رأظناولون قضية الأظنوع البيولوجي 

 لألغذرة والزراعة، وذل  لأياري تبادل اخلربات وإقامة شجاكات جدرد   

املفاوضات  ي  وراع  تعاون اهليةة مع اخجهز  الدولية اخخجى ذات الصلة إىل كفالة أن تجاعي - 

مكونات الأظنوع البيولوجي ذي  املظنأدرات اخخجى االحأياجات اخلاصة للقطاع الزراعي، مع مجاعا  مجيع

 الصلة باخغذرة والزراعة 

اتأمع املدني  ب املصل ة، من قبيل مظنمماتوسأعمل اهليةة بهمة عل  زراد  مشاركة مجيع أص ا - 

املظنأجني، ومؤساات وصظناعات الرتبية،  ومظنممات املظنأجني، مبا رشمل املظنممات اليت متثل املجأ  وصغار

 جمال املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة  ومظنممات القطاعني العا  واخلاص اليت تعمل  ي
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 (2027-2018اتيجية )األساس املنطقي للخطة االسرت -أواًل

 

إن الأظنوع البيولوجي لألغذرة والزراعة من أهم املوارد عل  اخرض  فاحملاصيل، والثجو  احليوانية، والكائظنات  -1

هذي الذيت تشذكل شذبكة      –آالف اخنواع وتظنوعها الوراثي  -املائية، وأشجار الغابات، والكائظنات الدقيقة والالفقاررات 

عأمد علي  إمدادات اخغذرة  ي العامل  وراذهم الأظنذوع البيولذوجي لألغذرذة والزراعذة  ي حتقيذق       الأظنوع البيولوجي الذي ت

اخمن الغذائي والأغذوي و ي اسأدامة سذبل املعيشذة، وهذو الذذي رذدعم مذن خذالل تقذدرم خذدمات الذظنمم اإلركولوجيذة            

االجأماعية االقأصادرة املأغري  باسأمجار، مثل الأظنميمية والداعمة، القدر  الطبيعية عل  الأكيف مع الدرظناميات البيةية و

 منو الاكان، واخفضليات الغذائية، واالحأياجات الأغذورة، وتغري املظنا. 

 

وتاع  اهليةة، وعيًا مظنها بأهمية كل عظنصج من عظناصج الأظنذوع البيولذوجي لألغذرذة والزراعذة بالظناذبة لألمذن        -2

املوارد الوراثية لألغذرذة والزراعذة واسذأخدامها بصذور ت ماذأدامة، والأقاسذم        الغذائي العاملي والأغذرة، إىل الأكفل بصون

 العادل واملظنصف للفوائد الظنامجة عن اسأخدامها، سواء لألجيال احلاضج  أو القادمة

 

2007وتعمل اهليةة مبوجب بجنامج عمل مأعدد الاظنوات مظنذ عا   -3
  وقد اعأمدت اهليةة خطذة اسذرتاتيجية   39

واسأعجضت اخلطة االسرتاتيجية وبجنامج العمذل املأعذدد الاذظنوات  ي الاذظنوات الأاليذة  و ي عذا         2009ا  لأظنفيذه  ي ع

، الذيت  2023 – 2014، اعأمدت اهليةة اخلطة االسرتاتيجية هليةة املذوارد الوراثيذة لألغذرذة والزراعذة لفذرت       2013

اتيجية للهيةذة، ومذذكجات تفاذريرة عذن اخسذاس      تعأمد بجنامج العمل املأعدد الاظنوات وحتأوي عل  اخهذداف االسذرت  

املظنطقي للخطة االسرتاتيجية وعن تظنفيذها، باإلضافة إىل بيانات رةرذة اهليةذة ومهمأهذا اخساسذية وأهذدافها وأغجاضذها       

  40اسأكملت اخلطة االسرتاتيجية خبطة تظنفيذ لربنامج عمل اهليةة املأعدد الاظنوات ، 2015و ي عا  االسرتاتيجية  

 

وتلغي هذه اخلطة االسرتاتيجية هليةة املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة )اخلطة االسذرتاتيجية( مجيذع الظناذخ     -4

املخججذات   1املجفذق  الاابقة لربنامج العمل املأعدد الاظنوات واخلطذط االسذرتاتيجية، وحتذل حملذها  وهذي تأضذمن  ي       

