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 مقدمة –أواًل 

 

سنوات، منذ عام        -1 شدت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف عملها بربنامج العمل املتعدد ال سرت ا

  2017-2010اخلطة االسررررتاتيجية لفرتة ، 2009. واعتمدت اهليئة، يف دورتها العادية الثانية عشررررة يف عام 2007

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

، اسرررتكملت اهليئة من  2013ويف عام  2.احملرز يف تنفيذ برنامج العمل املتعدد السرررنوات، واعتمدت النسرررخة املنق ة

  ة السررابقةجديد برنامج العمل املتعدد السررنوات، خالل دورتها العادية الرابعة عشرررة، واسررتبدلت اخلطة االسرررتاتيجي

وأصررب ت هذه اخلطة اريخرية  2023.3-2014خبطة اسرررتاتيجية جديدة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لفرتة 

إطار التخطيط والتنفيذ الذي يهدف إىل مسرراعدة أعضرراي اهليئة، ومكتبها وأمانتها، ومنظمة اريغذية والزراعة واملنظمات   

ذ خبطة تنفيالعمل املتعدد السررنوات. وخالل دورتها اريخرية، أحاطت اللجنة علمًا  ، للمسرراهمة يف تنفيذ برنامجاريخرى

اخلطة   ، أعدته اريمانة لتمكني اهليئة من تنفيذ       2023-2014مفصررررلة لربنامج عمل اهليئة املتعدد السررررنوات للفرتة       

 2023.4-2014االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لفرتة 

 

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

التقرير املرحلي/التقييم أن يكون " 5السررررنوات خالل الردورات الالحقرة. ويتوقع برنرامج العمرل املتعردد السررررنوات      

 جات الرئيسية للدورة العادية املقبلة السادسة عشرة للهيئة. " احد املخرالدوري/استعراض برنامج العمل املتعدد السنوات

 

سنوات منذ اعتماده يف عام     -3 ستعرض هذه الوثيقة تنفيذ برنامج العمل املتعدد ال ضوي التقدم احملرز   2007ت . ويف 

،  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

تنفيذ ومن خالل  1995.6الصرررلة باريغذية والزراعة، من خالل نهج تدر ي، بناي على توصرررية منظر املنظمة يف عام  

ة اهليئة ودورة عملها: التقارير القطرية، والتقييمات         واليتها املوسررررعة، حققت اهليئة وأعضررررائها مجيع أر ان والي         

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

 

التقارير   إىلبدرجة  برية  تسرررتند  العاملية عن حالة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف العامل تقييمات الفاو إن -5

املصرردر الوحيد   مصرردرًا مهما للمعلومات وإن مل تكناسررتمرت التقارير القطرية يف  ونها املاضرري، وخالل العقد  القطرية.

ع  رفيف إعدادها من قبل البلدان من خالل عمليات شررراملة وتشرررار ية   ت عمليةللمعلومات للتقييمات العاملية. واسرررتمر

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

 للتقييم العاملي الثاني  تقاريربلدا  114. ورفع بطريقة مسرررتدامة واسرررتخدامها لصرررون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

ن حالة املوارد الوراثية     إىل الفاو بشررررأ  تقارير بلدا   86عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل. وقدم           

 العاملي اريولتقييم للتقارير بلدا  169وقدم من مساحة الغابات يف العامل.  يف املائة  85ا يغطي مباحلرجية اخلاصة بها،  

من   ،بلدا للتقييم العاملي الثاني عن املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة. وباإلضافة إىل ذلك، قدمت البلدان 129و

حالة   بشررأن تقارير ل نظام معلومات التنو  الوراثي لل يوانات املسررتأنسررة والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر،خال

د آلية  . و ري حاليًا إعداعلى املسرررتوى الوطا ذات الصرررلةوبشرررأن تدابري التنفيذ  رد الوراثية احليوانية والنباتيةاملوا

تبادل املتعلقة باحلصررول  السررتخدام وممارسررات االية.  ما قدمت البلدان معلومات عن لإلبالغ عن املوارد الوراثية احلرج

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

 

 التقييمات العاملية
 

 ُأعدت حتت إشراف اهليئة. 7من التقييمات العاملية اأطلقت الفاو، خالل العقد املاضي، عدد -6
 

  بتقرير حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل، باعتباره ، رحبت اهليئة 2007ويف عام

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

   التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،            ، قدمت الفاو للهيئة،      2009ويف عام

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

 العامل.

   إىل   العامل  حالة املوارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة يف        ، ُقدم مشرررررو  التقرير عن  2013ويف عام

 . 2014اهليئة. وصدر أول تقييم عاملي نهائي حلالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل يف يونيو/حزيران 

  عام   إىل اهليئة وُنشرررر يفالتقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل وُقدم

وتأثري اجتاهات قطا  الثروة احليوانية على       . وهو يقدم حتليال عن حالة تنو  الثروة احليوانية،      2015

لك اريطر               مبا يف ذ ية،  ية احليوان قدرة على إدارة املوارد الوراث لة ال حا ية، و ية احليوان إدارة املوارد الوراث

اثية، وتقييمها، واسررتخدامها،  القانونية والسررياسررية، وأحدد اريدوات واريسرراليب لتوصرريف املوارد الور

 .وتطويرها، وصونها
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            :شرة للهيئة عن سة ع ساد ضافيني، إىل الدورة العادية ال شروعني لتقييمني عامليني إ ستقدم الفاو م الة  حو

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

 

 السياساتصكوك 
 

 ما أعدت اهليئة أيضررًا صرركوك سررياسررات عديدة، وتفاوضررت عليها، مبا يف ذلك اخلطوة التوجيهية الفنية     -7

سية               سا صكوك اري شمل ال ضعتها اهليئة. وت سات اليت و سيا صكوك ال شورة فيما يتعلق بتنفيذ   9ووثائق التوجيه لتقديم امل

 يلي:  ما
 

 الذي اعتمده املنظر الفا الدولي بشرررأن املوارد حليوانية وإعالن إنرتال ن خطة العمل العاملية للموارد الوراثية ا

الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، والذي أقره منظر املنظمة فيما بعد  مسررراهمة رئيسرررية يف اإلطار الدولي   

ورحب منظر اريطراف يف اتفاقية التنو  البيولوجي خبطة العمل  10.الشرررامل بشرررأن التنو  البيولوجي الزراعي

العاملية، ودعا اريطراف فيه، واحلكومات اريخرى، واجملتمعات اريصررررلية واحمللية، واملزارعني، والرعاة،             

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

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

على التزام احلكومات بتعزيز املوارد الوراثية  واليت تن د من جديد 2011،12املنظر، يف نوفمرب/تشرررين الثاني 

الغذائي، من خالل الزراعة املسرررتدامة يف مواجهة تغري  النباتية باعتبارها مكونا أسررراسررريا من مكونات اريمن 

شأن املوارد   املناخ.  ما يعزز الت ديث التدر ي خلطة العمل العاملية من دورها  مكون داعم للمعاهدة الدولية ب

، بعد سرربع سررنوات من  2001الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، اليت اعتمدت من قبل منظر املنظمة يف عام 

 فاوضات يف اهليئة. امل

       ،ستدام وتنميتها ستخدامها امل صون املوارد الوراثية احلرجية وا اليت وافقت عليها اهليئة خطة العمل العاملية ل

واليت تر ز على التالي: حتسني    2013،13خالل دورتها العادية الرابعة عشرة واعتمدها منظر املنظمة يف عام  

توافر املعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية واحلصررول عليهاو وصررون املوارد الوراثية احلرجية داخل املواقع  

الطبيعية وخارج هذه املواقعو واسررررتخدام املوارد الوراثية احلرجية وتنميتها وإدارتها بطريقة مسررررتدامةو                 

 قدرات.والسياسات واملنسسات وبناي ال

 

                                                      
  globplan/en/-global/cgrfa-http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa متاحة على العنوان التالي:   9

 (.12/2007)القرار   REP2007C/بالوثيقة  147الفقرة   10
 /1CBD COB IX Decision IX.الوثيقة   11
  REP143CL/بالوثيقة  43الفقرة   12
  REP2013C/بالوثيقة  77الفقرة   13

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-globplan/en/


5 CGRFA/WG-AqGR-1/16/5 

 

سية، أعدت اهليئة      -8 صكوك الرئي ضافة إىل هذه ال صكو ًا أخرى    وباإل ساعدة أجهزتها الفرعية  صون    14مب لدعم 

خمتلفة، مثل إعداد   اتعوواسررتخدام التنو  البيولوجي لألغذية والزراعة بطريقة مسررتدامة. وتتناول هذه الصرركوك موضرر

 17،الصون يف املواقع الطبيعية وخارج هذه املواقع، وتوصيف املوارد الوراثية   16وأساليب ومعايري  15،اسرتاتيجيات وطنية 

صلة     ضيع ذات ال سرتاتيجيات الرتبية واملوا سات        18،وا سيا  ما أعدت اهليئة صكو ًا    19.واجلوانب املنسسية وصياغة ال

لك  ألغذية والزراعة، مبا يف ذبشررأن املسررائل املشرررت ة بني القطاعات تتعلق لميع القطاعات الفرعية للموارد الوراثية ل 

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

 

 التنفيذ
 

أقرت اهليئة، خالل العقد املاضرررري، اسرررررتاتيجية التمويل لتعزيز تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية  -9

وبالنسبة للموارد الوراثية احلرجية، اعتمدت اهليئة اسرتاتيجية تنفيذ لدعم صون واستخدام املوارد الوراثية  23احليوانية.

