
May 2016 CGRFA/WG-AnGR-9/16/5 

 

من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة من أجل احلّد  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ى اإلنرتنت املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 org.fao.www على العنوان التالي:

MQ559/A 
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 مقدمة –أواًل 

 

منذذ عذام   اسرتشدت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف عملها بربنامج العمل املتعدد السنوات،  -1

 2017-2010اخلطذة االسذرتاتيجية لفذرتة    ، 2009. واعتمدت اهليئة، يف دورتها العادية الثانية عشرة يف عذام  2007

، استعرضت اهليئة، خالل دورتها العادية الثالثة عشرة، التقذدم  2011ويف عام  1.لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات

، اسذتكملت اهليئذة مذن    2013ويف عذام   2.لسنوات، واعتمذدت النسذخة املنق ذة   احملرز يف تنفيذ برنامج العمل املتعدد ا

جديد برنامج العمل املتعدد السنوات، خالل دورتها العادية الرابعذة عشذرة، واسذتبدلت اخلطذة االسذرتاتيجية السذابقة       

هذه اخلطذة اخخذرية    وأصب ت 2023.3-2014خبطة اسرتاتيجية جديدة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لفرتة 

إطار التخطيط والتنفيذ الذي يهدف إىل مساعدة أعضاء اهليئة، ومكتبها وأمانتها، ومنظمة اخغذيذة والزراعذة واملنظمذات    

خبطذة تنفيذذ   ، للمساهمة يف تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات. وخالل دورتها اخخرية، أحاطت اللجنة علمًا اخخرى

اخلطذة  ، أعدتذ  اخمانذة لذتمكني اهليئذة مذن تنفيذذ       2023-2014يئة املتعدد السذنوات للفذرتة   مفصلة لربنامج عمل اهل

 2023.4-2014االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لفرتة 

 

دد وافقت اهليئة خالل دورتها العادية احلادية عشرة على استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل املتع -2

التقريذذر املرحلذذيقالتقييم أن يكذذون   5السذذنوات خذذالل الذذدورات الالحقذذة. ويتوقذذع برنذذامج العمذذل املتعذذدد السذذنوات   

   احد املخرجات الرئيسية للدورة العادية املقبلة السادسة عشرة للهيئة. الدوريقاستعراض برنامج العمل املتعدد السنوات

 

. ويف ضوء التقدم احملذرز  2007املتعدد السنوات منذ اعتماده يف عام  تستعرض هذه الوثيقة تنفيذ برنامج العمل -3

، 2027-2018خطة اسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للفرتة خالل العقد املاضي، تقرتح هذه الوثيقة 

 لتنظر فيها مجاعة العمل. 
 

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

واصلت اهليئة، على مدى العقد املاضي، تنفيذ واليتها املوسعة اليت تغطي مجيع جوانب املوارد الوراثية ذات  -4

تنفيذذ  ومذن خذالل    1995.6الصلة باخغذية والزراعة، من خالل نهج تدرجيي، بناء على توصية مؤمتر املنظمذة يف عذام   

أركذان واليذة اهليئذة ودورة عملذها: التقذارير القطريذة، والتقييمذات         واليتها املوسعة، حققت اهليئذة وأعضذائها مجيذع   

 العاملية، وصكوك السياسات، والتنفيذ، والرصد واإلبالغ.
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 التقارير القطرية

 

التقذارير   إىلبدرجذة كذبرية    تستند العاملية عن حالة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف العامل تقييمات الفاو إن -5

املصذدر الوحيذد    مصدرًا مهما للمعلومذات وإن مل تكذن  استمرت التقارير القطرية يف كونها خالل العقد املاضي، و القطرية.

رفذع  يف إعدادها من قبذل البلذدان مذن خذالل عمليذات شذاملة وتشذاركية         ت عمليةللمعلومات للتقييمات العاملية. واستمر

أو تعزيز االسرتاتيجيات والسياسات الوطنية الداعمة  وضع يف تأو ساهم تالوعي على املستوى القطري، وغالبًا ما شرع

 للتقيذيم العذاملي الثذاني     تقذارير بلذدا   114. ورفذع  بطريقذة مسذتدامة   واستخدامها لصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

بشذأن حالذة املذوارد الوراثيذة      إىل الفاو تقاريربلدا  86عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل. وقدم 

 العذاملي اخول تقييم للتقارير بلدا  169وقدم من مساحة الغابات يف العامل. يف املائة  85ا يغطي مباحلرجية اخلاصة بها، 

 ،بلدا للتقييم العاملي الثاني عن املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة. وباإلضذافة إىل ذلذ ، قذدمت البلذدان     129و

بشذأن   تقذارير  ن خالل نظام معلومات التنوع الوراثي لل يوانات املستأنسة والنظام العاملي للمعلومذات واإلنذذار املبكذر،   م

. وجيذري حاليذًا إعذداد    على املستوى الوطين ذات الصذلة وبشأن تدابري التنفيذ  رد الوراثية احليوانية والنباتيةحالة املوا

تبذادل املتعلقذة   السذتخدام و ممارسذات اال حلرجيذة. كمذا قذدمت البلذدان معلومذات عذن       آلية لإلبالغ عن املوارد الوراثية ا

 فرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.القطاعات خمتلف البالنسبة إىل باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها 

 

 التقييمات العاملية
 

 ُأعدت حتت إشراف اهليئة. 7مات العامليةمن التقيي اأطلقت الفاو، خالل العقد املاضي، عدد -6
 

  بتقريذر حالذة املذوارد الوراثيذة احليوانيذة لألغذيذة والزراعذة يف العذامل،         ، رحبذت اهليئذة   2007ويف عام

 8 .باعتباره  أول تقييم شامل على نطاق العامل حلالة املوارد الوراثية احليوانية

  عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذيذة والزراعذة،    التقرير الثاني، قدمت الفاو للهيئة، 2009ويف عام

الذي يقدم نظرة شاملة عن االجتاهات يف جمال صون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها يف مجيع أحنذاء  

 العامل.

  إىل حالة املذوارد الوراثيذة احلرجيذة لألغذيذة والزراعذة يف العذامل       ، ُقدم مشروع التقرير عن 2013ويف عام

 . 2014هليئة. وصدر أول تقييم عاملي نهائي حلالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل يف يونيوقحزيران ا

  إىل اهليئة وُنشذر يف عذام   التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل وُقدم

وتأثري اجتاهات قطذاع الثذروة احليوانيذة علذى     ، . وهو يقدم حتليال عن حالة تنوع الثروة احليوانية2015

إدارة املوارد الوراثية احليوانية، وحالة القدرة على إدارة املذوارد الوراثيذة احليوانيذة، مبذا يف ذلذ  اخطذر       

القانونية والسياسية، وأحدث اخدوات واخسذاليب لتوصذيف املذوارد الوراثيذة، وتقييمهذا، واسذتخدامها،       

 .وتطويرها، وصونها
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 حالذة  ستقدم الفاو مشروعني لتقييمني عامليني إضافيني، إىل الدورة العادية السادسة عشذرة للهيئذة عذن:    و

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، وحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل.

 

 صكوك السياسات
 

، وتفاوضذت عليهذا، مبذا يف ذلذ  اخلطذوو التوجيهيذة الفنيذة        كما أعدت اهليئة أيضًا صكوك سياسات عديدة -7

 9ووثائق التوجي  لتقديم املشورة فيما يتعلق بتنفيذ صكوك السياسات اليت وضذعتها اهليئذة. وتشذمل الصذكوك اخساسذية     

 يلي:  ما
 

  لدولي بشذأن املذوارد   الذي اعتمده املؤمتر الفين اخطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية وإعالن إنرتالكن

الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، والذي أقره مؤمتر املنظمة فيما بعذد كمسذاهمة رئيسذية يف اإلطذار الذدولي      

ورحب مؤمتر اخطراف يف اتفاقية التنذوع البيولذوجي خبطذة العمذل      10.الشامل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي

اخخذرى، واتتمعذات اخصذلية واحملليذة، واملذزارعني، والرعذاة،        العاملية، ودعا اخطراف في ، واحلكومات

 11ومربي احليوانات، واملنظمات املعنية، وأص اب املصل ة اآلخرين، إىل ضمان تنفيذها الفعال.

  ،اليت اعتمدها جملس املنظمة، نيابة عذن  خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

على التزام احلكومات بتعزيز املوارد الوراثية  واليت تؤكد من جديد 2011،12متر، يف نوفمربقتشرين الثاني املؤ

النباتية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات اخمن الغذذائي، مذن خذالل الزراعذة املسذتدامة يف مواجهذة تغذري        

ها كمكون داعم للمعاهدة الدولية بشأن املوارد املناخ. كما يعزز الت ديث التدرجيي خلطة العمل العاملية من دور

، بعد سبع سذنوات مذن   2001الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، اليت اعتمدت من قبل مؤمتر املنظمة يف عام 

 املفاوضات يف اهليئة. 