خططذا أكثذج تفصذيال لذدورتي اهليةذة املقبلذأني         2املجفذق  ة، و ي جللاات اهليةة العادرة اخلماة القادم واملعامل البارز 

 وسيأم اسأعجاض وحتدرث اخلطة االسرتاتيجية ، مبا  ي ذل  مجفقاتها، حاب االقأضاء  ي كل دور  من دورات اهليةة  

 

 التنفيذ والرصد واالستعراض -ثانيًا

 

ة  وهذه اخلطة االسرتاتيجية عبار  عن جمموعة مذن  تارتشد اهليةة  ي تظنفيذ والرأها بهذه اخلطة االسرتاتيجي -5

ن اسذأعجاض هذذه   مجنة وتبقيها اهليةذة قيذد االسذأعجاض املاذأمج  وسذيمكت      ياملخججات واملجاحل املأجدد ، وبالأالي فه

ل اخلطة االسرتاتيجية اهليةة من تقدرج الأقد  احملجز  ي عملها حنو حتقيق أهدافها الطموحة، ملعاجلذة وجتميذع املاذائ   

                                                      
 .املجفق هاء  CGRFA-11/07/Reportالوثيقة   39
 CGRFA-15/15/Inf. 29الوثيقة   40
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اجلدرد  والظناشةة  ي جمال املوارد الوراثية والأظنوع البيولوجي لألغذرة والزراعة، وملجاعا  الأطذورات والعمليذات اجلدرذد     

  ي املظنأدرات اخخجى ذات الصلة  

 

ولأظنفيذ هذه اخلطة االسرتاتيجية، تواصل اهليةة اعأمادها عل  الدعم الذي تألقاه مذن اخجهذز  الأابعذة هلذا،      -6

 ي ذل  جمموعات العمل الفظنية احلكومية الدولية  وتقد  جمموعات العمذل الفظنيذة احلكوميذة املشذور  للهيةذة بشذأن       مبا 

وتصذدر توصذيات   املاائل املأصلة بالأظنوع البيولوجي  ي اتاالت اليت تقع ضمن اخأصاص كل مظنها  وهي تقد  املشور  

 .جز  ي تظنفيذ اخلطة االسرتاتيجيةإىل اهليةة بشأن هذه املاائل، وتظنمج  ي الأقد  احمل

 

وتأوقع اهليةة، عن طجرق هذه اخلطة االسرتاتيجية، مواعيد إعداد تقييماتها العاملية وطجحها عن حالة الأظنذوع   -7

 البيولوجي لألغذرة والزراعة  ي العامل، مبا  ي ذل  عن حالة املوارد الوراثية احليوانية والظنباتية واحلججية واملائية  

 

رأوقف الظنجاح  ي تظنفيذ هذه اخلطة االسذرتاتيجية علذ  الذدعم الذذي رقذد  عذن طجرذق بجنذامج العمذل          سوف و -8

وامليزانية  ي املظنممة، وعل  تعبةذة مذوارد مذن خذار  امليزانيذة، فضذاًل عذن الشذجاكات مذع املظنممذات الدوليذة اخخذجى             

 ومااهماتها  ي هذا الشأن  

 

 الشراكات -ثالثًا

 

قيق أهدافها وأغجاضها االسرتاتيجية، ودعذم تظنفيذذ بجنذامج العمذل املأعذدد الاذظنوات، سأواصذل        حتسعيًا وراء  -9

اهليةة جهودها إلقامة شجاكات قورة باإلضافة إىل الأآزر مع الوكاالت املأخصصة واتفاقيات اخمذم املأ ذد  ذات الصذلة،    

عاونهذا مذع مجاكذز الب ذوث الزراعيذة الدوليذة،       فضاًل عن املظنممات احلكومية الدولية اخخجى  كما سأزرد اهليةذة مذن ت  

واملظنممات العلمية الوطظنيذة واإلقليميذة، واملظنممذات غذري احلكوميذة الدوليذة واإلقليميذة، واتأمذع الذدولي، ومظنممذات           

 املظنأجني، ووكاالت الأمورل ذات الصلة، والقطاع اخلاص 

 

ن  ي جمال الأظنوع البيولوجي لألغذرة والزراعذة، أقامذت   لأظنفيذ هذه اخلطة االسرتاتيجية وتعزرز الأعاووتياريًا  -10