وهناك حاجة إىل موارد من خارج امليزانية باإلضررررافة إىل املوارد من الربنامج العادي،             24.احلرجية بطريقة مسررررتدامة     

التقييمات العاملية. وقد  انت الربامج واملشرراريع املشرررت ة بني   بالنسرربة لعدد من ارينشررطة املذ ورة أعاله، وال سرريما   

القطاعات واملمولة من قبل حكومات أملانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسررويسرررا واسرربانيا والسررويد، أسرراسررية للتقدم يف   

ك  تسررهم يف تنفيذ صرركو دمت املنظمة الدعم لعدد  بري من البلدان يف ارينشررطة اليت وق برنامج العمل املتعدد السررنوات.

السياسات الصادرة عن اهليئة. ومع ذلك، ال يزال تنفيذها يشكل حتديًا رئيسيًا للمنظمة واهليئة. ويف حني أن اهليئة قد  

ستدامة، ميكن حتسني          ستوى الوطا بطريقة م ستخدام املوارد الوراثية على امل صون وا اختذت عددا من املبادرات لدعم 

ادرة عن اهليئة من خالل دعم أفضررل، وبناي القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتوفري املوارد أثر صرركوك السررياسررات الصرر  

  املالية. 
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م متكاملة متعددة اريغراض لتسجيل اخلطوة التوجيهية لوضع نظاسرتاتيجيات الرتبية من أجل اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احليوانيةو   18

 احليوانات.
 الدليل الطوعي لصياغة سياسات البذور الوطنيةو وضع إطار منسساتي إلدارة املوارد الوراثية احليوانية.  19
 لألغذية والزراعة. عناصر لتسهيل التنفيذ احمللي لل صول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها لقطاعات فرعية خمتلفة من املوارد الوراثية  20
 اخلطوة التوجيهية الطوعية لدعم إدماج التنو  اجليا يف اخلطط الوطنية للتكيف مع تغري املناخ.  21
 اخلطوة التوجيهية الطوعية لتعميم التنو  البيولوجي يف السياسات والربامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املعنية بالتغذية.  22
 /pdf00e1674e/i1674/i012http://www.fao.org/docrep.. متاحة على العنوان التالي:  23

 Report15/15-CGRFA/املرفق هاي بالوثيقة   24

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

 

هداف                   -10 ية، من خالل اري بات ية والن ية احليوان ية للموارد الوراث عامل مل ال يذ خطط الع ئة برصرررررد تنف تقوم اهلي

شبكة اإلنرتنت       شرات، ونظم معلومات خمصصة على  سةو النظام     )نظام معلومات التنو  الوراثيواملن ستأن لل يوانات امل

العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية(. وتقدم البلدان البيانات  أساس للمنشرات اليت راجعتها    

 دورتها  يف تية، اعتمدت اهليئة،جمموعات العمل التابعة للهيئة ووافقت عليها اهليئة. وبالنسرررربة للموارد الوراثية النبا 

اريخرية، منشرررات لرصررد التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  

ومنشرررررات مر بة ذات مرتبة عالية، توفر تقييم مبسررررط وموجز عن التقدم احملرز حنو حتقيق اريهداف الثالثة املتفق         

ستويات القطرية  شرات لتقييم      عليها، على امل سبة للموارد الوراثية احليوانية، أقّرت اهليئة من واإلقليمية والعاملية. وبالن

تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، ومنشررررات لتقييم حالة هذه املوارد. أما بالنسررربة للموارد الوراثية  

تتماشى املنشرات القطاعية اليت وضعتها هيئة املوارد الوراثية . و25احلرجية، فإن اريهداف واملنشرات قيد التطوير حاليًا 

الدراسررررة  إلعداد  وقد اسررررتخدمتمن أهداف أيتشرررري املتعلقة بالتنو  البيولوجي،  13النباتية واحليوانية مع اهلدف 

موايمة أهداف  لوراثية واالستشرافية الرابعة للتنو  البيولوجي يف العامل. وبالتالي، تسهل نظم املعلومات املر زية للموارد ا   

 اهليئة مع املنشرات، عملية اإلبالغ بالنسبة للبدان. 

 

 الرتتيبات الداعمة لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات 
 

سرراعد عدد من الرتتيبات اجلديدة، ُأنشررئت خالل العقد املاضرري، اهليئة على حتقيق النتائج املطلوبة منها يف   -11

 مجيع مراحل دورة عملها: 

 

 إنشاي أجهزة فرعية جديدة
 

عة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية،             ومجم، 2009أنشررررأت اهليئة، يف عام   

لإلشررررراف على إعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل، وتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد  

، أنشررأت اهليئة جمموعة العمل الفنية املخصررصررة املعنية باحلصررول على    2011الوراثية احلرجية. ويف عام 

ستبداهلا يف عام     سم املنافع املرتتبة عليها، اليت مت ا بفريق اخلرباي  2013املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقا

أت اهليئة خالل دورتها  ، أنش 2015الفنيني والقانونيني املعا باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. ويف عام   

اريخرية، جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصررصررة املعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة،   

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

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

اة االتصررررال الوطنية اهليئة يف عملها على القطاعات الفرعية املختلقة للموارد الوراثية            يدعم عدد  بري من نق   

ئة املنسررررقون                   مل اهلي يدعم ع ية  ية احليوان لة املوارد الوراث حا عة، ويف  ية والزرا غذ والتنو  البيولوجي لأل

لقطاعية/املنسرررقني لدى  وقد أقّرت اهليئة يف دورتها اريخرية، بالدور الرئيسررري لنقاة االتصرررال ا  26.الوطنيون

اهليئة، ودعت أعضررراي اهليئة إىل ترشررريح نقاة اتصرررال وطنية لدى اهليئة، باإلضرررافة إىل نقاة االتصرررال     

بلدًا نقاة اتصال وطنية لدى اهليئة. وأيضًا، ال  72ويف غضون أقل من تسعة أشهر، رشح  27.القطاعية/املنسقني

 باستمرار. يزال عدد نقاة االتصال القطاعية اريخرى يزداد

 

 ندوات إعالمية خاصة
 

صلة إما بالدورة          ضيع حمددة ذات  سبق دوراتها العادية، ملوا صة، ت صلت اهليئة تكريس ندوات إعالمية خا وا

أو مبواضرررريع ذات أهمية خاصررررة ملنظمة اريغذية والزراعة واهليئة. وضلت املواضرررريع اليت غط تها الندوات  

(و واحلصررول على املوارد الوراثية وتقاسررم  2007مل املتعدد السررنوات )اإلعالمية اخلاصررة ما يلي: برنامج الع

ها )    نافع ناخ ) 2009م عة )     2011(و وتغري امل ية والزرا غذ غذائي  2013(و والتنو  البيولوجي لأل (و واريمن ال

(2015).28  

 

 الشرا ات
 

صكوك و          شر اي جدد، مبا يف ذلك املنظمات وال سب  شر اي و  صلت اهليئة التعاون مع ال شبكات الدولية    وا ال

واإلقليمية والوطنية. وقد سرررجلت اهليئة رًيًا تعاونها مع اجلهاز الرئيسررري للمعاهدة الدولية بشرررأن املوارد  

ومر ز التعاون الدولي للب ث    30،وأمانة املنتدى العاملي للب ود الزراعية      29،الوراثية النباتية لألغذية والزراعة      

