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 مقدمة - اًل أو  
بربانمج العمل املتعدد ، 2007، منذ عام تنفيذ واليتها غذية والزراعة )اهليئة( يفاسرترترتشرترتدت  يئة املوارد الوراثية لأل -1

، 2023 - 2014لفرتة لاخلطة االسرترترتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  2013يف عام  اهليئة عتمدتاو  1.السرترتنوات
 تكما قدم .العمل املتعدد السرترترترترترترترترترترترتنوات برانمجحتديث  إىلابإلضرترترترترترترترترترترترتافة  هاأ دافو بتوضرترترترترترترترترترترترتي  رهية اهليئة ومهمتها  تقوم واليت

 خطتها االسرتاتيجية تجديدب اهليئة قامتو  2.يف املستقبل اواستعراضه اورصد  اخلطة االسرتاتيجية تنفيذبشأن  توجيهات
أ داف التنمية املسرترتتدامة و  2030خطة التنمية املسرترتتدامة لعام ، وأعادت حتديد أ دافها يف ضرترتو  2019و 2017يف عامي 
األنشطة اليت يتعني االضطالع  2027-2019 للفرتة . كما حددت اخلطة االسرتاتيجيةمخسة مبادئ تشغيلية هلا وحددت

 3.هيئةللدورتني العاديتني الثامنة عشرة والتاسعة عشرة لل يف إطار التحضريهبا 
 اووفقً  4.هيئةالدورة العادية السرترتادسرترتة عشرترترة لل عرضرترتع علىبغية  عمل اهليئةبرانمج تنفيذ لل اسرترتتعراض مفصرترت   د  عوأ   -2

 سرترترترترترتاتيجيةم احملرز يف تنفيذ اخلطة االالتقد   اهليئة، سرترترترترتتسرترترترترتتعرض 2027-2019 للفرتة سرترترترترترتاتيجيةيف اخلطة اال ملا  و متوخى
 القادمة. سرتاتيجية يف دورهتاتحديث اخلطة االستقوم بو  2027-2019 للفرتة

الدورة العادية انعقاد منذ  2027-2019 للفرتة م احملرز يف تنفيذ اخلطة االسرترترترتاتيجيةتسرترترتتعرض  ذل الوثيقة التقد  و  -3
 الدوراتاليت تغطي  2031-2023 للفرتة ةثاحملد   االسرترترترتاتيجيةاخلطة  مشرترترتروع اتتضرترترتم ن أيضرترترتً  و ي. للهيئةالسرترترتادسرترترتة عشرترترترة 

جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة الذي أجرتع  سرترترترتتعراضيف أعقاب االو . يئةاليت سرترترترتتعقد ا اهل املقبلة ةاخلمسرترترترت
سرترترترترترترترتيت  ، 2031-2023 للفرتة شرترترترترترترترتروع اخلطة االسرترترترترترترترترتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةمل للهيئة )جمموعات العمل(

 .املقبلةتوحيد الوثيقة لتنظر فيها اهليئة يف دورهتا 

 2027-2019 للفرتة اخلطة االسرتاتيجية تنفيذ استعراض - ااثنيً 
نطاق بتوسرترترترترترتي   املنظمة مؤمتر. وقام خالل الفرتة املشرترترترترترتمولة ابلتقرير بشرترترترترترتكل تدر ي واليتهاواصرترترترترترتلت اهليئة تنفيذ  -4

يف  اأيضرترترتً  هليئةنظرت او  5.لتشرترترتمل  ي  مكوانت التنوع البيولوجي ذات الصرترترتلة ابألغذية والزراعة 1995يف عام  ة اهليئةوالي
عمل  جاليف دورهتا العادية السادسة عشرة كم هليئةاليت أنشأهتا ا ةالناشئة، مبا يف ذلك معلومات التسلسل الرقمي املسائل
التقارير ودورة عملها:  ة اهليئةواليالواردة يف ركائز ال،  ي  العادية السادسة عشرة دورهتا انعقاد اهليئة، منذونف ذت  6.جديد
 .ورف  التقارير والرصد التنفيذاتية و السياس والصكوك العاملية التقييماتو  القطرية

 التقارير القطرية
ريها امللألغذية والزراعة اليت  الوراثيةواملوارد  يف العاملالة التنوع البيولوجي حب اخلاصرترترترترترترترترترترتة اتتقييمال تتقي د -5  ،نظمةُت 

حالة التنوع البيولوجي واملوارد الوراثية، عن قطرية التقارير ال. و ي تستند إىل تتب  هنج تشاركي قطريب ،اهليئةبتوجيع من 
                                                      

 Report/07/11-CGRFA املرفق  ا  ابلتقرير 1
 Report/13/14-CGRFA املرفق طا  ابلتقرير 2
 Report/19/17-CGRFA املرفق واو ابلتقرير 3
 CGRFA-22/17/16 الوثيقة 4
 (3/95 )القرار  REP/1995C من التقرير 69الفقرة  5
 1Report Rev./17/16-CGRFA من التقرير 86الفقرة  6
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واسرترترترترترترترتتخدامها بطريقة مسرترترترترترترترتتدامة حفظها آتكلها، والتحدايت والفرص اليت تواجهها البلدان يف ودواف  ا، اهتواسرترترترترترترترتتخدام
سرترترترترترترته  ي  و  7.خطط العمل العامليةرصرترترترترترترتد تنفيذ  تقارير عن اأيضرترترترترترترتً  ترف و ي األمن الغذائي والتغذية،  حتقيق للمسرترترترترترترتا ة يف

ما ي سرترترته   اوغالبً عمليات شرترترتاملة وتشرترترتاركية يف زايدة الوعي على املسرترترتتوى القطري،  ابالسرترترتتناد إىلإعداد التقارير القطرية 
 املستدام، مبا يف ذلك املوارد الوراثية عواستخدام التنو ع البيولوجي يف تطوير اسرتاتيجيات أو سياسات وطنية تدع  حفظ

 .لألغذية والزراعة
حالة التنوع البيولوجي  بشرترترترترترترترترترترتأنتقارير األوىل اسرترترترترترترترترترترتتكمال العلى  هليئةالتقرير، أشرترترترترترترترترترترترفت ا اليت مشلهاخالل الفرتة و  -6

 اتقاريرً  ابلدً  91 م ما جمموععقد  و  9.حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملبشرترترترترترترترترترترترتأن و  8لألغذية والزراعة يف العامل
تقارير بشأن حالة املوارد  ابلدً  92 م ما جمموععقد  بينما  ؛حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملنظمة بشأن املإىل 

 .الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل
حالة املوارد الوراثية  عن يف إعداد التقارير القطرية للتقرير الثاين اأيضً  هليئةالتقرير، بدأت ا اليت مشلهاخالل الفرتة و  -7

 .حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملوالتقرير الثالث عن  احلرجية يف العامل

 التقييمات
على التقرير عن حالة التنوع البيولوجي  ابإلضرترترترترترترتافة إىل اإلشرترترترترترترتراف على وضرترترترترترترت  اللمسرترترترترترترتات األخريةوقامت اهليئة،  -8

التقرير  إعرتدادعمليرتة ، بتوجيرتع حرتالرتة املوارد الوراثيرتة املرتائيرتة لألغرتذيرتة والزراعرتة يف العرتاملوالزراعرتة يف العرتامل والتقرير عن  لألغرتذيرتة
، حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل التقرير الثالث عنو  الثاين عن حالة املوارد الوراثي ة احلرجي ة يف العامل

موعات العمل التابعة جم إىلمشرترترترترتاري  تقارير يف شرترترترترتكل التقارير  ذل  مقد  وسرترترترترتت   .سرترترترترترتاتيجيةخطتها اال ابالسرترترترترتتناد إىلوذلك 
 .املقبلةفيها يف دورهتا  لتنظر نفسها النباتية، وبعد ذلك إىل اهليئةاملوارد الوراثية للهيئة واملعنية ابملوارد الوراثية احلرجية و 

حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة  عنالثالث  إعداد التقرير عملية يف املقبلةسرترترترترترترترترترتتنظر اهليئة يف دورهتا و  -9
 10.يف العامل

لموارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة لسرتتخدام املسرتتدام اال بشرتأنبعد اعتماد خطة العمل و  -10
، نظرت اهليئة، يف دورهتا العادية الثامنة عشرترترترترترترترترترترترترترترة، يف امللقحات وعوامل املكافحة 201911يف عام  صرترترترترترترترترترترترترترتوهناو  والالفقارايت

 واُتا ات حالة حتلل التقييماتو  12.التقيي  املسرترتتهدفة مشرترتاري من  مشرترتروعني إىل ااسرترتتنادً  البيولوجيةالبيولوجية واملنشرترتطات 
 .واألدبيات املوجودةالسرترتابق يئة عمل اهلإىل  ابالسرترتتناد، هاوتقاسرترت  منافع عليها واحلصرترتول هاواسرترتتخدام املوارد الوراثيةصرترتون 

حتيرترتاجرترتات اال؛ وحترترتدد الثغرات و أ يرترتة األكثراألخرى نظمرترتات اإلقليميرترتة والرترتدوليرترتة واملؤسرترترترترترترترترترترترترترتسرترترترترترترترترترترترترترترتات امل و ي تقوم بتحرترتديرترتد
 ضرترترترترترترترترترترترترترتو يف التقييمني  اسرترترترترترترترترترترترترترتتكمال احاليً   ري، هليئةهيئة وأعضرترترترترترترترترترترترترترتائها ملعاجلتها. وبناً  على طل  الل املتاحة مكانياتاإلو 

 احلية تقييمات الكائناتيف  املقبلةيف دورهتا  اهليئة نظرسرترترترترترتتو  13.تنيأسرترترترترترتاسرترترترترترتيكدراسرترترترترترتتني التعليقات الواردة، وسرترترترترترتيت  نشرترترترترترتر ا  
                                                      

7 instruments/gpa/ar-https://www.fao.org/cgrfa/policies/global/ 
8 en3129https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca 
9 en5256https://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca/ 
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  1Inf./2.11/21/18-CGRFAو 1Inf./1.11/21/18-CGRFA الوثيقتان 12
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والكائنات احلية اليت تقوم بتدوير املغذايت، والكائنات  البيولوجي العالج، م  الرتكيز على يف الرتبة الدقيقة والالفقارايت
 14.بعملية اهلض  لدى اجملرتاتاحلية الدقيقة ذات الصلة 

 السياساتية االستجاابت
جنًبا ، ملوافقة عليهاوابسرترترتياسرترترتاتية  صرترترتكوكة عد  بوضرترترت  ، ةالعادية السرترترتادسرترترتة عشرترترتر  هتادور  ، منذ انعقاداهليئة قامتو  -11

 :يلي الرئيسية ما الصكوكتشمل و تقدم املشورة بشأن تنفيذ ا.  توجيهيةفنية وواثئق  خطوط توجيهية إىل جن  م 
 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

  إطار العمل بشأأأأ ن  2021يف ديسرترترترترترتمرب / كانون األول الثامنة والسرترترترترترتتني بعد املائة نظمة يف دورتع املاعتمد جملس
حالة التنوع التقرير عن لنتائج  اسرترترترتتجابةً  وأقر تع عليع اهليئة تفاوضرترترترتتالذي  15ةالتنوع البيولوجي لألغذية والزراع

جماالت  ي  والزراعة  لألغذيةإطار العمل بشأن التنوع البيولوجي وي عاجل  16.لألغذية والزراعة يف العاملالبيولوجي 
 يئةاهل احلالية اليت تتبعها تنفيذ خطط العمل العامليةل امناسرترترتبً  اسرترترتياقيً  اإطارً  ا، موفرً التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

، وصونعإىل حتسني االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يهدف  و و  .ومتناسقمتسق بشكل 
لألمن الغذائي والتغذية والصرترترترترترترترتحة واألغذية كأسرترترترترترترترتا  ع البيولوجي واألغذية الربية ذات الصرترترترترترترترتلة،  مبا يف ذلك التنو 

البيولوجي لألغذية إطار العمل بشرترترترترترترترترتأن التنوع  وفري  و سرترترترترترترترترتبل العي . توفري من الفقر و  ني واحلد  توالزراعة املسرترترترترترترترترتتدام
ذات  اسرترترتاتيجية جماالتثالثة  يف مت  تنظيمها اومرتابطً  إجراً  متكاماًل سرترتبعة ومخسرترتني من  مكونة جمموعة ةوالزراع
املسرترترترترتتدام(؛ واألطر ع اسرترترترترتتخدامصرترترترترتون التنوع البيولوجي و اإلدارة )و : التوصرترترترترتيت والتقيي  والرصرترترترترتد؛ ، أال و يأولوية

 .املؤسسية
 احليوانيةاملوارد الوراثية 

   موارد الوراثية للالعاملية  العمل خبطة يالعامل االلتزام أتكيد إبعادة" القاضرترترترترتي القرار 2017 عام يف ت اهليئةأعد
 تنفيذ سرترترترتتعراضالويف العامل  لألغذية والزراعة حالة املوارد الوراثية احليوانية عنللتقرير الثاين  سرترترترتتجابةً ا 17"احليوانية

 يف وقت الحق.  ذا القرار نظمةاملاعتمد مؤمتر قد و . ةخطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليواني
  تطوير سأأأ سأأأل القيمة املسأأأتدامة ليأأأثار منتجي الثروة  التوجيهية بشرترترترتأن اخلطوط 2019 عام يف اهليئةأقرت و

إطار سرترترترترترتلسرترترترترترتلة القيمة الغذائية املسرترترترترترتتدامة م  الرتكيز على صرترترترترترتغار لتنفيذ عملية  إمنائيةأداة  بوصرترترترترترتفها 18،احليوانية
املتعلقة ابلقدرة التنافسية وإدماج  املسائلال يعاجل إطار سلسلة القيمة الغذائية املستدامة و منتجي الثروة احليوانية. 