بجاجمهذا وأنشذطأها املأعلقذة    سياسذاتها و اهليةة عملية تشاور مجكز ، دعت بها املظنممات الدولية إىل تقدرم معلومات عن 

  باملوضوعات اليت هلا أولورأها  ي كل دور  من دورات اهليةة العادرة
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  (2027 - 2018) البارزةاملخرجات واملعامل  – 1املرعق 

 الدورة

 احلادية والعشرون

2027 

 الدورة

 العشرون

2025 

 الدورة

 التاسعة عشرة

2023 

 الدورة

 الثامنة عشرة

2021 

 الدورة

السابعة عشرة 

2019 

 

 املسائل القطاعية

اخلطذذذذة اسذذذذأعجاض 

العاملية للموارد الوراثية 

 احليوانية

عذذذجض الأقجرذذذج الثالذذذث  

ثيذذذة حلالذذذة املذذذوارد الورا

احليوانيذذذذذذة لألغذرذذذذذذة 

 والزراعة  ي العامل 

اسأعجاض تظنفيذ خطة العمذل   

العامليذذذة للمذذذوارد الوراثيذذذة  

 احليوانية 

املمموارد الوراثيممة  

 احليوانية

اسذذأعجاض تظنفيذذذ العظناصذذج  

مبدونة الالوك ذات الصلة 

 بشأن الصيد الجشيد

تطذذورج العظناصذذج ذات الصذذلة  

مبدونة الالوك بشذأن الصذيد   

 اخدوات املجتبطة بهاو الجشيد

 حالذذة املذذوارد عذذجض 

املائيذذذذذة  الوراثيذذذذذة

لألغذرذذة والزراعذذة  ي  

 العامل

 

املمموارد الوراثيممة 

 املائية

اسذذأعجاض خطذذة العمذذل     

العامليذذذة لصذذذون املذذذوارد   

الوراثيذذذذذذة احلججيذذذذذذة  

واسذذذذأخدامها املاذذذذأدا   

 وتظنميأها 

عذذجض الأقجرذذج الثذذاني   

حلالذذة املذذوارد الوراثيذذة  

 احلججية  ي العامل

تظنفيذ خطة  اسأعجاض 

العمل العامليذة لصذون   

املذذذذذوارد الوراثيذذذذذة  

احلججية واسأخدامها 

 املاأدا  وتظنميأها 

املمموارد الوراثيممة 

 احلرجية

اسذذأعجاض العمذذل املعذذين    

بالكائظنذات احليذذة الدقيقذذة  

 والالفقاررات 

اسذذذأعجاض العمذذذل املعذذذين   

بالكائظنذذات احليذذة الدقيقذذة   

 والالفقاررات 

الكائنات احليمة   

الدقيقمممممممممممممة 

 والععقاريات

اسذذأعجاض خطذذة العمذذل     

العامليذذذة الثانيذذذة للمذذذوارد 

الوراثيذذة الظنباتيذذة لألغذرذذة 

 والزراعة

عذذجض الأقجرذذج الثالذذث  

حلالذذة املذذوارد الوراثيذذة  

الظنباتيذذذذذذة لألغذرذذذذذذة 

  والزراعة  ي العامل 

 

