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فصل 1 - مقدمة



إن معاجلة تغري املناخ أمر حموري إلجياد مستقبل مستدام بالنسبة إىل سكان العامل اآلخذ 
عددهم يف االزدياد، ويكمن حتقيق األمن الغذائي يف صلب هذه اجلهود. ويعترب تغري املناخ 

أحد الدوافع الرئيسية الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي. وإن عوامل اإلجهاد واملخاطر اليت 
يطرحها تغري املناخ ملختلف قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )النباتات واحليوانات 

والغابات واملوارد املائية والالفقاريات والكائنات احلية الدقيقة( متعددة. إال أنه من املتوقع 
أيضا أن تضطلع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بدور هام يف التخفيف من وطأة آثار تغري 
املناخ والتكيف معها دعما للجهود الرامية إىل حتقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية. وميكن 

للموارد الوراثية أن تسهم إىل حد كبري يف جهودنا اهلادفة إىل التصدي لتغري املناخ، إال أن مدى 
تغري املناخ وسرعته سيتجاوزان يف كثري من احلاالت قدرتنا على حتديد هذه املوارد واختيارها 

واستنساخها -ويف نهاية املطاف- استخدامها يف احلقول.

فتغري املناخ يؤثر فعال يف النظم اإليكولوجية الطبيعية ونظم إنتاج األغذية. وتنظر اهليئة 
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، يف تقرير التقييم اخلامس الصادر عنها، املعنون “تغري 
املناخ 2014”، ضمن مجلة أمور أخرى، يف ضعف النظم البشرية والطبيعية واآلثار امللحوظة 
لتغري املناخ وإمكانات التكيف. ويقر التقرير التجميعي الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية 
املعنية بتغري املناخ بأن الزراعة تتيح أوجه تآزر فريدة ميكن أن تسهم يف اجلهود املبذولة 

لتلبية احتياجات العقود املقبلة املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدة آثاره، 
دعما ألهداف األمن الغذائي.

وجيب اختاذ القرارات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف الوقت 
املناسب إذا أريد للزراعة أن تتكّيف مع آثار مناخ يتغري. ويتوقف استخدام املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة يف املستقبل يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره على ضمان بقاء 
املوارد ذات الصلة متاحة. وتتيح هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( منتدى حكوميا دوليا ملناقشة وتطوير املعارف والسياسات 
ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ويكتسي عملها بشأن تغري املناخ أهمية كبرية 

بالنسبة إىل دعم األمن الغذائي العاملي والتنمية املستدامة، ألجيال احلاضر واملستقبل.

ويف يونيو/حزيران 2015، وافق املؤمتر، وهو أعلى جهاز رئاسي يف منظمة األغذية والزراعة، على 
اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف ختطيط التكيف مع تغري املناخ 

على املستوى الوطين. وتهدف هذه اخلطوط التوجيهية، اليت وضعت حتت رعاية هيئة املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة، إىل مساعدة البلدان على إدارة 

املوارد الوراثية كمستودع حموري وأداة يف متناوهلا لتكييف الزراعة وبناء القدرة على الصمود 
يف نظم اإلنتاج الزراعي والغذائي.

 Maria Helena Semedo السيدة
نائبة املدير العام 

منسقة املوارد الطبيعية يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

متهيد
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وافق مؤمتر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، يف دورته التاسعة والثالثني   .1
املعقودة يف يونيو/حزيران 2015 )منظمة األغذية والزراعة، 2015 ألف(، على هذه اخلطوط 

التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف ختطيط التكيف مع تغري املناخ على املستوى 
الوطين )اخلطوط التوجيهية(. وقد أعدت هذه اخلطوط التوجيهية حتت إشراف هيئة املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة احلكومية الدولية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة )اهليئة(. واعتمدت 

اهليئة، يف دورتها العادية الرابعة عشرة اليت عقدت يف أبريل/نيسان 2013، برنامج عمل خاص 
بتغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة )منظمة األغذية والزراعة، 2014 ألف، املرفق 

دال(، ووافقت على وضع هذه اخلطوط التوجيهية. 
ويف يناير/كانون الثاين 2015، أقرت اهليئة اخلطوط التوجيهية لكي يوافق عليها املؤمتر. 

وقد شرعت العديد من البلدان بالفعل يف وضع خطط لدعم مساهمة عملية صون   .2
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها يف التكيف مع تغري املناخ. وغالبًا ما ترتبط هذه 

اخلطط بعمليات أخرى للتكيف على املستوى الوطين. 

ومكّنت عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، ضمن اتفاقية األمم املتحدة   .3
اإلطارية بشأن تغري املناخ )االتفاقية(، البلدان األقل منوًا من حتديد ومعاجلة األولويات امللّحة 

والفورية فيما يتعلق بالتكيف 1 مع تغري املناخ. واستكمااًل للتخطيط على املدى القصري، وضعت 
االتفاقية عملية إلعداد خطط التكيف الوطنية، وقد شرعت العديد من البلدان يف صياغة 

مقدمة
1

التكيف: تعديالت	ي�سببها	االإن�سان	يف	االأنظمة	االإيكولوجية	واالجتماعية	واالقت�سادية	اأو	يف	عمليات	ال�سيا�سات،	وذلك	ا�ستجابة	للمحفزات	املناخية	الفعلية		   1 

واآثارها.	وميكن	التمييز	بني	اأنواع	خمتلفة	من	التكيف،	مبا	يف	ذلك	اال�ستباقي	والتفاعلي،	والتكيف	اخلا�ص	والعام،	والتكيف	امل�ستقل	 	

واملخطط	له. انظر التفاقية الإطارية للأمم املتحدة املعنية بتغري املناخ، 2012، ال�صفحة 13. 	

 /http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/national_adaptation_plans/application/pdf  
naptechguidelines_eng_low_res.pdf  



فصل 1 - مقدمة2

خطط التكيف الوطنية اخلاصة بها. وتشجع هذه العملية البلدان على االنتقال من خربات 
التكيف القصرية املدى واخلربات الفردية األخرى إىل التخطيط الشامل واملتوسط والطويل 

املدى للتكيف مع تغري املناخ. وستكون خطة التكيف الوطنية البيان الرئيسي الحتياجات 
وأولويات التكيف على املستوى الوطين. وتهدف عملية إعداد خطط التكيف الوطنية إىل: )أ( 

احلد من التعرض آلثار تغري املناخ، من خالل بناء القدرة على التكيف والصمود 2؛
و)ب( تسهيل إدراج التكيف مع تغري املناخ يف السياسات والربامج واألنشطة اجلديدة 

والقائمة ذات الصلة. 

ووضعت جمموعة اخلرباء املعنية بالبلدان األقل منوًا التابعة لالتفاقية خطوطًا   .4
توجيهية فنية )اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، 2012( توفر نهجًا شاماًل ميكن ان 
تستخدمه البلدان لتحديد تدابري التكيف اليت تساعد على االستجابة آلثار تغري املناخ وتنفيذها. 

وتتمتع اخلطوط التوجيهية الواردة يف هذه الوثيقة بنفس اهليكل كتلك اليت أعدتها جمموعة 
اخلرباء املعنية بالبلدان األقل منوًا، حبيث ميكنها استكمال واإلسهام يف عملية إعداد خطط 

التكيف الوطنية، ومعاجلة البعد املتعلق باملوارد الوراثية والتخطيط للتكيف. 

وتسعى اخلطوط التوجيهية إىل ضمان مالءمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مع   .5
ختطيط التكيف الوطين العام يف بلد ما، من خالل حتديد أهداف واضحة لصون واستخدام 

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة كجزء من عملية التكيف الوطنية مع تغري املناخ، وضمان 
أقصى مستوى من املشاركة جلميع أصحاب املصلحة. وتسمح العملية بتحديد أهداف حمددة 

جيدًا، ووضع خطط لتحقيقها. وبهذه الطريقة، ميكن أن تدعم اخلطوط التوجيهية حتديد 
املجاالت ذات األولوية لالستثمارات املستقبلية يف جمال صون واستخدام املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة. 

وتستند اخلطوط التوجيهية، يف مجلة أمور، إىل عمل اهليئة السابق بشأن تغري   .6
املناخ، مثل وثائق الدراسات األساسية رقم 53 و 57 و 60، واملعلومات اليت مت احلصول عليها 

من خالل املسح العاملي بشأن الدروس املستفادة عن سبل ووسائل صون التنوع الوراثي 
واستخدامه لبناء القدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ يف النظم الغذائية والزراعة )منظمة 
األغذية والزراعة، 2015 باء(. وهي تأخذ بعني االعتبار خطط العمل العاملية للموارد الوراثية 

النباتية واحليوانية واحلرجية )انظر املرفق باء(، والوثائق ذات الصلة اليت تغطي املوارد الوراثية 
املائية )منظمة األغذية والزراعة، 1995؛ منظمة األغذية والزراعة، 2008(. وقد متت مراجعتها 
خالل حلقة عمل للخرباء ومن قبل مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد 

الوراثية احليوانية واحلرجية والنباتية التابعة للهيئة. 

2 ال�ضعف: درجة	تعر�ص	النظام	اإىل	االآثار	ال�سلبية	لتغري	املناخ،	اأو	عدم	قدرته	على	التعامل	معها،	مبا	يف	ذلك	تقلب	املناخ	وتطرفه.	وال�سعف	هو	دالة	على	طبيعة		

وحدم	ومعدل	تباين	املناخ	الذي	يتعر�ص	له	النظام،	وح�سا�سيته	وقدرته	على	التكيف.	وبالتايل	�سي�سمل	التكيف	اأي�سًا	اأي	جهود	للت�سدي	لهذه	املكونات.		 	

القدرة على التكيف:	)فيم	يتعلق	بتاأثريات	املناخ(:	قدرة	النظام	على	التكيف	مع	تغري	املناخ	)مبا	يف	ذلك	تقلب	املناخ	وتطرفه(	وذلك	لتخفيف	االأ�رضار	املحتملة،		 	

لال�ستفادة	من	الفر�ص	اأو	للتعامل	مع	النتائج.	القدرة على ال�ضمود:	قدرة	نطام	اجتماعي	اأو	بيئي	على	ا�ستيعاب	اال�سطرابات	مع	احلفاظ.	انظر التفاقية الإطارية   	

للأمم املتحدة املعنية بتغري املناخ، 2012، ال�صفحة 13.  
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اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف
 ختطيط التكيف مع تغري املناخ على املستوى الوطين

وتأخذ اخلطوط التوجيهية يف االعتبار خصائص موارد وراثية لألغذية والزراعة   .7
خمتلفة، تواجه حتديات وفرص خمتلفة فيما يتعلق بتغري املناخ. ومع ذلك، فهي تهدف أيضًا 

إىل أن تأخذ يف احلسبان الطبيعة املتداخلة واملتشعبة للعديد من جوانب عملية الصون 
واالستخدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، وفوائد اعتماد نهج متكامل.

 



األساس املنطقي
2

إن معاجلة تغري املناخ أمر أساسي لتحقيق مستقبل مستدام لسكان العامل اآلخذين   .8
يف التزايد، وجيب أن يكون األمن الغذائي يف قلب هذه اجلهود. ويعرض تغري املناخ الزراعة 
والغابات ومصايد األمساك لتهديدات وحتديات كبرية. ويشكل ارتفاع درجات احلرارة وتغري 

أمناط سقوط األمطار والزيادة يف تقلب املناخ وزيادة تواتر األحداث املناخية املتطرفة، 
خماطرا على نظم اإلنتاج والنظم اإليكولوجية الطبيعية ويزيد من هشاشتها. وقد شدد تقرير 

التقييم اخلامس الصادر عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ )اهليئة احلكومية 
الدولية املعنية بتغري املناخ، 2014(، أن تغري املناخ يؤثر بالفعل على مجيع جوانب األمن الغذائي، 

مما يوحي بأن هناك حاجة إىل إسراع وترية التكيف.  

وتشمل املوارد الوراثية اليت تشكل التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تنوع واختالف   .9
احليوانات والنباتات والكائنات احلية الدقيقة اليت حتافظ على هياكل النظام اإليكولوجي 

ووظائفه وعملياته يف نظم اإلنتاج وحوهلا، واليت توفر املنتجات الغذائية والزراعية غري 
الغذائية. ومّتت إدارة التنوع املوجود يف نظم اإلنتاج وحوهلا، أو التأثري عليه، من قبل الرعاة 

وسكان الغابات وصيادي األمساك لعدة مئات من األجيال، ويعكس ذلك تنوع األنشطة البشرة 
والعمليات الطبيعية على حد سواء. وشكل املوارد الزراعية لألغذية والزراعة املادة اخلام اليت 

يعتمد عليها الباحثني واملجتمعات املحلية لتحسني نوعية وخمرجات اإلنتاج الغذائي. 

ويؤثر تغري املناخ على مدى املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتوزيعها وعلى التنوع   .10
الوراثي اخلاص بها. وهو يهدد استمرار وجود أنواع وأصناف وسالالت تتواجد يف أجزاء كثرية 

من العامل، كما أنه يغري طبيعة نظم اإلنتاج حيث تتواجد تلك. ويف نفس الوقت، ينطوي التكيف 
مع تغري املناخ على زيادة استخدام التنوع الوراثي املتواجد يف هذه املوارد للحفاظ، يف مجلة 
أمور، على اإلنتاج الزراعي، ودعم مواصلة تقدمي خدمات النظام اإليكولوجي واحلفاظ على 

سبل العيش يف ظل ظروف متغرية. وحيد فقدان املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو الفشل 
يف استخدام إمكاناتها الكاملة من قدرة البشر على التكيف مع تغري املناخ. ويسط املرفق ألف 

الضوء على أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للتكيف مع تغري املناخ. 
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إن تغري املناخ هو عملية مستمرة، وينبغي احلفاظ على املوارد الوراثية لألغذية   .11
والزراعة وتعبئتها بشكل مستمر ملواجهة التحديات اجلديدة مع تغري الظروف على مدى 

العقود املقبلة. وجيب أن تصبح تدابري التكيف اليت جتعل استخدام اإلمكانات الكاملة للموارد 
الوراثية لألغذية والزراعة، جزءا ال يتجزأ من عملية التخطيط للتكيف على املستوى الوطين، 

املرتبطة بأهداف التنمية الوطنية، واملنسقة مع خطط التكيف للزراعة والغابات ومصايد 
األمساك والبيئة والصحة.