ايد يف مشاري  بشكل متز  تعميمهاالشاملة اليت يت   املسائلأيًضا يتضم ن  فحس ، بل ومتكينه  صغار املنتجني
سرترترتلسرترترتلة القيمة، م  تسرترترتليط الضرترترتو  على  نميةخطوات خمتلفة لت عربالتوجيهية املسرترترتتخدم  اخلطوط وت وج ع. التنمية

 واملسرترترتائل املتعلقةودورات اإلنتاج احملددة  يفيالوظالتعد د ، مثل صرترترتغار منتجي الثروة احليوانيةيات قطاع خصرترترتوصرترترت
 الغذائية.سالمة لاب

                                                      
 CGRFA-23/19/ الوثيقة 14
15 AR8338https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB 
  REP/168CL من الوثيقة 38الفقرة  16
 (3/2017 القرار)  Rep/2017C املرفق دال ابلوثيقة 17
18 en5717https://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca/ 
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  سرترترترترترترترترترترترترترتتكماهلما ونشرترترترترترترترترترترترترترتر ا اب أن تقوم نظمةاملعمليني وطلبت من الدليلني لاب 2021 عام يف اأحاطت اهليئة علمً و
الدليل العملي يهدف و . احملددةالحتياجاهتا  اوفقً على أكمل وجع وتشرترترترترترترترترترترترترتجي  البلدان على االسرترترترترترترترترترترترترتتفادة منهما 

إىل دع  البلرترتدان يف احلفرترتاى على  19ابلتجميأأد االبتكأأارات جم لأأال افو املوارد الوراثيأأة احليوانيأأةبشأأأأأأأأأأأأ ن 
توصأأأأي  بشأأأأ ن الالدليل العملي يقوم و سرترترترترتالالهتا يف املخترب وتسرترترترترتهيل اعتماد االبتكارات التكنولوجية احلديثة. 

التوصأأأأي  الوراثي ايزيئي بشرترترترترتأن التوجيهية  اخلطوط واسرترترترترتتكمالبتحديث  20للموارد الوراثية احليوانية الوراثي
 .2011عام يف نظمة اليت أصدرهتا امل 21للموارد الوراثية احليوانية

 املوارد الوراثية املائية
 املوارد الوراثية املائية بشأأ ن صأأون خطة العمل العاملية  2021يف ديسرترتمرب / كانون األول  نظمةاملعتمد جملس ا

 و ي 23.عشرترترترترترترترترترترة للهيئةاليت أقرهتا الدورة العادية الثامنة  22طويرهالألغذية والزراعة واسأأأأأأأأتملدامها املسأأأأأأأأتدام وت
حتقيق يف  املوارد الوراثية املائية إىل حتسرترترترترترترترترتني مسرترترترترترترترترتا ة هتدف  ذل اخلطةو متاحة اآلن جبمي  لغات األم  املتحدة. 

األمن الغذائي والتخفيت من حدة الفقر من خالل توفري إطار للعمل على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية 
خطة العمل العاملية وت قد م .  ا بطريقة مسرترترترترترترتتدامةر وتطوي هاواسرترترترترترترتتخدام صرترترترترترترتون املوارد الوراثية املائيةتعزيز من أجل 

 أولوية 21 ما جمموعع طوير ااملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واسرترترترترترترترترترترترتتخدامها املسرترترترترترترترترترترترتتدام وتبشرترترترترترترترترترترترتأن صرترترترترترترترترترترترتون 
 املوارد الوراثية املائية؛ وصون والتوصيت والرصد ،التالية: اجلردية األربعة و األول ذات االتاجملعة يف سرتاتيجية جمم  ا

 .والسياسات واملؤسسات وبنا  القدراتلرتبية األحيا  املائية؛  املوارد الوراثية املائية تطويرو املستدام؛ ها واستخدام
 احلرجية الوراثيةاملوارد 
 ا  2019 عام يف أقرت اهليئة الوراثية وارد خاصأأة ابملاسأأرتاتيجية وطنية  وضأأ التوجيهية الطوعية ل اخلطوطأيضرترترتً

وارد الوراثية صرترترترترتون املبشرترترترترتأن  ةالعمل العاملي خطة تنفيذالتوجيهية إىل دع  البلدان يف  اخلطوطهتدف و  24.احلرجية
 .ذات الصلة األخرى املوارد الوراثية احلرجية يف الصكوك واالسرتاتيجيات الوطنية تكامل وتعزيزاحلرجية 

 املوارد الوراثية النباتية
 بشأأأأأأأ ن صأأأأأأأون األقارص الوي ة للم اصأأأأأأأيل والنبا ت التوجيهية الطوعية  اخلطوط 2017يف عام  أقرت اهليئة

 /صناف األ فوحلالتوجيهية الطوعية  اخلطوط 2019يف عام أقرت و  25.الثذائية الوي ة واستملدامها املستدام
للعاملني يف التوجيهية أدوات مفيدة  اخلطوطوت عد   26.هلا سأأأأأأتملدام املسأأأأأأتداماالاألصأأأأأألية للمزارع  و  األنواع

قارب الربية للمحاصرترترترترترترتيل األ على صرترترترترترترتونالسرترترترترترترتياسرترترترترترترتات الذين يعملون  وصرترترترترترترتانعيوالباحثني والطالب جمال التنمية 
بشكل مباشر  ت سه  يو  .املستدام هاواستخدامللمزارعني  األصلية األنواعصناف / األالربية و  الغذائيةنبااتت الو 
خطرترتة العمرترتل العرترتامليرترتة الثرترتانيرترتة للموارد الوراثيرترتة النبرترتاتيرترتة لألغرترتذيرترتة  الوارد يف 16 رق  النشرترترترترترترترترترترترترترترتاط ذي األولويرترتة تنفيرترتذ يف

                                                      
19 en3078cc/4060.10https://doi.org/ 
20 en3079cc/4060.10https://doi.org/ 
21 ddc5762b855a-9253-c544-39b0-938d9b20https://www.fao.org/publications/card/en/c// 
22 AR9905card/ar/c/CB/https://www.fao.org/publications 
  REP/168CL من الوثيقة 38الفقرة  23
 CGRFA-3.10/19/17 الوثيقة 24
25 AR7788https://www.fao.org/publications/card/en/c/I 
26 ar.pdf5601ar/CA5601ca/3https://www.fao.org/ 
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تنفيذ و  ةالوراثي املوارد آتكلدواف  حتديد و  النبايتال للتنوع الوراثي الفع   الرصرترترتدوالزراعة، والذي يهدف إىل ضرترترتمان 
 املالئمة. اإلجرا ات العالجية أو الوقائية

  معأاي  بنأا ايينأات للموارد الوراثيأة النبأاتيأة بثالثرترتة أدلرترتة عمليرترتة لتنفيرترتذ  2021 عرترتام يف ااهليئرترتة علمرترتً أحرترتاطرترتت و
 28.نظمة اسرترترترتتكماهلا ونشرترترترتر ااملوطلبت من ، 2013عام الصرترترترتادرة يف )معايري بنوك اجلينات(  27لألغذية والزراعة

( 3) 30؛امليدانيةاجلينات يف بنوك  الصرترترترترترترترتونو ( 2) 29؛البذور التقليدية صرترترترترترترترتون( 1: )املسرترترترترترترترتائل التاليةتتناول األدلة و 
ك و األدلة العملية املعلومات الواردة يف معايري بن  ذل وتعرض 31.يف األانبي  املخربية املوارد الوراثية النباتية صونو 

ليف شرترتكل ي   اجلينات ر  يو ، ك اجلينات بطريقة متسرترتلسرترتلةو إجرا ات سرترتري عمل بنخمتلت  فصرترت  تطبيق  ابلتايل ت يسرترت 
لصرترترترتون املوارد نظام فعال ومسرترترترتتدام  إنشرترترترتا هتدف إىل املسرترترترتا ة يف  ي و . على نطاق أوسرترترترت  ك اجليناتو معايري بن
 كأسرترترترتا العملية   يف  ذل األدلة املعروضرترترترتةبنوك اجلينات األنشرترترترتطة تسرترترترتتخدم وقد . ةالطبيعي مواقعهاخارج  الوراثية

وحتديد الوراثية،  املواردجمموعات  من أجل صرتوندارة اجلودة إلونظ   موح دة تشرتغيليةإجرا ات  لوضرت  ي سرتتند إليع
 .بشكل مفص لنشاط  كيفية تنفيذ كل  

 كائنات احلية الدقيقة والالفقارايتمن ال الوراثيةاملوارد 
 يف هليئةالبيولوجية، طلبت ا واملنشرترترتطاتسرترترتتجابة للتقييمات املسرترترتتهدفة للملقحات وعوامل املكافحة البيولوجية ا ،

األمرترترتانرترترتة احلفرترترتاى على الزخ  يف معرترترتاجلرترترتة خمتلت اجملموعرترترتات الوظيفيرترترتة للكرترترتائنرترترتات الرترترتدقيقرترترتة  إىلدورهترترترتا األخرية، 
لذلك و . النظر فيها هليئةالكي تواصرترتل اخلربا  ذات الصرترتلة يف صرترتياغة التوصرترتيات  فرقوالالفقارايت، والتعاون م  

 البيولوجيةعوامل املكاف ة البيولوجية واملنشأأأأأأأأطات السأأأأأأأأياسأأأأأأأأاتية املتعلقة بتوصأأأأأأأأيات اليف  هليئةسرترترترترترترترترترتتنظر ا
 32.يف دورهتا القادمة وامللق ات

 منافعها وتقاس  لألغذية والزراعة املوارد الوراثيةاحلصول على 
   املوارد الوراثيةعلى لل يأأول  احملليالتنفيذ  تيسأأ التفسأأ ية لعناصأأر  امل اظات 2019 عام يف ت اهليئةأقر 

عناصرترترترتر احلصرترترترتول ) خمتل  القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعةابلنسأأأبة إ   منافعها وتقاسأأأ 
 وتقاسرترترترت  املوارد الوراثيةعلى عناصرترترترتر احلصرترترترتول  تعمي نظمة املوطلبت من . 33منافعها(على املوارد الوراثية وتقاسرترترترت  

 34.املالحظات التفسرييةتضمني م  منافعها 
 2020 عام ملا بعد اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي

 واستملدامه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  صونبش ن  1/168القرار  إبعداد 2021 عام يف هليئةا قامت
 جملس املنظمة يف العام نفسع. اعتمدل يوالذ 2020،35 واإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عاماملستدام 