 32.اتفاقية التنو  البيولوجيوأمانة  31،الزراعي من أجل التنمية

  

                                                      
  contact/en/-about/national-http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa  .التالي:تفاصيل االتصال متوفرة على العنوان   26
 Report15/15-CGRFA/ بالوثيقة 76الفقرة   27
28  .  http://www.fao.org/nr/cgrfa/events/en/ 
 Report09/12-CGRFA/اي بالوثيقة املرفق ز  29
 Inf. 15/15-CGRFA/34.الوثيقة   30
  Inf. 15/15-CGRFA/33.الوثيقة   31
   Inf.11/13-CGRFA/11و Inf. 09/12-CGRFA/8 الوثيقتان  32

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

هدة                -12 عا فاوض على امل ية، وعلى الت بات ية الن ها على املوارد الوراث ئة قد ر زت معظم عمل على الرغم من أن اهلي

، حققت اهليئة خالل العقد املاضررري تقدمًا  2001الدولية بشرررأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، حتى العام 

 بريًا يف التنفيذ التدر ي لواليتها املوسررررعة. وقد تناولت عددا  بريا من القطاعات اجلديدة للموارد الوراثية لألغذية                  

والزراعة، وأعدت صررركو ا متعددة قطاعية ومشررررت ة بني القطاعات. وقد ًح برنامج العمل املتعدد السرررنوات للهيئة   

ومعاجلة االجتاهات والتطورات اجلديدة، مثل          33،ي املراجع للمنظمة مبوايمة عملها بالكامل مع اإلطار االسرررررتاتيج         

اعتماد بروتو ول ناغويا بشرررأن احلصرررول على املوارد الوراثية وتقاسرررم املنافع الناشرررئة عن اسرررتخدامها بطريقة عادلة  

م برنامج املناخ. وقدومنصفة، والرد على القضايا اجلديدة الناشئة وعمليات السياسات، على سبيل املثال، يف جمال تغري 

 العمل املتعدد السنوات أيضًا التوجيه لإلدارات الفنية يف املنظمة، مما ًح هلا بالتخطيط ملساهماتها.

 

ساهمة          -13 سات العاملية للتنو  البيولوجي واملوارد الوراثية، يف تقييم م سيا ساحة ال يتجلى دور اهليئة املعزز على 

صون ا  ستداماً     منظمة اريغذية والزراعة يف  ستخدامًا م ستخدامها ا اليت ختلص إىل أن   ،ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وا

"منظمة اريغذية والزراعة هي سلطة حمرتمة فيما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وهيئة املوارد الوراثية لألغذية 

تابعة للمنظمة توفر املنتدى العاملي الوحيد الذي            تقوم فيه احلكومات بب ث املسررررائل املتعلقة على وجه          والزراعة ال

الت ديد بالتنو  البيولوجي واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة والتفاوض بشررررأنها. وتنعم اهليئة باحرتام شررررديد، وقد                 

  كومات واجلمهورأطلعت تقارير حالة العامل وخطط العمل العاملية وغريها من اريدوات املعيارية أو السياساتية املختلفة احل

وهذه املنتجات املعيارية مفيدة بشررركل خا  يف إطال  البلدان املنخفضرررة   .على أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

بادل                     عة و ذلك على التطورات اليت حتكم ت ية والزرا ية لألغذ نة للموارد الوراث لة الراه لدخل على احلا طة ا واملتوسرررر

الوراثية لألغذية والزراعة. ونظم املعلومات عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للمنظمة                املعلومات ونقل املوارد   

 ."  34حاًة اريهمية يف ظكني أص اب املصل ة من احلصول على املعلومات وتقاًها

 

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

 

هدف   -14 عة )              ت ية والزرا غذ ية لأل ئة املوارد الوراث ية هلي طة االسرررررتاتيج حة )اخلطرة     ( 2027-2018اخل املقرت

االسرتاتيجية(، على الن و الوارد يف املرفق اريول هلذه الوثيقة، إىل دعم اهليئة من خالل نهج اسرتاتيجي، يف جهودها لوقف  

بتشجيع صون تلك املوارد احليوية      فالة اريمن الغذائي العاملي والتنمية املستدامة  الوراثية لألغذية والزراعة، وإىل فقدان املوارد

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

                                                      
 Report15/15-CGRFA/ بالوثيقة.71الفقرة   33

  اخلالصة PC 119/5 الوثيقة  34
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السرررتاتيجية( لتنفيذ برنامج العمل  تعاملت اهليئة، يف املاضرري، مع برنامج العمل املتعدد السررنوات واخلطط )ا -15

،  وثيقتني منفصررررلتني مت حتديثهما يف دورات خمتلفة، وإن  انت متعاقبة على الفور، وبالتالي،             املتعدد السررررنوات 

مع بعضررهما البع . وباإلضررافة إىل ذلك،  انت اريهداف االسرررتاتيجية واريهداف الواردة يف      ظامًانيتكونا متزامنت مل

ذات طابع تشررغيلي بدال من الطابع االسرررتاتيجي. وتهدف اخلطة االسرررتاتيجية   2023-2014اخلطة االسرررتاتيجية 

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

( موايمة عمل اهليئة، مبا يف ذلك اريهداف       2السررررنوات السررررابق والتخطيط لدورات اهليئة، يف أداة ختطيط واحدةو )    

ستدامةو )     صد حالة املوارد الوراثية، مع أهداف التنمية امل ( حتديث املخرجات واإلجنازات  3والغايات االسرتاتيجية ور

لجلسررات العادية اخلمسررة املقبلة للهيئة، مع اريخذ بعني االعتبار للقضررايا اجلديدة والناشررئة اليت قد ترغب   املتوقعة ل

 اهليئة يف معاجلتها.  

 

وسررتواصررل اخلطة االسرررتاتيجية املقرتحة االحتواي على "مهمة" و"رهلية" اهليئة. وسرريتضررمن قسررم "اريهداف    -16

 االسرتاتيجية" أربعة أهداف: 
 

ضرررمان اسرررتخدام وتنمية املوارد الوراثية والتنو  البيولوجي لألغذية والزراعة  االستتتخداا املستتتداا:  (1)

 بطريقة مستدامة، لت قيق اريمن الغذائي العاملي والتنمية املستدامةو

 وقف فقدان املوارد الوراثية لألغذية والزراعةو الصون: (2)

ل احلصرررول املناسرررب على املوارد الوراثية لألغذية تسرررهي احلصتتول ع ا املوارد وتقاستتا منا:ع ا:  (3)

 والزراعة والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامهاو

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

 "املبادئ التشغيلية". صبحليالقسم السابق بشأن "اريهداف والغايات االسرتاتيجية"  تنقيحتم يوس 

 

 التوجه االسرتاتيجي: املوايمة مع أهداف التنمية املستدامة
 

  -، بني اريبعاد الثالثة للتنمية املسررتدامة 2030تدمج أهداف التنمية املسررتدامة خلطة التنمية املسررتدامة لعام   -17

مع أهداف متشررابكة بشرركل وثيق. وتدعو أهداف التنمية املسررتدامة إىل جعل نظم     -االقتصررادية واالجتماعية والبيئية 

هج اسررتهالك وإنتاج أ ثر اسررتدامة. وتدعم الزراعة واريغذية  الزراعة واريغذية أ ثر  فاية واسررتدامة، وإىل الت ول إىل ُن

املتوقع أن حتفز أهداف التنمية     . ومن2030املسررررتدامة الت ديات اإلةائية اريخرى اليت يتناوهلا جدول أعمال عام              

شرة مع      سبعة ع ستدامة ال ستني، عمل وإجرايات احلكومات، والو االت الدولية، واجملتمع      غاياتهاامل سعة وال املئة والت

سات اريخرى، خالل الفرتة ما بني     س صل ة بني اخلطط     2030و 2016املدني، واملن ص اب امل . وقد توائم البلدان مع أ

لقائمة وأهداف التنمية املسررتدامة، أو أنها قد تضررع اسرررتاتيجيات للتنمية قائمة على أهداف التنمية واالسرررتاتيجيات ا
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ساهم  وي وسرتفع البلدان تقارير سنوية بشأن التقدم احملرز حنو حتقيق منشرات أهداف التنمية املستدامة.       35.املستدامة 

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

 

مع اعتماد اللجنة اإلحصررائية التابعة لألمم املت دة ملنشرررات أهداف التنمية املسررتدامة خالل دوراتها السررابعة   -18

لهيئة مع              2016واريربعني املنعقدة يف مارس/آذار    نه من املهم موايمة خمرجات ومراحل اخلطة االسرررررتاتيجية ل ، فإ

ضافة        ستدامة، من أجل حتديد التغيريات اليت حدثت نتيجة لعمل اهليئة. وباإل شرات أهداف التنمية امل خمرجات ومن

ذ العمليات  وتنفي إىل إبالغ أفضررررل عن النتائج، فإن ذلك سرررريسررررمح بالتوفيق بني التنفيذ الوطا خلطط العمل العاملية

 اريخرى، وتسهيل اإلبالغ بالنسبة للبلدان. 