األهداف واملبادئ
3

األهداف
أهداف اخلطوط التوجيهية هي كاآليت:   .12

 
تعزيز استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ    )1(  

ودعم إدراجها يف التخطيط الوطين للتكيف مع تغري املناخ؛   
دعم خرباء املوارد الوراثية واملعنيني بالتكيف مع تغري املناخ وحتديد    )2(  
حتديات وفرص املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مع عملية التكيف     

وتناوهلا؛   
تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة يف املوارد الوراثية يف عملية التخطيط    )3(  

الوطنية للتكيف مع تغري املناخ.    

املبادئ
عملية إدراج التنوع الوراثي يف التخطيط الوطين للتكيف مع تغري املناخ، وفقًا ملبادئ   .13

عملية التكيف الوطين )اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، 2012(:

ليست مقيدة. إن اخلطوط التوجيهية هي صك طوعي ميكن أن يساعد    )1(  
البلدان على اختاذ اخلطوات واألنشطة اليت ميكنها أن تضمن التكيف     
الفعال. ووفقًا ملستوى التقدم يف وضع وتنفيذ خطط التكيف، بإمكان     
البلدان أن ختتار اخلطوات واألنشطة اليت تود االضطالع بها من أجل     

املضي قدمًا؛   
تسعى إىل تعزيز متاسك عملية التكيف وتطوير التخطيط هلا ضمن البلدان،    )2(  

بدال من تكرار بذل اجلهود؛    
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تسهيل اإلجراءات اليت تقوم بها البلدان واليت حتقق مصاحلها. تتمتع البلدان    )3(  
بامللكية الكاملة لعملية ختطيط التكيف على املستوى الوطين يف بلدانها.     
وتسعى العملية إىل تسخري القدرات على املستوى الوطين واالستناد إليها،     

بدعم من خمتلف الشركاء، وحسب االقتضاء؛   
مصممة حبيث ميكن للبلدان رصدها ومراجعتها بانتظام، وحتديث خطط    )4(  
التكيف اخلاصة بها بطريقة متكررة. وهذا األمر مهم، نظرًا إىل أن بيانات     
وتوقعات أفضل نوعية تتعلق باملناخ، وكذلك أي معلومات أخرى مفيدة     

لعملية التخطيط، ستصبح متاحة على حنو متزايد، وسيتم فهم آثار تغري     
املناخ على املديني املتوسط والطويل بطريقة أفضل؛   

مصممة لتحديد الثغرات يف القدرات والتكيف على حنو مستمر، وملعاجلتها.   )5(  
 

وتسعى العملية أيضًا:   .14

إدراج التكيف مع تغري املناخ يف عمليات التخطيط الوطنية القطاعية    )1(  
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، واسرتاتيجياتها وعمليات رصدها؛   

اعتماد نهج شامل يضمن املشاركة الكاملة لعديد من أصحاب املصلحة    )2(  
املعنيني بصون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ومن املرجح    

أن تشمل هذه: الوكاالت واملنظمات واملؤسسات ذات الصلة؛    
املزارعني والرعاة وصيادي األمساك وسكان الغابات واملنظمات اليت     
متثلهم؛ أصحاب املعارف التقليدية والعلماء؛ وجمموعات املستهلكني.    
األخذ يف االعتبار للجهود الوطنية القائمة يف قطاعات املوارد الوراثية    )3(  

لألغذية ذات الصلة، واالستناد إىل اجلهود الوطنية لتنفيذ خطط العمل     
العاملية املتفق عليها، وحتقيق أقصى قدر من التآزر بني خمتلف قطاعات     

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛   
جتربة نهج تعزز عملية تكرارية وتستند على األدلة؛  )4(  

عكس األبعاد الدولية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتعزيز التعاون فيما    )5(  
بني البلدان؛   

مشل تدابري تعزز صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتوافرها     )6(  
واستخدامها، واليت تعكس نهج النظام اإليكولوجي إلدارة املوارد الوراثية     

لألغذية والزراعة.   



العناصر واخلطوات
4

لتسهيل الروابط املباشرة مع عملية التخطيط الوطنية للتكيف، تّتبع اخلطوط   .15
التوجيهية نهج وهيكل اخلطوط التوجيهية التقنية خلطة التكيف الوطنية. وتنطوي العملية 

على أربعة عناصر حيتوي كل منها على عدد من اخلطوات املقرتحة. وينبغي النظر إىل 
العناصر واخلطوات كجزء من عملية تكرارية متصلة حيث يتم رصد النجاحات أو اإلخفاقات، 

ويتم تغذية النتائج يف العملية مرة أخرى، كما هو موضح يف الشكل1. 
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الشكل 1
العناصر واخلطوات إلدراج املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط الوطين للتكيف

ألف 1: بدء وإطالق مساهمة 
املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة يف التخطيط 

الوطين للتكيف

ألف 3: معاجلة الثغرات يف القدرات 
ونقاط الضعف يف االضطالع بالعملية

ألف 4: حتديد الروابط بني نقاط ضعف 
املناخ واحتياجات التكيف واألهداف 

اإلمنائية الوطنية

ألف 2: التقييم

جيم. وضع اسرتاتيجية
التنفيذ

باء. وضع اإلطار التحضريي

باء 5: مراجعة اآلثار املرتتبة 
على تغري املناخ علىاألهداف 

اإلمنائية والتشريعات 
والسياسات 

واخلطط الوطنية

دال 4: التواصل

دال 3: حتديث خطة التكيف الوطنية 
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

واسرتاتيجية تنفيذها

دال 2: استعراض التقدم اجملرز وفعالية 
التنفيذ وحتديد الثغرات

دال 1: رصد التنفيذ

جيم 4: تعزيز التنسيق والتآزر

جيم 3: تعزيز القدرة على التخطيط 
للتكيف وتنفيذه

جيم 1: ضمان األولوية املناسبة للموارد 
الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط 

الوطين للتكيف

جيم 2: وضع اسرتاتيجية التنفيذ خلطة 
التكيف الوطنية للموارد الوراثية لألغذية 

والزراعة والشروع بها

باء 1: حتليل سيناريوهات تغري املناخ يف 
الوقت الراهن وتغري املناخ يف املستقبل

باء 2:  تقييم نقاط ضعف املناخ وحتديد 
خيارات التكيف

باء 4: وضع خطة التكيف الوطنية 
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

باء 3: استعراض وتقييم خيارات التكيف

ألف. وضع أساس العمل 
ومعاجلة الثغرات

دال. رصد التقرير،
واستعراضه، واإلفادة 

واإلبالغ عنه
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أ

ملحة عامة عن العناصر واخلطوات
16. فيما يلي تلخيص عن األنشطة الرئيسية اليت سُيضطلع بها يف اخلطوات املختلفة. ويتم 

وصف اخلطوات مبزيد من التفصيل يف القسم التايل.

بدء وإطالق مساهمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف 
التخطيط الوطين للتكيف

ألف 1: بدء وإطالق مساهمة املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة يف 

التخطيط الوطين للتكيف
إنشاء الرتتيبات املؤسسية الالزمة لتعزيز 
دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف 

التخطيط الوطين للتكيف. وتعزيز التعاون 
بني قطاعات املوارد الوراثية احليوانية 

واملائية واحلرجية والنباتية، من بني مجلة 
أمور أخرى، وحتديد نقاط دخول املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط 

الوطين للتكيف مع تغري املناخ والتواصل 
مع جهات االتصال وصانعي السياسات 

املعنيني بتغري املناخ.

ألف 2: التقييم 
إجراء تقييم مبا يف ذلك حتليل نقاط 

القوة والضعف والفرص واألخطار حلالة 
الصون واالستخدام الراهنة للموارد الوراثية 
لألغذية والزراعة يف سياق التكيف مع تغري 

املناخ. 

ألف 3: معاجلة الثغرات يف القدرات 
ونقاط الضعف يف االضطالع بالعملية

استخدام حتليل نقاط القوة والضعف 
والفرص واألخطار لتحديد الثغرات يف 

القدرات القطرية لالضطالع بالعمل الالزم 
لدعم صون واستخدام املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة يف سياق التكيف مع تغري 
املناخ. 

ألف 4: حتديد الروابط بني نقاط 
الضعف يف املناخ واحتياجات التكيف 

واألهداف اإلمنائية الوطنية 
ضمان أن تأخذ خماوف صون واستخدام 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، اليت 
مت حتديدها خالل عملية التقييم، بعني 
االعتبار األهداف اإلمنائية الوطنية يف 

املجاالت ذات الصلة، مثل األمن الغذائي 
والتغذية والصحة والتنمية الريفية واإلدارة 

البيئية. 
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العنصر

وضع اإلطار التحضرييب

باء 1: حتليل سيناريوهات تغري املناخ يف 
الوقت الراهن وتغري املناخ يف املستقبل

 استعراض املعلومات املتاحة بشأن 
سيناريوهات تغري املناخ فيما يتعلق باألثر 
املتوقع للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

مع مراعاة خماوف خمتلف قطاعات 
املوارد الوراثية وآثارها االجتماعية 

واالقتصادية على املجتمعات الريفية. 

باء 2: تقييم نقاط ضعف املناخ وحتديد 
خيارات التكيف 

اختاذ قرار بشأن نطاق تقييمات نقاط 
الضعف واملخاطر والقيام بها. حتديد 
اآلثار املتوقعة للتغريات ذات الصلة 

غري املرتبطة بتغري املناخ واألثر املتوقع 
املضاف لتغري املناخ على املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة؛ حتديد وتقييم خيارات 

التكيف وإقامة عمليات لرصد وإدارة 
املخاطر املتعلقة باملوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة. 

باء 3: استعراض وتقييم خيارات 
التكيف

حتديد خيارات التكيف ذات الصلة باملوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة فيما يتعلق بكّل 
من صون واستخدام هذه املوارد. مراجعة 

اخليارات مقابل جمموعة من املعايري 
املتفق عليها واألخذ بعني االعتبار خطط 
التكيف اجلارية أو املقرتحة يف املجاالت 

ذات الصلة )مثل إنتاج الغذاء(، اليت من 
شأنها أن تتطلب تعزيز استخدام املوارد 

الوراثية لألغذية والزراعة.

باء 4: وضع خطة التكيف الوطنية 
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
وضع خطة التكيف الوطنية للموارد 

الوراثية لألغذية والزراعة باستخدام نهج 
تشاركي متكرر مرتبط بالتخطيط الوطين 
الشامل للتكيف. حتديد اإلجراءات الالزمة 

لدعم كّل من صون واستخدام املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة، مع مراعاة 
خطط العمل العاملية القائمة للموارد 

الوراثية أو غريها من اخلطط ذات الصلة 
باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ولفرص 
اختاذ إجراءات منسقة يف مجيع قطاعات 

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

باء 5: مراجعة اآلثار املرتتبة على 
تغري املناخ على األهداف اإلمنائية 

والتشريعات والسياسات واخلطط 
الوطنية

مراجعة  األهداف اإلمنائية الوطنية، 
والتشريعات والسياسات؛ حتديد أوجه 

التآزر، والصراعات املحتملة أو املقايضات 
بني خطة التكيف الوطنية للموارد الوراثية 

لألغذية والزراعة وغريها من جوانب 
التخطيط الوطين للتكيف. 
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وضع اسرتاتيجية التنفيذج

جيم 1: ضمان األولوية املناسبة 
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف 

التخطيط الوطين للتكيف
وصف مساهمة املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة يف األولويات الوطنية واالخنراط 
مع صانعي السياسات على املستويني 

املحلي والوطين لضمان إعطاء األولوية 
املناسبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.

جيم 2: وضع اسرتاتيجية التنفيذ 
خلطة التكيف الوطنية للموارد الوراثية 

لألغذية والزراعة والشروع بها
صياغة العناصر الرئيسية السرتاتيجية 

التنفيذ مبا يف ذلك آليات التنسيق، معايري 
حتديد األولويات، املسارات لتحقيق 

النواتج الرئيسية والنتائج، إجراءات التنفيذ، 
إشراك أصحاب املصلحة، تعبئة املوارد، 

اآلليات لدعم التطابق مع اخلطة الوطنية 
للتكيف، خطط العمل العاملية للموارد 
الوراثية وغريها من عمليات التخطيط 

االسرتاتيجي. 

جيم 3: تعزيز القدرة على التخطيط 
للتكيف وتنفيذه 

تعزيز  القدرة لدعم التنفيذ باستخدام 
برنامج لتنمية القدرات متعدد األوجه 
ومصمم خصيصًا الحتياجات خمتلف 

مجاعات املصاحل )مبا يف ذلك املزارعني، 
وصيادي األمساك، وسكان الغابات، 

وصانعي السياسات، ومسؤويل اإلدارة 
العامة، والعاملني يف جمال اإلرشاد(.

جيم 4: تعزيز التنسيق والتآزر 
تطوير وتعزيز الروابط مع العمليات 

اإلقليمية والدولية املناسبة واألنشطة 
اليت تدعمها. وضمان الروابط الفعالة مع 

برامج الوزارات والوكاالت واملنظمات ذات 
الصلة، مبا يف ذلك العاملني يف جماالت 
الزراعة واإلنتاج الغذائي، ومحاية البيئة، 

والصحة، واستخدام الطاقة وإدارة املياه.
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العنصر

رصد التقرير، واستعراضه، واإلفادة واإلبالغ عنهد

دال 1: رصد التنفيذ
وضع إجراءات ومؤشرات للرصد وتقييم 

التقدم املحرز يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية 
ويف حتقيق خمرجات ونتائج خطة التكيف.

دال 2: استعراض التقدم احملرز وفعالية 
التنفيذ وحتديد الثغرات

تطوير  عملية االستعراض اليت مت حتديدها 
واستخدام نتائج الرصد جنبًا إىل جنب مع 

املعلومات اجلديدة املتاحة بشأن تغري 
املناخ والتكيف معه، الستعراض التقدم 

املحرز والفعالية يف تنفيذ اخلطوط 
التوجيهية وخطة التكيف الوطنية للموارد 
الوراثية لألغذية والزراعة وحتديد الثغرات 

وأوجه الضعف يف التنفيذ.

دال 3: حتديث خطة التكيف الوطنية 
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

واسرتاتيجية تنفيذها 
حتديث خطة التكيف الوطنية للموارد 
الوراثية لألغذية والزراعة واسرتاتيجية 

تنفيذها استنادًا إىل نتائج الرصد 
واالستعراض واملعلومات اجلديدة ونتيجة 

إجراءات التكيف اليت مت تنفيذها.