                                                      
27 a.pdf3704a/i3704i/3https://www.fao.org/ 
 Report/21/18-CGRFA من التقرير 100لفقرة ا 28
29 en0021cc/4060.10https://doi.org/ 
30 en0023https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cc/ 
31 en0025https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cc/ 
 Report/21/18-CGRFA من التقرير 93لفقرة ا 32
33 AR5088https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CA 
 Report/19/71-CGRFA من التقرير 16لفقرة ا 34
   REP/168CL ملرفق  ا  ابلتقريرا 35

https://doi.org/10.4060/cc0021en
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واهليئة واملعا دة الدولية بشرترترترترترترترترتأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة نظمة امل ضرترترترترترترترترترورة أن تقوم ذا القرار يؤكد و 
اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  وضرترترترترترترترترترترترترترت  عملية والايهتا، يف يف إطارسرترترترترترترترترترترترترترتا ة، ابمل( الدولية )املعا دة

ا على أ ية  1/168القرار ي شرترترتد د ، العاملي  ذا اإلطار بشرترترتأناجلارية يف سرترترتياق املناقشرترترتات و  وتنفيذل. 2020 أيضرترترتً
 صرترترترترترترتون من أوجع املسرترترترترترترتا ة يف اابعتبار ا وجهً تنوع البيولوجي لألغذية والزراعة كو انت الاالسرترترترترترترتتخدام املسرترترترترترترتتدام مل

 .وإعادتع التنوع البيولوجي

 وصكوكها هليئةتنفيذ برانمج عمل ا
القطاعات  بني اومشرترترترترتكً  املاحننيمتعدد  حسرترترترتاب أمانة 36،بناً  على طل  اهليئة ،2017نظمة يف عام املأنشرترترترتأت  -12

شرترترترترترترترترترترترترترتروع املى تلق  قرترترترتد و   النواتج واملعرترترترتامل.  يمبرترترترتا يشرترترترترترترترترترترترترترتمرترترترتل ، للهيئرترترترتةاملتعرترترترتدد السرترترترترترترترترترترترترترتنوات الترترترترتاب  لتنفيرترترترتذ برانمج العمرترترترتل 
GCP/GLO/841/MUL رت النرويج توجيع قر  و  ولندا وسرترترترترترتويسرترترترترترترا. كندا والنرويج و   حكومات حىت اآلن مسرترترترترترتا ات من

شرترترترترترترترترترترترترترتروع امل) 2020يف عرترترترتام تعرترترترتددة الشرترترترترترترترترترترترترترتركرترترترتا  املمن خالل اآلليرترترترتة املرنرترترترتة املتعرترترترتدد السرترترترترترترترترترترترترترتنوات لربانمج العمرترترترتل دعمهرترترترتا 
GCP/GLO/152/FMM.)  

حكومات  قد متخالل الفرتة املشرترترتمولة ابلتقرير، و يف تلقي الدع  الثنائي ألنشرترترتطة ةددة.  هليئةاسرترترتتمرت أمانة او  -13
   تنفذ ا اهليئة. قطاعية ومشرتكة بني القطاعاتنشطة أل اسخيً  متوياًل فرنسا وأملانيا وإسبانيا وسويسرا 

املوارد الوراثية احلرجية  يأأأأأأأوناسأأأأأأأرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية ل 2019يف عام  هليئةاعتمدت او  -14
إجرا ات وشج عت البلدان على السعي بشكل حثيث إىل تعمي  املوارد الوراثية احلرجية يف  37واستملدامها املستدام وتنميتها

وأوسرترترترترترت  نطاقًا بشرترترترترترتأن اإلدارة احلرجية املسرترترترترترتتدامة، مبا يف ذلك الزراعة املختلطة ابلغاابت واالسرترترترترترترتاتيجيات احلرجية  أكثر مشواًل 
وتدابري التكيت م  تغري املناخ والتخفيت من أتثرياتع املستندة إىل الغاابت، ابإلضافة إىل حتديد االحتياجات الختاذ إجرا ات 

املوارد املالية وتعزيز التعاون  حشرترترترترترترترترتدالغرض من اسرترترترترترترترترترتاتيجية التمويل  و و . ددة من أجل املوارد الوراثية احلرجيةاسرترترترترترترترترترتاتيجية ة
خطة العمل العاملية بشرترترترتأن لتنفيذ  اليت تبذهلا هوداجلالدويل لدع  البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصرترترترتاداهتا مبرحلة انتقالية يف 

 للفرتة ، واملسرترترترترتا ة يف خطة األم  املتحدة االسرترترترترترتاتيجية للغاابتاحلرجية واسرترترترترتتخدامها املسرترترترترتتدام وتنميتهاصرترترترترتون املوارد الوراثية 
 ابلغاابت.املعنية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة  2030خطة التنمية املستدامة لعام و  2017-2030

 واستخدامها املستدام وتنميتها املوارد الوراثية احلرجية لتنفيذ خطة العمل العاملية لصون تمويلال اسرتاتيجية تبن تو  -15
من أجل املوارد املالية لتوفري ( 201339يف عام  ومت ت مراجعتها) 200938يف عام  هليئةاسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيجية متويل ااثلة اعتمدهتا ا

 اليت مشلهاخالل الفرتة و  .املسرترترترترترترتتدام وتنميتها واسرترترترترترترتتخدامها احلرجية وارد الوراثيةصرترترترترترترتون املبشرترترترترترترتأن  ةالعمل العاملي خطةتنفيذ 
 . ذل التمويل اتاسرتاتيجي موارد خمصصة انُتة عن أي   منظمةلل التابعةحساابت األمانة تتلق ، مل لتقريرا

                                                      
 Rev.1 Report/17/61-CGRFA من التقرير 85لفقرة ا 36
 Report/19/17-CGRFA ملرفق دال ابلتقريرا 37
 Report/09/12-CGRFA ملرفق جي  ابلتقريرا 38
 Report/13/14-CGRFA ( ابلتقرير2ملرفق زاي )ا 39
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 هليئةاليت وافقت عليها ا الصكوكخمتلت و  هليئةلتنفيذ برانمج عمل ا أب ية حامسةمن خارج امليزانية  التمويليت س   -16
وال شك  عديد من أعضا  اهليئة. ابلنسبة للحتداًي رئيسًيا  ي شك لبتنفيذ ا. وال يزال تنفيذ  ذل األدوات  هليئةوالتزم أعضا  ا

زايدة أتثري  ميكنولكن من التقارير القطرية،  العديدكما يت ض  يف   قطرايً  اقد أحدث أتثريً  هليئةاالذي تنفذل  عملأن  ال
 .وتوفري املوارد املالية تالدع  وبنا  القدرات ونقل التكنولوجياكبري من خالل حتسني اتية بشكل  السياس الصكوك

 العاملية خطط العمل تنفيذعملية واإلب غ عن  الوراثيةاملوارد  رصد
خطة يف حالة  ي تسرترترترترترترتتخدم و  .تنفيذ خطط عملها العاملية ابسرترترترترترترتتخدام أ داف ومؤشرترترترترترترتراتعملية  هليئةا صرترترترترترترتدتر  -17

 وإقرار ا ضرترترترتهاااسرترترترتتعر كما مت  ،  األرف  مسرترترترتتوىاملؤشرترترترترات املركبة  الوراثية النباتية لألغذية والزراعةللموارد  الثانية العمل العاملية
 .من قبل اهليئة

 الثانية خطة العمل العامليةجمموعة من املؤشرترترترترترترات لرصرترترترترترتد تنفيذ  املوارد الوراثية النباتية ما خيص   يف اعتمدت اهليئةو -18
. 2019يف عام  ابسرترترترتتعراضرترترترتهاوقامت  2014يف عام  لصرترترترتون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسرترترترتتخدامها املسرترترترتتدام

الدورة العادية  خاللتقدمي النتائج الرئيسرترترترترترترترترترترترترترتية للجولة األوىل من التقارير القطرية  مت  و . التقارير لتقدمي جولتنيكذلك   وأقر ت
تقيي  تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية "املعنونة وثيقة ال إطارالسرترترترترترترترترترتادسرترترترترترترترترترتة عشرترترترترترترترترترترة للهيئة يف 

تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد ل املوجز تقيي لا" املعنونة تلخيصرترترترترترتها يف الوثيقة ومت  . 40"2014-2012 للفرتة والزراعة
لتقدمي التقارير  اجلولة الثانيةنتائج مشفوعة ب توفر  ذل التقييماتو  41."2014-2012 للفرتة الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 .حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملإلعداد التقرير الثالث عن (، األسا  2019-2014للفرتة )
خطة العمل العاملية للموارد الوراثية  تنفيذ عملية مؤشرترترترترترترترترات لتقيي  املوارد الوراثية احليوانيةما خيص  يف  أقرت اهليئةو  -19

واُتا اهتا مت تقارير عن حالة املوارد الوراثية احليوانية وقد   .حبد  ذاهتالتقيي  حالة املوارد الوراثية احليوانية  ومؤشرات ،احليوانية
 تقرير مرحلي توليفي عن ر ف و يئة. اليت عقدهتا اهل 44والثامنة عشرة 43والسابعة عشرة 42إىل الدورات العادية السادسة عشرة

 2021.45م يف عا اهليئةللموارد الوراثية احليوانية إىل  ةالعمل العاملي طةتنفيذ البلدان خل التقد م احملرز يف
من أجل تحقق للومؤشرترترترترترترترترات وأدوات  غاايت وارد الوراثية احلرجيةيف ما خيص  امل اعتمدت اهليئة، 2017ويف عام  -20

مرور وبعد  47.تنفيذ ا دلرص ازمنيً  جدواًل  اأيضً  اعتمدتو  46.ة لصون املوارد الوراثية احلرجيةيالعمل العامل خطةرصد تنفيذ 
 "املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها صونالتقرير األول عن تنفيذ خطة العمل العاملية ل"، مت تقدمي عامني

ا جلم  البياانت  الغاايتت سرترترترترترتتخدم و  48.إىل اهليئة التقرير الثاين عن حالة  إعدادمن أجل واملؤشرترترترترترترات وأدوات التحقق أيضرترترترترترتً
 .املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

                                                      
 2.17Inf./17/16-CGRFA الوثيقة 40
 1.17Inf./17/16-CGRFA الوثيقة 41
 15Inf./17/16-CGRFA الوثيقة 42
 4Inf./2.11/19/17-CGRFA الوثيقة 43
 6Inf./2.10/21/18-CGRFA الوثيقة 44
 5Inf./2.10/21/18-CGRFA الوثيقة 45
 CGRFA-20/17/16 ؛ املرفقان ألت واب  ابلوثيقة 1Report Rev./17/16-CGRFA التقرير 46
 CGRFA-20/17/16 ابلوثيقةملرفق جي  ا 47
 1Inf./2.10/19/17-CGRFA الوثيقة 48
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املؤشرترترات على الدورة الرابعة  ذل  مشرترتروعرض ي عسرترتموارد الوراثية املائية، و للومؤشرترترات  غاايت وضرترت  ا ري حاليً و  -21
 .ابملوارد الوراثية املائيةجملموعة العمل املعنية 

اهليئة واملعلومات ذات الصرترترترترترتلة اليت  عتها  ابالسرترترترترترتتناد إىل توجيهاتنظمة املاملؤشرترترترترترترات اليت وضرترترترترترتعتها وت سرترترترترترتتخدم  -22
األخرى،  الصرترترترترترترتكوك وتنفيذ خطط عمل اهليئة بشرترترترترترترتكل متزايد لرصرترترترترترترتد تنفيذ الوراثيةنظمة من البلدان بشرترترترترترترتأن حالة املوارد امل
التنمية بشرترترترتأن تقارير سرترترترتنوية إىل املنتدى السرترترترتياسرترترترتي الرفي  املسرترترترتتوى  هليئةم رئيس االتنمية املسرترترترتتدامة. وقد  أ داف سرترترترتيما  وال

هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومسأأأأأأأا تها جم بشرترترترترترترترترتأن  4/2017القرار  2017يف عام  أعدت اهليئةو املسرترترترترترترترترتتدامة. 
 املنظمة  ذا القرار يف وقت الحق.وقد اعتمد جملس  49.حتقيق أهداف التنمية املستدامة

