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 مقدمة –الا أو 
 
، بربنامج العمل املتعدد 2007اسرترترترترترترترترترترترترترترتدرترترترترترترترترترترترترترتدت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(   عملها، منذ عام  -1

 2023-2014للفرتة  اخلطة االسرترترترترتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، اعتمدت اهليئة 2013. و  عام 1السرترترترتنوات
اليت حتتوي على برنامج العمل املتعدد السرترترترترترترتنوات ورئية اهليئة ومهمتها وأهدافها وغايارا ومذكرات تفسرترترترترترترت ية عن األسرترترترترترترتا  

  2 املنطقي للخطة االسرتاتيجية وعن تنفيذها.
 
وأعرب  عن تقديرها ملا أحرز على مدى العقد املاضرترترترتي، بالتعاو  ، 3اهليئة   دوررا األخ ة إجنازارا واسرترترترترتجع  -2

املخرجات واملعامل كما أهنا اسرترترترترترترتتعرضرترترترترترترت  وحد ث    .مع درترترترترترترتركائها، من تقدم كب    تنفيذ برنامج العمل املتعدد السرترترترترترترتنوات
عضرترترترترترترتاق واملراقبني إىل التعليق على مشرترترترترترترتروع اخلطة االسرترترترترترترترتاتيجية دعوة األوطلب  إىل أمني اهليئة  4لربنامج العمل، الرئيسرترترترترترترتية

خالل فرتة مرتا بني الرتدورات، وتنقيا الوثيقرتة مع مراعرتاة التعليقرتات الواردة واملسرترترترترترترترترترترترترترتتجرتدات الرتدوليرتة  ات الصرترترترترترترترترترترترترترتلرتة وا طرتار 
5ة.االسرتاتيجي للمنظم

. 
 
للهيئة صرترترترترترترترترترتدور لتقرير مرحلي اسرترترترترترترترترترتتعرا  ( هلذه الدورة 2027-2018ويتوقع برنامج العمل املتعدد السرترترترترترترترترترتنوات ) -3

 6للخطة االسرتاتيجيةل.
 
وتتضرترترترترترترترتمن هذه الوثيقة تقريراا مرحلياا عن تنفيذ برنامج العمل املتعدد السرترترترترترترترتنوات، را    لر عن املوارد البشرترترترترترترترترية  -4

لبحث فيها بشرترترترترترترترترترترترترترت   عملها واملالية املتاحة للمنظمة. وتنظر هذه الوثيقة بإجياز   التعديالت املمكنة اليت قد ترغب اهليئة ا
مشرترترترترترترترتروع اخلطة االسرترترترترترترترترتاتيجية املراجعة للهيئة بشرترترترترترترترت   املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املسرترترترترترترترتتقبلي. كذلر، تتضرترترترترترترترتمن الوثيقة 

 ، كما قام  بتنقيحها جمموعة العمل التابعة للهيئة، لتنظر فيها اهليئة وتعتمدها.(2018-2027)
 

 التقرير المرحلي –اا نيثا
 
منظمة األغذية والزراعة تقريراا إىل الدورة األخ ة للهيئة بشرترترترترترترت   تنفيذ برنامج العمل املتعدد السرترترترترترترتنوات من قدم   -5

. وخلصرترترترترترترترترترترترترت  إىل أ  اهليئة وأعضرترترترترترترترترترترترترتاقها نف ذوا  يع الركائز الواردة   والية اهليئة ودورة عملها: 2016إىل عام  2007عام 
   7السياساتية؛ والتنفيذ؛ والرصد ورفع التقارير.التقارير القطرية؛ والتقييمات العاملية؛ والصكوك 

                                                      
 Report-CGRFA/11/07 بالوثيقة املرفق هاق  1
 Report-CGRFA/14/13 بالوثيقة املرفق طاق  2

 CGRFA-16/17/22 نظر الوثيقةا  3

 Report Rev.1-CGRFA/16/17 بالوثيقة جيماملرفق   4

 Report Rev.1-CGRFA/16/17 من الوثيقة 82الفقرة   5

 Report Rev.1-CGRFA/16/17 بالوثيقة جيماملرفق   6

 .13-4الفقرات ، CGRFA-16/17/22 نظر الوثيقةالالط الع على التقرير االستعرا  رزيد من التفاصيل،   7
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هيئة املوارد الوراثية لألغذية ومنذ انعقاد الدورة األخ ة للهيئة، اعتمد مؤمتر املنظمة قرارين أعدرما اهليئة بشرترترترترترترترترترترت    -6
خبطة العمل العاملية الت كيد جمدداا على االلتزام العاملي بشرترترترترترترترت   و  8والزراعة ومسرترترترترترترترتاقتها   حتقيق أهداة التنمية املسرترترترترترترترتتدامة

ورح ب مؤمتر املنظمة أيضرترتاا باقرتاا اهليئة عقد وردرترتة عمل دولية حول احلصرترتول على املوارد الوراثية 9.للموارد الوراثية احليوانية
الزراعة وتقاسرترترترترتم منافعها بالتعاو  مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي واملعاهدة الدولية بشرترترترترت   املوارد الوراثية النباتية لألغذية و 

 10)املعاهدة(.
 
 وقد أمكن حتقيق  يع املخرجات واملعامل الرئيسية املقررة هلذه الدورة، وهي تنعكس   الوثائق ما قبل الدورة. -7
 
كمرترترتا أ  تقييمرترترتاا أؤجري مؤخراا ملسرترترترترترترترترترترترترترترترتاقرترترتة املنظمرترترتة   ا دارة املتكرترترتاملرترترتة للموارد الطبيعيرترترتة للزراعرترترتة املسرترترترترترترترترترترترترترتترترترتدامرترترتة  -8

(، يذكر اهليئة بوصفها مزو داا أمثل للمنتجات املعرفية العاملية واالسرتاتيجية، ويتبّن  االستنتاج الذي 2االسرتاتيجي  )اهلدة
بشرترترترترترترترترترترترترترت   املوارد الوراثية مهم ، وهو أ  لعمل املنظمة 11لعمل املنظمة   جمال املوارد الوراثية 2016خلص إليه تقييم عام 

 12ل.الوراثية لألغذية والزراعةللغاية وأ  املنظمة سلطة قديرة   جمال املوارد 
 
إىل املنظمة تعميم التنو ع البيولوجي   براجمها ومشرترترترترترترتاريعها، وتشرترترترترترترتجيع أوجه  2017 4وقد طلب قرار مؤمتر املنظمة  -9

التآزر بني أصحاب املصلحة مم ن يساهم عملهم   حتقيق أهداة التنمية املستدامة املتصلة باألمن الغذائي والتغذية، والزراعة 
تعدد أصحاب املصلحة بش   تعميم التنوع البيولوجي   املستدامة والتنوع البيولوجي. ووج ه أمني اهليئة عملية إعداد احلوار امل

 2018.13 يع القطاعات الزراعية، والذي جرى تنظيمه بالشراكة مع اتفاقية التنوع البيولوجي   روما   مايو أيار 
 
ويلقى عمل املنظمة، وبشرترترترترترترترتكل أكثر حتديداا عمل اهليئة   جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، إقراراا متزايداا  -10

من جانب صرترترترترترترتكوك أخرى مثل اتفاقية التنوع البيولوجي. فقد أعرب االجتماع الرابع عشرترترترترترترتر ملؤمتر األطراة التفاقية التنوع 
حلالة التنوع البيولوجي   العامل ملنظمة ورح ب، بصرترتورة خاصرترتة، با صرترتدار املقبل البيولوجي عن تقديره للتعاو  الفعال مع ا

وهبدة وضرترترترترترترترتع ا طار العاملي  14، وربادرة اهليئة وضرترترترترترترترتع خطة عمل للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات.لألغذية والزراعة
، قام مؤمتر األطراة بتشجيع األطراة املتعاقدة   اتفاقية التنوع البيولوجي على تعزيز 2020للتنوع البيولوجي ما بعد عام 

املشرترترترترترترترترترترتاركة الفعالة  هات االتصرترترترترترترترترترترتال التابعة للمنظمة، من بني غ ها، وأدرترترترترترترترترترترتار إىل التقارير عن حالة العامل وتقارير التقييم 
تؤسرترتتخدم   وضرترتع الوثائق املتصرترتلة بعملية ما بعد  األخرى اليت أعدرا املنظمة، بوصرترتفها مصرترتادر رئيسرترتية للمعلومات سرترتوة