دال 4: التواصل 
إبالغ  صانعي السياسات وأصحاب املصلحة 
واجلمهور األوسع عن نتائج تنفيذ اخلطوط 
التوجيهية وخطة التكّيف الوطنية للموارد 

الوراثية لألغذية والزراعة وتوفري املدخالت 
للعمليات الدولية ذات الصلة. 
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وصف العناصر واخلطوات
العنصر

وضع أسس العمل ومعاجلة الثغراتأ

يركز العنصر األول هذا على اخلطوات الالزمة لوضع إطار مفاهيمي وتشغيلي   .17
مناسب، لتحديد نقاط دخول املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط الوطين للتكيف 

مع تغري املناخ وضمان اعرتاف هيئات صنع السياسات ذات الصلة بأهمية املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة من أجل التكيف. 

ألف 1: بدء وإطالق مساهمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف 
التخطيط الوطين للتكيف

ينبغي االضطالع باألنشطة التالية:   .18
بدء التعاون وتعزيزه بني، يف مجلة أمور، قطاعات املوارد الوراثية احليوانية    )1(  

واملائية واحلرجية والنباتية؛   
حتديد الرتتيبات القائمة لتخطيط التكيف الوطين ومراجعتها؛   )2(  

االخنراط مع نقاط االتصال واملخططني وصانعي السياسات املعنيني    )3(  
بتغري املناخ يف عمليات صنع السياسات لتحسني االعرتاف باملساهمة     

املحتملة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف الوطين؛   
حتديد نقاط الدخول احلالية ملنظورات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة    )4(  

واملعلومات ضمن العملية الوطنية للتكيف وتقييم فعاليتها؛    
حتديد والسعي إلقامة الرتتيبات املؤسسية اليت تضمن انعكاس أجزاء خطة    )5(  

التكيف الوطنية ذات الصلة يف خطط واسرتاتيجيات املوارد الوراثية     
لألغذية والزراعة، ودعم:    

التنسيق والرتابط بني خمتلف املنظمات والوكاالت والوزارات املعنية  	• 	 	
يف جمال صون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ويف جمال      

التكيف مع تغري املناخ؛    
حتليل وتقييم أوجه الضعف واملخاطر وحتديد خيارات التكيف؛  	•   

إجراءات التنفيذ اليت ستضطلع بها جمموعة متنوعة من اجلهات   	•   
الفاعلة على املستويات الوطنية واإلقليمية واملحلية؛    

تنمية القدرات لضمان القدرة على تلبية الظروف املتغرية باستمرار؛ 	•   
إدراج اخليارات القائمة على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتعميمها  	•   

يف التكيف مع تغري املناخ، وكذلك منظورات تغري املناخ يف صون      
واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛     

وضع وتنفيذ اسرتاتيجية للتواصل لزيادة تسليط الضوء على املوارد   	•   
الوراثية لألغذية والزراعة.      

ومن املرجح أن يعزز نهج جيمع بني قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من   .19
فعالية مساهمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واالعرتاف على نطاق أوسع بقيمتها يف جمال 

التكيف من قبل صانعي السياسات. ويف الوقت نفسه، على الرتتيبات املوضوعة أن تراعي 
اخلصائص املختلفة للموارد الوراثية واملؤسسات املعنية يف صونها واستخدامها. وميكن للنهج 
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املتبىن أن يستند إىل خطط العمل العاملية القائمة، والرتتيبات التعاونية املوضوعة إلعداد 
التقارير القطرية حلالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل، أو صكوك أخرى مناسبة، 

وينبغي أن يأخذ يف االعتبار الرتتيبات املؤسسية املختلفة اليت تربط بني قطاعات املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة والوكاالت أو الكيانات الوطنية للزراعة والبيئة والصحة والتخطيط. 

ألف 2: التقييم 
سيتطلب إدراج املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط الوطين للتكيف،   .20

ووضع خطة للتكيف للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، تقييم الوضع احلايل فيما يتعلق بتغري 
املناخ وصون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وينبغي أن يتضمن التحليل تقييم ما 

يلي: 
حالة قطاعات خمتلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة والتنوع البيولوجي     )1(  
لألغذية والزراعة املرتبط بها، مبا يف ذلك األمناط احلالية لصون واستخدام      
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، على سبيل املثال يف املوقع وخارج املوقع      

)بنوك اجلينات(؛   
املؤسسات والرتتيبات املؤسسية اليت تدعم صون واستخدام املوارد الوراثية     )2(  
لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك أدوار منظمات املجتمع املدين واملؤسسات      

املحلية وغري الرمسية مثل األسواق املحلية؛   
أهمية توافر املوارد الوراثية على الصعيد الدويل وتدفقها بالنسبة للبلد؛   )3(  

آثار تغري املناخ امللحوظة واملتوقعة بشكل عام يف البلد؛  )4(  
نقاط الضعف احلالية أو املتوقعة أمام تغري املناخ؛   )5(  

البحوث ذات الصلة املعنية باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وبتغري املناخ؛  )6(  
املعارف التقليدية بشأن صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة      )7(  

واستخدامها، ذات الصلة بالتكيف؛   
إجراءات التكيف املاضية واحلالية؛  )8(  

اإلجراءات أو الربامج ذات الصلة بالتكيف مثل تلك املتخذة لتنفيذ خطط     )9(  
العمل العاملية أو لتحقيق أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي.   

وتشمل مصادر املعلومات لعملية التقييم التقارير الوطنية اليت ُأعدت للتقييمات   .21
العاملية حلالة املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية، ونظم املعلومات الوطنية والنظم 

العاملية مثل النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر، املعين باملوارد الوراثية النباتية لألغذية 
والزراعة، ونظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة، والنظام العاملي للمعلومات 

عن املوارد الوراثية احلرجية. وستشكل اخلربات املكتسبة من تنفيذ خطط العمل العاملية أيضًا 
عنصرًا أساسيًا يف استخالص املعلومات واخلربات املاضية. وستأيت املعلومات عن الضعف 

إزاء تغري املناخ من املساهمات الوطنية والدولية يف الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، 
ومن التقييمات الوطنية لتغري املناخ. وستوفر الربامج الدولية، مثل برنامج اجلماعة االستشارية 

للبحوث الزراعية الدولية املعين بتغري املناخ والزراعة واألمن الغذائي، معلومات ذات صلة، 
خاصة فيما يتعلق بالبحوث اجلارية.

ينبغي أن تشمل عملية التقييم حتليال لنقاط القوة والضعف والفرص واألخطار اليت   .22
ميكن أن تثري وتعزز األنشطة املوضوعة يف إطار اخلطوة ألف-1 أعاله. وستساعد عملية حتليل 

نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار يف حتديد الشواغل ذات األولوية والثغرات يف القدرات 
واحلواجز املؤسسية. ويتمثل هدف رئيسي يف جلب املعلومات معا من خمتلف قطاعات 
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املوارد الوراثية لألغذية والزراعة خللق منظور شامل للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يأخذ 
يف االعتبار بشكل كامل ملساهمات التكيف املختلفة اليت ميكن أن تقدمها خمتلف قطاعات 

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وستحتاج عملية حتليل نقاط القوة والضعف والفرص 
واألخطار إىل إشراك أصحاب املصلحة من مجيع قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
ومن جمموعة واسعة من املؤسسات واملنظمات املختلفة. وينبغي أن تشمل املنظمات اليت 

متثل املزارعني والرعاة والصيادين وسكان الغابات، ولكن أيضًا أقسام أخرى من املجتمع 
املدين والقطاع اخلاص والعلماء وغريهم من املعنيني مهنيًا يف جماالت الزراعة ومصايد 

األمساك والغابات. وستوفر عملية حتليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار فرصًا هلذه 
املجموعات املختلفة للمشاركة بشكل كامل ولتوفري املدخالت استنادًا إىل خرباتهم الفعلية. 

ألف 3: معاجلة الثغرات يف القدرات ونقاط الضعف يف االضطالع بالعملية 
تسمح عملييت التقييم وحتليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار يف ألف-2،   .23
بتحديد الثغرات ونقاط الضعف يف القدرة على االضطالع باإلجراءات املختلفة اليت ترتافق 

مع صون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لدعم التكيف مع تغري املناخ. وقد تكون 
هذه الثغرات ونقاط الضعف مؤسسية أو فنية يف طبيعتها، وقد تتعلق بالرتتيبات اليت ميكن 
أن تدعم دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، أو أنها قد تتعلق مبشاركة أصحاب املصلحة 

واجلمهور األوسع. وستنطوي هذه اخلطوة على معاجلة الثغرات املؤسسية والفنية، وستشمل 
أنشطة تدريبية تهدف إىل توفري املهارات الالزمة للمنظمات الرئيسية للمشاركة بشكل كامل 
يف األنشطة املختلفة. وميكن معاجلة نقاط الضعف يف الرتتيبات الداعمة املتاحة من خالل 

إنشاء أنظمة التشغيل الالزمة ودعم السياسات والربامج. وميكن تعزيز قدرات أصحاب املصاحل 
للموارد الوراثية واجلمهور األوسع لالخنراط يف إجراءات التكيف من خالل أنشطة االتصال 

املناسبة ومن خالل النهج التشاركية اليت تدعم إشراك أكرب عدد ممكن من أصحاب املصلحة 
وخاصة املزارعني والرعاة وصيادي األمساك وسكان الغابات )انظر أيضًا اخلطوة جيم -3(. 

وينبغي أن تنعكس األنشطة املضطلع بها يف الرتتيبات املؤسسية املنشأة مبوجب اخلطوة ألف 
 )1 –

ألف 4: حتديد الروابط بني نقاط الضعف يف املناخ واحتياجات التكيف 
واألهداف اإلمنائية الوطنية 

كما توفر عملية التقييم يف ألف-2 أساسًا لضمان أن تأخذ تدابري التكيف، اليت مت   .24
حتديدها للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، أهداف التنمية الوطنية باالعتبار بشكل كايف. ومن 
املرجح أن تشمل األهداف ذات الصلة حتسني األمن الغذائي والتغذية، وسبل املعيشة الريفية 
والدخل، واالستدامة، والصحة البيئية، وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود. وستحتاج الطرق 

اليت تساهم فيها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف هذه األهداف إىل أن تكون واضحة، وجيب 
حتديد ووصف التحديات والفرص اليت يوفرها تغري املناخ لتأمني مساهمة املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة يف هذه األهداف. وينبغي وضع التآزر بني قطاعات املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة، فيما يتعلق مبساهماتها يف أهداف التنمية والفرص املتاحة لتعزير املساهمات، يف 

السياق الوطين، وأن تأخذ يف االعتبار التحديات اخلاصة اليت تواجهها البلدان بصفة فردية. 

وسيشكل الوعي املتزايد لصانعي السياسات بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة،   .25
مساهمة هامة لنجاح هذه اخلطوة. وينبغي إعداد مواد السياسات ذات الصلة، وحتديد 

السياسات ذات الصلة القائمة أو اليت سيكون هناك حاجة هلا. وتوفر خطط العمل العاملية 
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والتقارير بشأن حالة املوارد الوراثية يف العامل إرشادات بشأن تعزيز مساهمة املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي وغريها من األهداف ذات الصلة، وينبغي أن ُتستخدم 

لدعم نتائج حتليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار يف إعداد مثل هذه املواد.
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وضع اإلطار التحضريي ب
يهدف هذا العنصر إىل ضمان وجود معرفة بتوقعات تغري املناخ، واملخاطر   .26

والتهديدات املتعلقة به، وخيارات التكيف معه. وبناء على هذه املعرفة ميكن وضع خطة 
تكيف وطنية لصون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تضمن مساهمة فعالة من 

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط الوطين للتكيف. 

باء 1: حتليل سيناريوهات تغري املناخ يف الوقت الراهن وتغري املناخ يف 
املستقبل 

تشمل هذه اخلطوة تقييمًا للسيناريوهات املختلفة املتاحة لتغري املناخ يف املستقبل.   .27
وينبغي أن تأخذ يف االعتبار أوجه عدم اليقني اليت مت االعرتاف بها واليت تكمل أنشطة 

التخطيط الوطنية األخرى من خالل الرتكيز يف املقام األول على اجلوانب املرجح أن تكون 
أكثر أهمية لصون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وينبغي أن تنظر يف اآلثار 

املحتملة لسيناريوهات خمتلفة لقطاعات خمتلفة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وما إذا 
كانت اخلطط املتوقعة للقطاعات )مثل منو اإلنتاج احليواين( ال تزال واقعية. وينبغي أن ينظر 
التقييم أيضًا يف اآلثار االجتماعية واالقتصادية بالنسبة للمجتمعات الريفية وأن تأخذ يف االعتبار 

اخلطط احلكومية للتخفيف من حدتها أو خطط ختفيض الكربون.

يتعلق الكثري من العمل على سيناريوهات تغري املناخ بالتغريات على املستويات   .28
العاملية واإلقليمية. غري أن هناك أدلة متزايدة على ضرورة النظر يف عواقب تغري املناخ على 
املستويات املحلية. وقد توفر خمتلف املناطق الزراعية اإليكولوجية  ونظم اإلنتاج احلالية يف 

بلد ما املقاييس ذات الصلة واملفيدة لعملية التقييم. 

باء 2: تقييم نقاط ضعف املناخ وحتديد خيارات التكيف 
ترد يف الشكل 2 قائمة من األنشطة املختلفة ليتم تضمينها يف تقييم املخاطر ونقاط   .29
الضعف وحتديد خيارات التكيف، وتشمل: حتديد إطار ونطاق التقييم؛ إجراء عمليات التقييم 
املطلوبة لنقاط الضعف واملخاطر؛ حتديد اآلثار املتوقعة للتغريات األخرى والتأثري اإلضايف 
املتوقع لتغري املناخ؛ حتديد وتقييم خيارات التكيف؛ وإنشاء عمليات لرصد وإدارة املخاطر 

املتعلقة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وستتطلب اجلوانب التقنية للتقييم إشراك 
مؤسسات البحوث الوطنية واجلامعات وينبغي أن تتضمن اخلربات اليت تتشاركها قطاعات 

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واليت ميكن أن توفر مدخالت بشأن العواقب املحتملة بالنسبة 
للغذاء واملاء والصحة. وينبغي تشجيع وتسهيل مشاركة املزارعني والرعاة وصيادي األمساك 

وسكان الغابات وجمتمعاتهم ومنظماتهم، والقطاع اخلاص.

