
March 2021  CGRFA/WG-FGR-6/21/7 

 

   

 

 www.fao.org :موقع املنظمةواثئق على الميكن االطالع على 

NE246/A 

 A 

 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة
 من جدول األعمال املؤقت  8 البند

 جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية

 الدورة السادسة

 2021نيسان أبريل/ 15 -13 

 لألغذية والزراعةتغري املناخ واملوارد الوراثية 
 
 
 
 

  

http://www.fao.org/


CGRFA/WG-FGR-6/21/7    

 

2 

 بيان احملتوايت

 الفقرات
 1 – 3 ......................................................................................... مقدمة -أواًل 
 4 – 7 ............................................................................... معلومات أساسية –ا اثنيً 
 8 – 12 ..................... دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه –ا اثلثً 
 13 – 21 .................................................................. تغري املناخ ضمن عمل اهليئة –ا رابعً 

 22 – 30 ......................................................... خطة عمل بشأن تغري املناخ مشروع –ا خامسً 
 31 – 32 ........................................................................ التوجيهات املطلوبة –ا سادسً 

  
 (2029-2021): برانمج العمل املتعدد السنوات: املخرجات واملعامل البارزة املتعلقة بتغري املناخ األولاملرفق 
    املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري املناخ بشأنمشروع استبيان  :الثايناملرفق 



  CGRFA/WG-FGR-6/21/7 

 

3 

 مقدمة -أوالً 

)اهليئة(، يف دورهتا العادية السابعة عشرة، من منظمة األغذية والزراعة  طلبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -1
إعداد دراسة استقصائية عن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من أثره، مبا يشمل 

لصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري مراعاة التقارير اخلاصة بشأن النظم الربية والبحرية االفجوات املعرفية، مع 
  1.املناخ، وغريها من التقارير واملوارد ذات الصلة املتاحة، مبا يف ذلك أمثلة من مناطق وقطاعات فرعية خمتلفة

تضح ا وطلبت اهليئة من مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة هلا )مجاعات العمل( استعراض الدراسة، وإذا -2
كما طلبت اهليئة   2توجيهات للهيئة بشأن إعداده.أنّه يتوّجب إجراء تقييم عاملي لدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، إعطاء 

  3من األمانة إعداد مشروع خطة عمل لكي تستعرضه مجاعات العمل التابعة هلا خالل دوراهتا املقبلة.
ئة السابق بشأن تغري املناخ، وتقدم النتائج الرئيسية للدراسة االستقصائية، وتقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن عمل اهلي -3

ا يف عمل اهليئة بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وتقرتح األنشطة اليت قد ترغب وتصف كيف ينعكس تغري املناخ حاليً 
تفاصيل العمل املتعلق بعمل اهليئة يف إطار اسرتاتيجية اهليئة يف النظر فيها كجزء من عملها املستقبلي بشأن تغري املناخ. وترد 

. أنشطة منظمة األغذية والزراعة بشأن بتغري املناخ بعنوانتغري املناخ ملنظمة األغذية والزراعة يف الوثيقة 
 (.CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.5 )الوثيقة

 معلومات أساسية –ا اثنيً 

الثانية عشرة ابحلاجة إىل تناول تغري املناخ يف إطار برانمج عملها  أقّرت اهليئة يف دورهتا العادية، 2009يف عام  -4
نشرة عامة وصدرت   2011.5سلسلة من الدراسات القطاعية، ُنشرت يف عام وأّدى ذلك إىل إعداد  4املتعدد السنوات.

 2015.6تستند إىل الدراسات القطاعية يف عام 
ج عمل بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ، وافقت اهليئة على ضرورة وضع برانم2011ويف عام  -5

ا إىل العناصر األربعة الرئيسية التالية: االسرتاتيجيات والسياسات؛ واألدوات وطلبت من أمينها وضع ذلك الربانمج استنادً 
، اعتمدت اهليئة برانمج 2013يف عام و  7والتكنولوجيا للموارد الوراثية وتغري املناخ؛ وإقامة الشراكات؛ ورصد التقدم احملرز.

اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم ، أقّرت اهليئة 2015ويف عام  8العمل بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة.
ويف خالل العام نفسه،  9)اخلطوط التوجيهية(.إدراج التنوع الوراثي يف ختطيط التكيف مع تغري املناخ على املستوى الوطين 

                                                      
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  29الفقرة  1
 .املرجع نفسه 2
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  30الفقرة  3
 .Report-CGRFA/12/09من الوثيقة  78الفقرة  4
 .60و 57و 56و 55و 54و 53و  48أنظر واثئق الدراسات األساسية رقم  5
 روما.أدوار املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.  –التكيّف مع تغرّي املناخ . 2015منظمة األغذية والزراعة.  6
 .Report-CGRFA/13/11من الوثيقة  52الفقرة  7
 . Report-CGRFA/14/13 من الوثيقة 36الفقرة  8
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  34الفقرة  9

http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf#page=11
http://www.fao.org/3/a-ak532e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb386e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb390e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb507e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb696e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb392e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb695e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm660e.pdf
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كما وافقت اهليئة على التنقيح املقرتح لربانمج عملها   10وافق مؤمتر املنظمة على اخلطوط التوجيهية ودعا البلدان إىل تنفيذها.
 2016.11-2015بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لفرتة 

بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية  بت اهليئة ابلتقدم احملرز يف تنفيذ برانمج العمل، رحّ 2017ويف عام  -6
كما طلبت من منظمة األغذية والزراعة   12والزراعة، وقررت دمج العمل بشأن تغري املناخ يف برانمج عملها املتعدد السنوات.

يجي للمنظمة ضمان دمج عمل اهليئة بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة بشكل كامل يف اإلطار االسرتات
  13واسرتاتيجيتها بشأن تغري املناخ.