  و  توف  املعلومات بش   األنشطة املنجزة. 2020عام 

                                                      
  )C 2017/REP)املرفق هاق بالوثيقة  2017 4القرار   8
 )C 2017/REP)املرفق دال بالوثيقة  2017 3القرار   9

 C 2017/REPمن الوثيقة  (د) 54الفقرة   10
 Genetic Resourcess work in ’Evaluation of FAO. 2016منظمة األغذية والزراعة،   11
 PC 125/3الوثيقة   12
13  /biodiversity/en-on-dialogue-stakeholder-http://www.fao.org/about/meetings/multi 
 CBD/COP/DEC/14/30 الوثيقة  14

http://www.fao.org/3/a-bd461e.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/multi-stakeholder-dialogue-on-biodiversity/en/
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ومنذ انعقاد الدورة األخ ة، عز زت أمانتا اهليئة واملعاهدة التعاو  بينهما، را    لر من خالل التشارك   عقد  -11
راثية وتقاسرترتم منافعها. وكر ر ا هاز الرئاسرترتي للمعاهدة   دورته السرترتابعة وردرترتة العمل الدولية بشرترت   احلصرترتول على املوارد الو 

التقرير الثالث بشرترترترترترترترت   حالة التنوع البيولوجي   طلب اهليئة تعزيز التعاو  حول جمموعة واسرترترترترترترترتعة من القضرترترترترترترترتايا، مثل إعداد 
 15الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.ورصد وتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد العامل لألغذية والزراعة، 

 
والحظ  اهليئة بقلق،   دوررا األخ ة، أنه فيما ات سرترترترترتع نطاة والية برنامج العمل املتعدد السرترترترترتنوات وأنشرترترترترتطته،  -12
لتقييم تقرير املتابعة واسرترترترترتتعرضرترترترترت   نة الربنامج   دوررا الرابعة والعشرترترترترترين بعد املائة  16يشرترترترترتهد التمويل زيادة متناسرترترترترتبة. مل

وقد م  ، 17مسرترترترترترترترتاقة منظمة األغذية والزراعة   صرترترترترترترترتو  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسرترترترترترترترتتخدامها على  و مسرترترترترترترترتتدام
مع التشرترترترتديد، من بني أمور أخرى، على احلاجة إىل موارد إضرترترترتافية لعمل املنظمة    18جمموعة من التوصرترترترتيات إىل ا لس،

 جمال املوارد الوراثية.
 
وبرنامج العمل املتعدد السرترترترترترترترترترترترترترتنوات اللذين     2023-2014ما زال كل من اخلطة االسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيجية للهيئة للفرتة  -13

يتواقم مع ا طار االسرتاتيجي املراجع للمنظمة، وخطتها املتوسطة  19اعتمادقا خالل الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة
وترترتدعم املنظمرترتة تنفيرترتذ برنرترتامج  2019.20-2018وبرنرترتامج العمرترتل وامليزانيرترتة اخلرترتارت هبرترتا للفرتة  2021-2018األجرترتل للفرتة 

العمل املتعدد أصرترترترترترتحاب املصرترترترترترتلحة من خالل توف  املوارد البشرترترترترترترية واملالية ألمانة اهليئة، ومن خالل خطط العمل اخلاصرترترترترترتة 
و ع البيولوجي لألغذية والزراعة   خطط العمل باألهداة االسرترترترترترترترترترترتاتيجية. وتندرج أنشرترترترترترترترترترتطة املنظمة والنتائج املتصرترترترترترترترترترتلة بالتن

يغطي معظم األنشطة )جعل الزراعة، والغابات ومصايد  2اخلاصة باألهداة االسرتاتيجية، حيث أ  اهلدة االسرتاتيجي 
تيسرترترترترت  ودعم عمل البلدا    وضرترترترترتع وتنفيذ الصرترترترترتكوك املعيارية ) 1األمساك أكثر إنتاجية واسرترترترترتتدامة( والوايفة األسرترترترترتاسرترترترترتية 

ويضرترترتطلع منسرترترتقو األهداة (. وضرترترتع املواصرترترتفات مثل االتفاقات الدولية ومدونات السرترترتلوك واملواصرترترتفات التقنية وغ   لرو 
كما أهنم مسرترترتؤولو  عن حتقيق النواتج والنتائج اةددة   خطط عمل األهداة   ،االسرترترترتاتيجية بالقيادة املفاهيمية ا  الية
الصلة باملوارد الوراثية، را يضمن  وة واملكاتب ا قليمية، را    لر املوافو   و االسرتاتيجية، بالتعاو  مع ا دارات الفني

ويتم رصرترتد اسرترتتخدام هذه املوارد وحتقيق النتائج   سرترتياة إطار نتائج  مسرترتاقة األنشرترتطة   إطار النتائج ا  ام للمنظمة.
ي االسرترترترترترتتعراضرترترترترترتي السرترترترترترتنوي ملنتصرترترترترترت  املدة وتقرير تنفيذ املنظمة، كما يتم إبالغها إىل األجهزة الرئاسرترترترترترتية   التقرير التجميع

  2017.21-2016فرتة لالربامج ل

                                                      
 (.2017 11)القرار  Report-IT/GB/7/1/17 بالوثيقة 11-املرفق أل   15
 Report Rev.1-CGRFA/16/17الوثيقة  نم 84الفقرة   16
  119/5PC و؛ PC 124/5 لوثيقتا ا  17

 CL 159/3الوثيقة   18

 Report Rev.1-CGRFA/16/17 لوثيقةاباملرفق جيم   19

 C 2017/3 الوثيقة  20

 C 2019/8 الوثيقة  21
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، بناقا على طلب من اهليئة2017أنشرترترت ت املنظمة   عام وقد  -41
، حسرترترتاب أمانة متعدد ا هات املا ة ومشرترترترتكاا 22

البارزة مع االسرترترتتمرار   الوق   اته  بني القطاعات لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السرترترتنوات، را يشرترترتمل  يع النواتج واملعامل
حىت اآل  مسرترترترترترتاقات من كل  من  GCP/GLO/841/MULوقد تلقى املشرترترترترترتروع  .  تنفيذ مشرترترترترترتاريع ثنائية ألنشرترترترترترتطة  د دة

 النرويج وسويسرا.
 

 (2027-2018مشروع الخطة االستراتيجية المراجعة ) -ثالثاا 
 

، إىل دعوة "C/CBD-7" رسرترترترترترترترترترترتالة دورية موج هة إىل الدول ، من خاللاملنظمة تادر ب، 2017مايو أيار  22و   -15
وعؤرضرترترترترترترت  على ، كما قؤد م  إىل الدورة األخ ة للهيئة. األعضرترترترترترترتاق واملراقبني إىل التعليق على مشرترترترترترترتروع اخلطة االسرترترترترترترترتاتيجية

التعليقات الواردة مكتب اهليئة نسرترترترترتخة منقحة من مشرترترترترتروع اخلطة االسرترترترترترتاتيجية لكي ينظر فيها، وهي ت خذ بعني االعتبار 
وأم ا مشروع اخلطة االسرتاتيجية املراجعة، كما نق حه املكتب، فقد خضع لالستعرا  والتعديل من  من األعضاق واملراقبني.

جرترتانرترتب جمموعرترتات العمرترتل الفنيرترتة احلكوميرترتة الرترتدوليرترتة )جمموعرترتات العمرترتل( املعنيرترتة برترتاملوارد الوراثيرترتة احليوانيرترتة، واملرترتائيرترتة، واحلرجيرترتة 
هبذه الوثيقة لتنظر فيه اهليئة. كذلر، ترد التعديالت  1ويرد مشرترترترترترترترترترترترترترتروع اخلطة االسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيجية املراجعة   املرفق  23والنباتية.