  ،ليهذا اهليئذة   اليت وافقت عخطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

واليت تركز على التالي: حتسني  2013،13خالل دورتها العادية الرابعة عشرة واعتمدها مؤمتر املنظمة يف عام 

توافر املعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية واحلصول عليها؛ وصون املوارد الوراثية احلرجيذة داخذل املواقذع    

د الوراثيذة احلرجيذة وتنميتهذا وإدارتهذا بطريقذة مسذتدامة؛       الطبيعية وخذار  هذذه املواقذع؛ واسذتخدام املذوار     

 والسياسات واملؤسسات وبناء القدرات.
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لذدعم صذون    14مبساعدة أجهزتها الفرعيذة صذكوكًا أخذرى    وباإلضافة إىل هذه الصكوك الرئيسية، أعدت اهليئة -8

خمتلفذة، مثذل إعذداد     اتعوالصكوك موضذ واستخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بطريقة مستدامة. وتتناول هذه 

 17،الصون يف املواقع الطبيعية وخار  هذه املواقع، وتوصيف املوارد الوراثيذة  16وأساليب ومعايري 15،اسرتاتيجيات وطنية

كمذا أعذدت اهليئذة صذكوكًا      19.واجلوانب املؤسسية وصياغة السياسات 18،واسرتاتيجيات الرتبية واملواضيع ذات الصلة

املشرتكة بني القطاعات تتعلق جبميع القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذيذة والزراعذة، مبذا يف ذلذ      بشأن املسائل 

 22.والتغذية 21،وتغري املناخ 20،احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها

 

 التنفيذ
 

لعامليذة للمذوارد الوراثيذة    أقرت اهليئة، خالل العقد املاضي، اسرتاتيجية التمويل لتعزيز تنفيذذ خطذة العمذل ا    -9

وبالنسبة للموارد الوراثية احلرجيذة، اعتمذدت اهليئذة اسذرتاتيجية تنفيذذ لذدعم صذون واسذتخدام املذوارد           23احليوانية.

وهنذاك حاجذة إىل مذوارد مذن خذار  امليزانيذة باإلضذافة إىل املذوارد مذن الربنذامج            24.الوراثية احلرجية بطريقة مستدامة

من اخنشطة املذكورة أعاله، وال سيما التقييمات العاملية. وقد كانت الذربامج واملشذاريع املشذرتكة    العادي، بالنسبة لعدد 

بني القطاعات واملمولة من قبل حكومات أملانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسويسرا واسبانيا والسويد، أساسذية للتقذدم يف   

عدد كبري مذن البلذدان يف اخنشذطة الذيت تسذهم يف تنفيذذ صذكوك        دمت املنظمة الدعم لوق برنامج العمل املتعدد السنوات.

السياسات الصادرة عن اهليئة. ومع ذل ، ال يزال تنفيذها يشكل حتديًا رئيسيًا للمنظمة واهليئذة. ويف حذني أن اهليئذة    

مة، ميكذن  قد اختذت عددا من املبادرات لدعم صون واسذتخدام املذوارد الوراثيذة علذى املسذتوى الذوطين بطريقذة مسذتدا        

حتسني أثر صكوك السياسات الصادرة عن اهليئة من خالل دعم أفضذل، وبنذاء القذدرات، ونقذل التكنولوجيذا، وتذوفري       

  املوارد املالية. 

                                                      
بدأت مجاعة العمل املعنية باملوارد الوراثية   .codes/en-global/cgrfa-http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa/متاحة على العنوان التالي:   14

 احلرجية العمل على وضع اخلطوو التوجيهية إلعداد اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية احلرجية.
ط العمل الوطنية للموارد الوراثية احليوانية؛ وضع اإلطار املؤسسي إلدارة املوارد الوراثية احليوانية؛ اخلطوو التوجيهية إعداد االسرتاتيجيات وخط  15

إىل  لألغذية والزراعةلوضع اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: ترمجة خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية 

 إجراءات وطنية.
 يوانية.للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ حفظ املوارد الوراثية احليوانية بالتجميد؛ الصون يف اجلسم احلي للموارد الوراثية احل اجليناتمعايري بن    16
 حليوانية؛ التوصيف املظهري للموارد الوراثية احليوانية.مسح ورصد املوارد الوراثية احليوانية؛ التوصيف الوراثي اجليين للموارد الوراثية ا  17
 اخلطوو التوجيهية لوضع نظم متكاملة متعددة اخغراض لتسجيل احليوانات.اسرتاتيجيات الرتبية من أجل اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احليوانية؛   18
 ساتي إلدارة املوارد الوراثية احليوانية.الدليل الطوعي لصياغة سياسات البذور الوطنية؛ وضع إطار مؤس  19
 اعة.عناصر لتسهيل التنفيذ احمللي لل صول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها لقطاعات فرعية خمتلفة من املوارد الوراثية لألغذية والزر  20
  املناخ.اخلطوو التوجيهية الطوعية لدعم إدما  التنوع اجليين يف اخلطط الوطنية للتكيف مع تغري  21
 اخلطوو التوجيهية الطوعية لتعميم التنوع البيولوجي يف السياسات والربامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املعنية بالتغذية.  22
 ./pdf00e1674e/i1674/i012http://www.fao.org/docrep. متاحة على العنوان التالي:  23
 CGRFA-15/15/Reportاملرفق 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-AnGR-9/16/5 6 

 الرصد واإلبالغ

 

تقوم اهليئة برصذد تنفيذذ خطذط العمذل العامليذة للمذوارد الوراثيذة احليوانيذة والنباتيذة، مذن خذالل اخهذداف              -10

لل يوانات املستأنسذة؛ النظذام    )نظام معلومات التنوع الوراثينظم معلومات خمصصة على شبكة اإلنرتنت واملؤشرات، و

العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية(. وتقدم البلدان البيانات كأساس للمؤشرات اليت راجعتها 

يف دورتهذا   يئة. وبالنسبة للموارد الوراثية النباتية، اعتمذدت اهليئذة،  جمموعات العمل التابعة للهيئة ووافقت عليها اهل

اخخرية، مؤشرات لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذيذة والزراعذة،   

قيذق اخهذداف الثالثذة املتفذق     ومؤشرات مركبة ذات مرتبة عالية، توفر تقييم مبسط وموجز عن التقذدم احملذرز حنذو حت   

عليها، على املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية. وبالنسبة للموارد الوراثية احليوانية، أقّرت اهليئذة مؤشذرات لتقيذيم    

ة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، ومؤشرات لتقييم حالة هذه املذوارد. أمذا بالنسذبة للمذوارد الوراثيذ     

. وتتماشذى املؤشذرات القطاعيذة الذيت وضذعتها هيئذة املذوارد        25احلرجية، فإن اخهداف واملؤشرات قيد التطذوير حاليذًا   

إلعذداد   وقذد اسذتخدمت  مذن أهذداف أيتشذي املتعلقذة بذالتنوع البيولذوجي،        13الوراثية النباتية واحليوانية مع اهلدف 

العذامل. وبالتذالي، تسذهل نظذم املعلومذات املركزيذة للمذوارد الوراثيذة          الدراسة االستشرافية الرابعة للتنوع البيولذوجي يف 

 ومواءمة أهداف اهليئة مع املؤشرات، عملية اإلبالغ بالنسبة للبدان. 

 

 الرتتيبات الداعمة لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات 
 

ى حتقيق النتذائج املطلوبذة منهذا يف    ساعد عدد من الرتتيبات اجلديدة، ُأنشئت خالل العقد املاضي، اهليئة عل -11

 مجيع مراحل دورة عملها: 

 

 إنشاء أجهزة فرعية جديدة
 

عة العمل الفنية احلكومية الدوليذة املعنيذة بذاملوارد الوراثيذة احلرجيذة،      ومجم، 2009أنشأت اهليئة، يف عام 

يذ خطة العمذل العامليذة للمذوارد    لإلشراف على إعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل، وتنف

، أنشأت اهليئة جمموعذة العمذل الفنيذة املخصصذة املعنيذة باحلصذول علذى        2011الوراثية احلرجية. ويف عام 

بفريق اخلذرباء   2013املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم املنافع املرتتبة عليها، اليت مت استبداهلا يف عام 

، أنشأت اهليئة خالل دورتها 2015ين باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. ويف عام الفنيني والقانونيني املع

اخخرية، جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائيذة لألغذيذة والزراعذة،    

  والزراعة يف العامل.  وكلفتها بإعداد واستعراض التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية

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

يدعم عدد كبري من نقاو االتصال الوطنية اهليئة يف عملها علذى القطاعذات الفرعيذة املختلقذة للمذوارد الوراثيذة       

والتنذذوع البيولذذوجي لألغذيذذة والزراعذذة، ويف حالذذة املذذوارد الوراثيذذة احليوانيذذة يذذدعم عمذذل اهليئذذة املنسذذقون  

اهليئة يف دورتهذا اخخذرية، بالذدور الرئيسذي لنقذاو االتصذال القطاعيةقاملنسذقني لذدى         وقد أقّرت  26.الوطنيون

اهليئذذة، ودعذذت أعضذذاء اهليئذذة إىل ترشذذيح نقذذاو اتصذذال وطنيذذة لذذدى اهليئذذة، باإلضذذافة إىل نقذذاو االتصذذال  

وأيضذًا،   بلدًا نقاو اتصال وطنية لذدى اهليئذة.   72ويف غضون أقل من تسعة أشهر، رشح  27.القطاعيةقاملنسقني

 ال يزال عدد نقاو االتصال القطاعية اخخرى يزداد باستمرار.