املناطق الزراعية الإيكولوجية هي مناطق متجان�صة ومتجاورة تتمتع خ�ص�صائ�ض تربة واأر�ض ومنا. مماثلة. للمزيد من املعلومات انظر:
 3

http://www.fao.org/nr/gaez/programme/en/#sthash.CLjkW9wQ.dpuf
وقد مت و�صع ت�صنيف منا�صب لنظم الإنتاج لإعداد التقرير الأول	حلالة	التنوع	البيولوجي	لالأغذية	والزراعة	يف	العامل	)املرفق 2 للخطوط التوجيهية لإعداد التقارير 

القطرية حلالة التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة يف العامل(

http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/Guidelines_SOWBFA_E.pdf

العنصر
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وينبغي أن يأخذ التقييم بعني االعتبار املخاطر أمام صون واستخدام املوارد الوراثية   .30
لألغذية والزراعة. وال تعود املوارد الوراثية املعرضة للخطر متاحة لالستخدام يف املستقبل، 

وقد حيد ذلك من خيارات التكيف. وينبغي أن تقوم عملية تقييم املخاطر ونقاط الضعف 
بتقييم املخاطر اليت تواجه التنوع الوراثي داخل نظام اإلنتاج، يف احلفاظ على الصفات 

الرئيسية واملعرفة املرتبطة بها )وخاصة املعارف التقليدية(. 

ويف الكثري من احلاالت سيكون هناك نقص يف املعلومات املتعلقة باملخاطر اليت   .31
تواجه موارد معينة أو قدرتها على التكيف. ولذلك ينبغي أن يستخدم التحليل أية معلومات 

متوفرة، وأن حيدد الثغرات الكبرية يف املعلومات والطرق اليت ميكن من خالهلا احلصول على 
املعلومات الناقصة، وكيف ميكن إدراجها عندما تصبح متوفرة. وينبغي استكشاف السبل اليت 

ميكن من خالالها تكييف النظم الوطنية القائمة إلدارة املعلومات من أجل هذا الغرض. 

وينبغي أن يأخذ تقييم الضعف واملخاطر يف االعتبار الطبيعة املرتابطة للعديد من   .32
املخاطر. وسينطوي ذلك على استكشاف طبيعة وآثار العديد من التغيريات اليت مت حتديدها. 
على سبيل املثال، قد تزيد التغريات يف توزيع اآلفات واألمراض من تعرض العديد من األنواع 

والسالالت واألصناف اليت هي أيضًا عرضة لتغريات مباشرة يف درجات احلرارة أو أمناط 
هطول األمطار. ويوصى باتباع نهج نظام إيكولوجي يأخذ يف االعتبار التنوع البيولوجي املرتبط 

به. وقد تكون القطاعات املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة قد طورت أساليب 
خمتلفة لتقييم املخاطر ونقاط الضعف اليت قد ترغب باستخدامها، ولكن مع ذلك ينبغي أن 

تسعى إىل دمج النتائج اليت توصلت إليها باستخدام األساليب اليت مت اختبارها على نطاق 
واسع واليت ميكن أن تساعد عملية التحليل بني القطاعات حيثما كان ذلك ممكنًا. 

باء 3: استعراض وتقييم خيارات التكيف 
ما أن يتم تصنيف نقاط الضعف واملخاطر جيب حتديد خيارات التكيف للتصدي   .33

هلا. وميكن أن تشمل خيارات التكيف اليت تنطوي على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اإلدارة 
واالسرتاتيجيات التنفيذية والتغريات يف البنية التحتية وتعديل السياسات أو بناء القدرات، 

تلك اليت تقدم التكيف مع تغري اجتاهي معني )مثل  ويرجح أن تكون من نوعني رئيسيني – 
زيادة درجة احلرارة، وتكرار حدوث اجلفاف أو الفيضانات(، وتلك اليت تساعد على التعامل مع 

حالة عدم اليقني )مثل أمناط هطول األمطار املتغرية، والتقلبات يف درجات احلرارة أو وقوع 
أحداث مناخية متطرفة(. وقد حتتاج تدابري التكيف العتماد نهج يتناول هذه اجلوانب املختلفة. 

وهناك عنصر أساسي وهو حتديد التدابري الرامية إىل حتسني القدرة على التكيف اليت ميكن 
أن تساعد على ضمان معاجلة املزيد من التغيريات املتعلقة باملناخ. 

كما ستسهم املعارف التقليدية إسهامًا كبريًا يف حتديد خيارات التكيف. وغالبا ما   .34
تشكل املمارسات املحلية عنصرًا هامًا من تدابري التكيف وينبغي التشجيع على حتديد وتقييم 

وجتميع هذه املمارسات مع املشاركة الكاملة للمجتمعات األصلية واملحلية. 

وجيب النظر يف الطرق اليت قد تؤثر فيها السياسات والتشريعات الوطنية أو الدولية   .35
على اعتماد خيارات التكيف املختلفة. وهذه هو احلال بالنسبة للوائح اليت حتكم احلصول 

على أصناف وسالالت املحاصيل والثروة احليوانية واألنواع احلرجية وخمزون األمساك، وتبادهلا، 
ويف نفس الوقت منع نقل األنواع الغريبة الغازية وغري املرغوب فيها. وستكون السياسات 
الداعمة العتماد اإلنتاج الصديق للمناخ ذات صلة بشكل خاص، وكذلك تلك اليت تدعم 
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التكثيف املستدام. ومن األمثلة على ذلك، السياسات اليت تساعد على زيادة استخدام الزراعة 
احلرجية، وتطوير النظم الرعوية احلرجية، وتطوير وحتسني ممارسات تربية األحياء املائية 
باستخدام أنواع حمسنة من األمساك. وبالنظر إىل الطابع الدويل لصون واستخدام املوارد 

الوراثية لألغذية والزراعة، ينبغي أيضًا إدراج السياسات التجارية يف التحليل. 
وجيب إعادة النظر يف خيارات التكيف اليت مت حتديدها، مقابل جمموعة من املعايري   - 36

املتفق عليها لتحديد األولويات لتدابري التنفيذ الواعدة. وتشمل املعايري اهلمة هلذا التقييم 
الكفاءة والفعالية واإلنصاف والطابع امللح واملرونة والقوة والتطبيق العملي والشرعية واملنافع 

املشرتكة )اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، 2010(. وينبغي أن يشمل التقييم أيضًا 
تقييمًا لدرجة عدم اليقني املرتبط بنقاط ضعف مت حتديدها وبالفعالية املحتملة ألي خيار 

تكيف. 

باء 4: وضع خطة التكيف الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
سيكون هناك حاجة إىل خطة وطنية للتكيف لصون واستخدام املوارد الوراثية   .37

لألغذية والزراعة، من أجل توجيه مساهمة املوارد الزراعية لألغذية والزراعة يف التكيف، يف 
مجلة أمور، واملساعدة على ضمان مالءمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط 
الوطين، وتوفري برنامج عمل متماسك ومتكامل وحتديد نطاق املوارد املطلوبة. وينبغي أن 

2 1
مت حتديد إطار ونطاق التقييم، مبا يف ذلك:

• حتديد املنطقة اجلغرافية ذات االهتمام
• حتديد املسائل اليت ينبغي معاجلتها 

واخلطوات املطلوبة  
• حتديد سياق السياسات

• إنشاء فريق للمشروع وعملية التشغيل
• ضمان مشاركة أصحاب املصلحة
• وضع إجراءات أو خطة االتصال

حتديد اخملاطر املتأتية  مت إجراء تقييم نقاط الضعف – 
من تقلب املناخ وتغريه

• حتليل سيناريوهات تغري املنا. احلالية واملستقبلية على  
املستويات األكثر أهمية(على سبيل املثال القطرية     

ودون القطرية(  
• تقييم املخاطر املباشرة على املوارد اجلينية احلالية 

و/أو املجفوظة يف املنطقة املجددة  
• تقييم املخاطر على الزراعة واملجاصيل والثروة   

احليوانية واألمساك وإنتاج األنواع واحلرجية  
• تقييم املخاطر اليت تهدد البيئة واليت هي ذات صلة   

بصون واستخدام املوارد الوراثية  
• تقييم املخاطر على األمن الغذائي والتغذية وسبل   
املعيشة الريفية والدخل والصحة، اليت هي ذات صلة     

بصون واستخدام املوارد  

الشكل 2
تقييم نقاط الضعف والتكيف
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تعكس اخلطة نتائج عملية التقييم، وحتليل أبعاد السياسات واألهداف الوطنية. ولن تستجيب 
مباشرة فقط إىل ختطيط التكيف املعني، ولكن أيضا إىل اهلدف الطويل املدى لتحسني 

القدرة على الصمود والتكيف واالستدامة يف البالد. وينبغي أن حتدد األولويات األكثر إحلاحا وأن 
تضع نهجًا ميكن أن يأخذ بعني االعتبار تغري املناخ وتقلبه واألحداث املناخية املتطرفة. وينبغي 
أن تكون اخلطة جزءا من خطة البلد العامة للتكيف على املستوى الوطين، وعند االقتضاء أن 

تكون جزءا من خطة التكيف الوطنية للبلد. 

وسيتم حتديد عملية وضع اخلطة الوطنية للتكيف للموارد الوراثية لألغذية والزراعة   .38
من قبل البلد، استنادا إىل السياق الوطين واالحتياجات الوطنية وطبيعة املؤسسات والربامج 

الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. وينبغي استخدام نهج متكرر يف تطوير اخلطة يضمن 
مشاركة املنظمات اليت متثل املزارعني والرعاة وصيادي األمساك وسكان الغابات، فضال عن 
أقسام أخرى من املجتمع املدين واجلماعات النسائية والقطاع اخلاص والعلماء املعنيني مهنيا 
يف جماالت الزراعة ومصايد األمساك والغابات. وينبغي أن يكون متكامال وشامال لوجهات نظر 

مجيع قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وينبغي أن تشمل خطة املراجعة ما يلي: 

345
تقييم اآلثار

• حتليل التأثريات املتوقعة للتغريات  
التنموية وغريها من التغيريات بغض    

النظر عن تغري املناخ  
• حتليل األعباء اإلضافية لتغري املناخ

حتديد وتقييم خيارات التكيف

• حتديد وتقييم خيارات الصون مبا  
يف ذلك خارج املوقع، ويف املوقع،    

وخالل نقل املوارد(مبا يف ذلك عرب    
احلدود(  

• حتديد وتقييم خيارات لتغيري  
مكونات نظم اإلنتاج أو طرقه  

• حتديد وتقييم اخليارات إلدارة  
التغريات البيئية  

• وضع خيارات للسياسات اليت  
سيكون هناك حاجة هلا لتنفيذ    

برامج التكيف  
• حتديد املوارد املالية الالزمة  

ملواجهة حتديات التكيف  

إنشاء عملية تكرارية لرصد 
وإدارة اخملاطر املتعلقة باملوارد 

الوراثية لألغذية والزراعة

• تطوير برنامج للرصد والتقييم ميكن  
أن يأخذ يف االعتبار التغريات    

يف نقاط الضعف ونتائج إجراءات    
التكيف  

• وضع عملية للحصول   
على معلومات مرتدة من أجل    

تقييم وتعديل تقييم الضعف    
والتكيف  
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األمناط القائمة الستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف الزراعة    -1  
والبيئة وخصوصيات الزراعة والغابات ومصايد األمساك يف البلد؛   

آليات احلوكمة والتعاون من أجل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف    –2  
جماالت الزراعة ومصايد األمساك والغابات؛   

القدرات واحتياجاتها لدعم إجراءات التكيف املقرتحة؛  –3  
تقييم الضعف واملخاطر؛  –4  

برامج الرصد والبحوث املستمرة؛  –5  
ممارسات االتصال والفرص واالحتياجات؛  –6  

االستعداد للطوارئ واالستجابة هلا؛  –7  
إجراءات الرصد والتقييم واملعلومات املرتدة.   –8  

وينبغي أن تأخذ اخلطة بعني االعتبار ملا يلي:  .39
ألف. مساهمة القطاعات اخملتلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة والتكامل فيما 

بينها
يف حني أن كل قطاع للموارد الوراثية لألغذية والزراعة سيقوم بتحديد تدابري التكيف ذات 
الصلة مبوارده املحددة، ينبغي أن تعتمد اخلطة نهجا متكامال. وينبغي استكشاف التكامل 

والتآزر والتبادل بني قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، والطرق اليت سيتطلب فيها 
التكيف العام لتحقيق أهداف أوسع تدابريًا تنطوي على أنواع خمتلفة من املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة.

باء. خطط العمل الوطنية القائمة أو اخلطط واإلرشادات األخرى للموارد الوراثية 
لألغذية والزراعة ذات صلة

لقد وضعت العديد من البلدان خططا للموارد الوراثية لألغذية والزراعة تشمل إجراءات ذات 
صلة بالتكيف مع تغري املناخ. وهناك أيضا خطط دولية وخطوط توجيهية للموارد الوراثية 

لألغذية والزراعة وهي حتدد اإلجراءات اهلامة ذات األولوية، على سبيل املثال خطط العمل 
العاملية. وينبغي أن تكون اإلجراءات ذات الصلة املحددة يف هذه الصكوك مضمنة يف خطة 

التكيف الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. 

جيم. املستويات اخملتلفة اليت قد تكون تدابري التكيف متناسبة معها
غالبًا ما تنطوي تدابري التكيف على التدخل على مستويات خمتلفة، وعلى سبيل املثال، قد 

تستهدف مستوى مزرعة أو قرية أو جمتمع أو منظر أو بلد. وحتد األنواع املختلفة من التكيف 
من الضعف، وحتسن القدرة على الصمود على مستويات خمتلفة، وينبغي أن تعكس اخلطة 

أهمية التدخالت على مجيع هذه املستويات.

دال. املساهمة النسبية لتدابري التكيف مع صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
وتوافرها واستخدامها

تشكل عمليات صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتوافرها واستخدامها، جوانب أساسية 
للتكيف مع تغري املناخ وينبغي أن تكون مضمنة يف أي خطة. وجيب حتديد املساهمة املحددة 

ألي تدابري مقررة يف هذه اجلوانب املختلفة، لضمان معاجلة مجيعها بشكل كاف.