 

يات اليت اعتمدتها اهليئة ملختلف قطاعات املوارد              ةتعكس اريهداف االسرررررتاتيجي    -19 غا املقرتحة اريهداف وال

الوراثية لألغذية والزراعة، وسررتوجه عملية وضررع اريهداف القطاعية اجلديدة. وسررتكون اريهداف اليت اقرتحتها اهليئة  

بالتالي سرررروف تتطلب تعديال يًا وفقا ملوايمتها مع أهداف التنمية املسررررتدامة، ونمر بة وتغطي القطاعات، وحمددة زم

 لبع  اريهداف القطاعية اليت مت االتفاق عليها سابقًا. 

 

 اجلديدة أو املعدلة املخرجات واملعامل البارزة
 

لدوراتها العادية السررررابعة   املخرجات واملعامل البارزةوافقت اهليئة خالل دورتها العادية الرابعة عشرررررة على  -20

ضيف         شرة. وت سعة ع شرة والتا شرة والثامنة ع   خمرجات ومعامل بارزةقرتحة يف مل قها اريول، اخلطة االسرتاتيجية امل ع

للدورة العادية العشرين للهيئة، مع مراعاة القضايا واالجتاهات الناشئة اجلديدة ودورة عمل اهليئة، املكونة من: تقارير    

  .ياساتو التنفيذو والرصد واإلبالغييمات العامليةو صكوك السالبالد والتق

                                                      
دليل ريص اب املصل ة. متوفر على  –الشرو  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:
ضمان وجود نظم إنتاج غذائي  4-2القضاي على اجلو  وتوفري اريمن الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة. اهلدف  -2اهلدف   36

لى ة عمستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تندي إىل زيادة اإلنتاجية واحملاصيل، وتساعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدر

وحتسِّن تدر يا نوعية اريراضي  التكّيف مع تغري املناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحاالت اجلفاف والفيضانات وغريها من الكوارد،

احلفاظ على التنو  اجليا للبذور والنباتات املزروعة واحليوانات اريليفة وما يتصل بها من ارينوا  الربية،  5-2. واهلدف 2030والرتبة، حبلول عام 

م عيد الوطا واإلقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسمبا يف ذلك من خالل بنوك البذور والنباتات املتنّوعة اليت ُتدار إدارة سليمة على  ل من الص

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

تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة جلميع أنوا  الغابات، ووقف إزالة  2-15ووقف تدهور اريراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنو  البيولوجي. اهلدف 

و واهلدف 2020ة زر  الغابات وإعادة زر  الغابات على الصعيد العاملي، حبلول عام الغابات، وترميم الغابات املتدهورة وحتقيق زيادة  برية يف نسب

، حبماية ارينوا  2020اختاذ إجرايات عاجلة وهامة لل د من تدهور املوائل الطبيعية، ووقف فقدان التنو  البيولوجي، والقيام، حبلول عام  15-5

تعزيز التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية، وتعزيز سبل الوصول إىل تلك  6-15املهدَّدة ومنع انقراضهاو واهلدف 

 املوارد، على الن و املتفق عليه 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 عشررررة، برنامج العمل بشرررأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية   -21

ستعراض    38.والزراعة سيتم إجراي ا ستمرة         و شرة. وملعاجلة الت ديات امل سة ع ساد لربنامج العمل خالل الدورة العادية ال

من املقرتح دمج عمل اهليئة بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية يف اخلطة  الناجتة عن تغري املناخ، بطريقة منسقة ومتسقة، 

 االسرتاتيجية املقرتحة، بدال من االستمرار به  ربنامج عمل مستقل. 

 

يتوخى برنامج العمل املتعدد السنوات استعراض العمل املعا بالتنو  البيولوجي والتغذية  ناتج وحمطة إجناز     -22

شرة، اليت طلبت اهليئة فيها من املنظمة أن تقدم تقريرا عن تنفيذ       سابعة ع سية للدورة العادية ال وجيهية اخلطوة الترئي

ظمة صيانة  وتواصل املنامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية يف جمال التغذية. لتعميم التنو  البيولوجي يف السياسات والرب

وحتديث قاعدة بيانات تر يبة اريغذية للتنو  البيولوجي املشرررت ة بني املنظمة والشرربكة الدولية لنظم البيانات اخلاصررة  

املناسررربة وأنشرررطة التوعية العامة،    باريغذية، وتعزيز النظم الغذائية الصررر ية، مبا يف ذلك من خالل توفري املعلومات

والتعرف على الثقافات الغذائية التقليدية والوطنية واحمللية، واسررررتخدام احلوافز االجتماعية واالقتصررررادية على طول 

 سلسلة العرض.
 

 القضايا الناشئة
 

مع التطور السررريع للتكنولوجيات احليوية اجلديدة، مثل التسررلسررل الكامل للجينوم وتعديل اجلينات، ومع     -23

إمكانية وجود جمموعة  املة آلثارها، على الرتبية واالختيار، واحلصررول عليها وتقاسررم منافعها، وتنمية القدرات، قد   

 يلي:  ما خمرجاتها ومعاملها البارزةترغب اهليئة يف أن تضيف إىل 
 

         صون املوارد الوراثية ساتية للتكنولوجيات احليوية اجلديدة الستخدام وتنمية و سيا ستعراض لألبعاد الفنية وال ا

لألغذية والزراعة بطريقة مسرررتدامة )ضرررمن إطار التكنولوجيا احليوية يف الدورة السرررابعة عشررررة هليئة املوارد 

 الوراثية لألغذية والزراعة(

 اجلينومية وتقاسررم املنافع املسررتمدة منها )ضررمن إطار احلصررول على املوارد وتقاسررم     احلصررول على املعلومات

 منافعها يف الدورة الثامنة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة(

 

ومع  نظرت اهليئة خالل دورتيها اريخريتني يف موضرو  اريهداف واملنشررات  مسرألة مشررت ة بني القطاعات.      -24

ط معظم العمل الفعلي على اريهداف واملنشرات بالقطاعات الفردية احملددة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.  ذلك، يرتب

ومبا أن القضايا املنهجية واملشرت ة فيما يتعلق باريهداف واملنشرات قد مت حلها يف الغالب، من املقرتح النظر يف املستقبل 

 . جزي من اريقسام القطاعية للخطة االسرتاتيجية يف مسألة اإلبالغ عن املنشرات القطاعية

 

شرات، وعن أهدافها           -25 ضاي، عن التطورات املتعلقة باريهداف واملن سب االقت صل اهليئة تقديم التقارير، ح ستوا

سياق قطاعي،          سألة يف  ستدامة. ولذلك، قد ترغب اهليئة يف معاجلة هذه امل ساهمات يف أهداف التنمية امل وغاياتها،  م

 ي: ما يل خمرجاتها ومعاملها البارزة،ذلك يف استعراض خطتها االسرتاتيجية. وقد ترغب اهليئة يف أن تضيف إىل و 
 

                                                      
 /e.pdf009bl-/a3http://www.fao.org .متوفر على العنوان التالي:   38

http://www.fao.org/3/a-bl009e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bl009e.pdf
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   استعراض لغايات ومنشرات اريهداف االسرتاتيجية للهيئة املشرت ة بني القطاعات )ضمن إطار اإلدارة يف الدورة

 .والزراعة(السابعة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية 
 

طار التقرير                   عات ضررررمن إ طا ئة املشرررررت ة بني الق لهي يذ اريهداف االسرررررتاتيجية ل ناول اسررررتعراض تنف سرررريتم ت

 املرحلي/التقييم/استعراض اخلطة االسرتاتيجية.