والتخطيط  2027-2018املقرتحة من جانب جمموعات العمل على برنامج العمل املتعدد أصرترترترترترترترترترترترترترتحاب املصرترترترترترترترترترترترترترتلحة للفرتة 
 ظر فيها اهليئة.، لتن2و 1للدورتني الثامنة عشرة والتاسعة عشرة   امللحقني 

 
 التنظيم المستقبلي للعمل -رابعاا 

 
)التقرير(، جنح  اهليئة   إجناز  حالة التنوع البيولوجي   العامل لألغذية والزراعةومع اسرترترترترترترترترترترترترترتتكمال التقرير عن  -16

عة.   املاضرترترترترترتي، أنشرترترترترترت ت اهليئة لكل  قطاع جديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة الذي  التنفيذ التدرجيي لواليتها املوسرترترترترترت 
ق، قر رت معا ته، جمموعة عمل فنية حكومية دولية  طالعها على الوضرترترترترترتع واملسرترترترترترتائل املتصرترترترترترتلة بالقطاع. وباتباع هذا املنط

متك ن  اهليئة من تشرترترترترتكيل جمموعة عمل معنية باملوارد الوراثية اخلاصرترترترترتة بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، وررا جمموعة 
 عمل أخرى معنية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

 

ر( يشرترترترترترترترترترتد د على أقية التنوع )التقري حالة التنوع البيولوجي   العامل لألغذية والزراعةلكن   حني أ  التقرير عن  -17
البيولوجي املرتبط به، وخباصرترترترترترترترترترتة الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، فهو يشرترترترترترترترترترت  أيضرترترترترترترترترترتاا إىل حتد  تواجهه  يع جمموعات 
العمل القطاعية للهيئة: ضرترترترترترترترترترترترترترترورة احلفاا على التنو ع البيولوجي لألغذية والزراعة، را    لر األنواع والنظم ا يكولوجية، 

الل إداررا على  و متكامل   سرترترترترترترترترترترتياة نظم ا نتاج والنظم اةيطة هبا. وإ  إنشرترترترترترترترترترترتاق جمموعة عمل واحدة جديدة من خ
جمموعتني جرترتديرترتدتني تعنيرترتا  برترتالتنوع البيولوجي لألغرترتذيرترتة والزراعرترتة واملوارد الوراثيرترتة اخلرترتاصرترترترترترترترترترترترترترترتة برترتالكرترتائنرترتات احليرترتة الرترتدقيقرترتة  أو

الوراثية لألغذية والزراعة إىل لقطاعاتل، أكثر منه إىل االستجابة إىل ضرورة والالفقاريات قد يعمد إىل إدامة تقسيم املوارد 
 دمج وتعميم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة    يع قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

  

                                                      
 Report Rev.1-CGRFA/16/17 من الوثيقة 85الفقرة   22

  CGRFA-17/19/11.1 و ؛CGRFA-17/19/10.1 و ؛CGRFA-17/19/9.1 و ؛CGRFA-17/19/8.1 الوثائق  23
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تنوع البيولوجي   كيفية تسرترترترترترترترترترترترترترتهيل العمل بني القطاعات   جمال الويتمثل حتدي احلوكمة الذي تواجهه اهليئة  -18
لألغذية والزراعة ودجمه من جهة، وتعزيز عملها احلام والعمل على أجهزرا الفرعية، را    لر الكائنات احلية الدقيقة 
ا التحدي اآلخر فهو ضرترترترترترترترترترترترترترتما  احلوار والتبادل بني جمموعات العمل القطاعية التابعة  والالفقاريات من جهة أخرى. وأم 

كل منها حول مواضيع  ات أقية مشرتكة بني القطاعات فحسب، إمنا أيضاا لتسهيل التعاو    للهيئة ليس هبدة استشارة
ج ا دارة املتكاملة من أجل اسرترترترتتخدام املوارد  بني بعضرترترترتها البعك ومتكينها من تنسرترترترتيق املشرترترترتورة اليت تقدمها للهيئة بشرترترترت   هنؤ

ا يكولوجي اليت توف رها،   سياة نظم ا نتاج والنظم الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا على  و مستدام وخدمات النظام 
 اةيطة هبا.

 
( قد تقر ر اهليئة اعتبار املوارد الوراثية اخلاصرترترتة 1وميكن البحث   خيارات متنوعة للتصرترترتدي للتحديات القائمة: ) -19

والتنوع البيولوجي لألغرتذيرتة والزراعرتة بنرترتداا دائمرترتاا   كرتل دورة من دورات جمموعرتات  الرتدقيقرترتة والالفقرترتاريرتات احليرترتة برتالكرترتائنرترتات
( من خالل اتباع املمارسرترترترترترترترتة السرترترترترترترترتابقة، قد تنشرترترترترترترترتىق اهليئة أيضرترترترترترترترتاا جهازاا فرعياا جديداا أو جهازين فرعيني 2العمل واهليئة؛ )

ج 3جديدين ملعا ة هذه املواضرترترترترترترترتيع؛ ) املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والتنوع البيولوجي    لصرترترترترترترترتو ا دارة ( قد تصرترترترترترترترتبا هنؤ
( مع مراعاة اللوجسرترترترترترتتية، قد 4سرترترترترترتياة نظم ا نتاج والنظم اةيطة هبا موضرترترترترترتع تركيز التقارير املسرترترترترترتتقبلية عن حالة العامل؛ و)

  جمموعات العمل تلتئم جمموعات العمل أيضاا بشكل متواز ، كما ميكن أ  يعقد جهاز فرعي يت ل  من  يع األعضاق 
دورته بعد دورات جمموعات العمل للنظر   مسرترترترترترترتائل مشرترترترترترترترتكة بني القطاعات، را    لر النهج املتكاملة لصرترترترترترترتو  التنوع 

اخليارات  ئالبيولوجي لألغذية والزراعة   نظم ا نتاج والنظم اةيطة هبا. وقد ترغب اهليئة   النظر   منافع ومسرترترترترترترترترترترترترترتاو 
 املالية، قبل اختا  قرار هبذا الش  .املختلفة، و  تبعارا 

 
 التوجيهات المطلوبة -خامساا 

 
 اهليئة مدعوة إىل القيام را يلي: إ    -20

 
( 2027-2018مشرترترترترترترترترترترترتروع اخلطة االسرترترترترترترترترترترترترتاتيجية املراجعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اسرترترترترترترترترترترترتتعرا   (1)

 ذه الوثيقة؛هب 1 رفقامل وتنقيحها، حسب االقتضاق، على النحو الوارد  
الطلب إىل األمني إعداد ورقة خيارات تعر  خمتل  اخليارات )وتبعارا املالية( من أجل التنظيم املستقبلي و  (2)

لعمل اهليئة   الفرتات الفاصرترترترترترترتلة بني الدورات هبدة: )أ( معا ة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، را   
على  و متنرترتاسرترترترترترترترترترترترترترتق ومتكرترتامرترتل ومت سرترترترترترترترترترترترترترتق؛  والالفقرترتاريرترتاتالرترتدقيقرترتة  حليرترتةا لكرترتائنرترتاتمن ا لرترتر املوارد الوراثيرترتة 

  االسرترترترترترترترترتتخدام املسرترترترترترترترترتتدام لألغذية والزراعة، ، على مسرترترترترترترترترتتوى جمموعات العمل التابعة للهيئة، والنظر )ب(
   لر األنواع والنظم ا يكولوجية، واحلفاا عليها، من خالل اتباع هنج متكامل لإلدارة   سرترترترترترترترترترترترترترتياة  را

 والنظم اةيطة هبا، لتنظر فيها جمموعات العمل واهليئة   دورارا املقبلة؛نظم ا نتاج 
ا هات املا ة لتنفيذ برنامج العمل  حساب األمانة املتعددالتوج ه بالشكر إىل ا هات املا ة لدعمها و  (3)

 ؛املا ة األخرى على أ  حتذو حذوهاملتعدد السنوات، وتشجيع ا هات ا
( 2027-2018أمني اهليئة إرسال اخلطة االسرتاتيجية للهيئة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة )الطلب إىل و  (4)

إىل األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، بوصفها مساقةا مبكرة   العملية الرامية إىل وضع ا طار 
 .2020العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
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 1 المرفق
 المراجعة الخطة االستراتيجيةشروع م

 (2027-2018لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )
 

 بيان المحتويات
 
 