 

 ندوات إعالمية خاصة
 

واصلت اهليئة تكريس ندوات إعالمية خاصة، تسبق دوراتها العادية، ملواضيع حمددة ذات صلة إمذا بالذدورة   

الذيت غطتتهذا النذدوات    أو مبواضيع ذات أهمية خاصة ملنظمذة اخغذيذة والزراعذة واهليئذة. والذت املواضذيع       

(؛ واحلصذول علذى املذوارد الوراثيذة وتقاسذم      2007اإلعالمية اخلاصة ما يلي: برنامج العمل املتعدد السنوات )

(؛ واخمذن الغذذائي   2013(؛ والتنذوع البيولذوجي لألغذيذة والزراعذة )    2011(؛ وتغري املنذاخ ) 2009منافعها )

(2015). 28 

 

 الشراكات
 

ع الشركاء وكسب شركاء جدد، مبا يف ذلذ  املنظمذات والصذكوك والشذبكات الدوليذة      واصلت اهليئة التعاون م

واإلقليمية والوطنية. وقد سجلت اهليئة رمسيًا تعاونها مذع اجلهذاز الرئيسذي للمعاهذدة الدوليذة بشذأن املذوارد        

لتعاون الدولي للب ث ومركز ا 30،وأمانة املنتدى العاملي للب وث الزراعية 29،الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 32.وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 31،الزراعي من أجل التنمية

  

                                                      
  contact/en/-nationalabout/-http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa  .تفاصيل االتصال متوفرة على العنوان التالي:  26
 CGRFA-15/15/Report بالوثيقة 76الفقرة   27
28  http://www.fao.org/nr/cgrfa/events/en/.   
 CGRFA-12/09/Reportاي بالوثيقة املرفق 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 الوثيقتان  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  
 

على الرغم من أن اهليئة قد ركزت معظم عملها على املوارد الوراثية النباتيذة، وعلذى التفذاوض علذى املعاهذدة       -12

، حققت اهليئذة خذالل العقذد املاضذي تقذدمًا      2001لعام الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، حتى ا

كبريًا يف التنفيذ التدرجيي لواليتها املوسعة. وقد تناولت عددا كبريا مذن القطاعذات اجلديذدة للمذوارد الوراثيذة لألغذيذة       

لهيئذة  والزراعة، وأعدت صكوكا متعددة قطاعية ومشرتكة بني القطاعات. وقذد مسذح برنذامج العمذل املتعذدد السذنوات ل      

ومعاجلذة االجتاهذات والتطذورات اجلديذدة، مثذل       33،مبواءمة عملها بالكامل مع اإلطار االسرتاتيجي املراجذع للمنظمذة  

اعتماد بروتوكول ناغويا بشأن احلصول علذى املذوارد الوراثيذة وتقاسذم املنذافع الناشذئة عذن اسذتخدامها بطريقذة عادلذة           

وعمليذات السياسذات، علذى سذبيل املثذال، يف جمذال تغذري املنذاخ. وقذدم          ومنصفة، والرد على القضايا اجلديدة الناشئة 

 برنامج العمل املتعدد السنوات أيضًا التوجي  لإلدارات الفنية يف املنظمة، مما مسح هلا بالتخطيط ملساهماتها.

 

منظمة عمل يف تقييم يتجلى دور اهليئة املعزز على ساحة السياسات العاملية للتنوع البيولوجي واملوارد الوراثية  -13

مذا يتعلذق     منظمة اخغذية والزراعة هي سلطة حمرتمذة يف ل  إىل أن خيي ذاملوارد الوراثية الجمال اخغذية والزراعة يف 

باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للمنظمة توفر املنتذدى العذاملي الوحيذد    

م في  احلكومات بب ث املسذائل املتعلقذة علذى وجذ  الت ديذد بذالتنوع البيولذوجي واملذوارد الوراثيذة لألغذيذة           الذي تقو

والزراعة والتفاوض بشأنها. وتنعم اهليئة باحرتام شديد، وقد أطلعت تقارير حالة العامل وخطط العمل العاملية وغريها من 

وهذذه   .ات واجلمهذور علذى أهميذة املذوارد الوراثيذة لألغذيذة والزراعذة       اخدوات املعيارية أو السياساتية املختلفة احلكومذ 

املنتجات املعيارية مفيدة بشكل خاص يف إطالع البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل على احلالة الراهنة للمذوارد الوراثيذة   

ة لألغذيذة والزراعذة. ونظذم    لألغذية والزراعة وكذل  على التطورات اليت حتكم تبذادل املعلومذات ونقذل املذوارد الوراثيذ     

املعلومات عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للمنظمة حامسة اخهمية يف متكني أص اب املصل ة مذن احلصذول   

  34على املعلومات وتقامسها. 

 

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

 

املقرتحذذة )اخلطذذة  ( 2027-2018اخلطذذة االسذذرتاتيجية هليئذذة املذذوارد الوراثيذذة لألغذيذذة والزراعذذة )     تهذذدف  -14

االسرتاتيجية(، على الن و الوارد يف املرفق اخول هلذه الوثيقذة، إىل دعذم اهليئذة مذن خذالل نهذج اسذرتاتيجي، يف جهودهذا         

بتشذجيع صذون تلذ  املذوارد        اخمن الغذائي العاملي والتنمية املسذتدامة الوراثية لألغذية والزراعة، وإىل كفالة    لوقف فقدان املوارد

    احليوية واستخدامها املستدام، مبا يف ذل  احلصول عليها وتقاسم املنافع النامجة عن استخدامها بطريقة عادلة ومنصفة.

                                                      
 CGRFA-15/15/Report بالوثيقة 71الفقرة   33
، متاح على العنوان التالي: والزراعة لألغذية الوراثية املوارد جمال  يف والزراعة اخغذية منظمة مساهمة تقييم. 1، االستنتا  PC 119/5 الوثيقة  34

reports/en/-and-documents-http://www.fao.org/evaluation/oed 

http://www.fao.org/evaluation/oed-documents-and-reports/en/
http://www.fao.org/evaluation/oed-documents-and-reports/en/
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يجية( لتنفيذذ برنذامج العمذل    تعاملت اهليئة، يف املاضي، مع برنامج العمل املتعدد السنوات واخلطط )االسرتات -15

، كذوثيقتني منفصذلتني مت حتذديثهما يف دورات خمتلفذة، وإن كانذت متعاقبذة علذى الفذور، وبالتذالي،          املتعدد السنوات

مع بعضهما البعض. وباإلضافة إىل ذل ، كانذت اخهذداف االسذرتاتيجية واخهذداف الذواردة يف        متامًانيتكونا متزامنت مل

ذات طابع تشغيلي بدال من الطذابع االسذرتاتيجي. وتهذدف اخلطذة االسذرتاتيجية       2023-2014اخلطة االسرتاتيجية 

( اجلمع بني جدول برنامج العمذل املتعذدد   1هلذه الوثيقة، إىل حتقيق ما يلي: ) 1املقرتحة، على الن و الوارد يف املرفق 

ءمذة عمذل اهليئذة، مبذا يف ذلذ  اخهذداف       ( موا2السنوات السابق والتخطيط لدورات اهليئة، يف أداة ختطيط واحذدة؛ ) 

( حتديث املخرجات واإلجنذازات  3والغايات االسرتاتيجية ورصد حالة املوارد الوراثية، مع أهداف التنمية املستدامة؛ )

املتوقعة للجلسات العادية اخلمسة املقبلة للهيئة، مع اخخذ بعني االعتبار للقضذايا اجلديذدة والناشذئة الذيت قذد ترغذب       

 ئة يف معاجلتها.  اهلي

 

وستواصل اخلطة االسرتاتيجية املقرتحة االحتواء علذى  مهمذة  و رةيذة  اهليئذة. وسيتضذمن قسذم  اخهذداف         -16

 االسرتاتيجية  أربعة أهداف: 
 

ضمان استخدام وتنميذة املذوارد الوراثيذة والتنذوع البيولذوجي لألغذيذة والزراعذة         االستخدام املستدام: (1)

 لت قيق اخمن الغذائي العاملي والتنمية املستدامة؛بطريقة مستدامة، 

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

تسذهيل احلصذول املناسذب علذى املذوارد الوراثيذة لألغذيذة         احلصول على املوارد وتقاسم  مناععاما:   (3)

 والزراعة والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛

 مشاركة املزارعني والرعاة والصيادين وسكان الغابات يف صنع القرار. املشاركة: (4)