 نظ  املعلومات
ويسرتتخدم . عليها تقوم ابحلفاىو  للهيئةنظمة نظ  املعلومات املسرتتخدمة لرصرتد تنفيذ خطط العمل العاملية امل تضرت   -23

واسرترترترترترترتتخدامها خطط العمل العاملية  تنفيذاليت يبذلوهنا ل هوداجلعن  ابنتظاماملعلومات العاملية  ذل لإلبالغ  أعضرترترترترترترتا  اهليئة نظ 
منذ فرتة طويلة  اإللكرتونيةاملعلومات  نظ يت   العمل بو . اواُتا اهت  ذل املوارد الوراثية رصرترترترترترترتد حالةلكذلك املسرترترترترترترتتدام وتنميتها و 

واملوارد  50والزراعة()النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشرترترتأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية وارد الوراثية النباتية رصرترترتد املل
مت تشغيل النموذج و ابستمرار.   ذل النظ  حتسنيو ري  51املتعلقة بتنو ع احليواانت الداجنة( علوماتاملالوراثية احليوانية )نظام 

ويتضرترترترترترترترترترترترترتمن  2022.52يف عام للموارد الوراثية املائية و و نظام معلومات عاملي  ،معلومات املوارد الوراثية املائية األويل لنظام
ا  2023النسرترترترترترترترتخة الكاملة املتوق  إطالقها يف عام وسرترترترترترترترتتشرترترترترترترترتمل . الداجنة احليوانية النموذج األويل معلومات عن األنواع أيضرترترترترترترترتً

 .وارد الوراثية احلرجيةخاص ابملنظام معلومات  إعداد ا ري حاليً و الربية.  األرصدةمعلومات عن 

 برانمج العمل املتعدد السنواتالرتتيبات الداعمة لتنفيذ 
 : ي  مراحل دورة عملهاحتقيق ما يلي خالل على  هليئةمن الرتتيبات اجلديدة ا العديد تساعد  -24

 االتصال الوطنية جهاتالفرعية و  األجهزة
دورهتا العادية السابعة عشرة إنشا  جمموعة العمل املخصصة املعنية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية قررت اهليئة يف  -25

 53.للهيئة نظام األساسيال( من 1) 3للمادة  اوفقً  عادية ةدولي ةحكومي فنية ابعتبار ا جمموعة عمل والزراعة
 املعنية االتصرترترترتال الوطنية هاتلكل  من ج منوذجية اختصرترترترتاصرترترترتاتالعادية الثامنة عشرترترترترة  هتادور واعتمدت اهليئة يف  -26
وارد الوراثية ابمل املعنيني نسرترترترترترتقني الوطنينياملو  ،التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةحبالة و  واحلرجية وارد الوراثية النباتية واملائيةابمل

 55.هيئةالتابعة للاالتصال الوطنية  جهاتلفعل اختصاصات اب للهيئةالدورة العادية اخلامسة عشرة أقر ت وقد  54.ةاحليواني

                                                      
 (4/2017 القرار)  Rep/2017C ق  ا  ابلوثيقةلحامل 49
50 https://www.fao.org/wiews/ar/ 
51 is/ar-https://www.fao.org/dad/ 
52 https://www.fao.org/fishery/aquagris/home 
 Report/19/17-CGRFA من التقرير 51لفقرة ا 53
 Report/21/18-CGRFA املرفق  ا  ابلتقرير 54
 Report/15/15-CGRFA املرفق حا  ابلتقرير 55
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الوطنية  االتصرترترترتال جملموعة جهاتاجتماع  أول عقد 2017عام لقررت اهليئة يف دورهتا العادية السرترترترتادسرترترترتة عشرترترترترة و  -27
الوطنية  االتصرترترترترترترترترترترترترترتال جهات جمموعةالذي عقدتع االجتماع األول ويف أعقاب  .ةتنوع البيولوجي لألغذية والزراعاملعنية ابل
يف  ي( واجتماع آخر غري رمسعلى مرحلتنياجتماع اثن ) مت  عقد، 2018يف عام  ةتنوع البيولوجي لألغذية والزراعاملعنية ابل
إطار العمل بشرترترترترترترترترترترترترترتأن التنوع البيولوجي  للتفاوض على على التوايل 2021 / آب وأغسرترترترترترترترترترترترترترتطس / أاير ومايو / آذار مار 

 .لألغذية والزراعة
 الدوراتما بني  يف هليئةإعادة تنظي  عمل ا

قطاعات بشرترترتأن عرب ال املشرترترترتك العمل يف احلاجة إىل تيسرترترتري يف جمال احلوكمة تحدي الذي تواجهع اهليئةاليتمثل و  -28
الفرعية، مبا يف ذلك  أجهزهتا أعمالكذلك و  أعماهلا األخرىتعزيز يف اآلن نفسرترترترترترترترترترترترترترتع التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة و 

ضرترترترترترترترترترتمان احلوار والتبادل بني جمموعات أم ا التحد ي اآلخر فهو و الدقيقة والالفقارايت. احلية ابلكائنات  ةاملتعلق األنشرترترترترترترترترترتطة
، فحسرترترت  ذات أ ية مشرترترترتكة بني القطاعات مواضرترترتي  ها حولمن اسرترترتتشرترترتارة كل   هبدفليس  لهيئةلالعمل القطاعية التابعة 

ا  هيئةلل ة اليت ت قد مهاشرترترتور املومتكينها من تنسرترترتيق  بني بعضرترترتها البع  تعاون وتبادل املعلومات واخلرباتسرترترتهيل اللت اأيضرترترتً  إمن 
وصرترتوهنا على حنو مسرترتتدام اسرترتتخدام املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من أجل بشرترتأن هنج اإلدارة املتكاملة 

التنسرترترترترترترترترترترتيق بني  إىل االفتقارينعكس و . والنظ  احمليطة هبا اإلنتاج نظ يف سرترترترترترترترترترترتياق  وخدمات النظام اإليكولوجي اليت تقدمها
 .االتصال الوطنية القطاعية على املستوى الوطين يف العديد من البلدان جهات

ما بني  يف املسرترترترترتتقبلي هليئةلتنظي  عمل ااملتاحة يارات خمتلت اخلبشرترترترترتأن مباحثات  اهليئة يف دورهتا األخرية وبدأت - 29
بناً  و لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والكائنات الدقيقة واملوارد اجلينية الالفقارية. اب يف ما يتعلقوابلتحديد  ،الدورات

التنظي  املستقبلي لعمل  بشأنشاورات غري رمسية م 2022  / تشرين الثاينيف نوفمرب هليئةعقد مكت  ا ،56هليئةعلى طل  ا
 57.ما بني الدورات يف هليئةا

 ندوات إعالمية خاصة
 وتتعلق دوراهتا العاديةت عقد قبل تنظي  ندوات إعالمية خاصرترترترترتة  ،خالل الفرتة املشرترترترترتمولة ابلتقرير ،اهليئةواصرترترترترتلت و  -30
 بشكل خاص. يئةاهلنظمة و هت   امل واضي مبوإم ا ذات صلة ابلدورة املعنية  واضي مبإما 

 اتالشراك
طار العاملي للتنوع إعداد اإلوال سرترترترترترترترترترترترتيما يف سرترترترترترترترترترترترتياق  ،م  اتفاقية التنوع البيولوجي تعاوهناتعزيز  هليئةواصرترترترترترترترترترترترتلت او  -31

يف تنظي  ندوة  وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي اهليئةاشرترترترترترترترترترتكت  ،2022 / شرترترترترترترترترتباط يف فربايرو . 2020البيولوجي ملا بعد عام 
بل وتناق   إطار العمل بشرترترترترترترترترترتأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةإلكرتونية تعرض  تنفيذ ل يف احملتم تنفيذل وإسرترترترترترترترترترتهامعسرترترترترترترترترترت 

 2020.58اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
 /يف مار  ،على سبيل املثالو . املعا دة الدوليةتعاوهنا م   وتوطيدالتآزر  يف حتقيق أوجعالسعي  هليئةا استمرتو   -32
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  بشرترترترترترترترترتأنألصرترترترترترترترترتحاب املصرترترترترترترترترتلحة املتعددين  األوىل دوليةالندوة الع قدت  ،2021 آذار

اليت تبذهلا كجز  من اجلهود املستمرة اخلاص ابلتنوي  احملصويل  والصندوق االستئماين العاملي  املعا دة الدوليةابالشرتاك م  
                                                      

 Report/21/18-CGRFA من التقرير 112لفقرة ا 56
57 consultation/ar-ended-open-https://www.fao.org/cgrfa/meetings/informal/ 
58 17-feb-ebinarwebinars/w-2022-geneva-https://www.cbd.int/article/pre 
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العمل  حلقةتنظي   مت  و . املسرترترترترترترتتدام هاواسرترترترترترترتتخدام وارد الوراثية النباتيةامل جمال صرترترترترترترتونيف  العاملنييئة لتسرترترترترترترتهيل التعاون بني اهل
ابلتعاون م   202259 / تشرترترترين الثاين والزراعة يف نوفمرب واملوارد الوراثية لألغذية ةمعلومات التسرترترتلسرترترتل الرقمي بشرترترتأنالعاملية 

للجماعة لتابعة ا ومبادرة بنوك اجلينات ةواملركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجي الدولية واملعا دةاتفاقية التنوع البيولوجي 
 .االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

 اتستنتاجاال
وبعد أن . ةاملوسرترترترترترترتع لواليتهاإحراز تقدم يف التنفيذ التدر ي يف  ،خالل الفرتة املشرترترترترترترتمولة ابلتقرير، هليئةا اسرترترترترترترتتمرت -33

إطار العمل بشرترتأن التنوع البيولوجي و  خطة العمل العاملية بشرترتأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة امؤخرً اهليئة اعتمدت 
لتشرترترترترترترترترتمل املوارد الوراثية املائية واإلدارة املتكاملة للتنوع البيولوجي  يةسرترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترتاتتها الةفظ قامت بتوسرترترترترترترترترتي  ،لألغذية والزراعة

ا أداة أهن   ،مبا يف ذلك برانمج العمل املتعدد السرترترترترتنوات ،2027-2019 للفرتة سرترترترترترتاتيجيةأثبتت اخلطة االو لألغذية والزراعة. 
م   اليت ت قيمها تعاونأشكال الشراكات و الولتنسيق  يئةاهل تنفذ االيت العمل املتعددة  جماالت ختطيط فعالة لتنظي  وتنسيق

 وإن اختلت توقيتلرتع خطط امل على النحوعملهرتا  جمرتاالتكرتافرتة   هليئرتةذت انفرت  و الصرترترترترترترترترترترترترترتكوك واملنظمرتات الرتدوليرتة األخرى. 
. إطار دويل معق د تعمل يفدولية  ةحكومي يئة  يف حالةابملسرترترترترترترترترترترترترتتغرب ليس  ذلكلكن  و  .بشرترترترترترترترترترترترترتكل طفيت أحياانً  تنفيذ ا

او  التنوع  يف جمالكفا هتا ودور ا الرائد   ،إطار العمل بشرترترترترترترترترتأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةابعتماد  ،أثبتت اهليئة أيضرترترترترترترترترتً
 .التنوع البيولوجي اتالعاملي لسياس السياقالبيولوجي لألغذية والزراعة يف 

 التطورات ذات اليلة جم املنتدايت األخرى - الثً اث
 متصرترترترترترترترترترترترتلةحدثت تطورات يف منتدايت أخرى  ،2016-2007 للفرتة برانمج العمل املتعدد السرترترترترترترترترترترترتنواتإجناز منذ  -34

نظمة يف دورتع املاعتمد جملس و . 2031-2023 للفرتة سرتاتيجيةيف االعتبار عند إعداد اخلطة االأخذ ا  و   هليئةبوالية ا
اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن  ،بدع  كبري من أمانة اهليئة ،2019 عام يفالثالثة والستني بعد املائة اليت ع قدت 

أعق  اعتماد اسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيجية التعمي  و  60،61.القطاعات الزراعية )اسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيجية التعمي ( خمتلت تعمي  التنوع البيولوجي عرب
تعمي  التنوع بشأن  األغذية والزراعة لتنفيذ اسرتاتيجية منظمة 2023-2021 للفرتة على خطة العمل 2021يف عام  املوافقة