 الفقرات
 واملهمة واألهداة واملبادئ التشغيلية ةالرئي

 4 – 1 ................................... (2027-2018املنطقي للخطة االسرتاتيجية ) األسا  -أوالا 
 8 – 5 .......................................................... والرصد واالستعرا  التنفيذ -ثانياا 
 10 – 9 ........................................................................ الشراكات -ثالثاا 

 (2027-2018) املخرجات واملعامل البارزةبرنامج العمل املتعدد السنوات:  – 1 امللحق 
 هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  عشرةتاسعة الو  التخطيط للدورتني الثامنة عشرة - 2 امللحق 
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 الرؤية
 

 لألمن الغذائي العاملي وللتنمية املسرترترترترترترتتدامة،  اسرترترترترترترتتخدامه دعماا وتشرترترترترترترتجيع  هصرترترترترترترتونو التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تثمني 
 .من أجل أجيال احلاضر واملستقبل

 
 المهمة
 

تسرترترترترترترترترتعى هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( جاهدة، اعرتافاا منها ب   املوارد الوراثية لألغذية والزراعة متثل درترترترترترترترترتاغالا 
دا   يعها تعتمد على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت يكو  منشرترترترت ها   أماكن مشرترترترترتكاا  ميع البلدا ، حيث إ  البل

أخرى، إىل وق  فقدا  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وإىل كفالة األمن الغذائي العاملي والتنمية املستدامة بتشجيع صو  
 قاسم العادل واملنص  للمنافع اليت تتحقق من استخدامها.تلر املوارد واستخدامها املستدام، را    لر تبادهلا، والت

 
 األهداف
 

إ  أهداة اهليئة، متادياا مع مهمتها، مشرتكة بني القطاعات وتدعم أهداة التنمية املستدامة. وتستند األهداة املشرتكة 
االسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيجيرترتة، واألهرترتداة بني القطرترتاعرترتات على التقييمرترتات العرترتامليرترتة اليت أعرترتدت روجرترتب توجيهرترتاررترتا، وجمرترتاالت األولويرترتات 

الطويلة األجل واألهداة اليت وضرترترترترترترترترترترتعتها خطط العمل العاملية للهيئة اخلاصرترترترترترترترترترترتة باملوارد الوراثية النباتية، واحليوانية واحلرجية، 
 وغ ها من أنشطة اهليئة املنفذة استجابة للتقييمات العاملية.

 
وبصرترترترتورة  مسرترترترتتدام،شرترترترتكل ب تهمااسرترترترتتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتنمي تعزيز :: االستتتتخدال المستتتتدال1الهدف 

 24.لتحقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية املستدامة ،ألغذية والزراعةكل التنوع البيولوجي  ي الصلة با  أعم
 
 25املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛احلفاا على تنوع  الصون:: 2لهدف ا
 

                                                      
من أهداة التنمية املستدامة: ضما  وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي  2من اهلدة  4املقصد  1يدعم اهلدة   24

حوال الطقس إىل زيادة ا نتاجية واةاصيل، وتساعد على احلفاا على النظم ا يكولوجية، وتعزز القدرة على التكي   مع تغ  املناخ وعلى مواجهة أ
: تنظيم 14من اهلدة  4؛ واملقصد 2030والفيضانات وغ ها من الكوارث، وحتسِّن تدرجييا نوعية األراضي والرتبة، حبلول عام املتطرفة وحاالت ا فاة 

ارة قائمة على الصيد على  و فعال، وإهناق الصيد املفرط والصيد غ  القانوين وغ  املبلغ عنه وغ  املنظم وممارسات الصيد املدمرة، وتنفيذ خطط إد
غلة  لم، من أجل إعادة األرصدة السمكية إىل ما كان  عليه   أقرب وق  ممكن، لتصل على األقل إىل املستويات اليت ميكن أ  تتيا إنتاج أقصىالع

غابات، ووق  : تعزيز تنفيذ ا دارة املستدامة  ميع أنواع ال15من اهلدة  2؛ واملقصد 2020مستدامة وفقا ملا حتدده خصائصها البيولوجية، حبلول عام 
 .2020ام إزالة الغابات، وترميم الغابات املتدهورة وحتقيق زيادة كب ة   نسبة زرع الغابات وإعادة زرع الغابات على الصعيد العاملي، حبلول ع

يتصل هبا من  روعة واحليوانات األليفة ومامن أهداة التنمية املستدامة: احلفاا على التنوع ا يين للبذور والنباتات املز  2من اهلدة  5املقصد  2يدعم اهلدة   25
الدوم، وضما  الوصول إليها األنواع الربية، را    لر من خالل بنوك البذور والنباتات املتنو عة اليت تؤدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطين وا قليمي و 

 .2020من معارة تقليدية بعدل وإنصاة على النحو املتفق عليه دوليا، حبلول عام وتقاسم املنافع النادئة عن استخدام املوارد ا ينية وما يت صل هبا 
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احلصول املناسب على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والتقاسم عزيز ت :الحصول على الموارد وتقاسم منافعها: 3الهدف 
 26العادل واملنص  للمنافع النادئة عن استخدامها؛

 
 27 صنع القرار.أصحاب املصلحة املعنيني  مشاركة تيس   المشاركة:: 4الهدف 

  

                                                      
من أهداة التنمية املستدامة: تعزيز التقاسم العادل واملنص  للمنافع النادئة عن  15من اهلدة  6واملقصد  2من اهلدة  5املقصد  3يدعم اهلدة   26

 ، وتعزيز سبل الوصول إىل تلر املوارد، على النحو املتفق عليه دولياا.لوراثيةااستخدام املوارد 
 و مستجيب لالحتياجات ودامل للجميع من أهداة التنمية املستدامة: ضما  اختا  القرارات على  16من اهلدة  7املقصد  4يدعم اهلدة   27

 .وتشاركي ومتثيلي على  يع املستويات
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 التشغيلية المبادئ
 

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

 
   الوراثية لألغذية والزراعة،   إطار  ه اهليئة وترصرترترترترترترترترتد سرترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترتات املنظمة وبراجمها وأنشرترترترترترترترترتطتها املتعلقة باملواردتوج

 األهداة االسرتاتيجية للمنظمة.
  تؤبقي اهليئة قيد االسرترترتتعرا  املسرترترتتمر املسرترترتائل  ات الصرترترتلة املتناولة   منتديات أخرى، ومن بينها التطورات على

لتقاسرترترتم العادل ما يتعلق بصرترترتو  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسرترترتتخدامها املسرترترتتدام وا صرترترتعيد السرترترتياسرترترتات،  
 من استخدامها. واملنص  للمنافع اليت تتحقق

 
 الموارد الوراثية لألغذية والزراعة.، بما في ذلك التنوع البيولوجي في العالم ترصد الهيئة حالة :2المبدأ 

 
  والزراعة،تشرترترترترترترترترة اهليئة على ا عداد الدوري للتقييمات العاملية بشرترترترترترترترت   املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية 

 . ، حبسب االقتضاقإقامة نظام أو نظم معلومات عاملية داملة عن املوارد الوراثية  ات الصلة دعماا هلذا الدورو 
 

عمل لكفالة  تستتتتعى الهيئة جاهدة الى التوصتتتتل الى توافق دولي في انراي بشتتتترن ستتتتياستتتتات وبرامج :3المبدأ 
، الموارد الوراثية لألغذية والزراعة، بما في ذلك مستتتدالبشتتكل واستتتخدام   التنوع البيولوجي صتتون

 .ان استخدامهناشئة عالتقاسم العادل والمنصف للمنافع ال فضال عن
 

 لألغذية والزراعة الوراثية توفر اهليئة منتدى حكومياا دولياا للتفاو  على سياسات دولية بش   املوارد 
  صرترترترتو  التنوع البيولوجي  تتناول وغ ها من الصرترترترتكوك اليتتشرترترترترة اهليئة على تنفيذ وحتديث خطط العمل العاملية

واسرترترتتخدامه بشرترترتكل مسرترترتتدام، را    لر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، فضرترترتال عن التقاسرترترتم العادل واملنصرترترت  
 .للمنافع النادئة عن استخدامها

 .تستجيب اهليئة للتطورات   املنتديات األخرى، حيثما كا   لر مالئما 
 

تعزيز الستتتتتتتياستتتتتتتات الو نية والقليمية بشتتتتتتترن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  تستتتتتتتاهم الهيئة في :4المبدأ 
 التعاون في مجال بناي القدرات وتشجع