  املبادئ التشغيلية . صبحليالقسم السابق بشأن  اخهداف والغايات االسرتاتيجية   تنقيحتم يوس 

 

 التوج  االسرتاتيجي: املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة
 

 -، بني اخبعذاد الثالثذة للتنميذة املسذتدامة     2030امة خلطة التنمية املستدامة لعام تدمج أهداف التنمية املستد -17

مع أهداف متشابكة بشكل وثيق. وتذدعو أهذداف التنميذة املسذتدامة إىل جعذل نظذم        -االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

أكثذر اسذتدامة. وتذدعم الزراعذة واخغذيذة      هج استهالك وإنتا  الزراعة واخغذية أكثر كفاءة واستدامة، وإىل الت ول إىل ُن

. ومذن املتوقذع أن حتفذز أهذداف التنميذة      2030املستدامة الت ديات اإلمنائية اخخرى اليت يتناوهلا جدول أعمذال عذام   

املئة والتسعة والستني، عمل وإجراءات احلكومات، والوكذاالت الدوليذة، واتتمذع     غاياتهااملستدامة السبعة عشرة مع 

. وقد توائم البلدان مع أص اب املصذل ة بذني اخلطذط    2030و 2016واملؤسسات اخخرى، خالل الفرتة ما بني  املدني،

واالسرتاتيجيات القائمة وأهداف التنمية املستدامة، أو أنها قد تضع اسرتاتيجيات للتنميذة قائمذة علذى أهذداف التنميذة      
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ويسذاهم   حملرز حنو حتقيق مؤشرات أهداف التنمية املسذتدامة. وسرتفع البلدان تقارير سنوية بشأن التقدم ا 35.املستدامة

 15.37و 36 2عمل اهليئة يف عدة غايات، وال سيما يف ظل اهلدفني 

 

مع اعتماد اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم املت دة ملؤشرات أهداف التنمية املسذتدامة خذالل دوراتهذا السذابعة      -18

، فإن  من املهذم مواءمذة خمرجذات ومراحذل اخلطذة االسذرتاتيجية للهيئذة مذع         2016واخربعني املنعقدة يف مارسقآذار 

خمرجات ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة، من أجل حتديد التغيريات اليت حدثت نتيجة لعمل اهليئذة. وباإلضذافة   

وتنفيذذ العمليذات    إىل إبالغ أفضل عن النتائج، فإن ذل  سيسذمح بذالتوفيق بذني التنفيذذ الذوطين خلطذط العمذل العامليذة        

 اخخرى، وتسهيل اإلبالغ بالنسبة للبلدان. 

 

املقرتحة اخهذداف والغايذات الذيت اعتمذدتها اهليئذة ملختلذف قطاعذات املذوارد          ةتعكس اخهداف االسرتاتيجي -19

اهليئذة   الوراثية لألغذية والزراعة، وستوج  عملية وضع اخهداف القطاعية اجلديدة. وستكون اخهذداف الذيت اقرتحتهذا   

يًا وفقا ملواءمتها مع أهذداف التنميذة املسذتدامة، وبالتذالي سذوف تتطلذب تعذديال        نمركبة وتغطي القطاعات، وحمددة زم

 لبعض اخهداف القطاعية اليت مت االتفاق عليها سابقًا. 

 

 اجلديدة أو املعدلة املخرجات واملعامل البارزة
 

لذدوراتها العاديذة السذابعة     املخرجذات واملعذامل البذارزة   ة عشرة على وافقت اهليئة خالل دورتها العادية الرابع -20

 خمرجذات ومعذامل بذارزة   قرتحة يف مل قها اخول، اخلطة االسرتاتيجية املعشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة. وتضيف 

يئة، املكونة من: تقذارير  للدورة العادية العشرين للهيئة، مع مراعاة القضايا واالجتاهات الناشئة اجلديدة ودورة عمل اهل

  .ياسات؛ التنفيذ؛ والرصد واإلبالغالبالد والتقييمات العاملية؛ صكوك الس

                                                      
دليل خص اب املصل ة. متوفر على  –الشروع يف العمل على أهداف التنمية املستدامة  2015شبكة حلول التنمية املستدامة التابعة لألمم املت دة،   35

  pdf-PDF-FINAL-guide-started-getting-151211/12/2015content/uploads/-http://unsdsn.org/wp. .العنوان التالي:
م إنتا  غذائي ضمان وجود نظ 4-2القضاء على اجلوع وتوفري اخمن الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة. اهلدف  -2اهلدف   36

ة على مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية واحملاصيل، وتساعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدر

يا نوعية اخراضي التكّيف مع تغري املناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحاالت اجلفاف والفيضانات وغريها من الكوارث، وحتسِّن تدرجي

احلفاظ على التنوع اجليين للبذور والنباتات املزروعة واحليوانات اخليفة وما يتصل بها من اخنواع الربية،  5-2. واهلدف 2030والرتبة، حبلول عام 

إلقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها مبا يف ذل  من خالل بنوك البذور والنباتات املتنّوعة اليت ُتدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطين وا

 .2020ول عام وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية وما يّتصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على الن و املتفق علي  دوليا، حبل
ام، وإدارة الغابات على حنو مستدام، ومكاف ة محاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستد -15اهلدف   37

تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة جلميع أنواع الغابات،  2-15التص ر، ووقف تدهور اخراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي. اهلدف 

وإعادة زرع الغابات على الصعيد العاملي، حبلول عام  ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات املتدهورة وحتقيق زيادة كبرية يف نسبة زرع الغابات

، 2020اختاذ إجراءات عاجلة وهامة لل د من تدهور املوائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، حبلول عام  5-15؛ واهلدف 2020

نصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية، وتعزيز سبل تعزيز التقاسم العادل وامل 6-15حبماية اخنواع املهدَّدة ومنع انقراضها؛ واهلدف 

 الوصول إىل تل  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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اعتمدت اهليئة، يف دورتها العادية الرابعة عشرة، برنامج العمل بشأن تغذري املنذاخ واملذوارد الوراثيذة لألغذيذة       -21

ة العادية السادسذة عشذرة. وملعاجلذة الت ذديات املسذتمرة      وسيتم إجراء استعراض لربنامج العمل خالل الدور 38.والزراعة

من املقرتح دمذج عمذل اهليئذة بشذأن تغذري املنذاخ واملذوارد الوراثيذة يف         الناجتة عن تغري املناخ، بطريقة منسقة ومتسقة، 

 اخلطة االسرتاتيجية املقرتحة، بدال من االستمرار ب  كربنامج عمل مستقل. 

 

تعدد السنوات استعراض العمل املعين بالتنوع البيولوجي والتغذية كناتج وحمطة إجناز يتوخى برنامج العمل امل -22

اخلطذوو التوجيهيذة   رئيسية للدورة العادية السابعة عشرة، اليت طلبت اهليئة فيها من املنظمة أن تقدم تقريرا عن تنفيذ 

وتواصذل املنظمذة   إلقليميذة يف جمذال التغذيذة.    لتعميم التنوع البيولوجي يف السياسات والربامج وخطذط العمذل الوطنيذة وا   

صيانة وحتديث قاعدة بيانات تركيبة اخغذية للتنوع البيولوجي املشرتكة بني املنظمذة والشذبكة الدوليذة لذنظم البيانذات      

اخلاصة باخغذية، وتعزيز النظم الغذائية الص ية، مبا يف ذلذ  مذن خذالل تذوفري املعلومذات املناسذبة وأنشذطة التوعيذة         

العامة، والتعرف على الثقافات الغذائية التقليدية والوطنية واحمللية، واستخدام احلوافز االجتماعيذة واالقتصذادية علذى    

 طول سلسلة العرض.
 

 القضايا الناشئة
 

مع التطور السريع للتكنولوجيات احليوية اجلديدة، مثل التسلسل الكامذل للجينذوم وتعذديل اجلينذات، ومذع       -23

جمموعة كاملة آلثارها، على الرتبية واالختيار، واحلصول عليها وتقاسم منافعها، وتنميذة القذدرات، قذد     إمكانية وجود

 ما يلي:  خمرجاتها ومعاملها البارزةترغب اهليئة يف أن تضيف إىل 
 

  ثيذة  استعراض لألبعاد الفنية والسياساتية للتكنولوجيات احليوية اجلديدة الستخدام وتنمية وصون املذوارد الورا

لألغذية والزراعة بطريقة مستدامة )ضمن إطذار التكنولوجيذا احليويذة يف الذدورة السذابعة عشذرة هليئذة املذوارد         

 الوراثية لألغذية والزراعة(

          احلصول على املعلومات اجلينومية وتقاسم املنافع املسذتمدة منهذا )ضذمن إطذار احلصذول علذى املذوارد وتقاسذم

 هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة( منافعها يف الدورة الثامنة عشرة

 

ومذع  نظرت اهليئة خالل دورتيها اخخريتني يف موضوع اخهداف واملؤشرات كمسألة مشذرتكة بذني القطاعذات.     -24

ذل ، يرتبط معظم العمل الفعلي على اخهداف واملؤشرات بالقطاعات الفردية احملددة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. 