اض حالذذذذذة اسذذذذذأعج 

واجتاهذذات سياسذذات 

 البذور 

املمموارد الوراثيممة 

 النباتية 

 ة بني القطاعاتاملسائل املشرتك

عذذجض الأقجرذذج الثذذاني  

حلالذذذذذذذة الأظنذذذذذذذوع  

البيولذذذوجي لألغذرذذذة  

 والزراعة  ي العامل

مأابعذذذذة حالذذذذة الأظنذذذذذوع    

البيولوجي لألغذرة والزراعذة  

  ي العامل

مأابعذذة حالذذة الأظنذذوع   

البيولذذذوجي لألغذرذذذة 

 والزراعة  ي العامل

حالممممة التنمممموع 

البيولمممممممموجي 

لألغذيممممممممممممة 

 والزراعممممممممممة 

 يف العامل

الصذذذكوك  اسذذذأعجاض

القائمة لل صذول علذ    

  املوارد واقأاذا  املظنذافع  

وأثجهذذذا علذذذ  املذذذوارد  

الوراثيذذذذذة لألغذرذذذذذة 

 والزراعة

اسذذأعجاض الصذذكوك القائمذذة  

لل صول عل  املوارد واقأاا  

وارد وأثجهذذا علذذ  املذذ   املظنذذافع

 الوراثية لألغذرة والزراعة

اسذذأعجاض اسذذأخدا  عظناصذذج 

احلصول عل  املوارد الوراثية 

 قاسم مظنافعهاوت

احلصذذذول علذذذ  املعلومذذذات 

املأعلقذذذة بذذذاملوارد الوراثيذذذة  

 وتقاسم املظنافع الظنامجة عظنها 

اسذذذأعجاض الصذذذكوك 

القائمة لل صول علذ   

  املوارد واقأاا  املظنذافع 

وأثجهذذا علذذ  املذذوارد    

الوراثيذذذذة لألغذرذذذذة  

 والزراعة

احلصمممول علمممى 

املمموارد الوراثيممة 

 وتقاس  مناععاا 
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اسذذذذذأعجاض عمذذذذذل    

اعات عمذل اهليةذة   مج

املعظنية بأطبيق وإدمذا   

   الأكظنولوجيات

البيولوجيذذذذة لصذذذذون   

املوارد الوراثية لألغذرة 

والزراعذذة واسذذأخدامها 

 املاأدا 

اسذذأعجاض عمذذل مجاعذذات     

عمل اهليةذة املعظنيذة بأطبيذق    

   وإدما  الأكظنولوجيات

البيولوجيذذذة لصذذذون املذذذوارد  

الوراثيذذة لألغذرذذة والزراعذذة  

 ملاأدا واسأخدامها ا

اسذذذذأعجاض اخبعذذذذاد 

الفظنيذذذذة والاياسذذذذية 

للأكظنولوجيذذذذذذذذذذات 

 احليورة اجلدرد 

التكنولوجيممممات 

 احليوية 

اسأعجاض العمل بشأن  

تغذذري املظنذذا. واملذذوارد   

 الوراثية

اسأعجاض العمل بشذأن تغذري    

 املظنا. واملوارد الوراثية

 تغري املناخ  

الأظنذذذذذوع الذذذذذجوابط بذذذذذني   

البيولوجي لألغذرة والزراعذة  

صذذ ة اإلناذذان: حتدرذذد   و

 اخولورات 

مذكج  مفاهيمية بشأن  

الأظنذذذذوع البيولذذذذوجي 

لألغذرذذذذة والزراعذذذذة 

 وص ة اإلناان 

 الصحة 

اسأعجاض العمل بشأن الأظنوع   

 البيولوجي والأغذرة

اسأعجاض العمل بشأن  

الأظنذذذذوع البيولذذذذوجي 

 والأغذرة

 التغذية  

 تقييمتقجرذذذج مجحلذذذيق 

دوريق اسذذذذذذذذأعجاض 

 تيجيةاخلطة االسرتا

 تقييمتقجرذذذج مجحلذذذيق

دوريق اسذذذذذذذأعجاض  

 اخلطة االسرتاتيجية

دوريق  تقييمتقجرذذج مجحلذذيق

اسذذذذذذذذأعجاض اخلطذذذذذذذذة 

 االسرتاتيجية

دوريق  تقييمتقجرذذج مجحلذذيق 

اسذذذذذذذذأعجاض اخلطذذذذذذذذة 

 االسرتاتيجية

 تقييمتقجرذذج مجحلذذيق 

دوريق اسذذذذذذذأعجاض 

 اخلطة االسرتاتيجية

اسذذأعجاض اخهذذذداف  

واملؤشذذذجات اخلاصذذذة 

 بأهذذذذذداف اهليةذذذذذة

االسرتاتيجية املشرتكة 

 بني القطاعات

 اإلدارة 
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 : التخطيط للدورتني السابعة عشرة والثامنة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة2املرعق 

 

 (2019-2018األنشطة إلعداد الدورة السابعة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )

 

 مسائل قطاعية

 ج مجحلذذذي عذذذن تظنفيذذذذ خطذذذة العمذذذل )الثانيذذذة( العامليذذذة للمذذذوارد إعذذذداد تقجرذذذ 