 
  وارد الوراثية والتنوع البيولوجي املاملتعلقة بقليمية ا وطنية و الربامج السرترترترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترترترتات و الز يأو تعز وضرترترترترترترترترترترتع تدعم اهليئة

آليات تنسرترترترترترتيقية لتشرترترترترترتجيع  ا بتيسرترترترترترت  تنفيذ خطط عمل عاملية للموارد الوراثية، وتؤنشرترترترترترت لألغذية والزراعة، السرترترترترترتيم
 ا هات الفاعلة. ما بني التعاو  الوطين وا قليمي عرب القطاعات  ات الصلة و 

   اهليئة لكي يكونوا قادرين على  د اهليئة وتؤيسرترترتر توافر موارد مالية وبشرترترترية وعلمية وفنية وتكنولوجية ألعضرترترتاقحتد
اخلطة االسرترترترترترتاتيجية للهيئة ولتنفيذ السرترترترترتياسرترترترترتات والتوصرترترترترتيات اليت  خمرجات ومعاملاملسرترترترترتاقة النشرترترترترتطة   حتقيق 

 تضعها اهليئة.
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 وتيس  التثقي  من أجل حتسني  تدعم اهليئة أعضاقها   وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وأنشطة  ثارة الوعي العام
توسرترترترترترترتيع نطاة مشرترترترترترترتاركة أصرترترترترترترتحاب املصرترترترترترترتلحة   صرترترترترترترتو   البيولوجي لألغذية والزراعة عمال على فهم أقية التنوع

 والزراعة. واستخدام املوارد الوراثية لألغذية
 
 وتعزز التعاون والشراكات بشرن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تواصل الهيئة :5بدأ مال
 

  واألجهزة احلكومية الدولية وغ  احلكومية األخرى  ات الصلة.تيسر اهليئة وتشرة على التعاو  بني املنظمة 
  وجتمع اهليئة، إضرترترترترترترترترترترترترترتافة إىل أنشرترترترترترترترترترترترترترتطتها   جمال املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية واملائية والكائنات احلية

الدقيقة والالفقاريات، ما بني الشرترترترترترترتركاق الدوليني الذين يتناولو  قضرترترترترترترتية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، و لر 
 ة. لتيس  تبادل اخلربات وإقامة دراكات جديد

 املفاوضرترترترتات   املنتديات  ويسرترترترتعى تعاو  اهليئة مع األجهزة الدولية األخرى  ات الصرترترترتلة إىل كفالة أ  تراعي
مكونات التنوع البيولوجي  ي الصرترترترترترترترترترترترترترتلة  األخرى االحتياجات اخلاصرترترترترترترترترترترترترترترتة للقطاع الزراعي، مع مراعاة  يع

 باألغذية والزراعة.
 ا تمع املدين ومنظمات املنتجني، را يشرتمل  ل منظماتيئة مشرتاركة  يع أصرتحاب املصرتلحة، من قبيعزز اهلوسرتت

املنتجني، ومؤسسات وصناعات الرتبية، ومنظمات القطاعني العام واخلارت اليت  املنظمات اليت متثل املرأة وصغار
 جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. تعمل  
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 (2027-2018األساس المنطقي للخطة االستراتيجية ) – الا أو  
 
إ  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من أهم املوارد على األر . فاةاصيل، والثروة احليوانية، والكائنات املائية،  -1

هي اليت تشكل دبكة التنوع  –آالة األنواع وتنوعها الوراثي  -وأدجار الغابات، والكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات 
يرترته إمرترتدادات األغرترتذيرترتة   العرترتامل. ويسرترترترترترترترترترترترترترتهم التنوع البيولوجي لألغرترتذيرترتة والزراعرترتة   حتقيق األمن البيولوجي الرترتذي تعتمرترتد عل

الغذائي والتغذوي و  اسرترترترترترترتتدامة سرترترترترترترتبل املعيشرترترترترترترتة، وهو الذي يدعم من خالل تقدج خدمات النظم ا يكولوجية التنظيمية 
عية االقتصادية املتغ ة باستمرار، مثل منو السكا ، والداعمة، القدرة الطبيعية على التكي  مع الديناميات البيئية واالجتما

 واألفضليات الغذائية، واالحتياجات التغذوية، وتغ  املناخ.
 
وتسرترتعى اهليئة، وعياا منها ب قية كل عنصرترتر من عناصرترتر التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بالنسرترتبة لألمن الغذائي  -2

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسرترترترترترترترتتخدامها بصرترترترترترترترتورة  مسرترترترترترترترتتدامة، والتقاسرترترترترترترترتم العادل العاملي والتغذية، إىل التكفل بصرترترترترترترترتو  
 .واملنص  للفوائد النا ة عن استخدامها، سواق لألجيال احلاضرة أو القادمة

 
يئة املوارد سرترترترترتاتيجية هلالطة اتشرترترترتمل اخل. و 28 2007 وتعمل اهليئة روجب برنامج عمل متعدد السرترترترتنوات منذ عام -3

ومهمتها وأهدافها.  هليئةرئية ابرنامج العمل املتعدد السنوات وحتتوي على  2023 - 2014الوراثية لألغذية والزراعة للفرتة 
إىل تقارير التقييم العاملي  2027-2018يئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للفرتة سرترترترترترترترترترترتاتيجية هلالطة اوتسرترترترترترترترترترتتند أهداة اخل

غ ها طط العمل العاملية و خلطويلة األجل واملقاصد الوا االت االسرتاتيجية  ات األولوية واألهداة د   العامل حلالة املوار 
مؤدرترترترترات وإجراقات رصرترترترتد لتقييم خطط إضرترترترتافة إىل ما هو معمول به من هلذه التقييمات،  يةسرترترترتتجابات السرترترترتياسرترترترتاتالامن 

 العمل العاملية وتنفيذ الصكوك األخرى املتفق عليها.
 
لخطط االسرترترترترترتاتيجية، لوتلغي هذه اخلطة االسرترترترترترتاتيجية  يع النسرترترترترتل السرترترترترتابقة لربنامج العمل املتعدد السرترترترترتنوات و  -4

العادية الرئيسرترتية لربنامج العمل املتعدد السرترتنوات للدورات املخرجات واملعامل البارزة  1 امللحقها. وهي تتضرترتمن   وحتل  ل  
 خططا أكثر تفصيال لدوريت اهليئة املقبلتني. 2 امللحق، و  للهيئة اخلمسة القادمة

 
 التنفيذ والرصد واالستعراض – اثانيا 

 
تسرترترترترترترترترترتدرترترترترترترترترتد اهليئة   تنفيذ واليتها هبذه اخلطة االسرترترترترترترترترترتاتيجية. وهذه اخلطة االسرترترترترترترترترترتاتيجية عبارة عن جمموعة من  -5

دة، وبالتام فهي مرنة وتبقيها اهليئة قيد االسرترترترتتعرا  املسرترترترتتمر. وسرترترترتيمك ن اسرترترترتتعرا  هذه اخلطة املخرجات واملراحل املتجد  
من تقدير التقدم اةرز   عملها  و حتقيق أهدافها، ملعا ة وجتميع املسرترترتائل ا ديدة   كل دورة ثانية االسرترترترتاتيجية اهليئة 

رد الوراثية لألغذية والزراعة، وملراعاة التطورات والعمليات ا ديدة   املوارا    لر  ،والنادرترترترترترترترترترترترترتئة   جمال التنوع البيولوجي
الرئيسرترترتية واملعامل البارزة  جنباا إىل جنب مع النتائج برنامج العمل املتعدد السرترترتنواتوخيضرترترتع  املنتديات األخرى  ات الصرترترتلة.

 وختطيط الدورات إىل االستعرا    كل دورة.
  