من  ،اهليئةمتت اسرترترترترترترتتشرترترترترترترتارة و  62،63.(بشرترترترترترترتأن تعمي  التنوع البيولوجي القطاعات الزراعية )خطة العمل عرب خمتلتالبيولوجي 
خطة العمل  مشرترترترترتروعبشرترترترترتأن  التابعة هلا، الوطنية املعنية ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة االتصرترترترترتالجمموعة جهات  خالل

 ،    مراعاةبشرترترترترترترترترترترترترترتأن تعمي  التنوع البيولوجي وفًقا خلطة العملو  2021.64خالل عام  تعمي  التنوع البيولوجي بشرترترترترترترترترترترترترترتأن
 واملعا دة هليئةاتفاقية التنوع البيولوجي وايف إطار التوصرترترترترترترترترترترترترترتل إليها  مبا يف ذلك تلك اليت مت   ،لتطورات واالتفاقيات اجلديدةا

                                                      
59  ar/2022-workshop-https://www.fao.org/cgrfa/meetings/dsi/ 
 Report/19/17-CGRFA ز( من التقرير) 10لفقرة ا  60
61  AR7722https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA 
  REP/166CL ( من الوثيقةح) 24لفقرة ا  62
63  AR5515https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CB 
 PCو"القسرترترترترترترترترترترترترترترت  اخلامس: الرصرترترترترترترترترترترترترترترتد واالسرترترترترترترترترترترترترترترتتعراض" من  Report/21/1.2-BFA-CGRFA/NFP لتقريراو ؛ BFA-CGRFA/NFP-3/21/2الوثيقة  64

اسرترترتاتيجية املنظمرترتة بشرترتأن تعمرترتي  التنرترتوع البيولرترتوجي عرترترب لتنفيرترتذ  2023-2021، خطرترتة العمرترتل للفرترترتة 2021مار /آذار  -مذكرة املعلومات  –  130/7
 القطاعات الزراعية.
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مواصرترترترتلة عند  ،بشرترترترتأن تعمي  التنوع البيولوجي يف تنفيذ اسرترترترترتاتيجية التعمي  وخطة العمل املكتسرترترترتبة اخلربات وكذلك الدولية
 بشأن تعمي  التنوع البيولوجي. خطة العمل إعداد

( تعمي  التنوع 1: )حتقيق ما يلي إىل التنوع البيولوجي بشرترترترترترترترترترترترتأن تعمي  هتدف اسرترترترترترترترترترترترترتاتيجية التعمي  وخطة العملو  -35
عرب التنوع البيولوجي  على تعمي  املنظمة أعضرترترترتا  اتقدر تعزيز و ( 2سرترترترتياسرترترترتات املنظمة وبراجمها وأنشرترترترتطتها؛ ) يفالبيولوجي 

األمن الغذائي لتحقيق ع البيولوجي تنو  ال الذي يؤديع ضمان االعرتاف العاملي ابلدور اهلامو ( 3الزراعية؛ )خمتلت القطاعات 
القدرات التقنية والتنسرترترترتيق  حتسرترترترتنيمن خالل  وإجنازل، التنوع البيولوجي يف جمال املنظمةعمل  تعزيز تنسرترترترتيقو ( 4) ؛والتغذية
 ،إطار العمل بشرترترترترترتأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةوال سرترترترترترتيما  ،هيئةالتابعة للخطط العمل العاملية  وت ؤدي 65.األفضرترترترترترتل

 .القطاعات الزراعية عرب خمتلتتعمي  التنوع البيولوجي يف  أعضائهانظمة لدع  املتبذهلا اليت  هوداجلدورًا رئيسًيا يف 
اإلطار العاملي  خالل اجتماعع اخلامس عشرترترترترترترترترترترترترتر من املتوق  أن يعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجيو  -36

مبا يف  ،2020-2011 للفرتة والذي سيحل ةل اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي ،2020للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
 يف خطتها االسرتاتيجية. ذات الصلة جتماعاالنتائج إبراز يف  هليئةقد ترغ  او يشي للتنوع البيولوجي. آذلك أ داف 

 املسائل ايديدة والناشئة – ارابعً 
تحديد كفيلة ب  إجرا اتيف فحص  اهليئةقد ترغ  ، أخرىيف منتدايت اارسرترترترترترترترترترترترترترترتات ااثلة  ويف أعقاب اتباع -37

العمل الفنية احلكومية الدولية و/أو   اعاتميكن دعوة و . ذات الصلة واستعراض االقرتاحاتاجلديدة والناشئة  املسائل
 عواسرترترترترتتخدام البيولوجيتنوع ال بصرترترترترتون املتصرترترترترتلةاجلديدة والناشرترترترترتئة  املسرترترترترتائلبشرترترترترتأن  اقرتاحاتلتقدمي ابنتظام أعضرترترترترتا  اهليئة 

إىل وإبضرترترتافتها  االقرتاحات ذل  ابسرترترتتعراض اهليئة تقومأن وميكن . مبا يف ذلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،املسرترترتتدام
اجلديدة  املسرترترترترترتائل ت عاجل ةعمل جديد جماالتإضرترترترترترتافة ومن خالل حسرترترترترترت  االقتضرترترترترترتا . برانمج العمل املتعدد السرترترترترترتنوات، 

إنشرترتا   احلاجة إىل دون ،املشرترترترتكة بني القطاعات املسرترترتائلوال سرترترتيما  املسرترترتائل بع  معاجلةمن  هليئةا ، سرترترتتتمك نوالناشرترترتئة
 .عمل منفصلة جديدة جماالت

 2031-2023 للفرتة مشروع اخلطة االسرتاتيجية - اخامسً 
النسرترترترترترترترترترترتن السرترترترترترترترترترترتابقة من اخلطة  ةل   الذي سرترترترترترترترترترترتيحل   2031-2023 للفرتة سرترترترترترترترترترترترتاتيجيةيهدف مشرترترترترترترترترترترتروع اخلطة اال -38
 :ا يليمب القيام سرتاتيجية وبرانمج العمل املتعدد السنوات إىلاال

 ابلتنوع البيولوجي مبا يف ذلك  املتصلةمنظمة بشكل منهجي بشأن  ي  املسائل لكني اهليئة من تقدمي املشورة لمت
 ؛املنظمة، يف سياق التوصية أبولوايت عمل لألغذية والزراعة الوراثيةاملوارد 

  تعمي  من أجل نظمة للبلدان املدع  تيسرترترتري مبا يف ذلك  ،اهليئة صرترترتكوك ملواصرترترتلة تنفيذ ربامجالملسرترترتاعدة يف دع  او
 ؛ 2020القطاعات الزراعية وتنفيذ اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  خمتلت يفالتنوع البيولوجي 

  اخلاضرترترترترترترترترترترتعة الدولية املكوانت الداعمة للمعا دة ما خيص  ال سرترترترترترترترترترترتيما يف  ،الدولية التعاون م  املعا دة يسرترترترترترترترترترترتريتو 
 .اهليئة إلشراف

                                                      
 .لتنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تعمي  التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية 2023-2021من خطة العمل للفرتة  10الفقرة  65
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قدت بعد ع  حيث  ،أشرترتهر 6الدورة العادية الثامنة عشرترترة للهيئة ملدة  عقديف أتجيل  19-وتسرترتببت جائحة كوفيد -39
اهليئة إىل عقد دورهتا العادية التاسرترتعة عشرترترة قبل  تسرترتعىأن    و كما  و معتاد.   قبلع مؤمتر منظمة األغذية والزراعة وليس

 احملدد لع. جلدول الزمينلاللتزام اباملنظمة  ؤمترالدورة القادمة ملانعقاد 
 :ذل الوثيقةهب 1 املرفقخطة االسرتاتيجية على النحو املبني يف لل القس  الرئيسيتعديالت على ال بع وي قرتح إدخال  -40

خطة لتسرترترترترتليط الضرترترترترتو  على اعتماد  اخلطة االسرترترترترترتاتيجية" أ داف"و "سرترترترترترتاتيجيةاالمهمة اخلطة قسرترترترترتمي " تعديل -
 ؛إطار العمل بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةو  العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

أ ية التعاون م  اتفاقية التنوع إلبراز  2020إىل اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام وإضرترترترترترترترترترتافة إشرترترترترترترترترترتارات  -
 يف إطارسرترترترترتاتيجية للهيئة خطة االتوفر السرترترترتياق الالزم للاليت  66البيولوجي واملسرترترترتا ة يف تنفيذ اسرترترترترتاتيجية التعمي 

 .التنوع البيولوجي يف جمالنظمة املعمل 
 اخلطرترترتةمن  رترترتذل  1 امللحقيف  كمرترترتا  و مبني    ،ربانمج العمرترترتل املتعرترترتدد السرترترترترترترترترترترترترترتنواتب اخلرترترتاص دولاجلرترترتحترترترتديرترترتث ومت   -41

، مبا يف ذلك الدورة العادية التاسرترترترترترترترترتعة عشرترترترترترترترترترة القادمة ،يئةاهل اليت سرترترترترترترترترتتعقد ا املقبلةالدورات اخلمس لي غطي االسرترترترترترترترترترتاتيجية 
 :التغيريات املقرتحة التاليةسيما من خالل  وال

املوارد الوراثية النباتية لألغذية  لصرترترترترترترتون)الثانية( خطة العمل العاملية أتجيل اسرترترترترترترتتعراض  مت  ، 67اهليئةطل   بناً  على -
 إىل الدورة العادية العشرين للهيئة؛ والزراعة واستخدامها املستدام

بشرترترترترترترتأن االسرترترترترترترتتخدام املسرترترترترترترتتدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية  اهليئةم  خطة عمل  اشرترترترترترترتيً امتو  -
لنظر اب أن تقوم اهليئة يف دورهتا العشرترترترترين املتعدد السرترترترتنواتج العمل برانم يتوخ ى 68،الدقيقة والالفقارايت وصرترترترتوهنا

أتجيل  وأن يت    الصرترترترترتناعية، الزراعية عملياتالاملكوانت الغذائية لألغذية / األعالف وُتهيز األغذية و  مسرترترترترتائل يف
العادية احلادية إىل الدورة  املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايتعمل اهليئة يف جمال  اسرترترترترترترترترترترترتتعراض

 والعشرين للهيئة؛
سرترترترترترترترترتابًقا  امقررً الذي كان ، و حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل عنالتقرير الثاين النظر يف  أتجيل مت  و  -

سنوات  10 زمين مدتع على فاصلللحفاى الثانية والعشرين  هتاإىل دور  ،للهيئةدورة العادية احلادية والعشرين يف ال
 ؛اليت يت   إجراه ا التقييمات العامليةخمتلت بني 

 امقررً الرتذي كرتان ، و عن حرتالرتة املوارد الوراثيرتة احليوانيرتة لألغرتذيرتة والزراعرتة يف العرتامل الثرتالرتثتقرير العرض  أتجيرتل مت  و  -
خطة العمل  اسرترترتتعراضميكن و  .إىل الدورة العادية احلادية والعشرترترترين للهيئة ،للهيئةللدورة العادية العشرترترترين  سرترترتابًقا

عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية  الثالثتقرير الاسرترترترترترترترترترترترترترتتكمال ابلتوازي م   نيةالعاملية للموارد الوراثية احليوا
 ؛والزراعة يف العامل

الدورة العادية الثانية خالل  عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل الثاين لتقريرا من املقرر النظر يفو  -
 الالحقة؛ هتادور يف  خطة العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةواستعراض  للهيئةوالعشرين 

                                                      
66 AR7722https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CA 
 Report/21/18-CGRFA من التقرير 109لفقرة ا 67
 Report/19/17-CGRFA املرفق  ا  ابلتقرير 68
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 "ة"معلومات التسرترترتلسرترترتل الرقميو منافعها وتقاسرترترت  املوارد الوراثيةعلى حلصرترترتول اب املتعلقةالعمل  جماالتحتديث  مت  و  -
 69؛يف دورهتا األخرية اهليئة اليت اختذهتا القراراتم   لتتماشى