 الوراثية احليوانية

 إعداد تقجرج موجز عن حالة واجتاهات املوارد الوراثية احليوانية 

 املوارد الوراثية احليوانية

   املوارد الوراثية املائية حالة املوارد املائية لألغذرة والزراعة  ي العاملإعداد ماود 

 شجوع خمطط وجدول زمين وميزانية، وتطورج عملية جلمع البيانات الوطظنيذة  إعداد م

 إلعداد الأقجرج الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلججية  ي العامل

     إعداد تقجرج املظنممة املجحلي بشأن تظنفيذ خطة العمل العاملية لصذون املذوارد الوراثيذة

 ةماأدام بطجرقةاحلججية، واسأخدامها وتظنميأها 

 عداد الأقجرج اخول عن تظنفيذ خطة العمل العاملية لصذون املذوارد الوراثيذة احلججيذة     إ

 أخدامها وتظنميأها بطجرقة ماأدامةواس

 املوارد الوراثية احلججية 

  عن حالة واجتاهات سياسات البذورإعداد تقجرج 

  باتيذة للمذوارد الوراثيذة الظن  مجحلي عن تظنفيذ خطة العمل العاملية الثانيذة  إعداد تقجرج 

 لألغذرة والزراعة

  جدوى املؤشجات املجكبة للموارد الوراثية الظنباتية لألغذرة والزراعةعن تقجرج إعداد 

 املوارد الوراثية الظنباتية 

 مسائل مشرتكة بني القطاعات

 إعداد اسرتاتيجية الأظنفيذ ملأابعة حالة الأظنوع البيولوجي لألغذرة والزراعة  ي العامل 

 ج موجز عن حالة الأظنوع البيولوجي لألغذرة والزراعة  ي العاملإعداد تقجر 

حالذذة الأظنذذوع البيولذذوجي  

 لألغذرة والزراعة  ي العامل

   إعداد اسأعجاض لصكوك احلصول عل  املوارد الوراثية وتقاسم مظنافعها وتأثريها عل

 املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة وحتدرد العمل املاأقبلي

وارد احلصذذذول علذذذ  املذذذ 

 الوراثية وتقاسم مظنافعها  

  الأكظنولوجيات احليورة اسأعجاض اخبعاد الفظنية والاياساتية لعلو  اجليظنو 

 تغري املظنا. مأابعة الأوصيات الاابقة للهيةة بشأن هذا املوضوع 

   إعداد دراسة لأقييم أثج تعميم الأظنوع البيولوجي  ي الاياسات والربامج وخطط العمذل

 ميذذة حذذول الأغذرذذة، وبشذذأن صذذون واسذذأخدا  املذذوارد الوراثيذذة     الوطظنيذذة واإلقلي

 لألغذرة والزراعة

 الأغذرة 

       إعذذداد دراسذذة ومذذذكج  مفاهيميذذة بشذذأن الأظنذذوع البيولذذوجي لألغذرذذة والزراعذذة 

 وص ة اإلناان

 الص ة

 اإلدار   اسأعجاض أثج اخلطة االسرتاتيجية وخطط العمل العاملية ووثائق الاياسات اخخجى 
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  واملؤشجات خهداف اهليةة االسرتاتيجية املشرتكة بني القطاعات  الغاراتاسأعجاض 

    دعو  الصكوك واملظنممات الدولية )مبا  ي ذل  املعاهد  الدولية بشأن املذوارد الوراثيذة

لألغذرذذة والزراعذذة، والصذذظندوق العذذاملي لأظنذذوع احملاصذذيل، واجلماعذذة االسأشذذاررة  

الغ عذن عملذها  ي جمذال دعذم أنشذطة اهليةذة،       للب وث الزراعية الدوليذة( إىل اإلبذ  

 وجتميع مدخالتها

 ماائل أخجى
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 (2021-2020األنشطة إلعداد الدورة الثامنة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )

 

 مسائل قطاعية

    إعداد مشجوع خمطط وجدول زمين وميزانية، وتطورج عملية جلمع البيانذات الوطظنيذة

 لأقجرج الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانية  ي العامللدعم إعداد ا

  إعداد تقجرج مجحلي توليفي لأوفري نمج  عامة عن الأقد  احملجز  ي تظنفيذ خطة العمل

 العاملية )الثانية(

     واسذرتاتيجية   إعداد تقجرج املظنممة املجحلي بشأن تظنفيذ خطذة العمذل العامليذة الثانيذة