                                                      
 .Report/07/11-CGRFA الوثيقةب املرفق هاق  28
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عتماد على الدعم الذي تتلقاه من األجهزة التابعة هلا، الية، تواصرترترترترترترترترترترترترترتل اهليئة اولتنفيذ هذه اخلطة االسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيج -6
 ا االت اليت تقع ضرترترتمن قضرترترتايا  هليئة بشرترترت   إىل ام املشرترترتورة تقد  اليت  العمل الفنية احلكومية الدوليةجمموعات  لر    را

سرترترتائل، وتنظر   التقدم اةرز   تنفيذ اختصرترترتارت كل منها. وهي تقدم املشرترترتورة وتصرترترتدر توصرترترتيات إىل اهليئة بشرترترت   هذه امل
 .اخلطة االسرتاتيجية

 
تقييمارا العاملية عن حالة التنوع االسرترترتتمرار   إعداد وعر  هذه اخلطة االسرترترترتاتيجية، خالل ن موتتوقع اهليئة،  -7

 والنباتية واحلرجية واملائية.البيولوجي لألغذية والزراعة   العامل، را    لر عن حالة املوارد الوراثية احليوانية 
 
على الدعم الذي يقدم عن وبرنامج عملها املتعدد السرترترترترترترترتنوات جناا تنفيذ هذه اخلطة االسرترترترترترترترترتاتيجية  سرترترترترترترترتيتوق و  -8

لمنظمة وعلى تعبئة موارد من خارج امليزانية، فضرترترترترترترترترترترتالا عن الشرترترترترترترترترترترتراكات مع املنظمات الدولية لطريق برنامج العمل وامليزانية 
   هذا الش  . األخرى ومساقارا

 
 الشراكات –ا ثالثا 

 
جهودها بذل ودعم تنفيذ برنامج العمل املتعدد السرترترترترتنوات،  غاياراحتقيق أهدافها و سرترترترترتعياا وراق  ،سرترترترترتتواصرترترترترتل اهليئة -9

 قامة درترترترترترتراكات قوية با ضرترترترترترتافة إىل التآزر مع الوكاالت املتخصرترترترترترتصرترترترترترتة واتفاقيات األمم املتحدة  ات الصرترترترترترتلة، فضرترترترترترتالا عن 
احلكومية الدولية األخرى. كما سرترترترترترترترترترترتتزيد اهليئة من تعاوهنا مع مراكز البحوث الزراعية الدولية، واملنظمات العلمية املنظمات 

الوطنيرترتة وا قليميرترتة، واملنظمرترتات غ  احلكوميرترتة الرتدوليرترتة وا قليميرترتة، وا تمع الرتدوم، ومنظمرترتات املنتجني، ووكرتاالت التمويرتل 
سرترترت  عملية تبادل املعلومات وتنمية القدرات من خالل الشرترترتبكات ا قليمية وسرترترتوة يتم تي  ات الصرترترتلة، والقطاع اخلارت.

 والتعاو    ما بني بلدا  ا نوب والتعاو  الثالثي.
 
لتنفيذ هذه اخلطة االسرترترترترترتاتيجية وتعزيز التعاو    جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، أقام  اهليئة وتيسرترترترترت اا  -10

املنظمات الدولية إىل تقدج معلومات عن سرترتياسرترتارا وبراجمها وأنشرترتطتها املتعلقة باملوضرترتوعات  روجبهاعملية تشرترتاور، دع  
 اليت هلا أولويتها   كل دورة من دورات اهليئة العادية.
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 المخرجات والمعالم البارزةبرنامج العمل المتعدد السنوات:  :1 الملحق
(2018-2027)29 

 الدورة
 الحادية والعشرون

2027 

 الدورة
 العشرون
2025 

 الدورة
 التاسعة عشرة

2023 

 الدورة
 الثامنة عشرة

2021 

 الدورة
السابعة عشرة 

2019 

 

 المسائل القطاعية
 خطة العملاسرترترترترترترتتعرا  

العرترترتامليرترترتة للموارد الوراثيرترترتة 
 احليوانية

التقرير الثرتالرتث حلرتالة عر  
املرترتوارد الرترتوراثرترتيرترترترترترترترتة احلرترتيرترتوانرتيرترترترترترترترتة 
 لألغذية والزراعة   العامل

خطة العمل اسرترترترترترتتعرا  تنفيذ  
الرترتعرترترترترترترترتاملرترتيرترترترترترترترتة لرترتلرترتمرترتوارد الرترتوراثرترتيرترترترترترترترتة 

 احليوانية

الموارد الوراثية  
 الحيوانية

خطرترترترترتة اسرترترترترترترترترترترترترترترتتعرا  تنفيرترترترترتذ  
لموارد ل العمرترترترترترترترتل العرترترترترترترترتامليرترترترترترترترتة

لألغرترترترترتذيرترترترترتة املرترترترترتائيرترترترترتة الوراثيرترترترترتة 
   العامل والزراعة

النظر   مشروع خطة العمل  
املرترتائيرتة الوراثيرترتة  للموارد العرترتامليرترتة

   العامل والزراعةلألغذية 

 عر  الصرترترتيغة النهائية
املوارد حرترترترترترترترتالرترترترترترترترتة  لتقرير
لألغذية املائية الوراثية 
   العامل والزراعة

الموارد الوراثية 
 المائية

خطرترترترتة العمرترترترتل اسرترترترترترترترترترترترترترترتتعرا   
العاملية لصو  املوارد الوراثية 
احلرجيرترترترترترتة واسرترترترترترترترترترترترترترترتتخرترترترترترتدامهرترترترترتا 

 املستدام وتنميتها

التقرير الثاين حلالة عر  
الوراثية احلرجية   املوارد 
 العامل

خطة اسرترترترترتتعرا  تنفيذ  
العمل العاملية لصرترترترترترترترترترتو  
املوارد الوراثيرترتة احلرجيرترتة 
واسرترترتتخدامها املسرترترتتدام 

 وتنميتها

الموارد الوراثية 
 الحرجية

اسرترترترترترترترترترترترترترترتتعرا  العمرترترترترترتل املعين  
برترترتالكرترترتائنرترترتات احليرترترتة الرترترتدقيقرترترتة 

 والالفقاريات

اسرترترترترترترترترترترترترترترترتترترتعرترترا  الرترتعرترتمرترترترترترترترتل املرتعرتين  
برترترترترتالكرترترترترتائنرترترترترتات احليرترترترترتة الرترترترترتدقيقرترترترتة 

 والالفقاريات

الكائنات الحية  
الدقيقة 

 والالفقاريات
خطة اسرترترترترترترترترترترتتعرا  تنفيذ 
 (الثرترتانيرتة)العمرترتل العرترتامليرترتة 

للموارد الوراثيرترترتة النبرترترتاتيرترترتة 
 لألغذية والزراعة

التقرير الثرترترترترترترترتالرترترترترترترترتث عر   
حلرترترترترترترترتالرترترترترترترترتة املوارد الوراثيرترترترترترترترتة 
النبرتاتيرتة لألغرتذيرتة والزراعرتة 

   العامل
اسرترترترترترترترترترترترتتعرا  خطة العمل 

رفع  العاملية الثانية ونظام
 التقارير اخلارت هبا

اسرترترترترترترترترترترترترترترتتعرا  وتقييم كرترترترترتامال  
لنظرترترترترتام رفع التقرترترترترتارير اخلرترترترترتارت 

 خبطة العمل العاملية الثانية

اسرترترترترترترترترترترترترترترترتترترتعرترترا  حرترترترترترترترتالرترترترترترترترتة 
 سرترترترترترترترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترترترترترترترتات البذور

 واجتاهارا

الموارد الوراثية 
 النباتية

 المسائل المشتركة بين القطاعات
حرترترترترترتالرترترترترترتة التنوع مترترترترترترتابعرترترترترترتة 

 الرترتبرترتيرترتولرترتوجرترتي   الرترتعرترترترترترترترتامل
  لألغذية والزراعة

الرترتترترتقرترتريرترتر الرترتثرترترترترترترترتاين عرترتر  
حلرترترتالرترترتة التنوع البيولوجي 
لألغرترترترترترتذيرترترترترترتة والزراعرترترترترترتة   

 العامل

حالة التنوع البيولوجي متابعة  
 لألغذية والزراعة   العامل

حرترترترترتالرترترترترتة التنوع مترترترترترتابعرترترترترتة  
البيولوجي لألغرترترترترترترترتذيرترترترترترترترتة 

 والزراعة   العامل

حالة التنوع 
البيولوجي 

 لألغذية والزراعة
 في العالم

العمل بش   استعرا   
على املوارد حلصرترترترترترترترترترترترترترترتول ا
 هامنافعتقاسم و 