، طلبت اهليئة إعداد دراسة استقصائية عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري 2019وكما ذُكر أعاله، يف عام  -7
  14لكي تستعرضه مجاعات العمل التابعة هلا خالل دوراهتا املقبلة.املناخ، وطلبت من األمانة إعداد مشروع خطة عمل 

( 13 من تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة لإلجراءات املتصلة ابملناخ )هدف التنمية املستدامة 2021وسيتم االنتهاء يف عام 
  15وتنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تغري املناخ.

 خ والتكيف معهدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املنا  –اثلثاً 

دور املوارد الوراثية لألغذية  بعنوانالدراسة االستقصائية الواردة يف الوثيقة أعدت املنظمة  16استجابة لطلب اهليئة، -8
وتستند الدراسة (. CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.6)الوثيقة  والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه

املذكورة أعاله، ومراجعة  2015االستقصائية، اليت مت إعدادها ابلتعاون مع الشركاء، إىل النشرة العامة الصادرة يف عام 
الصادرة منذ ذلك احلني. وهي أتخذ يف االعتبار التقارير اخلاصة اليت أعدهتا اهليئة احلكومية الدولية املعنية  املطبوعات

واحمليطات والغالف اجلليدي يف ظلّ  18وتغري املناخ واألراضي، 17درجة مئوية، 1.5االحرتار العاملي مبقدار أن املناخ بش بتغري

                                                      
 . C 2015/REPمن الوثيقة  52الفقرة  10
 . Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  35الفقرة  11
 . Report Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  27الفقرة  12
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  27الفقرة  13
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  30الفقرة  14
 .PC 130/12 Supp.1؛ والوثيقة  PC 130/12الوثيقة  15
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  29الفقرة  16
Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner, D. Roberts, -V. Masson يف:السياسات.  . ملخص لصانعي2018املناخ. اهليئة احلكومّية الدولّية املعنّية بتغري 17

J. Skea, P. R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, 

M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor & T. Waterfield, eds. . تقرير خاص للهيئة درجة مئويّة 1.5العاملي مبقدار االحرتار .
مئويّة فوق مستوايت ما قبل العصر الصناعي، واملسارات العامليّة ذات  درجة 1.5مبقدار العاملي ( بشأن آاثر االحرتار IPCCاحلكوميّة العنيّة بتغري املناخ )

. املنظمة الدولّية ق دعم التصدي العاملي خلطر تغري املناخ، والتنمية املستدامة، وجهود القضاء على الفقرالصلة النبعااثت غازات االحتباس احلراري، يف سيا
 (./https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spmلألرصاد اجلويّة، جينيف، سويسرا. )متاح أيًضا على الرابط: 

P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-: يف. السياسات ملخص لصانعي. 2019بتغري املناخ. اهليئة احلكومّية الدولّية املعنّية  18

Delmotte, H.- O. Pörtner, D.C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey,  

S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi & J. Malley, eds.  .

بشأن تغري املناخ، والتصحّر، وتدهور األراضي، واإلدارة املستدامة لألراضي، واألمن الغذائي، وتدفقات تغري املناخ واألراضي: هو تقرير خاص للهيئة 
  االحتباس احلراري يف النظم اإليكولوجيّة األرضيّة. غازات

 (.policymakers-for-https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary/ الرابط: متاح على)

http://www.fao.org/3/a-mo153e.pdf
http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf#page=11
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary-for-policymakers/
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احملاصيل وتربية الثروة احليوانية، وكذلك ابحثون من اجلامعات  م أصحاب املصلحة الرئيسيون من صناعاتوقدّ  19مناخ متغرّي.
 واجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، مدخالهتم.

وتركز الدراسة االستقصائية بشكل أساسي على حالة االستخدامات احلالية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  -9
. كما تستكشف آاثر تغري املناخ على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وأتخذ تكييف القطاعات الزراعية مع تغري املناخ يف

 يف االعتبار أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته.
الدرس، وهناك إمجاع علمي ومتت دراسة أتثريات تغري املناخ على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وهي ال تزال قيد  -10

تكييف إنتاج  على أن هذه التأثريات سلبية للغاية. ومتلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة القدرة على املسامهة بشكل كبري يف
املسامهة  علىاحملاصيل والثروة احليوانية والغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية مع تغري املناخ، كما أهنا متتلك القدرة 

يف التخفيف من وطأة تغري املناخ. ويف حني أن هناك العديد من األمثلة حول العامل اليت توضح هذه اإلمكانية، فإن املوارد 
ا ما ا من اسرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته؛ وغالبً ا مهمً الوراثية لألغذية والزراعة ال تعترب عادة جزءً 

ا منه. وتشري الدراسة االستقصائية إىل أن تفاصيل التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه ا مفروغً ها أمرً يتم اعتبار 
، وختلص إىل أنه جيب عرض التوصيات بشأن السياسات من خالل أهنا مرتابطة بشكل كبري مع ختتلف حبسب القطاع

حني أن  املناخ مشرتكة بني القطاعات. ومع ذلك، يف منظور خاص بكل قطاع، مع االعرتاف أبن العديد من قضااي تغري
العديد من البلدان لديها سياسات معمول هبا تسمح بدمج االستخدام املستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف 

يذ اسرتاتيجيات التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه، إال أهنا ال توفر سوى القليل من املعلومات حول تنف
 السياسات أو عن أتثريها. هذه
كما خلصت الدراسة االستقصائية إىل أنه جيب مواصلة تعزيز مسامهات توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  -11

وصوهنا وتربيتها واستخدامها بشكل مستدام يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته يف مجيع القطاعات، حيث أن 
حد  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه ال تزال غري مستغلة إىلإمكانية استخدام 

كبري. ومن وجهة نظر السياسات، خلصت الدراسة إىل أن دمج اإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ يف العمل العاملية للهيئة 
 هي وسيلة فعالة لتحقيق هذا اهلدف.والسياسات واالسرتاتيجيات الوطنية ذات الصلة 

رغم وجود قدر متزايد من املعرفة العلمية املتاحة حول  ،وابإلضافة إىل ذلك، خلصت الدراسة االستقصائية إىل أنه -12
أتثري تغري املناخ على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتكيف السالالت واألنواع معه بشكل عام، فإنه ال يوجد سوى القليل 