الدورة العادية  انعقاد بعد أخرىنواتج رئيسرترترترترتية عن  ابلتغذية والصرترترترترتحة ةالعمل املتعلق جماالت أن ت سرترترترترتفروال ي توق    -
العمل  برانمجيدة والناشئة يف اجلد املسائلعمل جديد بشأن  جمالوم  ذلك ي قرتح إدراج  ؛التاسعة عشرة للهيئة
 النظر فيها بطريقة عملية اخلاصرترترترترترترترترترترترتة وختطيطذات األ ية  املواضرترترترترترترترترترترترتي حتديد من  يئةلتتمكن اهلاملتعدد السرترترترترترترترترترترترتنوات 
 .العمل املتعدد السنوات برانمجمتماسكة كجز  من 

 اخلطوط اسرترترتتعراضأتجيل  مت   ،على سرترترتبيل املثالف. يف بع  احلاالت النواتج الرئيسرترترتية النظر يف بع  ي قرتح أتجيلو  -42
والذي كان مقررًا يف  ،على املسرترترترترترترترترترترترترتتوى الوطين تكيت م  تغري املناخالختطيط التنوع الوراثي يف  إدراجالتوجيهية الطوعية لدع  

 اخلاصة ابهليئة. عملية التشاور تعديل إىل الدورة العادية العشرين بسب  للهيئةدورة العادية التاسعة عشرة يف الاألصل 

 املطلوبةات التوجيه -اسادسً 
 :القيام مبا يلي إىل ةمدعو  إن  جمموعة العمل -43

الدورة العادية السرترترترترترتادسرترترترترترتة انعقاد منذ  املتعدد السرترترترترترتنوات العمل برانمجاحملرز يف تنفيذ م لتقد  اب ااإلحاطة علمً   (1)
 ؛عشرة للهيئة

، على 2031-2023 للفرتة سرترترترترترترترترترتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةمشرترترترترترترترترتروع اخلطة اال اسرترترترترترترترترتتعراضو  (2)
 ، حس  االقتضا ؛عليها تعديالتدخال ذل الوثيقة والتوصية إبهبالنحو الوارد يف املرفق األول 

 برانمجاجلديدة والناشرترترترترتئة إلدراجها يف  املسرترترترترتائللتحديد  اتإجرا يف االتفاق على  اهليئةنظر التوصرترترترترتية أبن تو  (3)
 ؛العمل املتعدد السنوات

القطاعات  املشرتك بنيسا ة يف الصندوق االستئماين إىل املاملاحنة  اجلهات بدعوة اهليئة تقومالتوصية أبن و  (4)
 ربانمج العمل املتعدد السنوات.اخلاص بتعدد املاحنني وامل

  

                                                      
 Report/21/18-CGRFA من التقرير 31 إىل 23 الفقرات من 69
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 األول املرفق
 (2027-2019)اخلطة االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة شروع م

[(2023-2031)] 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  اخلطة االسرتاتيجية هليئة

(2019-2027) 
 

اخلطة االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية مشروع 
 (2027-2019)والزراعة 

[(2023-2031)] 

 الرؤية
وتشرترترترتجي   عصرترترترتونو التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تثمني 

لألمن الغذائي العاملي وللتنمية املستدامة،  ااستخدامع دعمً 
 من أجل أجيال احلاضر واملستقبل.

 

 الرؤية
وتشرترترترتجي   عصرترترترتونو التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تثمني 

لألمن الغذائي العاملي وللتنمية املستدامة،  ااستخدامع دعمً 
 من أجل أجيال احلاضر واملستقبل.

 
 املهمة

الوراثيرترترتة لألغرترترتذيرترترتة والزراعرترترتة )اهليئرترترتة( تسرترترترترترترترترترترترترترتعى  يئرترترتة املوارد 
أبن املوارد الوراثيرترتة لألغرترتذيرترتة والزراعرترتة منهرترتا  ااعرتافرترتً  ،جرترتا رترتدة

جلمي  البلدان، حيث إن البلدان  امشرترترترترترترترترترترترترترتكً  متثل شرترترترترترترترترترترترترتاغاًل 
 يعهرترترتا تعتمرترترتد على املوارد الوراثيرترترتة لألغرترترتذيرترترتة والزراعرترترتة اليت 

يف أماكن أخرى، إىل وقت فقدان املوارد  منشرترترترترترترترترترترترتؤ ايكون 
الوراثية لألغذية والزراعة، وإىل كفالة األمن الغذائي العاملي 
والتنمية املستدامة بتشجي  صون تلك املوارد واستخدامها 
املسرترترترتتدام، مبا يف ذلك تبادهلا، والتقاسرترترترت  العادل واملنصرترترترتت 

 للمناف  اليت تتحقق من استخدامها.
 

 املهمة
املوارد الوراثيرترترتة لألغرترترتذيرترترتة والزراعرترترتة )اهليئرترترتة( تسرترترترترترترترترترترترترترتعى  يئرترترتة 

 []التنوع البيولوجي، مبا يشأأأأأملأبن  منها  ااعرتافً  ،جا دة
جلمي   امشرترترترتكً  متثل شرترترتاغاًل  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

البلرترترترتدان، حيرترترترتث إن البلرترترترتدان  يعهرترترترتا تعتمرترترترتد على املوارد 
يف أمرتاكن  منشرترترترترترترترترترترترترترتؤ رتاالوراثيرترتة لألغرتذيرتة والزراعرتة اليت يكون 

 املوارد الوراثيرترترتة لألغرترترتذيرترترتة والزراعرترترتة أخرى، إىل وقت فقرترترتدان
]التنوع البيولوجي، مبا يشأأأأأأأأأأمل املوارد الوراثية لألغذية 

، وإىل كفرترترترتالرترترترتة األمن الغرترترترتذائي العرترترترتاملي والتنميرترترترتة والزراعأأأة[
بتشرترترترترترترترترترتجي  صرترترترترترترترترترتون تلك املوارد واسرترترترترترترترترترتتخدامها  ةاملسرترترترترترترترترترتتدام

ادل واملنصرترترترتت املسرترترترتتدام، مبا يف ذلك تبادهلا، والتقاسرترترترت  الع
 للمناف  اليت تتحقق من استخدامها.

 
 األهداف

مشرترترترترترترترترترترترترترترتكرترتة بني  ،م  مهمتهرترتا امترترتاشرترترترترترترترترترترترترترتيرترتً  ،هليئرترتةاأ رترتداف  إن  
 . أ داف التنمية املستدامةدع  القطاعات وت

وتسرترتتند األ داف املشرترترتكة بني القطاعات على التقييمات 
العاملية اليت أعدت مبوج  توجيهاهتا، وجماالت األولوايت 
االسرترترترترترترترترترترترترترتاتيجية، واأل داف الطويلة األجل واأل داف اليت 
وضعتها خطط العمل العاملية للهيئة اخلاصة ابملوارد الوراثية 

 األهداف
مشرترترترترترترترترترترترترترترتكرترتة بني  ،م  مهمتهرترتا امترترتاشرترترترترترترترترترترترترترتيرترتً  ،هليئرترتةاأ رترتداف إن  

 . أ داف التنمية املستدامةدع  القطاعات وت
وتسرترتتند األ داف املشرترترتكة بني القطاعات على التقييمات 
العاملية اليت أعدت مبوج  توجيهاهتا، وجماالت األولوايت 
االسرترترترترترترترترترترترترترتاتيجية، واأل داف الطويلة األجل واأل داف اليت 

خطط العمل العاملية للهيئة اخلاصة ابملوارد الوراثية وضعتها 
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نشرترترترترترترترترترترترترترتطرترتة اهليئرترتة النبرترتاتيرترتة، واحليوانيرترتة واحلرجيرترتة، وغري رترتا من أ
 .املنفذة استجابة للتقييمات العاملية

 
اسرترترترتتخدام املوارد  تعزيز :: االسأأأتملدام املسأأأتدام1اهلدف 
لألغرترترتذيرترترتة والزراعرترترتة وتنميتهرترترتا على حنو مسرترترترترترترترترترترترترترتترترترتدام  الوراثيرترترتة

وبشرترترترترترترترترترترتكل عام،  ي  التنوع البيولوجي املتصرترترترترترترترترترترتل ابألغذية 
والزراعة، يف سرترتبيل حتقيق األمن الغذائي والتنمية املسرترتتدامة 

 70.يف العامل
 

 املوارد الوراثيةتنوع  احلفاى على اليون:: 2هلدف ا
 71.لألغذية والزراعة

 
تعزيز  :املوارد وتقاس  منافعهااحليول على : 3اهلدف 

احلصول املناس  على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
الناشئة عن  والتقاس  العادل واملنصت للمناف 

 72.استخدامها
 

خطط العمل العاملية، وإطار ] النباتية، واحليوانية واحلرجية
، [العمأأل بشأأأأأأأأأأأأ ن التنوع البيولوجي لألغأأذيأأة والزراعأأة

وغري ا من أنشرترترترترترترترترترترترترترتطة اهليئة املنفذة اسرترترترترترترترترترترترترترتتجابة للتقييمات 
 .العاملية

 
اسرترترترتتخدام املوارد  تعزيز :: االسأأأتملدام املسأأأتدام1اهلدف 
لألغرترترتذيرترترتة والزراعرترترتة وتنميتهرترترتا على حنو مسرترترترترترترترترترترترترترتترترترتدام  الوراثيرترترتة

وبشرترترترترترترترترترترتكل عام،  ي  التنوع البيولوجي املتصرترترترترترترترترترترتل ابألغذية 
والزراعة، يف سرترتبيل حتقيق األمن الغذائي والتنمية املسرترتتدامة 

 74.يف العامل
 

 املوارد الوراثيةتنوع  على احلفاى اليون:: 2هلدف ا
، لألغذية والزراعة ]التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 75.املوارد الوراثية [تنوع مبا يشمل
 

                                                      
ن وجود نظ  إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ اارسات زراعية متينة تؤدي من أ داف التنمية املستدامة: ضما 2من اهلدف  4املقصد  1يدع  اهلدف   70

حوال الطقس إىل زايدة اإلنتاجية واحملاصرترترترترترترترترتيل، وتسرترترترترترترترترتاعد على احلفاى على النظ  اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكي ت م  تغري املناخ وعلى مواجهة أ
ن تدر يا نوعية األراضي والرتبة، حبلول عام املتطرفة وحاالت اجلفاف والفيضاانت وغري ا من الكوارث، وحت : تنظي  14من اهلدف  4؛ واملقصد 2030س ِّ

 واارسرترترترترترترترترترترترترتات الصرترترترترترترترترترترترترتيد املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة  ودون تنظي  إبالغ دونالصرترترترترترترترترترترترترتيد على حنو فعال، وإهنا  الصرترترترترترترترترترترترترتيد املفرط والصرترترترترترترترترترترترترتيد غري القانوين 

اج أقصى على العل ، من أجل إعادة األرصدة السمكية إىل ما كانت عليع يف أقرب وقت اكن، لتصل على األقل إىل املستوايت اليت ميكن أن تتي  إنت
نواع الغاابت، : تعزيز تنفيذ اإلدارة املسرترترترتتدامة جلمي  أ15من اهلدف  2؛ واملقصرترترترتد 2020غلة مسرترترترتتدامة وفقا ملا حتددل خصرترترترتائصرترترترتها البيولوجية، حبلول عام 

 .2020لول عام ووقت إزالة الغاابت، وترمي  الغاابت املتد ورة وحتقيق زايدة كبرية يف نسبة زرع الغاابت وإعادة زرع الغاابت على الصعيد العاملي، حب
 ت املزروعة واحليواانت األليفة من أ داف التنمية املسرترترترترترترترترترترترترترترتتدامة: احلفاى على التنوع اجليين للبذور والنباات 2من اهلدف  5املقصرترترترترترترترترترترترترترترترتد  2يدع  اهلدف   71

وطين واإلقليمي وما يتصرترترترترترترترترترترتل هبا من األنواع الربية، مبا يف ذلك من خالل بنوك البذور والنبااتت املتنو عة اليت ت دار إدارة سرترترترترترترترترترترتليمة على كل من الصرترترترترترترترترترترتعيد ال
ت صرترتل هبا من معارف تقليدية بعدل وإنصرترتاف على النحو املتفق والدويل، وضرترتمان الوصرترتول إليها وتقاسرترت  املناف  الناشرترتئة عن اسرترتتخدام املوارد الوراثية وما ي