 

 التنو  البيولوجي لألغذية والزراعة وص ة اإلنسان
 

باإلضررافة إىل اآلثار املباشرررة على التغذية، هناك العديد من التفاعالت بني اإلنتاج الزراعي والتنو  البيولوجي   -26

ويهدف نهج "ص ة واحدة" إلدارة النظم اإليكولوجية إىل احلد من االضطرابات اليت    لألغذية والزراعة وص ة اإلنسان.   

الظهور احملتمل ملسرررببات اريمراض اجلديدة، أو احلد منه، من أجل   ال لزوم هلا على النظم الطبيعية، وبالتالي جتنب

ساهم النظم        شأ واريمراض املنقولة. وت صابات بها، مبا يف ذلك اريمراض احليوانية املن احلد من خطر اريمراض املعدية واإل

دام املبيدات واملدخالت   يف زيادة اإلنتاج بطريقة مسررررتدامة، واحلد من اسررررتخ         اإليكولوجية الزراعية املتنو  بيولوجيا    

الكيميائية اريخرى، ورمبا خف  مقاومة مضرررادات امليكروبات، ومجيعها عوامل قد تسررراهم يف فوائد تعود على صررر ة 

اإلنسرررران والبيئة. وُيسررررتخدم التكيف القائم على النظم اإليكولوجية لل د من خماطر الكوارد والتخفيف من آثارها،           

سان واحلفاظ على التنو  البيولوجي والنظم اإليكولوجية       والتكيف مع تغري املناخ، مع اخت ص ة اإلن ساهم يف  اذ تدابري ت

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

    مذ رة مفاهيمية بشررأن التنو  البيولوجي لألغذية والزراعة وصرر ة اإلنسرران )يف الدورة السررابعة عشرررة هليئة

 د الوراثية لألغذية والزراعة(املوار

  الروابط بني التنو  البيولوجي لألغذية والزراعة وصرر ة اإلنسرران: حتديد اريولويات )يف الدورة التاسررعة عشرررة

 هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة(.

 

 إدارة اخلطة االسرتاتيجية
 

دوريا/ اسررتعراضررا للخطة االسرررتاتيجية لكن من     تتوخى اخلطة االسرررتاتيجية املقرتحة تقريرا مرحليا/تقييما -27

ضافة      سرتاتيجية للهيئة يف  ل دورة من دوراتها. وباإل دوراتها املقبلة. وقد يبدو من املفيد النظر يف حالة تنفيذ اخلطة اال

التخطيط  وإىل ذلك، وبالنظر إىل الطبيعة املتوالية للخطة االسررررتاتيجية، هناك حاجة إىل حتديث اخلطة االسررررتاتيجية 

 احملدد للدورات، بشكل منتظم.
 

 التوجي ات املط وبة –رابعًا 
 

إن مجاعة العمل مدعوة إىل اسرررتعراض التقدم الذي أحرزته اهليئة على مدى العقد املاضررري، ومراجعة وتنقيح  -28

  1املرفق لوارد يف (، على الن و ا2027-2018مشررررو  اخلطة االسررررتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ) 

  هلذه الوثيقة، وحبسب االقتضاي. 
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 1 املر:ق

 

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

 

 بيان احملتويات

 

 

 الفقرات

 الرهلية، واملهمة اريساسية، واريهداف االسرتاتيجية، واملبادئ التشغيلية

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

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

 10 – 9 .............................................................................................. الشرا ات -ثالثًا 

 (2027 - 2018) املخرجات واملعامل البارزة - 1املرفق 

 التخطيط للدورتني السابعة عشرة والثامنة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  - 2املرفق 
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 الرؤية

ستخدامه دعما      شجيع ا ستدامة، من أجل     صون التنو  البيولوجي لألغذية والزراعة وت لألمن الغذائي العاملي وللتنمية امل

 .أجيال احلاضر واملستقبل

 األساسية امل مة

مشرررت ًا جلميع البلدان، حيث إن البلدان مجيعها تعتمد على  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ظثل شرراغاًلاعرتافًا بأن 

والزراعة اليت يكون منشررررنها يف أما ن أخرى، تسررررعى هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة         املوارد الوراثية لألغذية   

 لألغذية والزراعة، وإىل  فالة اريمن الغذائي العاملي والتنمية املسررررتدامة            الوراثية  )اهليئة( جاهدة إىل وقف فقدان املوارد    

 قق من  واملنصف للمنافع اليت تت  بتشجيع صون تلك املوارد واستخدامها املستدام، مبا يف ذلك تبادهلا، والتقاسم العادل     

 .استخدامها

 األهداف االسرتاتيجية

اريهداف االسرررتاتيجية للهيئة مشرررت ة بني القطاعات وتتماشررى مع أهداف التنمية املسررتدامة، واخلطة االسرررتاتيجية  

 .يتشي للتنو  البيولوجي التابعة هلاآوأهداف  2020-2011للتنو  البيولوجي للفرتة 

 وظاشيًا مع مهمتها، فإن أهداف اهليئة االسرتاتيجية هي  التالي: 

 االستخداا املستداا: 1اهلدف 

 ضمان استخداا وتنمية املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل مستداا 

 لتحقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية املستدامة

من خالل االسرررتمرار يف اسرررتخدام وتنمية املوارد الوراثية  ضرررمان وجود نظم إنتاج غذائية وزراعية مسرررتدامة،اهلدف: 

تنفيذ ممارسرررات زراعية متينة تندي إىل زيادة اإلنتاجية دعم ووالتنو  البيولوجي لألغذية والزراعة بشررركل مسرررتدام،  

مواجهة  واحملاصررريل، وتسررراعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف مع تغري املناخ وعلى  

ضي والرتبة،         سِّن تدر يا نوعية اريرا ضانات وغريها من الكوارد، وحت شديدة وحاالت اجلفاف والفي أحوال الطقس ال

 2030حبلول عام 

 املنشر: ] ينبغي أن يعاجل املنشر)سيتم وضعه( مستوى املوارد الوراثية، ومستوى نظام اإلنتاج واملناظر الطبيعية(

 اثيةصون املوارد الور: 2اهلدف 

 وقف :قدان املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

اهلدف: احلفاظ على التنو  اجليا للنباتات املعرضررة للخطر واحليوانات اريليفة وما يتصررل بها من ارينوا  الربية، يف   

 .2020برامج الصون على املديني املتوسط أو الطويل، حبلول عام 

وأقرتها هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةو وال تزال املنشرررات للموارد   املنشررر: ]ُوضررعت املنشرررات هلذا اهلدف    

 الوراثية احلرجية قيد التطوير.[
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 : احلصول ع ا املوارد الوراثية وتقاسا منا:ع ا3اهلدف 

 تيسري احلصول املناسب ع ا املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والتقاسا العادل واملنصف ل منا:ع

 عن استخدام االناشئة 

بطريقة مسررتدامة من خالل التقاسررم العادل واملنصررف   واسررتخدامه اهلدف: صررون التنو  البيولوجي لألغذية والزراعة 

للمنافع الناشرررئة عن اسرررتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة بها، مبا يف ذلك عن طريق  

 .2030نقل التكنولوجيا والتمويل، حبلول عام ارد الوراثية لألغذية والزراعة، وتعزيز احلصول املناسب على املو

قل                 قات املوحدة لن فا قا لالت بادل وف يات الت عه( الروابط بني عمل عاجل املنشررررر )سرررريتم وضرررر املنشررررر: ]ينبغي أن ي

 ألغذية والزراعة.[للتنو  البيولوجي ل املواد/الرتاخيص، أو ما يعادهلا، وحالة االستخدام والصون املستدامني

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

اهلدف: مشررار ة املزارعني والرعاة والصرريادين وسرركان الغابات يف صررنع القرار، على املسررتوى الوطا، وبشررأن مجيع  

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

زارعني والرعاة والصيادين وسكان الغابات يف التدابري التشريعية     املنشر: ]ينبغي أن ير ز املنشر )سيتم وضعه( على مشار ة امل      

 واإلدارية والسياسات ذات الصلة بالصون واالستخدام املستدامني للموارد الوراثية والتنو  البيولوجي لألغذية والزراعة.[
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 التشغي ية املبادئ

شرتكة   القطاعية واملسائل امل  بالسياسات واملسائل    تضط ع اهليئة بدور تنسيقي وتتعامل مع املسائل املتص ة      :1املبدأ 

 .الوثيقة الص ة باألغذية والزراعة بني القطاعات يف األمور املتص ة بصون املوارد الوراثية

الوراثية لألغذية والزراعة،   توجه اهليئة وترصد سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها املتعلقة باملوارد     - 