وينبغي أال تسعى اخلطة إىل حتديد تدابري التكيف اليت يتعني االضطالع بها فقط،   .40
ولكن أيضًا كيف ميكن إدماجها وتعميمها على املستوى القطري. وستكون أداة ختطيط رئيسية 

لدعم مساهمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف خطة التكيف الوطنية للبلد وسوف 
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تدعم التواصل الفعال مع صانعي السياسات واملجتمع األوسع ألصحاب املصلحة الذي ال 
يشمل فقط املشاركني يف اإلنتاج ولكن أيضًا املستهلكني. وسيتطلب التعميم الفعال إشراك 

املجتمعات الريفية يف مجيع أحناء البلد ولذا فإن إشراكهم يف تطوير خطة التكيف أمر ضروري. 
ومن املستحسن أن تتضمن اخلطة تقييمًا للتكاليف الشاملة والحتياجات تنمية القدرات لتنفيذ 

اخلطة وكذلك تقييم للفوائد املحتملة. وجيب أن يأخذ حتليل التكاليف واملنافع باالعتبار 
املنافع االجتماعية والثقافية على نطاق أوسع، فضال عن توفري التقديرات االقتصادية حيثما 

كانت هذه ممكنة. 

باء 5: مراجعة اآلثار املرتتبة لتغري املناخ على األهداف اإلمنائية والتشريعات 
والسياسات واخلطط الوطنية 

لقد بدأت عملية إدراج التخطيط للتكيف للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف   .41
التخطيط للتكيف على نطاق أوسع والربط مع األهداف التنمية، ضمن إطار العنصر ألف. 

4 هذه  وينبغي أن يعكس التخطيط للتكيف للموارد الوراثية لألغذية والزراعة املحدد يف باء – 
العملية السابقة، وستكون عملية لعدة سنوات وتشمل خمتلف أصحاب املصلحة لضمان أن 

اخلطة تعكس االحتياجات واألهداف الوطنية، وأن تأخذ هذه يف االعتبار املساهمات املحتملة 
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.  

ولتسهيل إدراج ختطيط التكيف للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف عمليات   .42
التخطيط األخرى، ينبغي إجراء مراجعة آلثار تغري املناخ بالنسبة لألهداف اإلمنائية والتشريعات 

والسياسات واخلطط الوطنية. وينبغي أن يقيم االستعراض التآزر والتكامل أو التضارب 
املحتمل مع جوانب أخرى من التخطيط للتكيف الوطين. وعند االقتضاء، جيب حتديد 

عمليات التبادل والعواقب بتحليل التكاليف واملنافع ذات الصلة. ومن املرجح أن يكون ذلك 
ذات أهمية خاصة فيما يتعلق مبساهمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف األهداف املجتمعية 
األوسع مثل التغذية والصحة، وستحتاج إىل أن تأخذ يف االعتبار عواقب خطط التكيف للموارد 

الوراثية لألغذية والزراعة، فيما يتعلق مثال بتوفري الطاقة، والنقل، وإدارة املياه. 
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وضع اسرتاتيجية التنفيذ ج
يهدف هذا العنصر إىل تطوير اسرتاتيجية لدعم تنفيذ خطة التكيف الوطنية للموارد   - 43

الوراثية لألغذية والزراعة.

جيم 1: ضمان األولوية املناسبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف 
التخطيط الوطين للتكيف

ستساعد عملية حتديد مساهمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للتكيف يف السياق   .44
األوسع لتخطيط التنمية الوطنية صناع السياسات وأصحاب املصلحة املعنيني على اإلقرار 

بأهمية تدابري التكيف للموارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنظر إىل احتياجات التنمية املتنافسة. 
وسيشمل ذلك حتديد األولويات الوطنية واملعايري املستخدمة لتحديدها، ووصف املساهمة 

اليت ميكن أن تقدمها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة هلذه اإلجراءات ذات األولوية. وسيكون 
من املهم االخنراط مع صانعي السياسات على املستويات املحلية والوطنية لفهم عملية 
حتديد األولويات واإلجراءات امللموسة اليت ميكن اختاذها لضمان إدراج منظورات املوارد 

الوراثية لألغذية والزراعة. وستوفر املعايري املستخدمة لتقييم خيارات التكيف يف باء-3 إطارا 
مناسبا لتحديد اإلجراءات. 

جيم 2: وضع اسرتاتيجية التنفيذ خلطة التكيف الوطنية للموارد الوراثية 
لألغذية والزراعة والشروع بها 

وتصف اسرتاتيجية التنفيذ اليت سيتم وضعها يف إطار هذه اخلطوة النهج الذي ميكن   .45
استخدامه لتحقيق األهداف واملخرجات املحددة يف اخلطة الوطنية للتكيف للموارد الوراثية 

لألغذية والزراعة. وسوف حتدد اآلليات اليت ميكن استخدامها لتأمني تنفيذ األنشطة املختلفة 
اليت مت حتديدها يف اخلطة، مبا يف ذلك أدوار القطاعات املختلفة للموارد الوراثية لألغذية، 

واملؤسسات واجلهات املعنية األخرى. وستوفر االسرتاتيجية التوجيه بشأن السبل اليت ميكن من 
خالهلا ربط باألنشطة اجلديدة باملبادرات اجلارية اليت تدعم بالفعل التكيف، وحتديد كيفية 

ربط املبادرات املتعلقة باملوارد الوراثية لألغذية جبهود التكيف الوطنية األخرى، يف املجاالت 
مثل الزراعة واإلنتاج الغذائي وإدارة املياه والصحة واستخدام الطاقة. 

وينبغي وضع االسرتاتيجية بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة )مبا   .46
يف ذلك العلماء، واملرشدين، واملزارعني، ومنظمات مصايد األمساك والغابات، واجلماعات 

النسائية، ومنظمات املجتمع املدين ذات الصلة، ومجعيات السالالت والقطاع اخلاص(. ومن 
الضروري حتديد اآلليات اليت ميكن أن تضمن استمرار مشاركة أصحاب املصلحة املناسبني 

الختاذ تدابري حمددة.  

وتشمل العناصر الرئيسية اليت جيب أن تعاجلها االسرتاتيجية، ضمان احلصول الكايف   .47
على التنوع الوراثي اإلضايف وتوفره. ومن املرجح أن تشمل األنشطة ذات الصلة يف خطة 

التكيف للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، حتسني توافر السالالت واألصناف التقليدية، واألنواع 

العنصر
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احلرجية اليت من املرجح أن تكون أكثر تكيفا مع الظروف املتغرية ومع جمموعات أنواع 
األمساك اليت لديها خصائص تكيف مرغوبة. وينبغي أن تأخذ االسرتاتيجية يف االعتبار حقيقة 

أن العديد من املوارد الالزمة قد تأيت من أجزاء أخرى من العامل. وبالتايل، فإنه ينبغي أن 
تتضمن إجراءات واضحة تسهل حركة املواد ودعم التعاون اإلقليمي والدويل. 

وجيب أن تعكس االسرتاتيجية االسرتاتيجيات الوطنية، واخلطط الوطنية لتنفيذ   .48
خطط العمل العاملية، والتدابري املحددة فيها، بشكل كامل. وتشمل بعض أهم األنشطة اليت 

ينبغي أن تدعم تنفيذها االسرتاتيجية: حتسني الصون يف املوقع وخارجه؛ توصيف وتقييم املواد 
املحفوظة؛ إدخال أنواع وأصناف وسالالت جديدة؛ تعزيز قدرة نظام اإلنتاج على التكيف 

والصمود من خالل التنويع؛ حتسني نوعية دعم وتنظيم خدمات النظم اإليكولوجية مثل التلقيح 
ومكافحة اآلفات واألمراض ونوعية املياه؛ تطوير أساليب أفضل للوصول إىل تنوع جديد؛ وتربية 

أصناف جديدة من املحاصيل واحليوانات والغابات واألمساك والسالالت. وجيب إدراج سبل 
لبناء القدرات وحتسني توافر املواد واملعلومات وزيادة الوعي لقيمة املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة لدجمها يف اسرتاتيجية التنفيذ. ويسرد املرفق باء بعض اإلجراءات ذات الصلة املحددة 
يف خطط العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية واحلرجية والنباتية. ويسرد املرفق جيم 

جمموعة خمتارة من تدابري التكيف اليت قد حتتاج االسرتاتيجية لضمان تنفيذها، ويسرد املرفق 
أيضا املخرجات اليت ميكن توقعها منها. 

وتشري التجربة حىت اآلن إىل أن العديد من البلدان تواجه قيودا خطرية فيما يتعلق   .49
بتعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ تدابري التكيف. ولذلك، ينبغي على اسرتاتيجية التنفيذ أن تعاجل 

مسألة تعبئة املوارد. ومن املرجح أن تشمل العناصر سبال لتعبئة املوارد املالية الوطنية، 
واستخدام الدعم الدويل من خالل مرفق البيئة العاملي والوكاالت الدولية األخرى، وسبال حلشد 

التمويل من القطاع اخلاص. وإن املوارد املالية ليست هي املوارد الوحيدة اليت ميك تعبئتها 
لدعم خطة التنفيذ. فقد يكون هناك فرصا من خالل محالت التوعية العامة وغريها من 

األساليب لتطوير برامج الرصد املدعومة علنا أو برامج االختبار للمواد اجلديدة باستخدام نهج 
حشد املوارد على سبيل املثال.  

جيم 3: تعزيز القدرة على التخطيط للتكيف وتنفيذه 
سيكون من الضروري تعزيز القدرة على دعم التنفيذ. وينطوي ذلك على تطوير   .50

وحتسني التقدير بني أصحاب املصلحة املعنيني باملوارد الوراثية وتغري املناخ، لآلثار املحتملة 
لتغري املناخ على صون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وإلسهامات التكيف اليت 

ميكن أن تقدمها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وسيكون هناك حاجة إىل برنامج متعدد 
األوجه لتنمية القدرات مصمم خصيصا الحتياجات اجلماعات املختلفة. وميكن أن تشمل 

األمثلة على أنشطة مناسبة لبناء القدرات التايل: 
العمل مع املزارعني وصيادي األمساك وسكان الغابات بطرق تشاركية     )1(  

لتحديد اإلجراءات ذات الصلة استنادًا إىل جتاربهم اخلاصة وإنشاء عمليات     
الرصد املحلية؛   

تعزيز التقدير ملساهمات املوارد الوراثية بني صانعي السياسات واإلدارة     )2(  
العامة يف الزراعة والبيئة والصحة؛    

توفري التدريب للعاملني يف اإلرشاد واملسؤولني املحليني لدعم التدابري اليت     )3(  
تشكل جزء من خطة التنفيذ.   
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جيم 4: تعزيز التنسيق والتآزر 
ويف حني أن العديد من التدابري الالزمة )أو أكثرها( سيتم تنفيذها يف إطار الربامج   .51

القطاعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، ينبغي إنشاء آلية تنسيق على املستوى القطري 
لإلشراف على عملية التنفيذ املرتبطة، عند االقتضاء، بآليات خطط التكيف الوطنية، 

ولتنسيقها. ومبا أن عملية التنفيذ ستشمل اإلجراءات املتخذة على مدى عدد من السنوات، 
فينبغي على آلية التنسيق أن تكون قادرة على مراقبة ورصد التقدم املحرز على أساس 

مستمر. 

وينبغي إدراج منظورات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة عرب القطاعية وروابطها   .52
مبجاالت أخرى مثل الزراعة والبيئة والصحة يف عملية تطوير اجلوانب اإلقليمية أو املتعددة 
البلدان السرتاتيجية التنفيذ. وينبغي أن تتضمن هذه العناصر التعاونية لالسرتاتيجية امللكية 

الكاملة جلميع املشاريع من قبل مجيع الدول والكيانات اإلقليمية املعنية، ومشولية أوسع 
ومشاركة من مجيع الشركاء املعنيني. 

ومن املهم األخذ يف االعتبار لألبعاد اإلقليمية والدولية يف وضع اسرتاتيجيات التنفيذ.   .53
وال يقتصر توزيع األنواع املهمة على بلد واحد، ويشكل ضمان احلصول على املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة وتوافرها عنصرا أساسيا يف أي اسرتاتيجية للتنفيذ. وجيب األخذ يف االعتبار 
لالتفاقيات الدولية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، وهناك جمموعة واسعة ومتنوعة من 
اآلليات اإلقليمية اليت تدعم صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها، واليت تشتمل 

برامج عملها على مشاغل التكيف مع تغري املناخ. 

يهدف هذا العنصر إىل تطوير إجراءات لتقييم التقدم املحرز يف التنفيذ للسماح   .54
باستعراض وحتديث خمتلف العناصر واإلجراءات املتخذة، ولدعم اإلبالغ عن التقدم إىل مجيع 

أصحاب املصلحة واهليئات الدولية املناسبة.
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رصد التقدم، واستعراضه، واإلفادة واإلبالغ عنه د
دال 1: رصد التنفيذ

ستكون هناك حاجة إىل جمموعة من املقاييس لرصد وتقييم العملية بطريقة مرضية.   .55
وجيب أن تكون هذه املقاييس حمددة بشكل جيد مع جمموعة واضحة من التدابري، ومفهومة 
من قبل مجيع املعنيني، ومرتبطة بالعمليات األخرى للتكيف والرصد والتقييم على املستوى 
القطري. ومثاليًا، ينبغي أن تكون املقاييس املستخدمة قليلة العدد نسبيًا، وسهلة اجلمع على 

أساس مستمر، وأن تتناسب مع عمليات الرصد واملراجعة األخرى )مثل تلك اليت ترتبط برصد 
خطط العمل العاملية أو التقدم املحرز يف حتقيق أهداف آيتشي للتنوع الوراثي(. وينبغي أن 

تركز بوضوح على تقييم صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها يف سياق التكيف 
مع تغري املناخ، وأن تشمل تدابري التغري يف املخاطر والضعف. 

وميكن متييز ثالثة مستويات من الرصد والتقييم بشكل مفيد وإدراجها يف عملية   .56
التقييم:

رصد العملية: ينبغي أن يكون هناك عملية حمددة بوضوح لرصد عملية    )1(  
تنفيذ اخلطوط التوجيهية. وسيحتاج ذلك إىل أن يكون مبوجب العنصر ألف     
وينبغي أن يشمل رصد إىل أي مدى تصبح التدابري املتعقلة باملوارد الوراثية     

لألغذية والزراعة، جزءا من التخطيط الوطين العام للتكيف.    
رصد اخملرجات: سيؤدي تنفيذ اخلطوط التوجيهية إىل عدد من أنشطة    )2(  

وتدابري التكيف وينبغي تقييم إىل أي مدى قد حققت هذه األنشطة والتدابري     
املخرجات املنشودة.   

رصد النتائج: إن رصد مدى توفري تدابري التكيف املنفذة التكيف مع تغري  )3(  
املناخ هو رمبا اجلزء األكثر تعقيدا وصعوبة من عملية الرصد. ومن      

املستحسن أن تكون عملية الرصد هذه مدرجة بشكل كامل يف عملية رصد     
التكيف العام على الصعيد الوطين.    