ا ن البياانت حول حالة تنفيذ جهود التحسني الوراثي اليت تستهدف القدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ، والقليل جدً م
ا. وعالوة على ذلك، تفتقر بعض نظم معلومات املوارد منها بشأن حالة تبين املوارد الوراثية املقاومة للمناخ املستنبطة حديثً 

إمكاانت التخفيف  إىل البياانت الشاملة عن السمات ذات الصلة ابلتكيف مع تغري املناخ أوالية الوراثية لألغذية والزراعة احل
يشكل مشكلة. وتعد  موقع معني قد نشر املادة الوراثية املناسبة يف فإن من وطأته، ويف حالة وجود معلومات عن السمات

نظم نشر البياانت بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتربيتها مجيعها مهمة لتطوير اسرتاتيجيات التكيف والتخفيف اليت 
    أتخذ يف االعتبار إمكاانت املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. 

                                                      
التقرير اخلاص للهيئة احلكوميّة الدوليّة املعنيّة بتغري املناخ بشأن احمليطات والغالف اجلليدي يف ظل . 2019املناخ.بتغري اهليئة احلكومّية الدولّية املعنّية   19

 ,H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría. تغري املناخ

M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama & N.M. Weyer, eds. .جينيف، سويسرا  

 (.https://www.ipcc.ch/srocc/)متاح على العنوان التايل: 

https://www.ipcc.ch/srocc/
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 تغري املناخ ضمن عمل اهليئة –ا رابعً 

التابعة هو أحد مسارات العمل الشاملة لعدة قطاعات يف خطة العمل املتعددة السنوات يف حني أن تغري املناخ  -13
 ية. اتيف التقييمات العاملية القطاعية والصكوك السياس للهيئة، فإنه ينعكس أيًضا

 تغري املناخ والتقييمات العاملية للهيئة

تغري املناخ، وال سيما آاثر تغري املناخ على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وعلى  تقارير حالة العاملتتناول مجيع  -14
ا، بدرجة أقل، التكيف مع تغري املناخ، ويف حالة املوارد الوراثية احليوانية واملوارد الوراثية احلرجية أيضً  إدارهتا. وتتناول التقارير

 التخفيف من وطأة تغري املناخ. 
حالة التنوع البيولوجي لألغذية والتقرير عن  20حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملعن التقرير  يشريو  -15

تغري املناخ على أنه من بني الدوافع الرئيسية اليت تؤثر بشكل مباشر إىل ، 2019اللذان ُنشرا يف عام  21والزراعة يف العامل،
ويناقش التقرير عن حالة التنوع  املائية لألغذية والزراعة والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.مباشر على املوارد الوراثية  وغري

البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل العديد من جوانب الروابط بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ، مبا يف ذلك األطر األساسية 
اليت تنظم املناخ.  وجي لألغذية والزراعة يف توفري خدمات النظام اإليكولوجيوالقانونية يف هذا اجملال ودور التنوع البيول

التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العام االحتياجات والثغرات املتعلقة حبفظ املوارد الوراثية  وحيدد
 ليت جيب معاجلتها يف ما يتعلق بتغري املناخ.  املائية لألغذية والزراعة وتطويرها واستخدامها بشكل مستدام، وا

التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية ا، مثل وسرتد مسألة تغري املناخ يف التقارير املستقبلية أيضً  -16
الثالث عن حالة املوارد إعداد التقارير القطرية للتقرير ا. وتشري الوثيقة ذات الصلة بعنوان الذي يتم إعداده حاليً  والزراعة

وتدعو البلدان إىل اإلجابة  2012االهتمام املتزايد بتغري املناخ منذ عام  إىل 22،الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل
تية لألغذية السؤالني التاليني: "كيف أثرت استجاابت املزارعني لتغري املناخ على إدارة املزرعة وحتسني املوارد الوراثية النبا على

؟" وابإلضافة إىل ذلك، ستتاح للبلدان الفرصة لإلبالغ عن دور املوارد مّتت مالحظتهاوالزراعة؟ وما هي االجتاهات اليت 
اخلطوط الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته يف تقاريرها السردية املوجزة. وحتتوي 

 على أداة التحقق عداد التقارير القطرية للتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة التوجيهية إل
: "عدد البلدان اليت أدجمت صون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها يف اسرتاتيجياهتا الوطنية للتكّيف مع تغري 3-1-4-ابء

  23املناخ".

 السياسية التابعة للهيئةتغري املناخ والصكوك 
خطة  ا متزايد األمهية يف الصكوك السياسية اليت أعدهتا اهليئة استجابةً للتقييمات العاملية. وتشرييلعب تغري املناخ دورً  -17

 2 اتيجيةالعمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، على سبيل املثال، إىل تغري املناخ يف اهلدف طويل األجل جملال األولوية االسرت 

                                                      
20 EN.pdf5256en/CA5256ca/3http://www.fao.org/ 
21 EN.pdf3129en/CA3129ca/3http://www.fao.org/ 
 .Inf.1-CGRFA/17/19/9.4الوثيقة  22
 .Inf.1-CGRFA/17/19/10.3الوثيقة  23

http://www.fao.org/3/ca5256en/CA5256EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca3129en/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/3/my788en/my788en.pdf
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ومع ذلك، فإن تنفيذ األنشطة املتعلقة  24)الصون(. 3)االستخدام املستدام والتنمية( ويف مقدمة جمال األولوية االسرتاتيجية 
  25ا يف الرصد املستمر لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية.بتغري املناخ غري مدرج حاليً 

 26العاملية للموارد الوراثية احليوانية، دعا كل من اهليئة، يف دورهتا العادية السادسة عشرة،وعند استعراض خطة العمل  -18
للتكيف  ةالوطني اخلططاألعضاء إىل دمج التنوع الوراثي احليواين يف  3/2017،27ومؤمتر منظمة األغذية والزراعة، يف القرار 

من وطأة تغري املناخ والتكيف معه، وطلبا من املنظمة استعراض  مع تغري املناخ، ومعاجلة إمكاانته يف كل من جهود التخفيف
التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية ومدى مالءمتها وتوجهاهتا يف ضوء التحدايت والفرص 

ا يف النداءات املستقبلية املوجهة ا مهمً ا دورً يضً اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية. وقد يلعب تغري املناخ أ
   28لتقدمي اقرتاحات مبوجب اسرتاتيجية التمويل اخلاصة بتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية.