ا أن القضايا املنهجية واملشذرتكة فيمذا يتعلذق باخهذداف واملؤشذرات قذد مت حلذها يف الغالذب، مذن املقذرتح النظذر يف            ومب

 .املستقبل يف مسألة اإلبالغ عن املؤشرات القطاعية كجزء من اخقسام القطاعية للخطة االسرتاتيجية

 

املتعلقة باخهداف واملؤشذرات، وعذن أهذدافها     ستواصل اهليئة تقديم التقارير، حسب االقتضاء، عن التطورات -25

وغاياتها، كمساهمات يف أهداف التنمية املستدامة. ولذل ، قد ترغب اهليئة يف معاجلة هذذه املسذألة يف سذياق قطذاعي،     

 ما يلي:  خمرجاتها ومعاملها البارزة،وكذل  يف استعراض خطتها االسرتاتيجية. وقد ترغب اهليئة يف أن تضيف إىل 
 

                                                      
  bl009e.pdf-http://www.fao.org/3/aمتوفر على العنوان التالي:   38

http://www.fao.org/3/a-bl009e.pdf
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 عراض لغايات ومؤشرات اخهذداف االسذرتاتيجية للهيئذة املشذرتكة بذني القطاعذات )ضذمن إطذار اإلدارة يف         است

 .الدورة السابعة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة(
 

سذذيتم تنذذاول اسذذتعراض تنفيذذذ اخهذذداف االسذذرتاتيجية للهيئذذة املشذذرتكة بذذني القطاعذذات ضذذمن إطذذار التقريذذر            

 تقييمقاستعراض اخلطة االسرتاتيجية.املرحليقال

 

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وص ة اإلنسان
 

باإلضافة إىل اآلثار املباشرة على التغذية، هناك العديد من التفاعالت بني اإلنتا  الزراعذي والتنذوع البيولذوجي     -26

م اإليكولوجية إىل احلد من االضطرابات الذيت  ويهدف نهج  ص ة واحدة  إلدارة النظلألغذية والزراعة وص ة اإلنسان. 

ال لزوم هلا على النظم الطبيعية، وبالتالي جتنب الظهور احملتمل ملسببات اخمراض اجلديدة، أو احلد من ، مذن أجذل   

ظم احلد من خطر اخمراض املعدية واإلصابات بها، مبا يف ذل  اخمراض احليوانية املنشأ واخمراض املنقولة. وتسذاهم الذن  

يف زيذادة اإلنتذا  بطريقذة مسذتدامة، واحلذد مذن اسذتخدام املبيذدات واملذدخالت          اإليكولوجية الزراعية املتنوع بيولوجيا 

الكيميائية اخخرى، ورمبا خفض مقاومة مضادات امليكروبات، ومجيعها عوامل قذد تسذاهم يف فوائذد تعذود علذى صذ ة       

نظم اإليكولوجيذة لل ذد مذن خمذاطر الكذوارث والتخفيذف مذن آثارهذا،         اإلنسان والبيئة. وُيستخدم التكيف القائم على ال

والتكيف مع تغري املناخ، مع اختاذ تدابري تساهم يف ص ة اإلنسان واحلفاظ على التنوع البيولوجي والذنظم اإليكولوجيذة   

 اهلشة. وقد ترغب اهليئة يف إضافة ما يلي إىل خمرجاتها ومعاملها البارزة:   
 

 شأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعذة وصذ ة اإلنسذان )يف الذدورة السذابعة عشذرة هليئذة        مذكرة مفاهيمية ب

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة(

      الروابط بني التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وص ة اإلنسان: حتديد اخولويذات )يف الذدورة التاسذعة عشذرة

 .هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة(

 

 إدارة اخلطة االسرتاتيجية
 

تتوخى اخلطة االسرتاتيجية املقرتحة تقريرا مرحلياقتقييما دوريذاق استعراضذا للخطذة االسذرتاتيجية لكذن مذن        -27

دوراتها املقبلة. وقد يبدو من املفيد النظر يف حالة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للهيئة يف كل دورة من دوراتها. وباإلضذافة  

النظر إىل الطبيعة املتوالية للخطة االسرتاتيجية، هناك حاجة إىل حتذديث اخلطذة االسذرتاتيجية والتخطذيط     إىل ذل ، وب

 احملدد للدورات، بشكل منتظم.
 

 مللتمسةاالتوجياات  –رابعًا 
 

إن مجاعة العمل مدعوة إىل استعراض التقدم الذي أحرزت  اهليئة على مدى العقذد املاضذي، ومراجعذة وتنقذيح      -28

 1املرفذق  (، علذى الن ذو الذوارد يف    2027-2018روع اخلطة االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعذة ) مش

  هلذه الوثيقة، وحبسب االقتضاء. 
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 1 املرعق

 

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

 

 بيان احملتويات

 

 

 الفقرات

 ، واملهمة اخساسية، واخهداف االسرتاتيجية، واملبادئ التشغيليةالرةية

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

 8 – 5......................................................................... التنفيذ والرصد واالستعراض -ثانيًا 

 10 – 9 .............................................................................................. الشراكات -ثالثًا 

 (2027 - 2018) املخرجات واملعامل البارزة - 1 ملل قا

 ط للدورتني السابعة عشرة والثامنة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التخطي - 2 ملل قا

  



CGRFA/WG-AnGR-9/16/5 14 

 الرؤية

لألمن الغذائي العاملي وللتنمية املسذتدامة، مذن أجذل     صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتشجيع استخدام  دعما

 .أجيال احلاضر واملستقبل

 األساسية املامة

مشرتكًا جلميع البلدان، حيث إن البلدان مجيعها تعتمذد علذى    الوراثية لألغذية والزراعة متثل شاغاًل اعرتافًا بأن املوارد

والزراعة اليت يكون منشؤها يف أماكن أخذرى، تسذعى هيئذة املذوارد الوراثيذة لألغذيذة والزراعذة         املوارد الوراثية لألغذية

 ة والزراعة، وإىل كفالة اخمذن الغذذائي العذاملي والتنميذة املسذتدامة     الوراثية لألغذي )اهليئة( جاهدة إىل وقف فقدان املوارد

واملنصف للمنافع اليت تت قق مذن   بتشجيع صون تل  املوارد واستخدامها املستدام، مبا يف ذل  تبادهلا، والتقاسم العادل

 .استخدامها

 األهداف االسرتاتيجية

اخهداف االسرتاتيجية للهيئة مشرتكة بني القطاعات وتتماشى مذع أهذداف التنميذة املسذتدامة، واخلطذة االسذرتاتيجية       

 .وأهداف أيتشي للتنوع البيولوجي التابعة هلا 2020-2011للتنوع البيولوجي للفرتة 

 ومتاشيًا مع مهمتها، فإن أهداف اهليئة االسرتاتيجية هي كالتالي: 

 ستخدام املستدام: اال1اهلدف 

 ضمان استخدام وتنمية املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل مستدام 

 لتحقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية املستدامة

مذن خذالل االسذتمرار يف اسذتخدام وتنميذة املذوارد الوراثيذة         ضمان وجود نظم إنتا  غذائية وزراعية مسذتدامة، اهلدف: 

تنفيذذ ممارسذات زراعيذة متينذة تذؤدي إىل زيذادة اإلنتاجيذة        دعذم  وتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل مستدام، وال

واحملاصيل، وتساعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف مذع تغذري املنذاخ وعلذى مواجهذة      

ا من الكوارث، وحتسِّن تذدرجييا نوعيذة اخراضذي والرتبذة،     أحوال الطقس الشديدة وحاالت اجلفاف والفيضانات وغريه

 2030حبلول عام 

 املؤشر: ] ينبغي أن يعاجل املؤشر)سيتم وضع ( مستوى املوارد الوراثية، ومستوى نظام اإلنتا  واملناظر الطبيعية(

 صون املوارد الوراثية: 2اهلدف 

 وقف عقدان املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

ما يتصذل بهذا مذن    اليت يتم تربيتها وحلفاظ على التنوع اجليين للنباتات املعرضة للخطر واحليوانات اخليفة واهلدف: ا

 .2020املتوسط أو الطويل، حبلول عام  ى، يف برامج الصون على املد، وأشجار الغاباتبرية قاربأ

غذيذة والزراعذة؛ وال تذزال املؤشذرات للمذوارد      املؤشر: ]ُوضعت املؤشرات هلذا اهلدف وأقرتها هيئة املذوارد الوراثيذة لأل  

 الوراثية احلرجية قيد التطوير.[
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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

بطريقذة مسذتدامة مذن خذالل التقاسذم العذادل واملنصذف        واسذتخدام   بيولوجي لألغذية والزراعة اهلدف: صون التنوع ال

للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة بهذا، مبذا يف ذلذ  عذن طريذق      

 .2030قل التكنولوجيا والتمويل، حبلول عام نتعزيز احلصول املناسب على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، و

املؤشذذر: ]ينبغذذي أن يعذذاجل املؤشذذر )سذذيتم وضذذع ( الذذروابط بذذني عمليذذات التبذذادل وفقذذا لالتفاقذذات املوحذذدة لنقذذل       

 للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.[ املوادقالرتاخي ، أو ما يعادهلا، وحالة االستخدام والصون املستدامني

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

اهلدف: مشاركة املزارعني والرعاة والصيادين وسكان الغابات يف صنع القذرار، علذى املسذتوى الذوطين، وبشذأن مجيذع       

 .2030املسائل ذات الصلة بالصون واالستخدام املستدامني للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، حبلول عام 

املؤشر: ]ينبغي أن يركز املؤشر )سيتم وضع ( على مشذاركة املذزارعني والرعذاة والصذيادين وسذكان الغابذات يف التذدابري        

التشريعية واإلدارية والسياسات ذات الصلة بالصون واالستخدام املستدامني للموارد الوراثية والتنوع البيولذوجي لألغذيذة   

 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 لألغذية والزراعة،  واردتوج  اهليئة وترصد سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها املتعلقة بامل - 

 يف إطار اخهداف االسرتاتيجية للمنظمة. 