توفر املؤشرات اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة بتوجيه من اهليئة نقطة   .57
انطالق لعملية تطوير جمموعة مناسبة من املؤشرات لرصد تدابري التكيف املعتمدة، وميكن 

مجعها مع غريها من املؤشرات لرصد تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية. 

دال 2: استعراض التقدم احملرز وفعالية التنفيذ وحتديد الثغرات 
سيولد تنفيذ اخلطوط التوجيهية والعمليات األخرى ذات الصلة، مثل خطط العمل   .58

العاملية، معرفة جديدة حول أفضل السبل لصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها 
كجزء من ختطيط التكيف الوطين. وستؤدي نتائج الرصد أيضا إىل معلومات حول مدى جناح 
اإلجراءات املختلفة يف احلد من املخاطر والضعف إزاء تغري املناخ. وستأيت املعارف اجلديدة 

أيضا من البحوث الدولية أو جهود التكيف. وسيساهم استعراض هذه النتائج من املصادر 
املختلفة يف تقييم التقدم املحرز يف عملية التنفيذ وحتديد الثغرات اليت حتتاج إىل إجراءات 

العنصر
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جديدة. وينبغي وضع عملية حمددة لضمان إجراء استعراض بطريقة منسقة على أساس منتظم 
وبإشراك كامل ألصحاب املصلحة. وينبغي إعالن نتائج حتليل املعلومات اجلديدة املقرتحات. 

دال 3: حتديث خطة التكيف الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
واسرتاتيجية تنفيذها 

إن التكيف مع تغري املناخ عملية مستمرة، وهناك العديد من الشكوك فيما يتعلق   .59
بتدابري التكيف األنسب الذي ينبغي اعتمادها وإىل أي مدى توفر التدابري املختلفة التكيف 

املطلوب. ومن املرجح أن تظهر خماطر ونقاط ضعف جديدة ستتطلب إجراءات جديدة. 

وينبغي استخدام نتائج عملييت الرصد واالستعراض إلدخال التعديالت املناسبة   .60
على خطة التكيف للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وعلى اسرتاتيجية تنفيذها. وقد حتتاج 

التعديالت إىل األخذ يف االعتبار للنواتج املحددة، لتعكس آثار املزيد من التغيري يف املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة اليت تعكس استمرار تغري املناخ، أو لالستناد على التجارب الناجحة 

من اإلجراءات األخرى يف البلد أو يف أي مكان آخر. 

دال 4: التواصل 
ينبغي إبالغ النتائج من عملييت الرصد واالستعراض والتحديثات خلطة التكيف   .61

الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة أو عملية تنفيذ اسرتاتيجيتها، إىل مجيع أصحاب 
املصلحة ذوي الصلة. ويشمل ذلك وحدة إدارة خطة التكيف الوطنية على املستوى القطري 
حيث مت إنشاؤها، والوزارات ذات الصلة، والعمليات الدولية، وكذلك اجلهات املعنية األخرى. 

وإن اإلبالغ عن التقدم املحرز هو جزء أساسي لتحديد أفضل املمارسات ولدعم تعميمها. 
وينبغي إدراج برامج التوعية يف اسرتاتيجية االتصال ووضعها يف إطار اخلطوة ألف-1. 

ال ينبغي أن تقتصر خطط التوعية وأنشطتها على إبالغ أصحاب املصلحة بالنتائج   .62
املحققة. وينبغي وضع خطة اتصاالت متكاملة تضمن استمرار تدفق املعلومات بشكل مستمر 

لصانعي السياسات واجلمهور األوسع، وتشكل جزءا مستمّرا من العمل املعين بتنفيذ هذه 
اخلطوط التوجيهية. 



امللحق ألف
أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنسبة 

للتكيف مع تغري املناخ
خلص تقرير التقييم اخلامس للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل أن تغري املناخ يؤثر 

على مجيع جوانب األمن الغذائي والزراعة، وإىل أن اآلثار على املحاصيل الزراعية واضحة 
بالفعل يف عدة مناطق من العامل. وهذا يعين أن جيب التعجيل يف وترية التكيف مع تغري املناخ. 

وستلعب املوارد الوراثية لألغذية والزراعة دورًا حموريًا يف مواجهة حتديات تغري املناخ أمام 
حتقيق األمن الغذائي والتغذية، و يف صون وحتسني اإلنتاجية الزراعية وسبل املعيشة الريفية 

واالستدامة والقدرة على الصمود. وبالتايل فإنه من الضروري تأمني هذه املوارد وتعبئتها كجزء 
من التخطيط الوطين والعاملي للتكيف مع تغري املناخ. 

التحدي املتمثل يف تغري املناخ 
يعرض تغري املناخ الزراعة والغابات ومصايد األمساك لتهديدات وحتديات كبرية. ويشكل ارتفاع 

درجات احلرارة وتغري أمناط سقوط األمطار وزيادة تقلبات املناخ وارتفاع مستويات البحر 
وزيادة تواتر األحداث املتطرفة، خماطرا على نظم اإلنتاج وزيادة يف نقاط ضعفها. وتتطلب 
التغريات اليت حتدث أنواعا جديدة وخمتلفة من املحاصيل واحليوانات والغابات واألمساك 

يف العديد من نظم اإلنتاج، إن مل يكن يف معظمها. وختلق توليفات جديدة من درجات احلرارة 
وتوافر الرطوبة وطول األيام، يف العديد من أحناء العامل، بيئات لإلنتاج مل ُتشهد سابقًا وقد 
ال يكون هناك مواد مكيفة هلا. وسيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إىل فقدان العديد من 

املناطق األكثر إنتاجًا، أو إىل زيادة امللوحة وفقدان القدرة اإلنتاجية يف نظم هامة ومثمرة للغاية 
يف أغلب األحيان.

شدد تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 
على التايل: 

يؤثر تغري املناخ على وفرة املياه العذبة احلالية وتوزيعها وعلى حماصيل  	•
األمساك البحرية.  

تتعلق الطفرات األخرية يف األسعار باألحداث املناخية املتطرفة  	•
يف مناطق اإلنتاج الرئيسية.   

يؤثر تغري املناخ على نوعية التغذية وسالمة الغذاء.  	•
يؤثر تغري املناخ بشكل كبري على املحاصيل االستوائية والثروة احليوانية ومصايد    	•

األمساك؛ ويصدف أن مناطق التعرض الرئيسي لتغري املناخ هي مناطق يرتفع   
فيها معدل انتشار الفقر وانعدام األمن الغذائي.  

يزيد التعرض ملخاطر املناخ من ضعف األسر واألفراد الذين يعانون من انعدام    	•
األمن الغذائي.  
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املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
تشمل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تنوع واختالف احليوانات والنباتات والكائنات احلية 
الدقيقة اليت توفر لنا املنتجات الغذائية والزراعية غري الغذائية، واليت حتافظ على هياكل 
النظام البيئي ووظائفه وعملياته يف نظم اإلنتاج وحوهلا. وقد أدار املزارعون والرعاة وسكان 

الغابات وصيادي األمساك هذه املوارد وأثروا عليها، وهي أعطت اإلنسان القدرة على التأقلم 
مع التغريات البيئية واالجتماعية على مدى مئات األجيال. وتوفر املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة التنوع البيولوجي الذي سيكون هناك حاجة إليه للتصدي لتغري املناخ يف عامل حمدود 
املوارد حيث تزداد أهمية حتسني االستدامة والقدرة على الصمود.  

استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للتكيف مع تغري بيئات اإلنتاج
جيب أن تتأتى أصناف املحاصيل والسالالت احليوانية أو السمكية واألنواع احلرجية اليت 
ستكون مطلوبة ملواجهة تغري املناخ من جتمع حايل للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. 

وسيكون هناك حاجة إىل زيادة القدرة على حتمل اإلجهاد الالحيوي )مثل احلرارة، واجلفاف، 
والفيضانات، والصقيع، وارتفاع دراجات حرارة املياه( وجيري العمل على تطوير أصناف 

وسالالت وأنواع جديدة تتكيف مع درجات احلرارة األعلى لإلنتاج، ومع زيادة أو نقصان كميات 
هطول األمطار. ومن الصعب التنبؤ ببعض اخلصائص اليت سيكون هناك حاجة إليها أو أنها 
أكثر تعقيدًا. ويغري ارتفاع درجات احلرارة واألمناط اجلديدة هلطول األمطار من توزع وتردد 

اآلفات وامُلمرضات، ومن املمكن أن تغري وترية وشدة األوبئة، مما يسبب يف زيادة اخلسائر خالل 
مرحليت إنتاج الغذاء والتخزين. وغالبًا ما سيكون هناك حاجة إىل أصناف جديدة من املحاصيل 

واملاشية واألمساك واألنواع احلرجية، وسيعتمد تطويرها على صون واستخدام املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة بشكل ناجح. وحتدث التغريات أيضًا يف توزيع امللقحات وخصائصها وغريها 

من األنواع اليت تسهم بطريقة أساسية يف اإلنتاج من خالل خدمات النظام اإليكولوجي اليت 
تقدمها. وكان من املقدر أن قيمة التلقيح على املستوى العاملي تصل إىل 153 مليار يورو يف 

عام Gallai( 2015 وآخرون، 2009(، وتساهم على األقل يف كمية 
وجودة 70 يف املائة من املحاصيل الغذائية الرئيسية العاملية، وخاصة يف العديد من حماصيل 
الفاكهة واخلضر اهلامة من الناحية التغذوية )Klein وآخرون، 2003(. وسيكون هناك حاجة إىل 

أصناف جديدة من املحاصيل والثروة احليوانية واألمساك واألنواع احلرجية ألخذ التغريات اليت 
حتدث يف االعتبار، ولتوفري القدرة على التكيف الالزمة للتغري يف املستقبل. وستعتمد قدرتنا 

على تطوير هذه األصناف اجلديدة إىل حد كبري على مدى جناح عملية صون املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة وتوصيفها واستخدامها. 

 
التكيف مع التقلب املتزايد

إن التكيف مع التقلب املتزايد يف نظم اإلنتاج الذي نشهده يف أجزاء كثرية من العامل هو أكثر 
صعوبة. وهناك حاجة أكثر من قبل إىل أنواع وأصناف املحاصيل وأنواع وسالالت احليوانات 
والغابات واألمساك اليت ميكنها التصدي لنطاق أكرب من الظروف. فقد يكون هناك تغريات 

سريعة يف املياه املتاحة يف سنة ما وتغريات مفاجئة يف درجات احلرارة يف سنة أخرى. وقد تزيد 
االختالفات بني السنوات حبيث أن األصناف والسالالت واألنواع املتكيفة يف سنة ما غري مناسبة 

يف السنة التالية. وغالبًا ما ُيعترب أنه مقارنة باألصناف احلديثة، تظهر األصناف والسالالت 
التقليدية نوعا من التكيف الالزم للتصدي للظروف املتغرية أكثر فأكثر، وللتكيف مع جمموعة 

واسعة من ظروف اإلنتاج اليت غالبًا ما تكون دون املثلى. ويف كثري من احلاالت، تستخدم 
املجتمعات الريفية بالفعل األصناف التقليدية واملعارف التقليدية للمساعدة على التكيف مع 

الظروف املتغرية اليت متر بها. 



اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف
31 ختطيط التكيف مع تغري املناخ على املستوى الوطين

تعزيز القدرة على التكيف
إن تغري املناخ عملية مستمرة وسيكون التكيف معه عملية مستمرة مبا أن درجات احلرارة آخذة 
باالرتفاع والظروف األخرى بالتغري. وحىت بعد وإذا استقرت درجات احلرارة، ستستمر التغريات 

يف التأثري على نظم اإلنتاج على مدى العقود الالحقة. وتشمل اخلصائص اليت من املرجح أن 
تصبح ذات أهمية متزايدة يف نظم اإلنتاج، القدرة على التكيف مع مرور الوقت )القدرة على 
التكيف(، والقدرة على توفري فوائد اإلنتاج ضمن نظام واحد )قيم اخليارات(، وقدرة العناصر 

املختلفة يف نظم اإلنتاج على التعويض عندما تكون الظروف غري مواتية لبعض العناصر 
)التكامل وتأثريات املحفظة(، والقدرة على معاودة النشاط بعد سلسلة من التحديات املناخية 

وتطوير قدرات جديدة يف مواجهة التغري )القدرة على الصمود(.  

تأمني التنوع الوراثي الالزم
هناك خماطر حقيقية يف االفرتاض بأنه مبجرد وجود حاجة إىل املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة فإنها ستكون موجودة. فإن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تواجه هي أيضًا اخلطر 
من جراء تغري املناخ. وهناك بعض األصناف والسالالت واألنواع اليت قد ال تكون قادرة على 

التكيف مع تغري البيئات يف األماكن اليت توجد فيها حاليا وهناك حاجة إىل جهود إضافية 
لصونها.  

ويتطلب صون وتعبئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للتأكد من أنها متاحة وميكن استخدامها 
ملواجهة حتديات تغري املناخ، إجراءات وحمددة ومركزة. وجيب أن تشمل هذه اإلجراءات ما 

يلي: 
الصون الفعل يف املوقع وخارج املوقع لألصناف والسالالت واألنواع املفيدة وأقاربها الربية   	•

املعرض للخطر واليت لديها اخلصائص الالزمة للتكيف مع تغري املناخ واحلد منه؛   
حتسني املعلومات بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وخصائص املواد املختلفة؛  	•

تعزيز توافر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة داخل البلدان وفيما بينها؛  	•
حتسني مسارات االستفادة اليت تسمح بتطوير وتوزيع املواد املكيف اجلديدة، واالستناد   	•
على األدوار اليت تلعبها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف األمن الغذائي والتغذية،    

وسبل املعيشة الريفية، وخدمات النظام اإليكولوجي، واالستدامة، والقدرة     
على الصمود.   

بناء االستدامة والقدرة على الصمود
ستشكل زيادة التنوع داخل نظم اإلنتاج جانبًا أساسيًا من جوانب التكيف مع تغري املناخ. 