 13حتتوي خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على إشارات إىل تغري املناخ يف و  -19
 29ا ذات أولوية عاملية بشأن االستخدام املستدام والصون، وبناء قدرات مؤسسية وبشرية مستدامة.نشاطً  18أصل  من
مشروع أو  30فع مستوى لغاايت املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملؤشرات املركبة األر ذلك، ال يشري أي من  ومع

 31الصيغة املنقحة إلعداد التقارير من أجل رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
 إىل تغري املناخ. 

هبا.  يف مجيع جماالت األولوية االسرتاتيجية اخلاصةوتشري خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية إىل تغري املناخ  -20
"دعم التكيف مع تغري املناخ واحلّد من آاثره من خالل اإلدارة السليمة -14وابإلضافة إىل ذلك، تعاجل األولوية االسرتاتيجية 

مسألة تغري املناخ على وجه التحديد. وهي تشري إىل املخاوف احلالية  -32ارد الوراثية احلرجية"واالستخدام املستدام للمو 
 ألصحاب املتزايدة بشأن تغري املناخ وأتثرياته على النظم اإليكولوجية، وكيف يشكل أداء نظم اإلنتاج املرتبطة ابلغاابت حتدايً 

ية لفهم أنواع الغاابت وآليات التكيف اخلاصة هبا بشكل أفضل. املصلحة يف ما يتعلق إبدارة املوارد الوراثية احلرج
ا مدى دمج صون املوارد أيضً  33األدوات اليت اعتمدهتا اهليئة لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية وتتبع

على ذلك، فإن اسرتاتيجية التمويل وعالوة الوراثية احلرجية واستخدامها يف اسرتاتيجيات التكيف الوطنية مع تغري املناخ. 
تشجع البلدان على تعميم صون املوارد الوراثية احلرجية وتطويرها  34لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية

واستخدامها يف إجراءات واسعة وشاملة تقودها البلدان هتدف إىل تعزيز التكيف القائم على الغاابت وتدابري التخفيف 
 وطأة تغري املناخ. من

                                                      
24 e.pdf1404a-a/3http://www.fao.org/ 
  system/en-policy/reporting-genetics/global-http://www.fao.org/animal/ ؛ AnGR-CGRFA/WG-5/09/3.1الوثيقة  25
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17املرفق دال من الوثيقة  26
 التأكيد جمدًدا على االلتزام العاملي خبطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية. : 3/2017القرار  27
 .Inf.2-CGRFA/17/19/11.2الوثيقة  28
29 .pdf00e2624e/i2624i/3http://www.fao.org/ 
 . 67وثيقة دراسة املعلومات األساسية رقم  30
 .Inf.6-CGRFA/17/19/9.2الوثيقة  31
32 e.pdf3849i-a/3http://www.fao.org/ 
 .CGRFA-16/17/20الوثيقة  33
 . Report-CGRFA/17/19املرفق دال من الوثيقة  34

http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/animal-genetics/global-policy/reporting-system/en/
http://www.fao.org/3/a-ms565e.pdf#page=28
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2017/MU208_C_2017_REP_EN.htm#Resolution3
http://www.fao.org/3/my882en/my882en.pdf
http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3849e.pdf
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ومن املرجح أن تتناول الصكوك السياسية املستقبلية التابعة للهيئة مسألة تغري املناخ بقدر كبري من التفصيل.  -21
اليت  35املشروع املنقح لوثيقة تقدير االحتياجات واإلجراءات املمكنة، –التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  عن وثيقةال وتشري

عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل، إىل تغري املناخ يف أماكن متعددة، مبا يف  للتقريرمت وضعها استجابة 
)إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة(. وابملثل،  2ذلك األساس املنطقي واألهداف وضمن جمال األولوية االسرتاتيجية 

الوراثية املائية لألغذية والزراعة، الذي ستنظر فيه اهليئة يف دورهتا العادية الثامنة  مشروع خطة العمل العاملية بشأن املوارد فإن
الصلة  عشرة القادمة، يوفر فرصة لالتفاق على اإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ، مبا يف ذلك دمج املعلومات عن السمات ذات

 اجلديد للموارد الوراثية املائية.  ابلتخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه يف نظام املعلومات

 مشروع خطة عمل بشأن تغري املناخ –ا خامسً 

اهليئة يف دورهتا العادية السادسة عشرة إبدماج عملها بشأن تغري املناخ يف برانمج عملها يف ضوء القرار الصادر عن  -22
ل يف خطة العمل املتعددة السنوات. ويرد املتعدد السنوات، ينبغي أن ينعكس العمل املستقبلي بشأن تغري املناخ كمسار عم

 برانمج العمل املتعدد السنوات.األول مشروع منقح عن مسار العمل بشأن تغري املناخ يف  املرفق يف
وحتدث التفاعالت بني التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وتغري املناخ  -23

يزال  الوراثي ومستوى األنواع ومستوى نظام اإلنتاج. وبناءً على نتائج الدراسة االستقصائية، من الواضح أنه العلى املستوى 
هناك العديد من الفجوات املعرفية حول التفاعالت على مجيع املستوايت. وتظهر الدراسة، على وجه اخلصوص، أن هناك 

البياانت واملعلومات املتعلقة ابملستوى الوراثي ويف ما يتعلق بربامج يف فجوات الحاجة إىل إجراء املزيد من البحوث لسد 
 الرتبية املتعلقة بتغري املناخ يف القطاعني العام واخلاص.