 .2020عليع دوليا، حبلول عام 
من أ داف التنمية املستدامة: تعزيز التقاس  العادل واملنصت للمناف  الناشئة عن  15من اهلدف  6واملقصد  2من اهلدف  5املقصد  3يدع  اهلدف   72

 صول إىل تلك املوارد، على النحو املتفق عليع دوليا.استخدام املوارد اجلينية، وتعزيز سبل الو 
تنمية املستدامة: ضمان وجود نظ  إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ اارسات زراعية متينة تؤدي من أ داف ال 2من اهلدف  4املقصد  1يدع  اهلدف   74

حوال الطقس إىل زايدة اإلنتاجية واحملاصرترترترترترترترترتيل، وتسرترترترترترترترترتاعد على احلفاى على النظ  اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكي ت م  تغري املناخ وعلى مواجهة أ
ن تدر يا نوعية األراضي والرتبة، حبلول عام املتطرفة وحاالت اجلفاف والفيضاانت و  : تنظي  14من اهلدف  4؛ واملقصد 2030غري ا من الكوارث، وحتس ِّ

 واارسرترترترترترترترترترترترترتات الصرترترترترترترترترترترترترتيد املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة  دون إبالغ ودون تنظي الصرترترترترترترترترترترترترتيد على حنو فعال، وإهنا  الصرترترترترترترترترترترترترتيد املفرط والصرترترترترترترترترترترترترتيد غري القانوين 

ألرصدة السمكية إىل ما كانت عليع يف أقرب وقت اكن، لتصل على األقل إىل املستوايت اليت ميكن أن تتي  إنتاج أقصى على العل ، من أجل إعادة ا
: تعزيز تنفيذ اإلدارة املسرترترترتتدامة جلمي  أنواع الغاابت، 15من اهلدف  2؛ واملقصرترترترتد 2020غلة مسرترترترتتدامة وفقا ملا حتددل خصرترترترتائصرترترترتها البيولوجية، حبلول عام 

 .2020لول عام ووقت إزالة الغاابت، وترمي  الغاابت املتد ورة وحتقيق زايدة كبرية يف نسبة زرع الغاابت وإعادة زرع الغاابت على الصعيد العاملي، حب
 احلفاى على التنوع اجليين للبذور والنبااتت املزروعة واحليواانت األليفة من أ داف التنمية املسرترترترترترترترترترترترترترترتتدامة:  2من اهلدف  5املقصرترترترترترترترترترترترترترترترتد  2يدع  اهلدف   75

وطين واإلقليمي وما يتصرترترترترترترترترترترتل هبا من األنواع الربية، مبا يف ذلك من خالل بنوك البذور والنبااتت املتنو عة اليت ت دار إدارة سرترترترترترترترترترترتليمة على كل من الصرترترترترترترترترترترتعيد ال
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أصحاب املصلحة مشاركة تيسري املشاركة: : 4اهلدف 
 73. صن  القراراملعنيني يف

تعزيز  :احليول على املوارد وتقاس  منافعها: 3اهلدف 
احلصول املناس  على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

الناشئة عن  والتقاس  العادل واملنصت للمناف 
 76.استخدامها

 
أصحاب املصلحة مشاركة تيسري املشاركة: : 4اهلدف 

 77. صن  القراراملعنيني يف
 التشثيلية املبادئ

 
 التشثيلية املبادئ

 . ناك تغيريات مقرتحة تليس

 االسرتاتيجيةاألساس املنطقي للملطة 
(2019 - 2027) 

إن التنوع البيولوجي لألغرترترترتذيرترترترتة والزراعرترترترتة من أ    -1
والكائنات املوارد على األرض. فاحملاصرترترتيل، والثروة احليوانية، 

املائية، وأشرترترترترترترترترتجار الغاابت، والكائنات الدقيقة والالفقارايت 
 ي اليت تشرترترتكل شرترترتبكة  –آالف األنواع وتنوعها الوراثي  -

التنوع البيولوجي الرترترتذي تعتمرترترتد عليرترترتع إمرترترتدادات األغرترترتذيرترترتة يف 
العامل. ويسرترترترترترترترترترته  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف حتقيق 

دامة سرترترترترتبل املعيشرترترترترتة، و و األمن الغذائي والتغذوي ويف اسرترترترترتت
الرترتذي يرترتدع  من خالل تقرترتدمي خرترتدمرترتات النظ  اإليكولوجيرترتة 
التنظيميرترترترترتة والرترترترترتداعمرترترترترتة، القرترترترترتدرة الطبيعيرترترترترتة على التكيت م  
الديناميات البيئية واالجتماعية االقتصادية املتغرية ابستمرار، 
مثل منو السرترترترترترترترترترترتكان، واألفضرترترترترترترترترترترتليات الغذائية، واالحتياجات 

 التغذوية، وتغري املناخ.
منها أب ية كل عنصرترترترترترتر من  اوتسرترترترترترتعى اهليئة، وعيً  -2

عناصرترترترترترتر التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ابلنسرترترترترترتبة لألمن 

 االسرتاتيجيةاألساس املنطقي للملطة 
(2019-2027) 
[(2023-2031)] 

إن التنوع البيولوجي لألغرترترترتذيرترترترتة والزراعرترترترتة من أ    -1
املوارد على األرض. فاحملاصرترترتيل، والثروة احليوانية، والكائنات 
املائية، وأشرترترترترترترترترتجار الغاابت، والكائنات الدقيقة والالفقارايت 

 ي اليت تشرترترتكل شرترترتبكة  –آالف األنواع وتنوعها الوراثي  -
يرترترتة يف التنوع البيولوجي الرترترتذي تعتمرترترتد عليرترترتع إمرترترتدادات األغرترترتذ

العامل. ويسرترترترترترترترترترته  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف حتقيق 
األمن الغذائي والتغذوي ويف اسرترترترترتتدامة سرترترترترتبل املعيشرترترترترتة، و و 
الرترتذي يرترتدع  من خالل تقرترتدمي خرترتدمرترتات النظ  اإليكولوجيرترتة 
التنظيميرترترترترتة والرترترترترتداعمرترترترترتة، القرترترترترتدرة الطبيعيرترترترترتة على التكيت م  

ملتغرية ابستمرار، الديناميات البيئية واالجتماعية االقتصادية ا
مثل منو السرترترترترترترترترترترتكان، واألفضرترترترترترترترترترترتليات الغذائية، واالحتياجات 

 التغذوية، وتغري املناخ.
منها أب ية كل عنصرترترترترترتر من  اوتسرترترترترترتعى اهليئة، وعيً  -2

عناصرترترترترترتر التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ابلنسرترترترترترتبة لألمن 
                                                      
ناشرترتئة عن اسرترتتخدام املوارد الوراثية وما يت صرترتل هبا من معارف تقليدية بعدل وإنصرترتاف على النحو املتفق والدويل، وضرترتمان الوصرترتول إليها وتقاسرترت  املناف  ال

 .2020عليع دوليا، حبلول عام 
من أ داف التنمية املسرترترترترترتتدامة: ضرترترترترترتمان اختاذ القرارات على حنو مسرترترترترترتتجي  لالحتياجات وشرترترترترترتامل للجمي   16من اهلدف  7املقصرترترترترترتد  4يدع  اهلدف  73

 وتشاركي ومتثيلي على  ي  املستوايت.
من أ داف التنمية املستدامة: تعزيز التقاس  العادل واملنصت للمناف  الناشئة عن  15من اهلدف  6واملقصد  2من اهلدف  5املقصد  3يدع  اهلدف  76
 ستخدام املوارد اجلينية، وتعزيز سبل الوصول إىل تلك املوارد، على النحو املتفق عليع دوليا.ا

من أ داف التنمية املسرترترترترترتتدامة: ضرترترترترترتمان اختاذ القرارات على حنو مسرترترترترترتتجي  لالحتياجات وشرترترترترترتامل للجمي   16من اهلدف  7املقصرترترترترترتد  4يدع  اهلدف  77
 وتشاركي ومتثيلي على  ي  املستوايت.
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الغذائي العاملي والتغذية، إىل التكفل بصرترترترترتون املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة واسرترتتخدامها بصرترتورةت مسرترتتدامة، والتقاسرترت  

وا  العادل واملنصرترترترترترتت للفوائد النا ة عن اسرترترترترترتتخدامها، سرترترترترترت
 .لألجيال احلاضرة أو القادمة

وتعمرترترترترترتل اهليئرترترترترترتة مبوجرترترترترترت  برانمج عمرترترترترترتل متعرترترترترترتدد  -3
سرترترترتاتيجية الطة ااخلتشرترترتمل و  2007.78السرترترتنوات منذ عام 

 2023 - 2014يئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للفرتة هل
 هليئةرهية ابرانمج العمل املتعدد السرترترترترترترترترترترترترترتنوات وحتتوي على 

سرترترترترترترترتاتيجية الطة ااخلومهمتها وأ دافها. وتسرترترترترترترتتند أ داف 
 2027-2018يئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للفرتة هل

واجملاالت  "حلالة املوارد يف العامل"إىل تقارير التقيي  العاملي 
طويلة واملقاصرترترترترترترترتد الاالسرترترترترترترترترتاتيجية ذات األولوية واأل داف 

سرترترترترترترترترترترترترترتتجرترتاابت الامن غري رترتا طط العمرترتل العرترتامليرترتة و خلاألجرترتل 
إضرترترترتافة إىل ما  و معمول بع هلذل التقييمات،  يةالسرترترترتياسرترترترتات

مؤشرترترترترات وإجرا ات رصرترترترتد لتقيي  خطط العمل العاملية من 
 وتنفيذ الصكوك األخرى املتفق عليها.

وتلغي  ذل اخلطة االسرترترترترترترترترترترترتاتيجية  ي  النسرترترترترترترترترترترتن  -4
لخطط لالسرترترترترترترترترترترترترترترترتابقرترترتة لربانمج العمرترترتل املتعرترترتدد السرترترترترترترترترترترترترترتنوات و 

 1 امللحقيف ها. و ي تتضرترترترترترترترترترترترتمن ةل   االسرترترترترترترترترترترترترتاتيجية، وحتل
الرئيسرترترترترترترترترترترترترترتية لربانمج العمل املتعدد املخرجات واملعامل البارزة 
، ويف للهيئرتة العرتاديرتة اخلمس القرتادمرتةالسرترترترترترترترترترترترترترتنوات للرتدورات 

  خططا أكثر تفصيال لدوريت اهليئة املقبلتني. 2 امللحق
 

 

الغذائي العاملي والتغذية، إىل التكفل بصرترترترترتون املوارد الوراثية 
مبا ] ة والزراعة واسرترترترترترترترترترتتخدامها بصرترترترترترترترترترتورةت مسرترترترترترترترترترتتدامة،لألغذي
والتقاس  العادل واملنصت للفوائد النا ة [ تطويرها يشمل

 .عن استخدامها، سوا  لألجيال احلاضرة أو القادمة
وتعمرترترترترتل اهليئرترترترترتة مبوجرترترترترت  برانمج عمرترترترترتل متعرترترترترتدد  -3

سرترترتاتيجية الطة ااخلتشرترتمل . و 792007السرترتنوات منذ عام 
 - 2014يئرترترترتة املوارد الوراثيرترترترتة لألغرترترترتذيرترترترتة والزراعرترترترتة للفرتة هل

برانمج العمل املتعدد السرترترترترترتنوات  [2023-2031] 2023
ومهمتهرترتا وأ رترتدافهرترتا. وتسرترترترترترترترترترترترترترتتنرترتد  هليئرترتةرهيرترتة اوحتتوي على 

يئة املوارد الوراثية لألغذية سرترترترترترترترترترترتاتيجية هلالطة ااخلأ داف 
إىل  [2031-2023] 2027-2018والرترترتزراعرترترترترترترتة لرترترتلرترترتفرترترترتة 

واجملرترتاالت  "حلرترتالرترتة املوارد يف العرترتامل"تقرترتارير التقيي  العرترتاملي 
طويلة واملقاصرترترترترتد الاالسرترترترترترتاتيجية ذات األولوية واأل داف 