وميكن أن يتخذ ذلك أشكاال عديدة: اجلمع بني أنواع خمتلفة من اإلنتاج )املحاصيل والغابات 
واألمساك واحليوانات( بطرق خمتلفة؛ وزيادة أعداد األنواع واألصناف والسالالت املختلفة، 

وزيادة استخدام املواد اليت تشكل حبد ذاتها تنوعا وراثيًا مثل حماصيل اخلطوط املتعددة. 
وستساعد هذه النهج املختلفة على توفري التكامل، وقيم اخليارات، واسرتاتيجيات جتنب 

املخاطر اليت ستصبح ذات أهمية متزايدة يف املستقبل. ويشكل إجياد طرق لدمج اسرتاتيجيات 
غنية التنوع مع متطلبات إنتاج املستقبل أحد التحديات الكربى يف املستقبل، وسيكمن حتسني 

صون واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف قلب مواجهة هذا التحدي. 

مسعى تعاوين
إن تأمني وتعبئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لدعم ختطيط التكيف الوطين والعاملي هو 
مسعى تعاوين. ويتم من خالل عمل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، إجراء تقييم دوري 
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حلالة املوارد ورصدها، وقد مت وضع خطط عمل عاملية للموارد الوراثية النباتية واحليوانية 
واحلرجية، تتناول القضايا املتعلقة بتغري املناخ يف جمال صون واستخدام املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة )انظر املرفق باء( )منظمة األغذية والزراعة، 1995؛ منظمة األغذية والزراعة، 
2008(. وختلق »اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدماج التنوع الوراثي يف التخطيط الوطين 

للتكيف مع تغري املناخ« إطارًا ميكنه أن يساعد على بناء التعاون بني مجيع الشركاء الذين 
جيب أن يشاركوا، كما أنها تضمن أن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تسهم بشكل كامل وفعال 

يف التخطيط الوطين للتكيف. 
 



امللحق باء
خطط العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية واحلرجية 

اإلجراءات املختارة ذات الصلة بتنفيذ  والنباتية – 
اخلطوط التوجيهية الطوعية

تتفاوض هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( على خطط العمل العاملية اليت تسعى 
إىل خلق نظام فعال لصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام. وتهدف 
خطط العمل العاملية إىل أن تكون أطرا شاملة لتوجيه وحتفيز العمل على مستوى املجتمع 

واملستويات الوطنية واإلقليمية والدولية من خالل حتسني التعاون والتنسيق والتخطيط وتعزيز 
القدرات. وهي حتتوي على جمموعات من التوصيات واألنشطة ذات األولوية اليت تستجيب 

لالحتياجات واألولويات املحددة يف التقييمات العاملية: التقارير عن حالة املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة يف العامل. ويتم اعتماد خطط العمل العاملية من قبل اهليئات الرئاسية املعنية 
يف منظمة األغذية والزراعة، أي مؤمتر املنظمة واملجلس، أو عن طريق مؤمترات حكومية دولية 
خاصة تعقد بناء على طلبها. وتشرف اهليئة على تنفيذ خطط العمل العاملية وتقوم برصدها 

وتقييمها. 

1( خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
اعتمد املؤمتر الفين الدويل املعين باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، الذي عقد 

يف إنرتالكن يف سويسرا يف عام 2007، خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية )منظمة 
األغذية والزراعة، 2007( وإعالن إنرتالكن. وأيد مؤمتر املنظمة الحقا نتائج مؤمتر إنرتالكن 

كمساهمة رئيسية يف اإلطار الدويل الشامل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي. وطلب مؤمتر 
املنظمة من اهليئة اإلشراف على عملية تنفيذ خطة العمل العاملية وتقييمها. ويف عام 2009، 
اعتمدت اهليئة اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية.  
وتسرد جماالت األولوية االسرتاتيجية عددا من اإلجراءات املتعلقة بصون واستخدام املوارد 
الوراثية احليوانية. وتشمل هذه يف سياق تغري املناخ ما يلي )منظمة األغذية والزراعة، 2011 

ألف(: 
 

جمال األولوية االسرتاتيجية 1   
التوصيف واحلصر ورصد االجتاهات واخملاطر املرتبطة بها  

حتديد املخاطر املحتملة ذات الصلة بتغري املناخ بالنسبة للموارد الوراثية    	•  
احليوانية، وضمان رصد املخاطر الطويلة األجل )مثل التغريات البيئية التدرجيية(     

واختاذ إجراءات عاجلة ملعاجلة املخاطر املباشرة )مثل املجموعات الصغرية     
املعرضة للخطر الشديد بسبب الكوارث املناخية(؛     

حتسني معرفة التوزيع اجلغرايف احلايل للسالالت وبيئات اإلنتاج لدعم اإلجراءات   	•  
املذكورة أعاله وتسهيل التخطيط لتدابري التكيف مع تغري املناخ واسرتاتيجيات     

صون املوارد الوراثية احليوانية؛   
حتسني توافر املعرفة املذكورة أعاله، مبا يف ذلك عن طريق نظام معلومات التنوع   	•  

الوراثي للحيوانات املستأنسة والنظم األخرى للمعلومات عن املوارد الوراثية     
احليوانية؛   
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التأكد من أن اسرتاتيجيات ونظم الرصد واإلنذار املبكر للموارد الوراثية احليوانية   	•  
حساسة للتغريات واالجتاهات واملخاطر املتعلقة بتغري املناخ.    

جمال األولوية االسرتاتيجية 2   
االستخدام املستدام والتنمية  

مراجعة أهداف الرتبية، وتكييفها إذا لزم األمر ملراعاة آثار تغري املناخ.  	•  

جمال األولوية االسرتاتيجية 3   
الصون   

ضمان مراعاة اسرتاتيجيات الصون آلثار تغري املناخ امللحوظة واملتوقعة، مبا يف   	•  
ذلك التغريات اإليكولوجية الزراعية وخماطر الكوارث، وآثار سياسات احلد من آثار     

تغري املناخ إذا كانت ذات صلة؛   
ضمان أن تكون املجموعات خارج املوقع شاملة مبا فيه الكفاية، وتتم إدارتها بشكل   	•  

جيد، ويف مواقع جيدة لتوفري التأمني ضد الكوارث املناخية وغريها من الكوارث     
)مبا يف ذلك إنشاء عينات احتياطية(.    

جمال األولوية االسرتاتيجية 4   
السياسات واملؤسسات وبناء القدرات  

ضمان أن االسرتاتيجيات الوطنية وخطط العمل للموارد الوراثية احليوانية تراعي   	•  
آثار تغري املناخ وميكن مراجعتها وتعديلها عند الضرورة ملراعاة التطورات      

املستقبلية املرتبطة باملناخ؛    
تعزيز تبادل املعلومات بشأن اسرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ بالنسبة لنظم   	•  

الثروة احليوانية وإدارة املوارد الوراثية احليوانية، والتكيف اخلاص بالسالالت    
وإداءها يف بيئات اإلنتاج اجلديدة؛   

حتسني استخدام السالالت العابرة للحدود، وخاصة السالالت اإلقليمية اليت  	•  
تتكيف بشكل جيد مع البيئات القاسية.   

2( خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية
وافقت اهليئة على خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها بشكل 

مستدام )منظمة األغذية والزراعة، 2014 باء(، يف دورتها العادية الرابعة عشرة واعتمدها 
مؤمتر املنظمة يف عام 2013. وتشمل جماالت العمل األولوية حتسني توافر املعلومات بشأن 

املوارد الوراثية احلرجية واحلصول عليها؛ وصون املوارد الوراثية احلرجية يف املوقع وخارجه؛ 
واستخدام املوارد الوراثية احلرجية وتنميتها وإدارتها بشكل مستدام؛ والسياسات واملؤسسات 

وبناء القدرات.   

وتتناول إحدى األولويات االسرتاتيجية خلطة العمل العاملية املسائل املتعلقة بتغري املناخ 
واملوارد الوراثية احلرجية بشكل خاص. 

األولوية االسرتاتيجية 14   
دعم التكيف مع تغري املناخ واحلد من آثاره من خالل اإلدارة السليمة     

االستخدام السليم للموارد الوراثية احلرجية  
األساس املنطقي: يشكل القلق احلايل املتزايد بشأن تغري املناخ وآثاره على النظم    

اإليكولوجية وأداء نظم اإلنتاج احلرجية ذات الصلة، حتديًا ألصحاب املصلحة يف جمال    
إدارة املوارد الوراثية احلرجية لفهم األنواع احلرجية وآليات التكيف مع التغريات  
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املناخية احلالية واملستقبلية بشكل أفضل. وهناك حاجة للتنوع الوراثي من أجل   
ضمان تكيف األنواع، وكذلك للسماح باالنتقاء االصطناعي والرتبية لتحسني اإلنتاجية.    

وبالتايل، فإن التنوع الوراثي، مبا يف ذلك التنوع بني األنواع، هو أمر رئيسي لقدرة   
النظم اإليكولوجية احلرجية على الصمود ولتكيف األنواع احلرجية مع تغري املناخ.   

اإلجراء: تطوير أساليب معيارية وخطوط توجيهية على املستويات الوطنية الفرعية    
والوطنية واإلقليمية، لتحديد واختيار واستخدام وحدات الصون ملجموعات األنواع،    

استنادا إىل العوامل البيئية واالجتماعية الثقافية، اليت تشكل املحددات الرئيسية حلالة    
تنوع النظام اإليكولوجي للغابات واحلراجية الزراعية.   

مساعدة البلدان يف جهودها الرامية إىل حتسني صون املوارد الوراثية احلرجية    
واستخدامها بشكل مستدام يف مواجهة تغري املناخ من خالل:   

•		تشجيع أفضل املمارسات يف جمال إدارة املوارد الوراثية احلرجية، وحتديدا يف    
جماالت الصون واالستكشاف واالختبار والرتبية واالستخدام املستدام؛    

•		وتعزيز مساهمات املوارد الوراثية احلرجية لتحقيق االستدامة البيئية من خالل   
تطوير واستخدام املواد الوراثية املالئمة بصورة جيدة.    

3( خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
إن خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )منظمة األغذية 

والزراعة، 2011 باء( هي إطار عمل اسرتاتيجي لصون التنوع الوراثي النبايت واستخدامه بشكل 
مستدام. وقد مت اعتمادها من قبل جملس املنظمة يف نوفمرب/تشرين الثاين من عام 2011، وهي 

تعيد التأكيد على التزام احلكومات بتعزيز املوارد الوراثية النباتية باعتبارها عنصرا أساسيا 
لألمن الغذائي، من خالل الزراعة املستدامة يف مواجهة تغري املناخ. 

حتدد مقدمة خطة العمل العاملية العناصر االسرتاتيجية التالية حلماية املوارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة واستخدامها على النحو األمثل للمساعدة على التصدي لتغري املناخ )منظمة 

األغذية والزراعة، 2011 باء(: 
الرتكيز بدرجة أكرب على الصون يف داخل املوقع للمجموعات املتنوعة وراثيًا،   	•  
وخاصة األقارب الربية للمحاصيل، للسماح باستمرار التطور، وبالتايل للسماح    

بتوليد صفات التكيف بشكل مستمر؛   
برنامج موسع بشكل كبري بشأن الصون يف خارج املوقع، وخاصة لألقارب الربية   	•  
للمحاصيل، لضمان احلفاظ على تنوع األنواع واألصناف، مبا يف ذلك تلك اليت     

تتكيف مع الظروف القاسية وتلك اليت هي من مناطق يتوقع أن تتأثر بشدة من     
تغري املناخ؛   

زيادة البحوث وحتسني توافر املعلومات بشأن خصائص املواد اليت يتم حفظها يف   	•  
خارج املوقع واليت ستصبح مفيدة يف ظل ظروف مناخية جديدة؛    

زيادة الدعم من أجل احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ونقلها،  	•  
لتلبية الرتابط األكرب بني البلدان الناتج عن الظروف البيئية اجلديدة؛    

مزيد من الدعم لبناء القدرات يف جمال تربية النباتات وإدارة نظم البذور اليت   	•  
جتعل استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة فعااًل ومستدامًا.    

زيادة اإلشراك املستهدف للمزارعني واملجتمعات الزراعية يف األنشطة الوطنية   	•  
واملحلية لتحسني املحاصيل، مبا يف ذلك دعم البحوث التشاركية وتربية النباتات.     

وترد هذه العناصر ضمن األنشطة األولوية ذات الصلة اخلاصة خبطة العمل العاملية. 



امللحق جيم
األنشطة اإلشارية ليتم دراستها يف خطة التنفيذ

النواجت اإلشاريةاألنشطة اإلشارية

)1( الصون

حتديد األولويات لألنواع واألصناف والسالالت 
والقطعان )مبا يف ذلك األقارب الربية املفيدة( من 
أجل الصون، على أساس توقعات تغري املناخ، مبا 

يف ذلك األنواع ذات األهمية االجتماعية واالقتصادية 
املباشرة واألنواع املرتبطة ذات الصلة بتوفري 
خدمات النظم اإليكولوجية )فيما يلي “األنواع 

املستهدفة واملرتبطة”(

مت تعريف األنواع ذات األولوية )أيضًا  “األنواع 
املستهدفة واملرتبطة”( وإجراءات الصون.