 تيجية للمنظمة.يف إطار اريهداف االسرتا 

نها  أخرى، ومن بي ُتبقي اهليئة قيد االسررتعراض املسررتمر املسررائل ذات الصررلة املتناولة يف منتديات   - 

لألغذية والزراعة واسرتخدامها    التطورات على صرعيد السرياسرات، فيما يتعلق بصرون املوارد الوراثية    

 استخدامها.من  املستدام والتقاسم العادل واملنصف للمنافع اليت تت قق

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

 تشرررررف اهليئررة على اإلعررداد الرردوري للتقييمررات العررامليررة بشرررررأن املوارد الوراثيررة والتنو       - 

 إقررامررة نررظررام أو نررظررم مررعررلررومررات عرراملرريررة          و الرربرريررولرروجرري لررألغررذيررة والررزراعررة،      

 . ، حبسب االقتضاياملوارد الوراثية ذات الصلة دعمًا هلذا الدور شاملة عن

  عمل لكفالة صون املوارد  تسعا اهليئة جاهدة إىل التوصل إىل توا:ق دولي يف اآلراء بشأن سياسات وبرامج       :3املبدأ 

التقاستتا العادل   الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستتتخدام ا املستتتداا، :ضتت  عن

 .واملنصف ل منا:ع اليت تتحقق من استخدامه

ية بشرررررأن املوارد              -  ياسرررررات دول فاوض على سرررر يًا للت يًا دول تدى حكوم ئة من ية  توفر اهلي  الوراث

 لألغذية والزراعة

صكوك اليت   -  شرف اهليئة على تنفيذ وحتديث خطط العمل العاملية وغريها من ال وارد صون امل  تتناول ت

ستخدامها  والتنو  البيولوجي الوراثية سم    لألغذية والزراعة وا ستدام، و ذلك التقا ص  العادل امل ف واملن

 .للمنافع اليت تت قق من استخدامها

 تستجيب اهليئة للتطورات يف املنتديات اريخرى، حيثما  ان ذلك مالئما. - 

سات الوطنية واإلق يمية بشأن      تساها اهليئة يف  :4املبدأ  سيا  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتشجع تعزيز ال

 التعاون يف جمال بناء القدرات

تدعم اهليئة أو تعزز سياسات وبرامج وطنية وإقليمية بشأن املوارد الوراثية والتنو  البيولوجي لألغذية  - 

شئ      سري تنفيذ خطط عمل عاملية للموارد الوراثية، وُتن سيما بتي سيقية   والزراعة، ال شجيع   لآليات تن ت

 اجلهات الفاعلة. التعاون الوطا واإلقليمي عرب القطاعات ذات الصلة وفيما بني
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ونوا اهليئة لكي يك حتدد اهليئة وُتيسر توافر موارد مالية وبشرية وعلمية وفنية وتكنولوجية ريعضاي - 

 ولتنفيذ السياساتاخلطة االسرتاتيجية للهيئة  خمرجات ومعاملقادرين على املساهمة النشطة يف حتقيق 

 والتوصيات اليت تضعها اهليئة.

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

توسيع نطاق مشار ة أص اب  أجل حتسني فهم أهمية التنو  البيولوجي لألغذية والزراعة عمال على

 والزراعة. املوارد الوراثية لألغذيةاملصل ة يف صون واستخدام 

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

تيسر اهليئة وتشرف على التعاون بني املنظمة واريجهزة احلكومية الدولية وغري احلكومية اريخرى  - 

 ذات الصلة.

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

والكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، ما بني الشر اي الدوليني الذين يتناولون قضية التنو  البيولوجي 

 لألغذية والزراعة، وذلك لتيسري تبادل اخلربات وإقامة شرا ات جديدة. 

املفاوضات يف  ة مع اريجهزة الدولية اريخرى ذات الصلة إىل  فالة أن تراعيويسعى تعاون اهليئ - 

مكونات التنو  البيولوجي ذي  املنتديات اريخرى االحتياجات اخلاصة للقطا  الزراعي، مع مراعاة مجيع

 الصلة باريغذية والزراعة.

اجملتمع املدني  نظماتوستعمل اهليئة بهمة على زيادة مشار ة مجيع أص اب املصل ة، من قبيل م - 

املنتجني، ومنسسات وصناعات الرتبية،  ومنظمات املنتجني، مبا يشمل املنظمات اليت ظثل املرأة وصغار

 جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ومنظمات القطاعني العام واخلا  اليت تعمل يف
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 (2027-2018األساس املنطقي ل خطة االسرتاتيجية ) – أواًل

 

صيل، والثروة احليوانية، والكائنات     -1 إن التنو  البيولوجي لألغذية والزراعة من أهم املوارد على اريرض. فاحملا

هي اليت تشرركل شرربكة    –آالف ارينوا  وتنوعها الوراثي  -املائية، وأشررجار الغابات، والكائنات الدقيقة والالفقاريات 

غذية يف العامل. ويسررررهم التنو  البيولوجي لألغذية والزراعة يف حتقيق         التنو  البيولوجي الذي تعتمد عليه إمدادات اري    

اريمن الغذائي والتغذوي ويف اسررررتدامة سرررربل املعيشررررة، وهو الذي يدعم من خالل تقديم خدمات النظم اإليكولوجية               

تمرار، مثل ة املتغرية باس التنظيمية والداعمة، القدرة الطبيعية على التكيف مع الديناميات البيئية واالجتماعية االقتصادي 

 ةو السكان، واريفضليات الغذائية، واالحتياجات التغذوية، وتغري املناخ.

 

وتسررعى اهليئة، وعيًا منها بأهمية  ل عنصررر من عناصررر التنو  البيولوجي لألغذية والزراعة بالنسرربة لألمن     -2

غذية والزراعة واسررتخدامها بصررورةد مسررتدامة، والتقاسررم  الغذائي العاملي والتغذية، إىل التكفل بصررون املوارد الوراثية لأل

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

 

. وقد اعتمدت اهليئة خطة اسرررتاتيجية 200739وتعمل اهليئة مبوجب برنامج عمل متعدد السررنوات منذ عام  -3

واسررتعرضررت اخلطة االسرررتاتيجية وبرنامج العمل املتعدد السررنوات يف السررنوات التالية. ويف عام    2009لتنفيذه يف عام 

، اليت  2023 – 2014، اعتمدت اهليئة اخلطة االسرررررتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لفرتة            2013

للهيئة، ومذ رات تفسررريية عن اريسرراس     تعتمد برنامج العمل املتعدد السررنوات وحتتوي على اريهداف االسرررتاتيجية  

املنطقي للخطة االسرررتاتيجية وعن تنفيذها، باإلضررافة إىل بيانات رهلية اهليئة ومهمتها اريسرراسررية وأهدافها وأغراضررها   

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

 

هذه اخلطة االسرررتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اخلطة االسرررتاتيجية( مجيع النسررخ  وتلغي  -4

املخرجات  1املرفق السرررابقة لربنامج العمل املتعدد السرررنوات واخلطط االسررررتاتيجية، وحتل حملها. وهي تتضرررمن يف 

خططا أ ثر تفصررريال لدورتي اهليئة املقبلتني.  2املرفق جللسرررات اهليئة العادية اخلمسرررة القادمة، ويف   واملعامل البارزة

 وسيتم استعراض وحتديث اخلطة االسرتاتيجية ، مبا يف ذلك مرفقاتها، حسب االقتضاي يف  ل دورة من دورات اهليئة. 

 

 التنفيذ والرصد واالستعراض –ثانيًا 

 

اخلطة االسرتاتيجية عبارة عن جمموعة من    تسرتشد اهليئة يف تنفيذ واليتها بهذه اخلطة االسرتاتيجية. وهذه     -5

ن اسررتعراض هذه   مرنة وتبقيها اهليئة قيد االسررتعراض املسررتمر. وسرريمك    ياملخرجات واملراحل املتجددة، وبالتالي فه

اخلطة االسرررتاتيجية اهليئة من تقدير التقدم احملرز يف عملها حنو حتقيق أهدافها الطموحة، ملعاجلة وجتميع املسررائل  

                                                      
 .املرفق هاي Report 07/11-CGRFA/الوثيقة   39

 Inf. 15/15-CGRFA/29الوثيقة   40
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دة والناشئة يف جمال املوارد الوراثية والتنو  البيولوجي لألغذية والزراعة، وملراعاة التطورات والعمليات اجلديدة يف  اجلدي

 املنتديات اريخرى ذات الصلة.  