بعض البلدان لديها سياسات مطبقة لدمج االستخدام املستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف  أنّ مع و  -24
علومات املتعلقة بتنفيذ هذه السياسات وأتثريها اندرة. وميكن أن توفر عملية إعداد اإلجراءات بشأن تغري املناخ، فإن امل

التقارير اليت حتركها الدولة نظرة عامة عاملية أفضل على السياسات الوطنية وتنفيذها، كما ستشكل فرصة للبلدان ملراجعة 
 زراعة على املستوى الوطين.سياساهتا وبراجمها املناخية املتعلقة ابملوارد الوراثية لألغذية وال

 وميكن أن تتكون خطة عمل اهليئة بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري املناخ من مخسة عناصر تكميلية.  -25

 تطوير هنج مشرتك ملعاجلة مسألة تغري املناخ يف التقييمات العاملية والصكوك السياسية التابعة للهيئة

ية التابعة للهيئة ابلفعل إىل تغري املناخ، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. اتوالصكوك السياستشري التقييمات العاملية  -26
وقد ترغب اهليئة يف حتديد هنج مشرتك جلميع القطاعات، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، حول كيفية معاجلة 

 بلية.ية املستقاتمسألة تغري املناخ يف التقييمات والصكوك السياس

 استبياانت البلدان وأصحاب املصلحة بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة

االتصال الوطنية تعبئته. ويتضمن  جهاتيرد يف املرفق الثاين هبذه الوثيقة، مشروع منوذج استبيان وطين يتعني على  -27
أسئلة عن تنفيذ السياسات وجيمع معلومات عن األنشطة على املستوى القطري املتعلقة بدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

                                                      
 . BFA-CGRFA/NFP-2/21/2املرفق األول ابلوثيقة  35

http://www.fao.org/3/nc504en/nc504en.pdf


  CGRFA/WG-FGR-6/21/7 

 

9 

ميكن يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته، مبا يف ذلك اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية. و 
استبياانت أصحاب املصلحة اإلضافية على احلصول على املزيد من التفاصيل عن تنفيذ هُنج وممارسات تغري املناخ أن تركز 

ذات الصلة. وميكن أن تساعد نتائج االستبيان على استكمال املعلومات اليت مت مجعها حىت اآلن من خالل أطر املراقبة 
مبثابة خطة أساس لتقارير حالة العامل املستقبلية لكي تتم معاجلة مسألة املناخ ابستمرار لتنفيذ خطط العمل العاملية، وتكون 

 يف مجيع تقييمات اهليئة. 

 نشر الدراسة االستقصائية

بعد استعراضها من قبل مجاعات العمل واهليئة، من املتوقع أن يُنشر مشروع الدراسة االستقصائية كوثيقة من واثئق  -28
العامل أو يف الة احللتقارير  اصة ابلقطاعات من الدراسة أساًساراعة. وميكن أن تشكل املواضيع اخلمنظمة األغذية والز 

 الدراسات املواضيعية الداعمة هلا.

 مراجعة اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم دمج التنوع الوراثي يف التخطيط الوطين للتكيف مع تغري املناخ

، 2015، على التكيف. ومع ذلك، منذ عام 2015ا اللجنة يف عام اليت اعتمدهت 36تركز اخلطوط التوجيهية، -29
ويشدد كالمها  37تغري املناخ،اخلاصة باعتماد عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة واسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة  مت

 حبيثالتوجيهية الطوعية دور قطاعات الزراعة يف التخفيف من آاثر تغري املناخ. وقد يتطلب ذلك مراجعة للخطوط على 
 .من التأثريات تشمل التخفيف

 حتسني تكامل التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، يف عمل املنظمة بشأن
 تغري املناخ 

( 13ابلنظر إىل التقييم اجلاري لدعم منظمة األغذية والزراعة لإلجراءات املتصلة ابملناخ )هدف التنمية املستدامة  -30
منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغري املناخ، قد ترغب اهليئة يف أن توصي املنظمة إبدماج قضااي التنوع  اسرتاتيجيةوتنفيذ 

 رد الوراثية لألغذية والزراعة ابلكامل يف عملها املستقبلي بشأن تغري املناخ.البيولوجي لألغذية والزراعة واملوا

 التوجيهات املطلوبة –ا سادسً 

 مبا يلي:  يف القيامالعمل  جمموعةقد ترغب  -31
ا ابلدراسة االستقصائية عن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف علمً  األخذ ((1

 أبن تطلب اهليئة من املنظمة نشرها؛ وأن توصيمن وطأته 
مشروع مسار العمل بشأن تغري املناخ يف برانمج العمل املتعدد السنوات، على النحو الوارد يف املرفق  استعراض ((2

 اهليئة أبي تغيريات قد تكون مطلوبة؛ وأن توصياألول هبذه الوثيقة، 
االستبيان القطري بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، على النحو الوارد يف املرفق الثاين  استعراض ((3

 هبذه الوثيقة، والطلب إىل األمانة أبن تدمج تعليقاهتا يف نسخة منقحة؛
                                                      

36  e.pdf4940e/i4940i/3http://www.fao.org/ 
37  e.pdf7175i-a/3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/i4940e/i4940e.pdf
http://www.fao.org/3/i4940e/i4940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf


CGRFA/WG-FGR-6/21/7    

 

10 

 العمل أبن توصي اهليئة مبا يلي: جمموعةكما قد تود  -32
تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، والطلب من املنظمة تعميم  بشأناالستبيان القطري  استعراض ((1

 االستبيان على البلدان وعرض النتائج على الدورات القادمة جلماعات العمل واهليئة، للنظر فيها؛
لدعم إدماج التنوع الوراثي يف التخطيط الوطين للتكيف  ن املنظمة مراجعة اخلطوط التوجيهية الطوعيةم الطلب ((2

 مع تغري املناخ واقرتاح التغيريات، حسب االقتضاء، لتنظر فيها مجاعات العمل واهليئة؛
من املنظمة وضع هنج مشرتك جلميع قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة حول كيفية معاجلة مسألة  الطلب ((3