أخذرى، ومذن بينهذا     ُتبقي اهليئة قيد االستعراض املستمر املسائل ذات الصذلة املتناولذة يف منتذديات    - 

لألغذيذة والزراعذة واسذتخدامها     التطورات على صعيد السياسات، فيما يتعلق بصون املذوارد الوراثيذة  

 من استخدامها. ستدام والتقاسم العادل واملنصف للمنافع اليت تت ققامل

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

 تشذذذرف اهليئذذذة علذذذى اإلعذذذداد الذذذدوري للتقييمذذذات العامليذذذة بشذذذأن املذذذوارد الوراثيذذذة والتنذذذوع   - 

 إقامذذذذذذة نظذذذذذذام أو نظذذذذذذم معلومذذذذذذات عامليذذذذذذة   و والزراعذذذذذذة،البيولذذذذذذوجي لألغذيذذذذذذة 

 . ، حبسب االقتضاءشاملة 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 تذذوفر اهليئذذة منتذذدى حكوميذذًا دوليذذًا للتفذذاوض علذذى سياسذذات دوليذذة بشذذأن املذذوارد        - 

 لألغذية والزراعة

صون املذوارد   تتناول صكوك اليتتشرف اهليئة على تنفيذ وحتديث خطط العمل العاملية وغريها من ال - 

واملنصذف   العذادل  املستدام، وكذل  التقاسم لألغذية والزراعة واستخدامها والتنوع البيولوجي الوراثية

 .للمنافع اليت تت قق من استخدامها

 تستجيب اهليئة للتطورات يف املنتديات اخخرى، حيثما كان ذل  مالئما. - 

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

 التعاون يف جمال بناء القدرات

تدعم اهليئة أو تعزز سياسذات وبذرامج وطنيذة وإقليميذة بشذأن املذوارد الوراثيذة والتنذوع البيولذوجي           - 

آليذات تنسذيقية    الوراثيذة، وُتنشذ   لألغذية والزراعة، السيما بتيسري تنفيذ خطط عمل عاملية للموارد 

 اجلهات الفاعلة. لتشجيع التعاون الوطين واإلقليمي عرب القطاعات ذات الصلة وفيما بني
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اهليئة لكي يكونوا  حتدد اهليئة وُتيسر توافر موارد مالية وبشرية وعلمية وفنية وتكنولوجية خعضاء - 

اخلطة االسرتاتيجية للهيئة ولتنفيذ السياسات  عاملخمرجات ومقادرين على املساهمة النشطة يف حتقيق 

 والتوصيات اليت تضعها اهليئة.

وتيسري التثقيف من  تدعم اهليئة أعضاءها يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وأنشطة إلثارة الوعي العام - 

 توسيع نطاق مشاركة أص اب أجل حتسني فهم أهمية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة عمال على

 والزراعة. املصل ة يف صون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية

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

تيسر اهليئة وتشرف على التعاون بني املنظمة واخجهزة احلكومية الدولية وغري احلكومية اخخرى  - 

 ذات الصلة.

ع اهليئة، إضافة إىل أنشطتها يف جمال املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية واملائية وجتم - 

والكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، ما بني الشركاء الدوليني الذين يتناولون قضية التنوع البيولوجي 

 لألغذية والزراعة، وذل  لتيسري تبادل اخلربات وإقامة شراكات جديدة. 

املفاوضات يف  ويسعى تعاون اهليئة مع اخجهزة الدولية اخخرى ذات الصلة إىل كفالة أن تراعي - 

مكونات التنوع البيولوجي ذي  املنتديات اخخرى االحتياجات اخلاصة للقطاع الزراعي، مع مراعاة مجيع

 الصلة باخغذية والزراعة.

اتتمع املدني  ب املصل ة، من قبيل منظماتوستعمل اهليئة بهمة على زيادة مشاركة مجيع أص ا - 

املنتجني، ومؤسسات وصناعات الرتبية،  ومنظمات املنتجني، مبا يشمل املنظمات اليت متثل املرأة وصغار

 جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ومنظمات القطاعني العام واخلاص اليت تعمل يف
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 (2027-2018اتيجية )األساس املنطقي للخطة االسرت – أواًل

 

إن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من أهم املوارد على اخرض. فاحملاصيل، والثروة احليوانية، والكائنات  -1

هذي الذيت تشذكل شذبكة      –آالف اخنواع وتنوعها الوراثي  -املائية، وأشجار الغابات، والكائنات الدقيقة والالفقاريات 

عتمد علي  إمدادات اخغذية يف العامل. ويسذهم التنذوع البيولذوجي لألغذيذة والزراعذة يف حتقيذق       التنوع البيولوجي الذي ت

اخمن الغذائي والتغذوي ويف استدامة سذبل املعيشذة، وهذو الذذي يذدعم مذن خذالل تقذديم خذدمات الذنظم اإليكولوجيذة            

االجتماعية االقتصادية املتغرية باستمرار، مثل التنظيمية والداعمة، القدرة الطبيعية على التكيف مع الديناميات البيئية و

 منو السكان، واخفضليات الغذائية، واالحتياجات التغذوية، وتغري املناخ.

 

وتسعى اهليئة، وعيًا منها بأهمية كل عنصر من عناصر التنذوع البيولذوجي لألغذيذة والزراعذة بالنسذبة لألمذن        -2

املوارد الوراثية لألغذيذة والزراعذة واسذتخدامها بصذورةت مسذتدامة، والتقاسذم        الغذائي العاملي والتغذية، إىل التكفل بصون

 العادل واملنصف للفوائد النامجة عن استخدامها، سواء لألجيال احلاضرة أو القادمة

 

2007وتعمل اهليئة مبوجب برنامج عمل متعدد السنوات منذ عام  -3
. وقد اعتمدت اهليئة خطذة اسذرتاتيجية   39

واستعرضت اخلطة االسرتاتيجية وبرنامج العمذل املتعذدد السذنوات يف السذنوات التاليذة. ويف عذام        2009ام لتنفيذه يف ع

، الذيت  2023 – 2014، اعتمدت اهليئة اخلطة االسرتاتيجية هليئة املذوارد الوراثيذة لألغذيذة والزراعذة لفذرتة      2013

اتيجية للهيئذة، ومذذكرات تفسذريية عذن اخسذاس      تعتمد برنامج العمل املتعدد السنوات وحتتوي على اخهذداف االسذرت  

املنطقي للخطة االسرتاتيجية وعن تنفيذها، باإلضافة إىل بيانات رةيذة اهليئذة ومهمتهذا اخساسذية وأهذدافها وأغراضذها       

  40استكملت اخلطة االسرتاتيجية خبطة تنفيذ لربنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات.، 2015ويف عام االسرتاتيجية. 

 

وتلغي هذه اخلطة االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اخلطة االسذرتاتيجية( مجيذع النسذخ     -4

املخرجذات   1 ملل ذق االسابقة لربنامج العمل املتعدد السنوات واخلطط االسذرتاتيجية، وحتذل حملذها. وهذي تتضذمن يف      

خططذا أكثذر تفصذيال لذدورتي اهليئذة املقبلذتني.        2 ملل ذق اة، ويف جللسات اهليئة العادية اخلمسة القادم واملعامل البارزة

 وسيتم استعراض وحتديث اخلطة االسرتاتيجية ، مبا يف ذل  مرفقاتها، حسب االقتضاء يف كل دورة من دورات اهليئة. 

 

 التنفيذ والرصد واالستعراض –ثانيًا 

 

ة. وهذه اخلطة االسرتاتيجية عبارة عن جمموعة مذن  تسرتشد اهليئة يف تنفيذ واليتها بهذه اخلطة االسرتاتيجي -5

ن اسذتعراض هذذه   مرنة وتبقيها اهليئذة قيذد االسذتعراض املسذتمر. وسذيمكت      ياملخرجات واملراحل املتجددة، وبالتالي فه

ل اخلطة االسرتاتيجية اهليئة من تقدير التقدم احملرز يف عملها حنو حتقيق أهدافها الطموحة، ملعاجلذة وجتميذع املسذائ   

                                                      
 CGRFA-11/07/Reportمن الوثيقة  املرفق هاء  39
 CGRFA-15/15/Inf. 29الوثيقة   40
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اجلديدة والناشئة يف جمال املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وملراعاة التطذورات والعمليذات اجلديذدة    

 يف املنتديات اخخرى ذات الصلة. 