 

ولتنفيذ هذه اخلطة االسرتاتيجية، تواصل اهليئة اعتمادها على الدعم الذي تتلقاه من اريجهزة التابعة هلا، مبا   -6

يف ذلك جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية. وتقدم جمموعات العمل الفنية احلكومية املشورة للهيئة بشأن املسائل     

ىل  وتصرردر توصرريات إتقع ضررمن اختصررا   ل منها. وهي تقدم املشررورة  املتصررلة بالتنو  البيولوجي يف اجملاالت اليت

 .اهليئة بشأن هذه املسائل، وتنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية

 

وتتوقع اهليئة، عن طريق هذه اخلطة االسرررتاتيجية، مواعيد إعداد تقييماتها العاملية وطرحها عن حالة التنو   -7

 ية والزراعة يف العامل، مبا يف ذلك عن حالة املوارد الوراثية احليوانية والنباتية واحلرجية واملائية. البيولوجي لألغذ

 

يتوقف النجاح يف تنفيذ هذه اخلطة االسرررررتاتيجية على الدعم الذي يقدم عن طريق برنامج العمل             وسرررروف  -8

ية، فضررررالً        ئة موارد من خارج امليزان ية يف املنظمة، وعلى تعب ية اريخرى       وامليزان لدول  عن الشرررررا ات مع املنظمات ا

 ومساهماتها يف هذا الشأن. 

 

 الشراكات –ثالثًا 

 

حتقيق أهدافها وأغراضررها االسرررتاتيجية، ودعم تنفيذ برنامج العمل املتعدد السررنوات، سررتواصررل  سررعيًا وراي  -9

صلة،           ضافة إىل التآزر مع الو االت املتخصصة واتفاقيات اريمم املت دة ذات ال شرا ات قوية باإل اهليئة جهودها إلقامة 

تعاونها مع مرا ز الب ود الزراعية الدولية،        فضرررراًل عن املنظمات احلكومية الدولية اريخرى.  ما سررررتزيد اهليئة من        

مات                     لدولي، ومنظ ية، واجملتمع ا ية واإلقليم لدول ية ا مات غري احلكوم ية، واملنظ ية واإلقليم ية الوطن مات العلم واملنظ

 املنتجني، وو االت التمويل ذات الصلة، والقطا  اخلا .

 

اون يف جمال التنو  البيولوجي لألغذية والزراعة، أقامت  لتنفيذ هذه اخلطة االسرررتاتيجية وتعزيز التعوتيسررريًا  -10

براجمها وأنشرطتها املتعلقة  سرياسراتها و  اهليئة عملية تشراور مر زة، دعت بها املنظمات الدولية إىل تقديم معلومات عن  

 .باملوضوعات اليت هلا أولويتها يف  ل دورة من دورات اهليئة العادية
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  (2027 - 2018) واملعامل البارزةاملخرجات  – 1املر:ق 

 الدورة

 احلادية والعشرون

2027 

 الدورة

 العشرون

2025 

 الدورة

 التاسعة عشرة

2023 

 الدورة

 الثامنة عشرة

2021 

 الدورة

السابعة عشرة 

2019 

 

 املسائل القطاعية

تعراض اخلطررة       اسرررر

العاملية للموارد الوراثية    

 احليوانية

لثررالررث           ير ا قر ت ل عرض ا

حلررالررة املوارد الوراثيررة      

احلرريرروانرريررة لررألغررذيررة   

 والزراعة يف العامل 

اسررتعراض تنفيذ خطة العمل  

العررامليررة للموارد الوراثيررة           

 احليوانية 

املوارد الوراثيتتة  

 احليوانية

استعراض تنفيذ العناصر     

نة        مبدو لة  ذات الصرررر

السررلوك بشررأن الصرريد   

 الرشيد 

 تطوير العناصرررر ذات 

سلوك    الصلة مبدونة ال

شيد       صيد الر شأن ال ب

 واريدوات املرتبطة بها

املوارد الوراثيتتة 

 املائية

مل      طة الع اسررررتعراض خ

العررامليررة لصررررون املوارد  

الرروراثرريررة احلرررجرريررة     

واسررررتخدامها املسررررتدام    

 وتنميتها 

لثرراني           لتقرير ا عرض ا

حلررالررة املوارد الوراثيررة 

 احلرجية يف العامل

ستعراض تنفيذ خطة    ا

العمل العاملية لصرررون 

املررروارد الررروراثرريررة   

احلرجية واستخدامها  

 املستدام وتنميتها 

املوارد الوراثيتتة 

 احلرجية

مل املعا     اسررررتعراض الع

قة          لدقي نات احلية ا كائ بال

 والالفقاريات 

اسررررتعراض العمررل املعا          

قة            لدقي ية ا نات احل كائ بال

 والالفقاريات 

كائنات احلية        ال

التتتدقتتتيتتتقتتتة    

 وال :قاريات

اسررتعراض تنفيذ خطة 

ية         ثان ية ال عامل مل ال الع

للموارد الوراثية النباتية 

 لألغذية والزراعة 

اسرررتعراض خطة العمل  

ية للموارد        ثان ية ال عامل ال

الوراثية النباتية لألغذية 

 والزراعة 

لة       لث حلا ثا عرض التقرير ال

املوارد الوراثيررة النبرراتيررة          

 لألغذية والزراعة يف العامل 

املوارد الوراثيتتة  

 النباتية 

 املسائل املشرتكة بني القطاعات

عرض التقرير الثرراني         

حلالة التنو  البيولوجي 

لألغررذيررة والزراعررة يف 

 العامل

نو               ت ل بعررة حررالررة ا متررا

البيولوجي لألغذية والزراعة     

 يف العامل

لة التنو           حا عة  تاب م

البيولوجي لألغررذيررة   

 والزراعة يف العامل

نوع         ت ل حتتالتتة ا

التتبتتيتتولتتوجتتي    

لتتتتألغتتتتذيتتتتة   

 والتتتتتزراعتتتتتة 

 يف العامل

اسرررتعراض الصررركوك  

القائمة لل صرررول على 

 املوارد واقتسرررام املنافع

ملوارد         لى ا ع ثرهررا  وأ

لألغررذيررة         ثيررة  لورا ا

 والزراعة

اسررتعراض الصرركوك القائمة  

املوارد واقتسام  لل صول على

نافع  ها على امل  امل وارد وأثر

 الوراثية لألغذية والزراعة

صر       ستخدام عنا ستعراض ا ا

احلصول على املوارد الوراثية 

 وتقاسم منافعها

احلصررررول على املعلومررات 

املتعلقررة برراملوارد الوراثيررة   

 وتقاسم املنافع النامجة عنها 

اسررتعراض الصرركوك  

القائمة لل صرول على  

سام املنافع املوارد   واقت

وأثرهررا على املوارد      

ثيررة لألغررذيررة        لورا ا

 والزراعة

احلصتتتتول ع ا   

املوارد الوراثيتتة 

 وتقاسا منا:ع ا 
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عمررل        عراض  ت اسررررر

مجاعات عمل اهليئة      

ية بتطبيق وإدماج    املعن

  التكنولوجيات

البيولوجيررة لصررررون  

املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة واسررتخدامها 

 املستدام

اسررررتعراض عمل مجاعات       

ية بتطبيق      ئة املعن مل اهلي ع

  وإدماج التكنولوجيات

ية لصررررون املوارد    البيولوج

عة          ية والزرا غذ ية لأل الوراث

 واستخدامها املستدام

اسررررتعراض اريبعرراد  

الفنية والسررررياسررررية 

لررلررترركررنررولرروجرريررات  

 احليوية اجلديدة

التكنولوجيتتات         

 احليوية 

استعراض العمل بشأن    

ملنرراخ       غري ا ملوارد  ت وا

 الوراثية

شأن تغري      ستعراض العمل ب ا

 املناخ واملوارد الوراثية

 تغري املناخ  

ي التنو  البيولوجالروابط بني   

صرررر ة   ولألغذية والزراعة    

 اإلنسان: حتديد اريولويات 

شأن    مذ رة مفاهيمية ب

جي               لو يو ب ل نو  ا ت ل ا

لألغررذيررة والزراعررة    

 وص ة اإلنسان 

 الصحة 

بشررررأن اسررررتعراض العمل    

 التنو  البيولوجي والتغذية

اسررررتعراض العمررل        

بشررررررأن الررتررنررو      

 البيولوجي والتغذية

 التغذية  

مرحلي/         ير  قر يم     ت ي ق  ت

عراض      ت دوري/ اسررررر

 اخلطة االسرتاتيجية

قرير مرحلي/         قييم     ت  ت

عراض     ت دوري/ اسررررر

 اخلطة االسرتاتيجية

دوري/   تقييم    تقرير مرحلي/      

اسررررررتررعررراض اخلررطررة     

 االسرتاتيجية

دوري/   تقييم    تقرير مرحلي/      

اسررررررتررعررراض اخلررطررة     

 االسرتاتيجية

 تقييم     تقرير مرحلي/       

عراض     ت دوري/ اسرررر

 اخلطة االسرتاتيجية

اسررررتعراض اريهداف 

واملنشرررات اخلاصررة  

بررأهررداف اهلرريررئررة   

االسررررررتاترريررجرريررة   

املشرررررررت رررة برررني 

 القطاعات

 اإلدارة 
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 الوراثية لألغذية والزراعة: التخطيط ل دورتني السابعة عشرة والثامنة عشرة هليئة املوارد 2املر:ق 