 تغري املناخ يف التقييمات والصكوك السياسية املستقبلية، لتنظر فيها مجاعات العمل واهليئة؛
الوراثية لألغذية والزراعة بعني االعتبار من املنظمة أبن أتخذ التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد  الطلب ((4

 بشكل كامل يف عملها املستقبلي بشأن تغري املناخ.
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   املرفق األول

 (2029-2021)برانمج العمل املتعدد السنوات: املخرجات واملعامل البارزة املتعلقة بتغري املناخ 
 

الدورة الثانية 
 والعشرون

2029 

الدورة احلادية 
 والعشرون

2027 

 الدورة العشرون

2025 

 الدورة التاسعة عشرة

2023 

 الدورة الثامنة عشرة

2021 

 

استعراض العمل بشأن 
تغري املناخ واملوارد 

 الوراثية لألغذية والزراعة

متابعة االستبيان  
الوراثية  املوارد بشأن

لألغذية والزراعة 
 وتغري املناخ

 

نتائج االستبيان 
املوارد  بشأنالقطري 

الوراثية لألغذية 
 والزراعة وتغري املناخ

 
استعراض اخلطوط 
التوجيهية الطوعية 

 املنقحة

استعراض العمل 
بشأن تغري املناخ 

واملوارد الوراثية 
 لألغذية والزراعة

 تغري املناخ
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 املرفق الثاين

 مشروع استبيان بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري املناخ
 

ا أمهيتها يف نفس الوقت. يطرح تغري املناخ حتدايت جديدة أمام إدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف العامل، ولكنه يربز أيضً 
دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه وأشارت الدراسة االستقصائية بشأن 

اخلاصة بتغري املناخ ختتلف حبسب القطاع. ويهدف االستبيان احلايل املوجه إىل احلكومات الوطنية إىل مجع أن التفاصيل  إىل
املعلومات على املستوى القطري حول األنشطة املتعلقة بدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ 

 والتخفيف من وطأته.
 البلد: 
 ، الوظيفة(:من إعداد )االسم 
 التاريخ: 

 
جرد حلالة صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة احلالية يف سياق التكيف مع تغري تقييم/: هل أجرى بلدك عملية 1السؤال 

؟ يرجى اإلشارة إىل من اختذ واملخاطرالقوة والضعف والفرص  واطنن وطأته، وهل تضمن ذلك حتلياًل ملاملناخ والتخفيف م
 ومىت مّت ذلك؟ –جهة حكومية، جهة حبث، منظمة غري حكومية/منظمة من منظمات اجملتمع املدين  –اإلجراء 

 ال
إذا كانت اإلجابة 

 نعم، فمن ومىت؟
نعم، عملية 
 تقييم فقط

وحتليل تقييم نعم، عملية 
واطن القوة والضعف مل

 والفرص واملخاطر
 

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية     
 والزراعة

املوارد الوراثية املائية لألغذية     
 والزراعة

 املوارد الوراثية احلرجية    
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة     

من الكائنات احلية الدقيقة 
 والالفقارايت

املوارد الوراثية النباتية لألغذية     
 والزراعة
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 نعم، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 1إذا كانت اإلجابة على السؤال 

اليت مت حتديها خالل  واستخدامها صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعةاملتصلة بخاوف امل: هل ضمن بلدك معاجلة 2السؤال 
الغذائي والتغذية ألهداف اإلمنائية الوطنية يف اجملاالت ذات الصلة، مثل األمن اعملية التقييم/اجلرد، مع األخذ بعني االعتبار 

 والصحة والتنمية الريفية وإدارة البيئة؟
  نعم ال
 املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة  
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  
 املوارد الوراثية احلرجية  
 والالفقارايتاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة   
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  

 
 نعم، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 2إذا كانت اإلجابة على السؤال 

ثر ممارسات اإلدارة على االستخدام املستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا تقييًما ألبلدك  أجرى: هل 3 السؤال
وطأته،  النظم اإليكولوجية اليت توفّرها، وحّدد املمارسات األكثر مالءمة للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف منخدمات  وعلى

 وأتكد من فعاليتها؟
حدد املمارسات  ال

 األكثر مالءمة
نعم، ملمارسات إدارة 

 معينة ويف ظروف معينة
نعم، تقييم شامل 

 للقطاع أبكمله
 

لألغذية  املوارد الوراثية احليوانية    
 والزراعة

املوارد الوراثية املائية لألغذية     
 والزراعة

 املوارد الوراثية احلرجية    

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة     
الكائنات احلية الدقيقة  من

 والالفقارايت
املوارد الوراثية النباتية لألغذية     

 والزراعة
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 نعم، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 3إذا كانت اإلجابة على السؤال 
هل أجرى بلدك، خالل السنوات اخلمسة املاضية، حتليالً لسيناريوهات تغري املناخ احلايل واملستقبلي يف ما يتعلق  :4السؤال 

ة اهتمامات ابلتأثري املتوقع على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، إما على نطاق وطين أو عرب دراسات حملية، مع مراعا
قطاعات املوارد الوراثية املختلفة واآلاثر االجتماعية واالقتصادية على اجملتمعات الريفية؟ إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى اإلشارة 

 ، منظمة غري حكومية/منظمة من منظمات اجملتمع املدين.يةجهة حكومية، جهة حبث –إىل من اختذ اإلجراء 

إذا كانت اإلجابة  ال
 من؟فنعم، 

نعم، على املستوى 
 احمللي

نعم، على املستوى 
  الوطين

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية     
 والزراعة

املوارد الوراثية املائية لألغذية     
 والزراعة

 املوارد الوراثية احلرجية    
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من     

الكائنات احلية الدقيقة 
 والالفقارايت

املوارد الوراثية النباتية لألغذية     
 والزراعة

 
 نعم، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 4إذا كانت اإلجابة على السؤال 

ا للمخاطر وأوجه الضعف الستخدام املوارد الوراثية : هل أجرى بلدك، خالل السنوات اخلمس املاضية، تقييمً 5السؤال 
 –لألغذية والزراعة وصوهنا يف ما يتعلق بتغري املناخ؟ إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى اإلشارة إىل من اختذ اإلجراء 