العمل بشرترترترترترترترترترترترترترترترت   اسرترترترترترترترترترترترترترترتتعرا   
تقاسرترتم حلصرترتول على املوارد و ا

  هامنافع

بلورة مذكرات تفس ية 
القطاعات خاصرترترترترترترترترترترترترترترترتة ب

لموارد الوراثية ل الفرعية

الحصول على 
الموارد وتقاسم 

 منافعها

                                                      

 .كما راجعته اهليئة   دوررا السابعة عشرة على ضوق التعليقات الواردة من جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة هلا  29
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 لرترترتألغرترترترترترترترتذيرترترترترترترترتة والرترترتزراعرترترترترترترترتة 
 لتكملرترترترترترترترتة عنرترترترترترترترتاصرترترترترترترترترترترترترترترترتر
احلصرترترترترترترترترترترترتول على املوارد 

 هاوتقاسم منافع
ترترترترترتطرترترترترتور اسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترتترترترترترتعرترترترترترا   

 الرترترترترترتترترترترترترتكرترترترترترتنرترترترترترتولرترترترترترتوجرترترترترترتيرترترترترترترترتات
وترترترترترترترترت ث هرترترترترترترترتا البيولوجيرترترترترترترترتة 

صرترترترترترترترترترترترترترترتو  املمكن على 
املوارد الوراثيرترتة لألغرترتذيرترتة 
والزراعة واسرترترترترترترترترترترترتتخدامها 

 مستدامبشكل 

ترترترترترترترترترترتطرترترترترترترترترترتور اسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتترترترترترترترترترترتعرترترترترترترترترترترا   
 البيولوجيرترترترترترترترتة التكنولوجيرترترترترترترترتات

صرترترترترترترترترترترتو   وت ث ها املمكن على
املرترترتوارد الرترترتوراثرترترتيرترترترترترترترتة لرترترتألغرترترترترترترترتذيرترترترترترترترتة 

بشرترتكل والزراعة واسرترتتخدامها 
 مستدام

التكنولوجيات  
 البيولوجية

 النظر   اسرترترترترترترترترترترترترترترتتخرترترترترترترتدام
لية علومات التسرترترترترتلسرترترترترتاملل

بشرترترترترترترترترترترترترترترترترت   املوارد  ةالرقميرترت
الرترترترترترتوراثرترترترترترتيرترترترترترترترتة لرترترترترترتألغرترترترترترترترتذيرترترترترترترترتة 

 هرترترترترترترترتاوآثرترترترترترترترتار  لوالرترترترترترترترتزراعرترترترترترترترتة
على صرترترترترترترترترترترترترترترتو  اةتملرترترترترترتة 

املوارد الوراثيرترترتة لألغرترترتذيرترترتة 
اسرترترترترترترترترترترترترترتتخدامها والزراعة و 

مسرترترترترترترترترترترترترترترتترترترترترتدام بشرترترترترترترترترترترترترترترتكرترترترترتل 
واحلصرترترترترترترترترترترترترترترترترترترتول عرترترترتلرترترترتيرترترترتهرترترترترترترترتا  

 وتقاسم منافعها

الرترترترترتنرترترترترتظرترترترترتر   اسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتترترترترترتخرترترترترترترترتدام  
ليرترترتة علومرترترتات التسرترترترترترترترترترترترترترترتلسرترترترترترترترترترترترترترترتاملل

بشرترترترترترترترترترت   املوارد الوراثية  ةالرقمي
 هرترترترتاوآثرترترترتار  للألغرترترترتذيرترترترتة والزراعرترترترتة

املوارد على صرترترترترترترترترترترترترترترتو  اةتملرترترتة 
الوراثيرترترترترترتة لألغرترترترترترتذيرترترترترترتة والزراعرترترترترترتة 

مستدام استخدامها بشكل و 
واحلصرترترترترترترترترترترترترتول عليها وتقاسرترترترترترترترترترترترتم 

 منافعها

النظر   اسرترترترترترترترترترترترترترترتتخرترترتدام  
لية علومات التسرترتلسرترتاملل

بشرترترترترترترترترترترترترترت   املوارد  ةالرقمي
الرترترترتوراثرترترترتيرترترترترترترترتة لرترترترتألغرترترترترترترترتذيرترترترترترترترتة 

 هرترترترترترترترتاوآثرترترترترترترترتار  لوالرترترترترتزراعرترترترترترترترتة
ى صرترترترترترترترترترترترترترترتو  علاةتملرترترتة 

املوارد الوراثية لألغذية 
اسرترترترترترترترتتخدامها والزراعة و 
مسرترترترترترترترترترترترترترترتترترترتدام بشرترترترترترترترترترترترترترترتكرترترتل 

واحلصرترترترترترترترترترترترترترترترترتول عرترترتلرترترتيرترترتهرترترترترترترترتا  
 وتقاسم منافعها

المعلومات "
التسلسلية 

الرقمية بشرن 
الموارد الوراثية 

 لألغذية
 "والزراعة

استعرا  العمل بش    
ترترترترتغرترترترت  املرترترترتنرترترترترترترترتاخ واملرترترترتوارد 

لرترترترترتألغرترترترترترترترتذيرترترترترترترترتة  الرترترترترتوراثرترترترترتيرترترترترترترترتة
 والزراعة

بقيادة تقييم عاملي  اسرترتتعرا 
ملنرترترترترترترتاخ البلرترترترترترترتدا  آلثرترترترترترترتار تغ  ا

والتخفي    وترترترترترترترتداب  التكي  
 املوارد الوراثيةاملتعلقة ب

اسرترترترتتعرا  العمل بشرترترترت   تغ  
لألغذية  املناخ واملوارد الوراثية

 والزراعة

 تغير المناخ 

اسرترتتعرا  العمل بشرترت   
لألغرترترتذيرترترتة  املوارد الوراثيرترترتة

والرترترترتزراعرترترترترترترترتة والرترترترتترترترترتغرترترترترترترترتذيرترترترترترترترتة 
 والصحة

استعرا  العمل بش   املوارد  
لألغرترترترترترتذيرترترترترترتة والزراعرترترترترترتة  الوراثيرترترترترترتة

 والتغذية والصحة

مذكرة مفاهيمية بش   التنوع 
البيولوجي لألغرترترترتذيرترترترتة والزراعرترترتة 

 وصحة ا نسا 

اسرترترترترترترترترترترترترترترترتترتعرترا  الرتعرتمرترترترترترترترتل 
 بشرترترترترترترترترترترترترترت   املوارد الوراثية
لرترترتألغرترترترترترترترتذيرترترترترترترترتة والرترترتزراعرترترترترترترترتة 

 والتغذية

 الصحةالتغذية و 

تقرير مرحلي  استعرا  
 اخلطة االسرتاتيجية

رفع التقرترترترترتارير بشرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت   
الرترترترترترترتترترترترترترترتنرترترترترترترتمرترترترترترترتيرترترترترترترترتة أهرترترترترترترترتداة 
 املستدامة

تقرير مرحلي  اسرترترترترترترترترترترترترترترترتتعرا   
 اخلطة االسرتاتيجية

رفع التقارير بشرترترترترترترترترترترترترت   أهداة 
 التنمية املستدامة

ترترترترترترترتقرترترترترترترتريرترترترترترترتر مرترترترترترترترحرترترترترترترتلرترترترترترترتي   
اسرترترترترترترترترترترترترترترترترتترترتعرترترا  اخلرترتطرترترترترترترترتة 

 االسرتاتيجية
رفع التقرترترتارير بشرترترترترترترترترترترترترترترترترت   
أهرترترترترترترترتداة الرترترترترتترترترترترتنرترترترترتمرترترترترتيرترترترترترترترتة 

 املستدامة

 الدارة

  

                                                      
   املصطلا من القرار هذا خذ أؤCBD COP III/16،  بوجود العديد من املصطلحات اليت استخدم    هذا  اعرتاةوخيضع ملزيد من املناقشة. وهناك

 املاديةل، غ وراثية املوارد الو ل، لوراثيةاملعلومات الو ، لوراثيةلال ةاملعلومات التسرترتلسرترتليو ل، لوراثين  لة أمور، لبيانات التسرترتلسرترتل الا ال )را    لر، ضرترتم
 .الستخداملوما إىل  لر(، وأنه يلزم مزيد من البحث بش   املصطلا أو املصطلحات املناسبة  لباةاكاة احلاسوبيةستخدام االل
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 عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة والتاسعة الثامنة عشرة تينلدور ل التخطيط :2الملحق 
 