مجع املعلومات بشأن توزيع ووترية األنواع ذات 
األولوية، وأصناف املحاصيل، والسالالت احليوانية 
والتجمعات احلرجية والسمكية؛ حتديد املخاطر 

ونقاط الضعف من جراء تغري املناخ احلايل أو 
املستقبلي لكل من األنواع املستهدفة واملرتبطة

مت حتديد األنواع واألصناف والسالالت املعرضة 
للخطر بالنسبة لألنواع املستهدفة واملرتبطة

مجع املعرفة العلمية والتقليدية ذات الصلة بتكيف 
واستخدام األنواع واألصناف والسالالت والقطعان

مت حتديد االستخدام احلايل واملحتمل يف التكيف

تطوير الطرق املعيارية للتحديد أو االتفاق عليها، 
واختيار واستخدام املواد اليت حيتمل أن تكون 

ذات قيمة لألنواع واألصناف والسالالت املستهدفة 
واملرتبطة يف سياق تغري املناخ

مت حتديد واستخدام الطرق املعيارية

وضع وتنفيذ خطط الصون خارج املوقع لألنواع 
واألصناف والسالالت املستهدفة واملرتبطة )مبا 
يف ذلك األقارب الربية( وتعزيز نظم املعلومات 
لالستجابة الحتياجات خيارات التكيف مع تغري 

املناخ

مت صون األنواع واألصناف والسالالت يف خارج املوقع 
وتوفري املعلومات عن املواد املحفوظة خارج املوقع

تعزيز البيانات األساسية يف جوازها يف خارج املوقع 
من خالل حتسني التوصيف اإليكولوجي اجلغرايف 

واخلصائص ذات الصلة بالتكيف

متت إتاحة اخلصائص اإليكولوجية اجلغرافية وغريها 
من اخلصائص املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ 

للمواد املحفوظة خارج املوقع

وضع وتنفيذ خطط الصون يف داخل املوقع لألنواع 
واألصناف والسالالت املستهدفة واملرتبطة )مبا يف 

ذلك األقارب الربية(

مت صون األنواع واألصناف والسالالت والقطعان يف 
داخل املوقع
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النواجت اإلشاريةاألنشطة اإلشارية

1( الصون )تابع(

حتديد األنظمة اإليكولوجية الزراعية اليت تتضمن 
مستويات عالية من التنوع البيولوجي ووضع وتنفيذ 

آليات لصونها

مت حتديد ودعم النظم اإليكولوجية الزراعية ذات 
األولوية حيث من املرجح أن تستمر املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة يف التطور استجابة لتغري املناخ 
)على سبيل املثال مواقع نظم الرتاث الزراعي ذات 

األهمية العاملية(

وضع برامج للرصد على املستويات الوطنية 
والوطنية الفرعية واملحلية لتقييم املخاطر ونقاط 

الضعف بالنسبة لألنواع واألصناف والسالالت 
املستهدفة واملرتبطة ولقياس فعالية تدابري الصون 

القائمة

املعلومات املستمرة بشأن املخاطر ونقاط الضعف

2( حتسني قدرة نظام اإلنتاج على التكيف والصمود

حتديد وتعزيز املؤسسات املحلية ذات الصلة بإدارة 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ تعزيز مشاركة 

املجتمعات املحلية يف التخطيط للتكيف مع 
الرتكيز على مشاركة املرأة ودعم استخدام املعارف 

التقليدية

مت حتديد أصحاب املصلحة إلجراءات التكيف على 
املستوى املحلي؛

زيادة اعتماد إجراءات التكيف على املستوى املحلي؛ 
زيادة مشاركة املرأة؛

تعميم الرصد التشاركي آلثار تغري املناخ وتقييم 
املحاصيل والثروة احليوانية واألمساك واألشجار 

والعوامل احليوية اليت مت تكييفها؛ وصول املجتمع إىل 
التكنولوجيا؛ رصد تغري املناخ وآثاره؛ حتديد املوارد 

الوراثية لألغذية والزراعة املفيدة لتدابري التكيف 
وتعزيزها واستخدامها.

إنشاء وتعزيز الروابط بني املنظمات املحلية 
والوطنية والدولية اليت تشارك يف التخطيط للتكيف 

وتنفيذه باستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

مت حتسني الشراكات بني املنظمات املجتمعية 
واملنظمات املتخصصة اليت تعاجل قضايا تغري املناخ 

والزراعة

وضع السياسات وزيادة االستثمارات لدعم حتديد 
وتوافر واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

اليت مت تكييفها وزيادة التنوع

الدعم املباشر وغري املباشر لتطوير واستخدام 
التنوع البيولوجي يف اإلنتاج الزراعي على مستوى 

املزارع واملناظر الطبيعية؛ االستثمارات يف البحث 
والتطوير؛ اإلصالحات للوصول إىل املنافع وتقاسهما، 

ومراقبة اجلودة، والتسويق، ولوائح التأمني، وغريها، 
لدعم توافر واستخدام تنوع املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة
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النواجت اإلشاريةاألنشطة اإلشارية

2( حتسني قدرة نظام اإلنتاج على التكيف والصمود )تابع(

حتديد ووضع تدابري لدعم تنويع نظم اإلنتاج على 
مستويات املناظر الطبيعة والقرى أو املجتمعات أو 

املزارع. وميكن أن تشمل اإلجراءات الدعم ملا يلي:
احلراجة الزراعية وتعزيز استخدام األنواع       	 	•  

     املعمرة؛
إدخال حماصيل جديدة؛ 	 	•  

إدخال األنواع والسالالت احليوانية اجلديدة؛ 	 	•  
الزراعات املختلطة يف الغابات؛ 	 	•  

صون التجمعات املختلطة وإدخال مواد جديدة  	 	•  
     يف مصايد األمساك. 

مت حتديد ووضع تدابري تهدف إىل حتسني القدرة 
على التكيف واالستدامة والصمود يف أنظمة اإلنتاج؛ 

حتسني خيارات سبل العيش بالنسبة للمنتجني

دعم محاية واستعادة أنظمة اإلنتاج املختلفة بهدف 
احلد من الضعف وتعزيز القدرة على التكيف. وميكن 

أن تشمل إجراءات الدعم ما يلي: 
زيادة استخدام األصناف والسالالت التقليدية؛ 	 	• 

احلراجة الزراعية وصيانة مناطق الغابات  	 	• 
    التقليدية؛

املمارسات التقليدية إلدارة مصايد األمساك. 	 	• 

مت حتديد وتنفيذ التدابري لدعم وصون وظائف 
وخدمات النظام اإليكولوجي

دعم اعتماد املمارسات املحسنة إلدارة الرتبة على 
أساس حتسني إدارة واستخدام الكائنات احلية يف 

الرتبة، على سبيل املثال من خالل ممارسات عدم 
احلراثة، والزراعة املحافظة، وتقنيات إدارة الرتبة 

األخرى ذات الصلة

مت تنفيذ املمارسات لتحسني تقدمي خدمات النظم 
اإليكولوجية وخصوصا خواص الرتبة

تقييم فعالية توفري خدمات التلقيح، وحتديد املخاطر 
ونقاط الضعف فيما يتعلق بتغري املناخ وتنفيذ 

التدابري للحفاظ على سبل التلقيح أو حتسينها، على 
سبيل املثال توفري الدعم واملواد لرتبية النحل

مت صون وتعزيز إنتاج األنواع اليت تعتمد على التلقيح؛
خلق فرص توليد الدخل املحلي

دعم زيادة مساهمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
يف إدارة املياه )النوعية والكمية( على مستويات 

املناظر الطبيعية والقرى واملجتمعات واملزارع من 
خالل تقدمي الدعم إلدارة املوارد السمكية املناسبة 
واملمرات النهرية واإلدارة املناسبة للنباتات املائية، 

اخل.

وضعت تدابري لتحسني نوعية وكمية املياه

دعم البحوث بشأن استخدام املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة لتحسني القدرة على التكيف والصمود؛

استعراض التكنولوجيات ذات الصلة واستخدامها 
وحتسينها

مت تعزيز املعرفة حول مساهمة املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة يف القدرة على التكيف والصمود

تعزيز مسارات االبتكار من خالل حتسني القدرات 
والوصول

مت تعزيز االستجابة لتغري املناخ



39
اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف
 ختطيط التكيف مع تغري املناخ على املستوى الوطين

النواجت اإلشاريةاألنشطة اإلشارية

3( حتسني التكيف املحدد للمحاصيل واحليوانات األليفة وأشجار الغابات واألنواع املائية

حتديد املخاطر الرئيسية للمحاصيل واإلنتاج 
احليواين

مت حتديد املخاطر الرئيسية املتعلقة بتغري املناخ 
بالنسبة لإلنتاج املحصويل واحليواين

حتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت 
تكييفها يف البلد، أو اليت تتمتع بإمكانية التكيف 
بالنسبة للمحاصيل واحليوانات وأنواع األشجار 

واألمساك الرئيسية، من خالل التقييم والتوصيف 

مت حتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لربامج 
الرتبية أو اإلدخال

وضع وتنفيذ برامج املحاصيل واحليوانات وحتسني 
أنواع األشجار أو األمساك، لتوفري مواد تتكيف مع 

تغري املناخ، من خالل، على سبيل املثال: 
حتسني القدرة على حتمل الضغوط احليوية 	 	 	• 

زيادة القدرة على التعامل مع نظم اإلنتاج 	 	• 
التكيف مع ظروف اإلنتاج واملمارسات املتغرية. 	 	• 
ينبغي للربامج أن تدعم صون قاعدة وراثية واسعة 
وأن تشمل مسات مفيدة حمددة للتكيف مع تغري 

املناخ. وينبغي أن تتضمن الربامج أيضا مبادرات تربية 
تشاركية.

زيادة توافر السالالت واألصناف أو التجمعات 
املتكيفة مع الظروف املتغرية 

حتديد واختبار وتطوير حماصيل جديدة حمتملة أو 
املحاصيل واحليوانات واألنواع احلرجية أو السمكية 
الثانوية واملهملة حاليًا، واليت لديها إمكانية حمتملة 

للتكيف مع تغري املناخ

زيادة جمموعة املواد املفيدة املتاحة لنظم اإلنتاج 
اليت ميكن أن تدعم تنويع وحتسني سبل العيش 

والقدرة على التكيف والصمود

تقدمي دعم طويل األجل لتقيم واستخدام األقارب 
الربية

زيادة التنوع املتاح لربامج الرتبية 

دعم الربامج املجتمعية لصون وإعادة إدخال وحتسني 
األصناف التقليدية والسالالت املتأقلمة حمليا

حتسني قدرة املجتمع على مواجهة تغري املناخ؛ 
حتسني صون األصناف والسالالت التقليدية املتأقلمة 

حمليًا واستخدامها؛ حتسني قدرة نظم اإلنتاج على 
التكيف واالستدامة والصمود

 حتسني العالقة بني حمسين ومستخدمي املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة، من خالل دعم خدمات 

اإلرشاد و/أو آليات أخرى لتبادل املعلومات 
والتقنيات.

حتسني الوعي الحتياجات املستخدمني وحتسني 
االستجابة هلا؛ زيادة تعميم املواد املكيفة 

والتكنولوجيات املالئمة
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4( التوافر وسهولة الوصول 

وضع آليات مناسبة لتسهيل احلصول على املنافع 
وتقامسها باالتفاق مع التشريعات الوطنية والدولية 

القائمة

وضعت آليات مناسبة للحصول على املنافع 
وتقامسها

إنشاء ودعم أنظمة وممارسات احلفاظ والتقاسم 
املجتمعية

تتمتع املجتمعات املحلية بإمكانية الوصول املباشر 
إىل املواد املكيفة

حتسني نظم املعلومات للموارد الوراثية لألغذية 
والزراعة والوصول إليها

تسهيل حتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
املحتمل أن تكون مفيدة 

حتسني أساليب التعاون ضمن البالد وفيما بينها 
لتحديد وتعزيز واستخدام املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة للتكيف، مبا يف ذلك من خالل عمليات نقل 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبادل املعلومات 

ونقل التكنولوجيات ذات الصلة

حتسني توافر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
املحتمل أن تكون مفيدة واملعلومات ذات الصلة بها 

5( إجراءات الدعم

تطوير برامج املشاركة املستمرة ألصحاب املصلحة 
وزيادة مشاركة مجيع الوكاالت واملنظمات 

واجلمعيات ومنظمات املجتمع املدين واملجتمعات 
املحلية واملنتجني ذات الصلة، مبا يف ذلك املرأة، 

على مجيع املستويات  

مت تعزيز مشاركة مجيع اجلهات الفاعلة يف إجراءات 
التكيف

خلق الروابط بني قواعد البيانات للموارد الوراثية 
وسيناريوهات تغري املناخ لتحسني حتديد األنواع 

واألصناف والسالالت اليت حيتمل أن تكون ضعيفة 
أو مفيدة

مت حتسني حتديد املوارد الوراثية لألغذية والزارعة 
اليت حيتمل أن تكون ضعيفة أو مفيدة

االخنراط مع صانعي السياسات وإعالمهم بأهمية 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف

زيادة االعرتاف بأهمية املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة على مستوى السياسات

اختاذ إجراءات للتوعية لتحسني فهم املجتمع ألهمية 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنسبة للتكيف 

مع تغري املناخ؛ واالخنراط بشكل خاص مع منظمات 
املجتمع املدين الرئيسية )الكنيسة والنقابات وغريها( 

والقطاع اخلاص املشاركني يف إنتاج األغذية

زيادة االعرتاف بأهمية املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة على املستوى الوطين
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5( إجراءات الدعم )تابع(

دعم التدريب واإلرشاد وبرامج التبادل ومدارس 
املزارعني وغريها من األنشطة اليت تهدف إىل 
تعزيز قدرات العاملني يف جمال املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة واملجتمعات الريفية لتنفيذ خطط 
وإجراءات التكيف

قدرة العاملني يف جمال املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة على القيام بأنشطة تنفيذ التكيف بشكل 

فعال

مت تقدمي الدعم املناسب لتدابري التنفيذحتديد وتعبئة املوارد والتمويل 
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اإن اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإدراج التنوع الوراثي يف تخطيط التكّيف مع 

تغري املناخ على امل�صتوى الوطني )اخلطوط التوجيهية(، التي اأعدت حتت اإ�رشاف 

هيئة املوارد الوراثية للأغذية والزراعة ووافق عليها موؤمتر منظمة الأغذية 

والزراعة يف دورته التا�صعة والثلثني يف عام 2015، تعالج البعد اخلا�ض 

باملوارد الوراثية يف تخطيط التكّيف.

وتاأخذ هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية بعني العتبار خ�صائ�ض خمتلف املوارد 

الوراثية للأغذية والزراعة التي تواجه حتديات وفر�صا خمتلفة يف ما يتعلق بتغري 

املناخ. وتكمن اأهداف هذه اخلطوط التوجيهية يف تعزيز ا�صتخدام املوارد

الوراثية للأغذية والزراعة يف جمال التكّيف مع تغري املناخ ودعم اإدراجها يف 

تخطيط التكّيف مع تغري املناخ على امل�صتوى الوطني؛ ودعم اخلرباء يف املوارد 

الوراثية والعاملني يف ميدان التكّيف مع تغري املناخ من اأجل حتديد ومعاجلة

التحديات والفر�ض املتعلقة باملوارد الوراثية للأغذية والزراعة يف جمال التكّيف؛ 

وت�صجيع اإ�رشاك اأ�صحاب امل�صلحة يف جمال املوارد الوراثية يف عملية التخطيط 

للتكّيف مع تغري املناخ على امل�صتوى الوطني.

وتعتمد اخلطوط التوجيهية الطوعية هيكل ونهج اخلطوط التوجيهية الفنية لعملية 

خطط التكّيف الوطنية التي اأعدها فريق اخلرباء املعني بالبلدان الأطراف الأقل 

منوا التابع لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�صاأن تغري املناخ. وتنطوي العملية

على اأربعة عنا�رش اأ�صا�صية يقرتح يف كل واحد منها عدد من اخلطوات.
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