 ، منظمة غري حكومية/منظمة من منظمات اجملتمع املدين.يةحكومية، جهة حبث جهة
  نعم إذا كانت اإلجابة نعم، فمن؟ ال
 املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة   
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة   
 املوارد الوراثية احلرجية   
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات    

 احلية الدقيقة والالفقارايت
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   
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 نعم، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 5إذا كانت اإلجابة على السؤال 
: هل حدد بلدك الثغرات وأوجه الضعف يف القدرة على اختاذ اإلجراءات املختلفة املرتبطة ابستخدام املوارد الوراثية 6السؤال 

إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي الثغرات لألغذية والزراعة وصوهنا يف سياق التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته؟ 
 وأوجه الضعف اليت مت حتديدها؟

التخفيف: إذا كانت 
اإلجابة نعم، يرجى 

 التحديد

 التخفيف: 
 نعم/ال

التكيف: إذا كانت 
اإلجابة نعم، يرجى 

 التحديد

 التكيف: 
 نعم/ال

 

 الثغرات وأوجه الضعف املؤسسية    
 الثغرات وأوجه الضعف الفنية    
 الثغرات وأوجه الضعف األخرى    

 
 : ما هي اجملاالت اليت أخذها بلدك يف االعتبار يف خطة التكيف الوطنية اخلاصة به، من بني اجملاالت التالية؟7السؤال 

 حتسني صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف املواقع الطبيعية وخارجها   
 اليت يتم صوهنااملواد توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقييمها، مبا يف ذلك حتسني    

 حتسني طرق حتديد وإاتحة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املناسبة للظروف املعينة    
ا مع الظروف من احملتمل أن تكون أكثر تكيفً  إدخال أصناف وأنواع وأصناف وسالالت جديدة   

 املتغرية  
 تعزيز قدرة نظام اإلنتاج على التكيف والصمود من خالل التنويع  

 خدمات النظام اإليكولوجي مثل التلقيح وتنظيم اآلفات واألمراض حتسني جودة دعم وتنظيم    
 وتنظيم جودة املياه  
  جديدة من احملاصيل والثروة احليوانية تطوير طرق أفضل لرتبية أصناف وسالالت وأنواع  
 والغاابت واألمساك 
 تطوير طرق لبناء القدرات واإلرشاد ونشر املعلومات  
 زايدة الوعي بقيمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  
 جماالت أخرى: يرجى التحديد  
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وجد يف بلدك خطة تكيف وطنية حمددة بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؟ هل حدد بلدك اإلجراءات ت: هل 8السؤال 
الالزمة لدعم صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامه، مع مراعاة فرص اإلجراءات املنسقة عرب قطاعات املوارد 

 الوراثية لألغذية والزراعة؟ 
 كملتنعم، استُ   
 قيد اإلعداد  
 ال  

 "نعم"، يرجى اإلشارة إىل عنوان الوثيقة ووصفها وتوفري  8: إذا كانت اإلجابة على السؤال 1-8السؤال   
 رابط هلا. 

"قيد اإلعداد"، عند أي خطوة من خطوات خطة التكيف للموارد  8: إذا كانت اإلجابة على السؤال 2-8السؤال 
 بلدك؟يوجد الوراثية لألغذية والزراعة 

 حتديد إطار خطة التكيف ونطاقها   
 الضعف واملخاطر املطلوبة ملواطن تقييمات الإجراء    
 حتديد التأثريات املتوقعة للتغيريات األخرى   
 حتديد التأثري اإلضايف املتوقع لتغري املناخ   
 حتديد خيارات التكيف وتقييمها   
 لرصد املخاطر املتعلقة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  متكررةإنشاء عمليات    
 وإدارهتا   

 "ال"، فإذن: 8إذا كانت اإلجابة على السؤال 
: إذا مل يقم بلدك بوضع خطة تكيف وطنية حمددة بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، هل أدمج استخدام 9السؤال 

 ا أو تلك املشرتكة بني القطاعات؟صوهنا يف خطط التكيف القطاعية األوسع نطاقً املوارد الوراثية لألغذية والزراعة و 

حدد اخلطة القطاعية أو  ال
  نعم اخلطة املشرتكة بني القطاعات

 املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة   
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة   
 املوارد الوراثية احلرجية   
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة    

 والالفقارايت
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   
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ا للتكيف مع تغري املناخ : ما هو جمال )اجملاالت( إدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة الذي يعتربه بلدك مهمً 10السؤال 
 ته؟والتخفيف من وطأ

التخفيف: إذا 
كانت اإلجابة 

نعم، يرجى 
 التحديد

 التخفيف: 
 نعم/ال

التكيف: إذا 
كانت اإلجابة 

نعم، يرجى 
 التحديد

 التكيف: 
 نعم/ال

قطاع املوارد الوراثية 
 لألغذية والزراعة

 

 التوصيف     
املستدام االستخدام      

 واالختيار
 الصون     
 املوارد وتقاسم احلصول على     

 منافعها
 

: هو وضع بلدك الرتتيبات املؤسسية الالزمة لتعزيز دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط الوطين 11السؤال 
 للتكيف والتخفيف؟

التخفيف: إذا كانت 
اإلجابة نعم، يرجى 

 التحديد

 التخفيف: 
 نعم/ال

التكيف: إذا كانت 
اإلجابة نعم، يرجى 

 التحديد

 التكيف: 
 نعم/ال

 ترتيبات مؤسسية ملا يلي:

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة     
 بشكل عام

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية     
 والزراعة

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة    
 املوارد الوراثية احلرجية    
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من     

 احلية الدقيقة والالفقارايتالكائنات 
املوارد الوراثية النباتية لألغذية     

 والزراعة

 نعم، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 11إذا كانت اإلجابة على السؤال 



CGRFA/WG-FGR-6/21/7    

 