 

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

 

 مسائل قطاعية

      إعررداد تقرير مرحلي عن تنفيررذ خطررة العمررل )الثررانيررة( العررامليررة للموارد 

 الوراثية احليوانية

 وراثية احليوانيةإعداد تقرير موجز عن حالة واجتاهات املوارد ال 

 املوارد الوراثية احليوانية

     لصريد الرشريد واريدوات املرتبطة بها    وضرع عناصرر تتعلق مبدونة السرلوك بشرأن ا

ضررمان االسررتخدام  حلفاظ على قاعدة جينية واسررعة ولتقييم تنفيذها، تهدف إىل ا

 والصون املستدامني للموارد الوراثية املائية

  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملإعداد تقرير موجز عن حالة 

 املوارد الوراثية املائية

            نات يا ية جلمع الب ية، وتطوير عمل جدول زما وميزان عداد مشرررررو  خمطط و إ

 الوطنية إلعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

  شأن تنفيذ خ صون املوارد الوراثية  إعداد تقرير املنظمة املرحلي ب طة العمل العاملية ل

 ةمستدام بطريقةاحلرجية، واستخدامها وتنميتها 

  إعداد التقرير اريول عن تنفيذ خطة العمل العاملية لصررون املوارد الوراثية احلرجية

 تخدامها وتنميتها بطريقة مستدامةواس

 املوارد الوراثية احلرجية 

 ةللموارد الوراثية النباتيلعمل العاملية الثانية إعداد تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة ا 

   تقرير مرحلي عن إعداد التقرير الثالث بشأن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية

 والزراعة يف العامل )مبا يف ذلك مجع البيانات الوطنية(

 املوارد الوراثية النباتية 

 مسائل مشرتكة بني القطاعات

     التنفيذ ملتابعة حالة التنو  البيولوجي لألغذية والزراعة يف            إعداد اسرررررتاتيجية

 العامل

 إعداد تقرير موجز عن حالة التنو  البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل 

حررالررة التنو  البيولوجي 

 لألغذية والزراعة يف العامل

  إعداد اسررتعراض لصرركوك احلصررول على املوارد الوراثية وتقاسررم منافعها وتأثريها

 على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وحتديد العمل املستقبلي

ملوارد       احلصررررول على ا

 الوراثية وتقاسم منافعها  

 التكنولوجيات احليوية استعراض اريبعاد الفنية والسياساتية لعلوم اجلينوم 

  تغري املناخ متابعة التوصيات السابقة للهيئة بشأن هذا املوضو 

 أثر تعميم التنو  البيولوجي يف السرررياسرررات والربامج وخطط   إعداد دراسرررة لتقييم

 العمل الوطنية واإلقليمية حول التغذية، وبشررأن صررون واسررتخدام املوارد الوراثية 

 لألغذية والزراعة

 التغذية 
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           عة ية والزرا ية بشرررررأن التنو  البيولوجي لألغذ فاهيم مذ رة م عداد دراسرررررة و  إ

 وص ة اإلنسان

 الص ة

  اخلطة االسرتاتيجية وخطط العمل العاملية ووثائق السياسات اريخرىاستعراض أثر 

  الغايات واملنشررررات ريهداف اهليئة االسررررتاتيجية املشررررت ة بني    اسرررتعراض

 القطاعات  

 اإلدارة 

  دعوة الصكوك واملنظمات الدولية )مبا يف ذلك املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية

العاملي لتنو  احملاصرريل، واجلماعة االسررتشررارية  لألغذية والزراعة، والصررندوق 

للب ود الزراعية الدولية( إىل اإلبالغ عن عملها يف جمال دعم أنشررررطة اهليئة،          

 وجتميع مدخالتها

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

 

 مسائل قطاعية

   عداد نات         إ يا ية جلمع الب ية، وتطوير عمل جدول زما وميزان مشرررررو  خمطط و

 الوطنية لدعم إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانية يف العامل

           يذ خطة قدم احملرز يف تنف مة عن الت عا عداد تقرير مرحلي توليفي لتوفري نظرة  إ

 العمل العاملية )الثانية(

 ملرحلي بشرررررأن تنفيررذ خطررة العمررل العررامليررة الثررانيررة  إعررداد تقرير املنظمررة ا 

 واسرتاتيجية ظويلها

 إعداد التقرير املرحلي للمنظمات الدولية 

 إعداد تقرير موجز عن حالة واجتاهات املوارد الوراثية احليوانية 

 املوارد الوراثية احليوانية 
 

  بشررأن الصرريد  إعداد تقرير مرحلي عن تنفيذ العناصررر ذات الصررلة مبدونة السررلوك

عدة تهدف إىل احلفاظ على قاات املرتبطة بها لتقييم تنفيذها، اليت الرشررريد واريدو

 جينية واسعة وضمان االستخدام والصون املستدامني للموارد الوراثية املائية

 املوارد الوراثية املائية 

           ية للموارد الورا عامل يذ خطة العمل ال عداد تقرير املنظمة املرحلي بشررررأن تنف ية  إ ث

 احلرجية

    إعداد تقرير مسررتكمل بشررأن إعداد التقرير الثاني بشررأن التنفيذ، والتقرير الثاني

 حلالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل )مبا يف ذلك مجع البيانات الوطنية(

 املوارد الوراثية احلرجية 

 لدقيقة         مراجعة العمل املتعلق بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات الكائنات احلية ا

 والالفقاريات  

                 إعداد وثيقة عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية

 والزراعة، واحتمال استكماهلا

             إعداد مشرررررو  التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 يف العامل

 ة باتياملوارد الوراثية الن

 مسائل مشرتكة بني القطاعات

              عة ية والزرا لة التنو  البيولوجي لألغذ حا عة  تاب يذ م عداد تقرير مرحلي عن تنف  إ

 يف العامل

حرالرة التنو  البيولوجي   

لألغررذيررة والزراعررة يف    

 العامل  

   متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضو 

  احلصرررول على معلومات عن املوارد الوراثية وتقاسرررم إعداد دراسرررة حول إمكانية

 املنافع الناشئة عنها

احلصررررول على املوارد     

 الوراثية وتقاسم منافعها  
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                      ماج ية بتطبيق وإد ئة، املعن لهي عة ل تاب مل ال عات الع مجا مل  اسررررتعراض ع

التكنولوجيات احليوية لصررون واسررتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بطريقة 

 مستدامة

 التكنولوجيات احليوية

  متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضو 

 استعراض تنفيذ العمل بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية 

 تغري املناخ 

  التغذية  متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضو 

 /استعراض للخطة االسرتاتيجية إعداد تقرير مرحلي/تقييم دوري 

   إعداد تقرير عن حالة املوارد البشرررررية واملالية، واحلاجة هلا، لدعم تنفيذ اخلطة

 االسرتاتيجية

 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن اريهداف واملنشرات 

 اإلدارة 

    ية املوارد الوراثدعوة الصكوك واملنظمات الدولية )مبا يف ذلك املعاهدة الدولية بشأن

لألغذية والزراعة، والصررندوق العاملي لتنو  احملاصرريل، واجلماعة االسررتشررارية    

للب ود الزراعية الدولية( إىل اإلبالغ عن عملها يف جمال دعم أنشررررطة اهليئة،           

 وجتميع مدخالتها

 مسائل أخرى  

 