 

ولتنفيذ هذه اخلطة االسرتاتيجية، تواصل اهليئة اعتمادها على الدعم الذي تتلقاه مذن اخجهذزة التابعذة هلذا،      -6

يف ذل  جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية. وتقدم جمموعات العمذل الفنيذة احلكوميذة املشذورة للهيئذة بشذأن       مبا 

وتصذدر توصذيات   املسائل املتصلة بالتنوع البيولوجي يف اتاالت اليت تقع ضمن اختصاص كل منها. وهي تقدم املشورة 

 .رز يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجيةإىل اهليئة بشأن هذه املسائل، وتنظر يف التقدم احمل

 

وتتوقع اهليئة، عن طريق هذه اخلطة االسرتاتيجية، مواعيد إعداد تقييماتها العاملية وطرحها عن حالة التنذوع   -7

 البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل، مبا يف ذل  عن حالة املوارد الوراثية احليوانية والنباتية واحلرجية واملائية. 

 

يتوقف النجاح يف تنفيذ هذه اخلطة االسذرتاتيجية علذى الذدعم الذذي يقذدم عذن طريذق برنذامج العمذل          سوف و -8

وامليزانية يف املنظمة، وعلى تعبئذة مذوارد مذن خذار  امليزانيذة، فضذاًل عذن الشذراكات مذع املنظمذات الدوليذة اخخذرى             

 ومساهماتها يف هذا الشأن. 

 

 الشراكات –ثالثًا 

 

قيق أهدافها وأغراضها االسرتاتيجية، ودعذم تنفيذذ برنذامج العمذل املتعذدد السذنوات، ستواصذل        حتسعيًا وراء  -9

اهليئة جهودها إلقامة شراكات قوية باإلضافة إىل التآزر مع الوكاالت املتخصصة واتفاقيات اخمذم املت ذدة ذات الصذلة،    

عاونهذا مذع مراكذز الب ذوث الزراعيذة الدوليذة،       فضاًل عن املنظمات احلكومية الدولية اخخرى. كما ستزيد اهليئذة مذن ت  

واملنظمات العلمية الوطنيذة واإلقليميذة، واملنظمذات غذري احلكوميذة الدوليذة واإلقليميذة، واتتمذع الذدولي، ومنظمذات           

 املنتجني، ووكاالت التمويل ذات الصلة، والقطاع اخلاص.

 

ن يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعذة، أقامذت   لتنفيذ هذه اخلطة االسرتاتيجية وتعزيز التعاووتيسريًا  -10

براجمهذا وأنشذطتها املتعلقذة    سياسذاتها و اهليئة عملية تشاور مركزة، دعت بها املنظمات الدولية إىل تقديم معلومات عن 

 .باملوضوعات اليت هلا أولويتها يف كل دورة من دورات اهليئة العادية
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  (2027 - 2018) البارزةاملخرجات واملعامل  – 1 مللحقا

 الدورة

 احلادية والعشرون
2027 

 الدورة

 العشرون
2025 

 الدورة

 التاسعة عشرة
2023 

 الدورة

 الثامنة عشرة
2021 

 الدورة

 2019السابعة عشرة 

 

 املسائل القطاعية

اخلطذذذذة اسذذذذتعراض 

العاملية للموارد الوراثية 

 احليوانية

التقريذذذر الثالذذذث  عذذذرض 

ثيذذذة حلالذذذة املذذذوارد الورا

احليوانيذذذذذذة لألغذيذذذذذذة 

  والزراعة يف العامل

خطة العمذل  استعراض تنفيذ  

العامليذذذة للمذذذوارد الوراثيذذذة  

 احليوانية 

املذذوارد الوراثيذذة    

 احليوانية

اسذذتعراض تنفيذذذ العناصذذر  

مبدونة السلوك ذات الصلة 

 بشأن الصيد الرشيد

تطذذوير العناصذذر ذات الصذذلة  

مبدونة السلوك بشذأن الصذيد   

 اخدوات املرتبطة بهاو الرشيد

حالذذة املذذوارد  عذذرض 

املائيذذذذذة لألغذيذذذذذة  

 والزراعة يف العامل

 

املذذوارد الوراثيذذة   

 املائية

خطذذة العمذذل   اسذذتعراض   

العامليذذذة لصذذذون املذذذوارد   

الوراثيذذذذذذة احلرجيذذذذذذة  

واسذذذذتخدامها املسذذذذتدام  

  وتنميتها

التقريذذر الثذذاني  عذذرض 

حلالذذة املذذوارد الوراثيذذة  

 احلرجية يف العامل

خطة تنفيذ  استعراض 

العمل العامليذة لصذون   

املذذذذذوارد الوراثيذذذذذة  

احلرجية واستخدامها 

  املستدام وتنميتها

املذذوارد الوراثيذذة   

 احلرجية

اسذذتعراض العمذذل املعذذين    

بالكائنذات احليذذة الدقيقذذة  

 والالفقاريات 

اسذذذتعراض العمذذذل املعذذذين   

بالكائنذذات احليذذة الدقيقذذة   

 والالفقاريات 

الكائنذذات احليذذة  

الدقيقذذذذذذذذذذذذذة 

 والالفقاريات

خطذذة العمذذل   اسذذتعراض   

العامليذذذة الثانيذذذة للمذذذوارد 

الوراثيذذة النباتيذذة لألغذيذذة 

 والزراعة

التقريذذر الثالذذث  عذذرض 

حلالذذة املذذوارد الوراثيذذة  

النباتيذذذذذذة لألغذيذذذذذذة 

   والزراعة يف العامل

 

اسذذذذذتعراض حالذذذذذة  

واجتاهذذات سياسذذات 

 .البذور

املذذوارد الوراثيذذة   

 النباتية 

 ة بني القطاعاتاملسائل املشرتك

التقريذذر الثذذاني عذذرض 

حلالذذذذذذذة التنذذذذذذذوع  

البيولذذذوجي لألغذيذذذة  

 والزراعة يف العامل

حالذذذذة التنذذذذذوع  متابعذذذذة   

البيولوجي لألغذية والزراعذة  

 يف العامل

حالذذة التنذذوع متابعذذة  

البيولذذذوجي لألغذيذذذة 

 والزراعة يف العامل

حالذذذذة التنذذذذوع  

البيولذذذذذذذذذوجي 

 لألغذية والزراعذة 

 يف العامل

الصذذذكوك  اسذذذتعراض

القائمة لل صذول علذى   

  املوارد واقتسذام املنذافع  

وأثرهذذذا علذذذى املذذذوارد  

الوراثيذذذذذة لألغذيذذذذذة 

 والزراعة

اسذذتعراض الصذذكوك القائمذذة  

لل صول على املوارد واقتسام 

وارد وأثرهذذا علذذى املذذ   املنذذافع

 الوراثية لألغذية والزراعة

اسذذتعراض اسذذتخدام عناصذذر 

احلصول على املوارد الوراثية 

 قاسم منافعهاوت

احلصذذذول علذذذى املعلومذذذات 

املتعلقذذذة بذذذاملوارد الوراثيذذذة  

 وتقاسم املنافع النامجة عنها 

اسذذذتعراض الصذذذكوك 

القائمة لل صول علذى  

  املوارد واقتسام املنذافع 

وأثرهذذا علذذى املذذوارد    

الوراثيذذذذة لألغذيذذذذة  

 والزراعة

احلصذذذول علذذذى  

املذذوارد الوراثيذذة   

 وتقاسم منافعها 
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اسذذذذذتعراض عمذذذذذل    