18 

: هل أعّد بلدك مواد ذات صلة ابلسياسات من أجل زايدة وعي صانعي السياسات بقيمة املوارد الوراثية لألغذية 12السؤال 
 والزراعة؟ 
 نعم  
 ال  

 نعم، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 12إذا كانت اإلجابة على السؤال 
، بني خطة التكيف/التخفيف الوطنية املقايضات هل حدد بلدك أوجه التآزر احملتملة، أو أوجه التعارض أو :13السؤال 

للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واجلوانب األخرى للتخطيط الوطين للتكيف/التخفيف، وهل أدرج ذلك يف أي من واثئق 
 السياسات الوطنية الرمسية؟

إذا كانت اإلجابة نعم، 
فما هي أوجه التآزر أو 

املقايضات ذات 
 الصلة؟

اإلجابة نعم، إذا كانت 
حدد السياسة/اخلطة 

أو املشرتكة بني  القطاعية
 القطاعات

 ال نعم

 

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية     
 والزراعة

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة    
 املوارد الوراثية احلرجية    
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من     

 الدقيقة والالفقارايتالكائنات احلية 
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة    

 
التكيف  مبسامهات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف ةاملتعلق ةالوطني اخلططهل مت أخذ ما يلي يف االعتبار، يف  :14السؤال 

 الوطنية حول هذا املوضوع؟مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته، أو يف إعداد السياسات أو اخلطط 
  التكيف التخفيف

 اخلصائص املختلفة للموارد الوراثية وصوهنا واستخدامها )يرجى حتديد القطاع(  
خطط العمل العاملية احلالية للموارد الوراثية احليوانية واحلرجية والنباتية   

 إضافة خطط العمل العاملية عند اعتمادها( )يرجى التحديد( )يرجى
 أمهية اتباع هنج متكامل عرب خمتلف قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  
 صكوك أخرى ذات صلة )يرجى التحديد(  
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املؤسسات املختلفة املشاركة يف توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا   
 واستخدامها )يرجى حتديد القطاع(

وضعها إلعداد التقارير القطرية لتقارير حالة املوارد الرتتيبات التعاونية اليت مت   
 الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية واملائية العاملية )يرجى حتديد القطاع(

الرتتيبات املؤسسية املختلفة اليت تربط قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة   
والبيئة والصحة والتخطيط ابلكياانت أو الوكاالت الوطنية املعنية ابلزراعة 

 )يرجى التحديد(
 

هل أنشأ بلدك آلية تنسيق على املستوى القطري لإلشراف على ختطيط التكيف الوطين للموارد الوراثية لألغذية : 15السؤال 
 والزراعة وتنسيقه، عرب صكوك حمددة تركز على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو كجزء من خطط أوسع؟

يرجى  نعم، ال
  التحديد

 املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة  
 املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة املدرجة يف خطة قطاع الزراعة والثروة احليوانية  
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  
خطة تربية األحياء املائية أو مصايد املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة املدرجة يف   

 األمساك
 املوارد الوراثية احلرجية  
 املوارد الوراثية احلرجية املدرجة يف خطة الغاابت واحلراجة الزراعية  
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت  
 والزراعةاملوارد الوراثية النباتية لألغذية   
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف خطة الزراعة والبستنة  
مت تضمني العديد من قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف خطة متكاملة تغطي   

 قطاعات الزراعة
استخدام مت تضمني العديد من قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف خطط   

 األراضي أو التنمية الريفية
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اخلطط الوطنية للتخفيف من األثر هل أنشأ بلدك آلية تنسيق على املستوى القطري لإلشراف على تنفيذ  :16السؤال 
كجزء ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتنسيقه، عرب صكوك حمددة تركز على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو  ابلنسبة إىل ا

 من خطط أوسع؟
  نعم، يرجى التحديد ال
 املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة  
املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة املدرجة يف خطة قطاع الزراعة   

 والثروة احليوانية
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  
لألغذية والزراعة املدرجة يف خطة تربية األحياء املوارد الوراثية املائية   

 املائية أو مصايد األمساك
 املوارد الوراثية احلرجية  
 املوارد الوراثية احلرجية املدرجة يف خطة الغاابت واحلراجة الزراعية  
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة   

 والالفقارايت
 لوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملوارد ا  
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف خطة الزراعة   

 والبستنة
مت تضمني العديد من قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة   

 خطة متكاملة تغطي قطاعات الزراعة يف
لألغذية والزراعة مت تضمني العديد من قطاعات املوارد الوراثية   

 خطط استخدام األراضي أو التنمية الريفية يف
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: هل نفذ بلدك األنواع التالية من املشاريع املتعلقة بصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والتكيف مع تغري املناخ، 17السؤال 
ع، مبا يف ذلك تلك اليت يضطلع هبا القطاع سواء على املستوى الوطين أو عرب الدراسات احمللية؟ يرجى إدراج مجيع املشاري

 اخلاص أو املنظمات غري احلكومية؟
املوارد الوراثية 
من الكائنات 
احلية الدقيقة 
 والالفقارايت

املوارد الوراثية 
 املائية 

املوارد الوراثية 
 احليوانية 

املوارد الوراثية 
 احلرجية 

املوارد 
الوراثية 
 النباتية 

 

القدرات لألطراف املعنية برامج تنمية      
ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري 

 املناخ
 محالت توعية اجلمهور     
 االنتقاء والرتبية املستهدفة     
 برامج االختبار اجملتمعية للمواد اجلديدة     
 أنشطة البحوث     
 صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة     
 أخرىمشاريع      
 مل يتم تنفيذ أي مشاريع     

 
 نعم، يرجى التحديد. 17إذا كانت اإلجابة على السؤال 

 : هل قام بلدك برصد تنفيذ السياسات أو املشاريع أو الربامج املذكورة يف األسئلة أعاله وتقييم أتثريها؟18السؤال 
 نعم  
 ال  

 كيفية رصد التأثري والنتائج.نعم، يرجى وصف   18إذا كانت اإلجابة على السؤال 