 متورلها

  املجحلي للمظنممات الدوليةإعداد الأقجرج 

 إعداد تقجرج موجز عن حالة واجتاهات املوارد الوراثية احليوانية 

 املوارد الوراثية احليوانية 
 

 واخدوات املجتبطة بها  لصيد الجشيدبشأن ادونة الالوك مبالعظناصج ذات الصلة  إعداد

ضذمان اسذأخدا     واسذعة وإىل وراثيذة  إىل احلفاظ عل  قاعد   ةدفالأقييم تظنفيذها، اهل

 وصونها بشكل ماأدا   ملوارد الوراثية املائيةا

  املوارد املائية لألغذرة والزراعة  ي العامل حلالة الظناخة املوجز  إعداد 

 املوارد الوراثية املائية 

             إعذداد تقجرذج املظنممذة املجحلذي بشذأن تظنفيذذ خطذة العمذل العامليذة للمذوارد الوراثيذة

 احلججية

 عذن  مل بشأن إعداد الأقجرج الثاني بشأن الأظنفيذ، والأقجرذج الثذاني   إعداد تقجرج ماأك

 حالة املوارد الوراثية احلججية  ي العامل )مبا  ي ذل  مجع البيانات الوطظنية(

 املوارد الوراثية احلججية 

 الكائظنذات احليذة الدقيقذة     مجاجعة العمل املأعلق بالكائظنات احلية الدقيقة والالفقاررات

   والالفقاررات

  تظنفيذ خطة العمذل العامليذة الثانيذة للمذوارد الوراثيذة       بشأنجحلي امل الفاو جرتقجإعداد

 الظنباتية لألغذرة والزراعة

  الأقجرج الثالث عن حالذة املذوارد الوراثيذة الظنباتيذة    إعداد  تقجرج ماأكمل بشأنإعداد 

  ي العامل

 املوارد الوراثية الظنباتية 

 اتمسائل مشرتكة بني القطاع

         إعداد تقجرج مجحلي عذن تظنفيذذ مأابعذة حالذة الأظنذوع البيولذوجي لألغذرذة والزراعذة 

  ي العامل

حالذذة الأظنذذوع البيولذذوجي 

لألغذرذذذذة والزراعذذذذة  ي  

 العامل  

 مأابعة الأوصيات الاابقة الصادر  عن اهليةة بشأن هذا املوضوع 

 اثية وتقاسم املظنافع إعداد دراسة حول إمكانية احلصول عل  معلومات عن املوارد الور

 الظناشةة عظنها

احلصذذذول علذذذ  املذذذوارد 

 وتقاسم مظنافعها  
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  اسأعجاض عمل مجاعات العمل الأابعة للهيةة، املعظنية بأطبيق وإدما  الأكظنولوجيات

 احليورة لصون واسأخدا  املوارد الوراثية لألغذرة والزراعة بطجرقة ماأدامة

 الأكظنولوجيات احليورة

 أوصيات الاابقة الصادر  عن اهليةة بشأن هذا املوضوعمأابعة ال 

 اسأعجاض تظنفيذ العمل بشأن تغري املظنا. واملوارد الوراثية 

 تغري املظنا. 

 الأغذرة  مأابعة الأوصيات الاابقة الصادر  عن اهليةة بشأن هذا املوضوع 

 إعداد تقجرج مجحليقتقييم دوريق اسأعجاض للخطة االسرتاتيجية 

 عن حالة املوارد البشجرة واملاليذة، واحلاجذة هلذا، لذدعم تظنفيذذ اخلطذة        إعداد تقجرج

 االسرتاتيجية

 مأابعة الأوصيات الاابقة الصادر  عن اهليةة بشأن اخهداف واملؤشجات 

 اإلدار  

    دعو  الصكوك واملظنممات الدولية )مبا  ي ذل  املعاهد  الدولية بشذأن املذوارد الوراثيذة 

ظندوق العاملي لأظنوع احملاصيل، واجلماعة االسأشاررة لألغذرة والزراعة، والص الظنباتية

للب وث الزراعية الدوليذة( إىل اإلبذالغ عذن عملذها  ي جمذال دعذم أنشذطة اهليةذة،         

 وجتميع مدخالتها

 ماائل أخجى  

 