اعات عمذل اهليئذة   مج

املعنية بتطبيق وإدمذا   

   التكنولوجيات

البيولوجيذذذذة لصذذذذون   

املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعذذة واسذذتخدامها 

 املستدام

اسذذتعراض عمذذل مجاعذذات     

عمل اهليئذة املعنيذة بتطبيذق    

   وإدما  التكنولوجيات

البيولوجيذذذة لصذذذون املذذذوارد  

الوراثيذذة لألغذيذذة والزراعذذة  

 ملستدامواستخدامها ا

اسذذذذتعراض اخبعذذذذاد 

الفنيذذذذة والسياسذذذذية 

للتكنولوجيذذذذذذذذذذات 

 اجلديدةالبيولوجية 

التكنولوجيذذذذذات 

 البيولوجية

استعراض العمل بشأن  

تغذذري املنذذاخ واملذذوارد   

 الوراثية

استعراض العمل بشذأن تغذري    

 املناخ واملوارد الوراثية

 تغري املناخ  

التنذذذذذوع الذذذذذروابط بذذذذذني   

راعذة  البيولوجي لألغذية والز

صذذ ة اإلنسذذان: حتديذذد   و

 اخولويات 

مذكرة مفاهيمية بشأن  

التنذذذذوع البيولذذذذوجي 

لألغذيذذذذة والزراعذذذذة 

 وص ة اإلنسان 

 الص ة 

استعراض العمل بشأن التنوع   

 البيولوجي والتغذية

استعراض العمل بشأن  

التنذذذذوع البيولذذذذوجي 

 والتغذية

 التغذية 

 تقييمتقريذذذر مرحلذذذيق 

دوريق اسذذذذذذذذتعراض 

 سرتاتيجيةاخلطة اال

 تقييمتقريذذذر مرحلذذذيق

دوريق اسذذذذذذذتعراض  

 اخلطة االسرتاتيجية

دوريق  تقييمتقريذذر مرحلذذيق

اسذذذذذذذذتعراض اخلطذذذذذذذذة 

 االسرتاتيجية

دوريق  تقييمتقريذذر مرحلذذيق 

اسذذذذذذذذتعراض اخلطذذذذذذذذة 

 االسرتاتيجية

 تقييمتقريذذر مرحلذذيق 

دوريق اسذذذذذذذتعراض 

 اخلطة االسرتاتيجية

اسذذتعراض اخهذذذداف  

واملؤشذذذرات اخلاصذذذة 

هليئذذذذذة بأهذذذذذداف ا

االسرتاتيجية املشرتكة 

 بني القطاعات

 اإلدارة 
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 : التخطيط للدورتني السابعة عشرة والثامنة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة2 مللحقا

 

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

 

 مسائل قطاعية

 تقريذذذر مرحلذذذي عذذذن تنفيذذذذ خطذذذة العمذذذل )الثانيذذذة( العامليذذذة للمذذذوارد  إعذذذداد 

 الوراثية احليوانية

 إعداد تقرير موجز عن حالة واجتاهات املوارد الوراثية احليوانية 

 املوارد الوراثية احليوانية

  املوارد الوراثية املائية حالة املوارد املائية لألغذية والزراعة يف العاملإعداد مسودة 

   إعداد مشروع خمطط وجدول زمين وميزانية، وتطوير عملية جلمع البيانات الوطنيذة

 إلعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

     إعداد تقرير املنظمة املرحلي بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية لصذون املذوارد الوراثيذة

 ةستدامم بطريقةاحلرجية، واستخدامها وتنميتها 

      إعداد التقرير اخول عن تنفيذ خطة العمل العاملية لصذون املذوارد الوراثيذة احلرجيذة

 تخدامها وتنميتها بطريقة مستدامةواس

 املوارد الوراثية احلرجية 

  عن حالة واجتاهات سياسات البذورإعداد تقرير 

  اثيذة النباتيذة  للمذوارد الور مرحلي عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانيذة  إعداد تقرير 

 لألغذية والزراعة

  جدوى املؤشرات املركبة للمذوارد الوراثيذة النباتيذة لألغذيذة     تقرير مرحلي عن إعداد

 والزراعة

 املوارد الوراثية النباتية 

 مسائل مشرتكة بني القطاعات

 إعداد اسرتاتيجية التنفيذ ملتابعة حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل 

 داد تقرير موجز عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملإع 

حالذذة التنذذوع البيولذذوجي  

 لألغذية والزراعة يف العامل

  إعداد استعراض لصكوك احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها وتأثريها على

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وحتديد العمل املستقبلي

علذذذى املذذذوارد  احلصذذذول

 الوراثية وتقاسم منافعها  

 التكنولوجيات البيولوجية  استعراض اخبعاد الفنية والسياساتية لعلوم اجلينوم 

 تغري املناخ متابعة التوصيات السابقة للهيئة بشأن هذا املوضوع 

   إعداد دراسة لتقييم أثر تعميم التنوع البيولوجي يف السياسات والربامج وخطط العمذل

 طنيذذة واإلقليميذذة حذذول التغذيذذة، وبشذذأن صذذون واسذذتخدام املذذوارد الوراثيذذة      الو

 لألغذية والزراعة

 التغذية 
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       إعذذداد دراسذذة ومذذذكرة مفاهيميذذة بشذذأن التنذذوع البيولذذوجي لألغذيذذة والزراعذذة 

 وص ة اإلنسان

 الص ة

 استعراض أثر اخلطة االسرتاتيجية وخطط العمل العاملية ووثائق السياسات اخخرى 

 الغايات واملؤشرات خهداف اهليئة االسرتاتيجية املشرتكة بني القطاعات عراض است 

 اإلدارة 

    دعوة الصكوك واملنظمات الدولية )مبا يف ذل  املعاهدة الدولية بشأن املذوارد الوراثيذة

لألغذيذذة والزراعذذة، والصذذندوق العذذاملي لتنذذوع احملاصذذيل، واجلماعذذة االستشذذارية  

يذة( إىل اإلبذالغ عذن عملذها يف جمذال دعذم أنشذطة اهليئذة،         للب وث الزراعية الدول

 وجتميع مدخالتها

 مسائل أخرى
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 (2021-2020األنشطة إلعداد الدورة الثامنة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )

 

 مسائل قطاعية

    إعداد مشروع خمطط وجدول زمين وميزانية، وتطوير عملية جلمع البيانذات الوطنيذة

 لدعم إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانية يف العامل

  إعداد تقرير مرحلي توليفي لتوفري نظرة عامة عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل

 العاملية )الثانية(

  إعذذذداد تقريذذذر املنظمذذذة املرحلذذذي بشذذذأن تنفيذذذذ خطذذذة العمذذذل العامليذذذة الثانيذذذة 

 واسرتاتيجية متويلها

 داد التقرير املرحلي للمنظمات الدوليةإع 

 إعداد تقرير موجز عن حالة واجتاهات املوارد الوراثية احليوانية 

 املوارد الوراثية احليوانية 
 

 واخدوات املرتبطة بها  لصيد الرشيدبشأن ادونة السلوك مبالعناصر ذات الصلة  إعداد

واسذعة وإىل ضذمان اسذتخدام    ة وراثيذ إىل احلفاظ على قاعدة  ةدفالتقييم تنفيذها، اهل

 وصونها بشكل مستدام  ملوارد الوراثية املائيةا

  املوارد املائية لألغذية والزراعة يف العاملحلالة النسخة املوجزة إعداد  

 املوارد الوراثية املائية 

             إعذداد تقريذر املنظمذة املرحلذي بشذأن تنفيذذ خطذة العمذل العامليذة للمذوارد الوراثيذة

 احلرجية

 حلالة د تقرير مستكمل بشأن إعداد التقرير الثاني بشأن التنفيذ، والتقرير الثاني إعدا

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

 املوارد الوراثية احلرجية 

 الكائنذات احليذة الدقيقذة     مراجعة العمل املتعلق بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات

 لالفقاريات  وا

  عن تنفيذ خطة العمذل العامليذة الثانيذة للمذوارد الوراثيذة      رحلي امل املنظمة تقررإعداد

 النباتية لألغذية والزراعة

  التقرير الثالث عن حالذة املذوارد الوراثيذة النباتيذة    إعداد  تقرير مستكمل بشأنإعداد 

 يف العامل لألغذية والزراعة

 املوارد الوراثية النباتية 

 بني القطاعاتمسائل مشرتكة 

     حالذة التنذوع البيولذوجي لألغذيذة والزراعذة     إعداد تقرير مرحلي عذن تنفيذذ متابعذة 

 يف العامل

حالذذة التنذذوع البيولذذوجي 

لألغذيذذذذة والزراعذذذذة يف  

 العامل  

  متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع 

 وارد الوراثية وتقاسم املنافع إعداد دراسة حول إمكانية احلصول على معلومات عن امل

 الناشئة عنها

احلصذذذول علذذذى املذذذوارد 

 الوراثية وتقاسم منافعها  
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   التكنولوجيات استعراض عمل مجاعات العمل التابعة للهيئة، املعنية بتطبيق وإدما

 لصون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بطريقة مستدامة البيولوجية

 لوجية التكنولوجيات البيو

 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع 

 استعراض تنفيذ العمل بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية 

 تغري املناخ 

 التغذية  متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع 

 تيجيةإعداد تقرير مرحليقتقييم دوريق استعراض للخطة االسرتا 

        إعداد تقرير عن حالة املوارد البشرية واملاليذة، واحلاجذة هلذا، لذدعم تنفيذذ اخلطذة

 االسرتاتيجية

 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن اخهداف واملؤشرات 

 اإلدارة 

    دعوة الصكوك واملنظمات الدولية )مبا يف ذل  املعاهدة الدولية بشذأن املذوارد الوراثيذة 

ية والزراعة، والصندوق العاملي لتنوع احملاصيل، واجلماعة االستشارية لألغذ النباتية

للب وث الزراعية الدوليذة( إىل اإلبذالغ عذن عملذها يف جمذال دعذم أنشذطة اهليئذة،         

 وجتميع مدخالتها

 مسائل أخرى  

 