 (2021 - 2020لدورة الثامنة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )ل التحضيريةاألنشطة 
 

 قطاعيةالمسائل ال
  عملية  مع البيانات الوطنية لدعم وضع إعداد مشروع خمطط وجدول زمين وميزانية، و

   العامللألغذية والزراعة التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانية إعداد 
 م اةرز   تنفيذ خطة عن التقد  عاملية نظرة عامة قدج إعداد تقرير مرحلي توليفي لت

 العمل العاملية
  لمنظمرترترترترترترتة بشرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت   تنفيرترترترترترترتذ خطرترترترترترترتة العمرترترترترترترتل العرترترترترترترتامليرترترترترترترتة املرحلي لتقرير الإعرترترترترترترتداد 

 تمويلالواسرتاتيجية 
  رحلي للمنظمات الدوليةاملتقرير الإعداد 
 اإعداد تقرير موجز عن حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهار 

التتتتتتمتتتتتتوارد التتتتتتوراثتتتتتتيتتتتتتة 
 الحيوانية 

 

 لموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة   ل النظر   مشرترترترترترترترترترترترترتروع خطة العمل العاملية الثانية
 العامل

 الموارد الوراثية المائية 

 إعداد تقرير املنظمة املرحلي بش   تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية 
  والتقرير الثاين حلالة الثاين التنفيذ إعداد تقرير  معلومات مسرترترترترترترترترترترترترتتكملة بشرترترترترترترترترترترترترت  إعداد

 )را    لر  ع البيانات الوطنية( املوارد الوراثية احلرجية   العامل

 الموارد الوراثية الحرجية 

  العمل املتعلق بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات استعرا 
  بش   هذا املوضوعالصادرة عن اهليئة متابعة التوصيات السابقة 

الكائنات الحية الدقيقة 
 والالفقاريات 

  تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية  تقرير املنظمة املرحلي بشرترترترترترترترترترت  إعداد
 والزراعةالنباتية لألغذية 

  التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية  معلومات مسرترترترترترترترترترترترترترتتكملة بشرترترترترترترترترترترترترترت   إعدادإعداد
   العامل النباتية لألغذية والزراعة

 الموارد الوراثية النباتية 

 مشتركة بين القطاعاتالمسائل ال
  حرترتالرترتة التنوع البيولوجي لألغرترتذيرترتة والزراعرترتةإعرترتداد تقرير مرحلي عن تنفيرترتذ مترترتابعرترتة   

 العامل
حتتتالتتتة التنوع البيولوجي 
لألغتتتتذيتتتتة والزراعتتتتة في 

 العالم 
   هاتقاسرترترترتم منافععلى املوارد و صرترترترتول حلصرترترترتكوك القائمة اخلاصرترترترتة باللإعداد اسرترترترتتعرا 

 وأثرها على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وحتديد العمل   املستقبل 
  املوضوعمتابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بش   هذا 

الحصتتتتتتتول على الموارد 
 وتقاسم منافعها الوراثية 

   صرترترترتو  املوارد الوراثية وت ث ها املمكن على  البيولوجيةلتكنولوجيات تطو ر ااسرترترترتتعرا
 بطريقة مستدامة هالألغذية والزراعة واستخدام

التتتتتتتتتتتتتكتتتتتتنتتتتتتولتتتتتتوجتتتتتتيتتتتتتات 
 البيولوجية
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 المعلومات التستتلستتلية " وعمتابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بش   هذا املوض
الرقمية بشتتتتتتتتتترن الموارد 
التتتتتوراثتتتتتيتتتتتتة لتتتتتألغتتتتتتذيتتتتتتة 

 "والزراعة
 ة   التكي   مع تغ  حالة إعداد التقييم العاملي لدور املوارد الوراثية لألغذية والزراع

 املناخ والتخفي  من وط ته
 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بش   هذا املوضوع 

 تغير المناخ 

 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بش   هذا املوضوع 
 بش   التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصحة البشراهيمية فذكرة مم 

 والصحة التغذية

 واسرترتتعرا  برنامج العمل املتعدد  للخطة االسرترترتاتيجية اسرترتتعرا  إعداد تقرير مرحلي
 السنوات

 ملستدامةرفع التقارير بش   أهداة التنمية ا 

 الدارة 

 عن عملها   جمال دعم أنشرترترترترترتطة رفع تقارير إىل  دعوة الصرترترترترترتكوك واملنظمات الدولية
 إسهامارا اهليئة، وجتميع

 سائل أخرىم
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 (2023-2022عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )تاسعة لدورة الالتحضيرية لاألنشطة 
 

 قطاعيةالمسائل ال
 لألغذية والزراعة    التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانيةإعداد نهو  بال

 عن التقدم اةرزرير تقرفع و العامل 
  حتديثهاوإمكانية  لموارد الوراثية احليوانيةلوثيقة بش   تنفيذ خطة العمل العاملية إعداد 
 الوراثية احليوانية إعداد تقرير املنظمة املرحلي بش   تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد 
 اإعداد تقرير موجز عن حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهار 

 الموارد الوراثية الحيوانية

  الموارد الوراثية المائية لموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة   العاملل خطة العمل العاملية متابعةإعداد 
    تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجيةإعداد تقرير املنظمة املرحلي بش 
  حلالة املوارد الوراثية احلرجية   العاملالثاين والتقرير الثاين التنفيذ تقرير  عر  

 الموارد الوراثية الحرجية 

  العمل املتعلق بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات استعرا 
  بش   هذا املوضوعيئة الصادرة عن اهلمتابعة التوصيات السابقة 

الكائنات الحية الدقيقة 
 والالفقاريات

  لألغذية والزراعة   العامل النباتيةإعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية 
 داد تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتيةإع  
  حسب االقتضاق، الثانية للموارد الوراثية النباتيةخطة العمل العاملية مشروع إعداد 

 الموارد الوراثية النباتية 

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

   العامل
حتتتتالتتتتة التنوع البيولوجي 
لألغتتتتذيتتتتة والزراعتتتتة في 

 العالم
  الحصتتتتتتتتتول على الموارد  السابقة الصادرة عن اهليئة بش   هذا املوضوعمتابعة التوصيات

 الوراثية وتقاسم منافعها 
 التتتتتتتتتتتتتكتتتتتتنتتتتتتولتتتتتتوجتتتتتتيتتتتتتات  متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بش   هذا املوضوع

 البيولوجية
 بشرترترترترترترت   املوارد الوراثية لألغذية  ةالرقميلية علومات التسرترترترترترترتلسرترترترترترترتاملالنظر   اسرترترترترترترتتخدام ل

اسرترترترترترترترترتتخدامها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة و على صرترترترترترترترترتو  اةتملة  هاوآثار  لوالزراعة
 واحلصول عليها وتقاسم منافعهامستدام بشكل 

المعلومات التستتتلستتتلية "
بشتتتتتتتتتتترن الموارد  الرقمية

التتتتتتوراثتتتتتتيتتتتتتة لتتتتتتألغتتتتتتذيتتتتتتة 
 "والزراعة

  لدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعية    املوجه من البلدا  التقييم العاملي اسرترترتتعرا
 التكي   مع تغ  املناخ والتخفي  من وط ته

 إعداد متابعة التقييم 

 تغير المناخ

  والصحة التغذية استعرا  العمل على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وعلى التغذية والصحة  
 رنامج العمل املتعدد السنواتوب للخطة االسرتاتيجية استعرا  إعداد تقرير مرحلي 
  متابعة التوصرترترترترترتيات السرترترترترترتابقة الصرترترترترترتادرة عن اهليئة بشرترترترترترت   املقاصرترترترترترتد واملؤدرترترترترترترات، ورفع

 التقارير بش   أهداة التنمية املستدامة

 الدارة 

 عن عملها   جمال دعم أنشرترترترترتطة رفع تقارير إىل  دعوة الصرترترترترتكوك واملنظمات الدولية
 مدخالرا اهليئة، وجتميع

 سائل أخرىم
 