وإطار العمل بش ن التنوع ] طط العمل العامليةخلاألجل 
واإلطأأأار العأأأاملي للتنوع  ةالبيولوجي لألغأأأذيأأأة والزراعأأأ

العأأامليأأة خطط العمأأل و  2020البيولوجي ملأأا بعأأد عأأام 
هلذل  يةسرترترترترترترترترترترترتتجاابت السرترترترترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترترترترتاتالاغري ا من و  [للهيئة

مؤشرترترترترترترترترترات إضرترترترترترترترترتافة إىل ما  و معمول بع من التقييمات، 
وإجرا ات رصرترترترترترترترترترترترترترترترتد لتقيي  خطط العمرترترتل العرترترتامليرترترتة وتنفيرترترتذ 

تنفيرترترتذ  مبرترترتا يف ذلرترترتك،  الصرترترترترترترترترترترترترترتكوك األخرى املتفق عليهرترترتا
اسرترترترترترترترتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشرترترترترترترتأن تعمي  التنوع 

 .القطاعات الزراعية خمتلت عربالبيولوجي 
هذه اخلطة ابالسأأأأأتناد إ   تسأأأأأه  اهليئة -)مكرر(  3] 

االسأأأأأأأرتاتيجية جم تنفيذ اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي 
واسأأرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة  2020ملا بعد عام 

 القطاعاتخمتل  بشأأأأأأأأأأأ ن تعمي  التنوع البيولوجي عو 
 [80.الزراعية

اخلطة االسرترترترترترترترترترترترتاتيجية  ي  النسرترترترترترترترترترترتن وتلغي  ذل  -4
لخطط لالسرترترترترترترترترترترترترترترترتابقرترترتة لربانمج العمرترترتل املتعرترترتدد السرترترترترترترترترترترترترترتنوات و 

 1 امللحقيف ها. و ي تتضرترترترترترترترترترترترتمن االسرترترترترترترترترترترترترتاتيجية، وحتل ةل  
                                                      

 .Report/07/11-CGRFA  ا  ابلتقريراملرفق  78
 .Report/07/11-CGRFA املرفق  ا  ابلتقرير 79
80 AR7722https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CA 
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الرئيسرترترترترترترترترترترترترترتية لربانمج العمل املتعدد املخرجات واملعامل البارزة 
ويف  .للهيئرتة العرتاديرتة اخلمس القرتادمرتةالسرترترترترترترترترترترترترترتنوات للرتدورات 

  خططا أكثر تفصيال لدوريت اهليئة املقبلتني. 2 امللحق

 واالستعراض والرصدالتنفيذ  واالستعراض والرصدالتنفيذ 
 . ناك تغيريات مقرتحة تليس 

 الشراكات الشراكات
 . ناك تغيريات مقرتحة تليس
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  1 املل ق
 (2031 - 2023اململرجات واملعامل البارزة )برانمج العمل املتعدد السنوات:  مشروع

 الدورة
 الثالثة والعشرون

(2030-2031) 

 الدورة
 الثانية والعشرون

(2028-2029) 

 الدورة
 احلادية والعشرون

(2026-2027) 

 الدورة
 العشرون

(2025) 

 الدورة
 التاسعة عشرة

(2023) 

 لاالت العمل

عرض التقرير الثالث   
حلالة املوارد الوراثية 

لألغذية  احليوانية
؛ والزراعة يف العامل

 العمل خطة استعراض
العاملية للموارد الوراثية 

 احليوانية

املوارد الوراثية   
 احليوانية

خطة العمل استعراض 
لصون املوارد  العاملية

الوراثية املائية لألغذية 
 والزراعة

عرض التقرير الثاين عن 
حالة املوارد الوراثية 

املائية لألغذية والزراعة 
 يف العامل

استعراض تنفيذ خطة 
صون ل العمل العاملية

املوارد الوراثية املائية 
 لألغذية والزراعة

املوارد الوراثية   
 املائية

خطة  تنفيذ استعراض 
العمل العاملية لصون 
املوارد الوراثية احلرجية 
واستخدامها املستدام 

 وتنميتها

استعراض خطة العمل  
العاملية لصون املوارد 

الوراثية احلرجية 
واستخدامها املستدام 

 وتنميتها

عرض التقرير الثاين 
حلالة املوارد الوراثية 

 احلرجية يف العامل

املوارد الوراثية 
 احلرجية

استعراض العمل املعين 
ابلكائنات احلية الدقيقة 

 والالفقارايت

استعراض العمل املعين  
ابلكائنات احلية الدقيقة 

 والالفقارايت

غذائية الكوانت امل
؛ األعالف لألغذية/

ُتهيز األغذية 
والعمليات الزراعية 

 الصناعية

الكائنات احلية  
 الدقيقة

 وال فقارايت

استعراض تنفيذ خطة 
 (الثانية)العمل العاملية 

للموارد الوراثية النباتية 
 لألغذية والزراعة

استعراض تنفيذ خطة  
 (الثانية)العمل العاملية 

للموارد الوراثية النباتية 
 لألغذية والزراعة

استعراض خطة العمل 
العاملية الثانية للموارد 

الوراثية النباتية 
 لألغذية والزراعة

عرض التقرير 
الثالث حلالة املوارد 

الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة يف 

 العامل

املوارد الوراثية 
 النباتية

متابعة حالة التنوع 
لألغذية البيولوجي 

 والزراعة يف العامل

عرض التقرير الثاين 
حلالة التنوع البيولوجي 
لألغذية والزراعة يف 

 العامل
 

متابعة حالة التنوع 
البيولوجي لألغذية 

 والزراعة يف العامل

متابعة حالة التنوع  
البيولوجي لألغذية 

 والزراعة يف العامل

االة التنوع 
البيولوجي لألغذية 

 والزراعة
 العاملجم 

العمل بشأن استعراض 
 حلصول على املواردا

 هامنافعتقاس  و  الوراثية

تدابري حتديث جمموعة ال 
القطرية للحصول على 

وتقاس   الوراثية املوارد
  منافعها

حتديد آاثر تدابري 
احلصول على املوارد 

الوراثية وتقاس  منافعها 
على استخدام وصون 

احليول على  
 الوراثية املوارد

 وتقاس  منافعها
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املوارد الوراثية لألغذية 
  والزراعة

بشأن عمل الاستعراض  
 التكنولوجيات

البيولوجية لصون املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة 

بشكل واستخدامها 
 مستدام

عمل الاستعراض  
 التكنولوجياتبشأن 

البيولوجية لصون 
املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة واستخدامها 

 مستدامبشكل 

التكنولوجيات  
 البيولوجية

 استعراض العمل بشأن
ل معلومات التسلس

احملتملة   اوآاثر  ةالرقمي
املوارد على صون 

الوراثية لألغذية والزراعة 
استخدامها بشكل و 

واحلصول مستدام 
 عليها وتقاس  منافعها

 التطوراتأحدث  
علومات مب املتعلقة
بشأن  ةالرقميل التسلس

املوارد الوراثية لألغذية 
احملتملة   اوالزراعة وآاثر 
املوارد الوراثية على صون 

لألغذية والزراعة 
استخدامها بشكل و 

واحلصول عليها مستدام 
 وتقاس  منافعها

النظر يف استخدام  
"معلومات 

 ةالرقميل التسلس
بشأن املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة 
احملتملة   اوآاثر 

املوارد على صون 
الوراثية لألغذية 

والزراعة 
استخدامها و 

مستدام بشكل 
واحلصول عليها 
 وتقاس  منافعها

معلومات التسلسل 
الرقمية بش ن 
املوارد الوراثية 

 لألغذية والزراعة

استعراض العمل بشأن 
تغري املناخ واملوارد 

 لألغذية والزراعة الوراثية

استعراض العمل بشأن 
تغري املناخ واملوارد 

 لألغذية والزراعة الوراثية

ملخص الردود على 
استعراض ؛ االستبيان

اخلطوط التوجيهية 
 الطوعية املنقحة

مشروع استعراض  
بشأن االستبيان 

تغري  املناخ واملوارد 
الوراثية لألغذية 

 والزراعة

 تث  املناخ

استعراض العمل     
 بشأن املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة 
 والتغذية والصحة

 الي ةالتثذية و 

املسائل ايديدة      
 والناشئة

تقرير مرحلي/ 
استعراض اخلطة 

 االسرتاتيجية

عن تنفيذ  تقرير مرحلي 
رف  ؛ االسرتاتيجيةاخلطة 

التقارير بشأن أ داف 
 التنمية املستدامة

تقرير مرحلي/  
استعراض اخلطة 

 االسرتاتيجية

 اإلدارة

  

                                                      
   16أ خذ  ذا املصرترترترتطل  من القرارCBD COP III/ وخيضرترترترت  ملزيد من املناقشرترترترتة. و ناك اعرتاف بوجود العديد من املصرترترترتطلحات اليت اسرترترترتتخدمت يف ،

ينية غري املادية"،  ذا اجملال )مبا يف ذلك، ضرترترتمن  لة أمور، "بياانت التسرترترتلسرترترتل اجليين"، "املعلومات التسرترترتلسرترترتلي اجليين"، "املعلومات اجلينية"، "املوارد اجل
 دام."االستخدام ابحملاكاة احلاسوبية" وما إىل ذلك(، وأنع يلزم مزيد من البحث بشأن املصطل  أو املصطلحات املناسبة لالستخ
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 2املل ق 
 هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةواحلادية والعشرين  العشرين ت لدور ل التملطيط

 
 (2025هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )للدورة العشرين  الت ض يةاألنشطة 

 
 قطاعيةالسائل امل

  لمنظمرترترترترترترتة بشرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتأن تنفيرترترترترترترتذ خطرترترترترترترتة العمرترترترترترترتل العرترترترترترترتامليرترترترترترترتة املرحلي لتقرير الإعرترترترترترترتداد 
 للموارد الوراثية احليوانية

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

 الثالث عن حالة املوارد الوراثية وضرترترترترترترترترترترترترترت  إعداد التقرير بشرترترترترترترترترترترترترترتأن  إعداد تقرير مرحلي
 يف العامل لألغذية والزراعة احليوانية

 واُترترتا رترتاهترتا  يف العرترتامل لألغرترتذيرترتة والزراعرترتة الوراثيرترتة احليوانيرترتةاملوارد  حرترتالرترتة عن إعرترتداد تقرير
 2024لعام 

 املوارد الوراثية احليوانية 
 

  لصرترترترترترترترترترترترترترتون املوارد الوراثيرترتة املرترتائيرترتة  تنفيرترتذ خطرترتة العمرترتل العرترتامليرترتةالتقرير األول عن إعرترتداد
 لألغذية والزراعة

 املوارد الوراثية املائية 

 إعداد تقرير املنظمة املرحلي بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية 
  خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجيةاستعراض 

 املوارد الوراثية احلرجية 

 الزراعيرترتة ُتهيز األغرترتذيرترتة والعمليرترتات و  غرترتذائيرترتةالكوانت إعرترتداد دراسرترترترترترترترترترترترترترترتات بشرترترترترترترترترترترترترترترتأن امل
 الصناعية

   بشأن  ذا املوضوعالصادرة عن اهليئة متابعة التوصيات 

الكأأائنأأات احليأأة الأأدقيقأأة 
 وال فقارايت 

 استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  
  غري القابلة  البذورأنواع صون : األدلة العملية لتطبيق معايري بنوك اجليناتاستعراض

 تجميدابلوالصون تجفيت لل

 املوارد الوراثية النباتية 

 شرتكة ب  القطاعاتاملسائل امل
  البيولوجي  التنوعاأأأأأالأأأأأة  بشأن  ذا املوضوعالصادرة عن اهليئة متابعة التوصيات

 لألغذية والزراعة جم العامل 
  القطرية للحصرترترترترترتول على بري دابشرترترترترترتأن تطبيق التسرترترترترترتبق اختبارل اسرترترترترترتتبيان قطري  تعمي

  املوارد الوراثية وتقاس  منافعها
  على املوارد  صرترترترترترترترترترترترترترتولاخلاصرترترترترترترترترترترترترترتة ابحلإعداد تقرير عن التطبيق العملي للتدابري القطرية

موارد الوراثية لألغذية للعلى خمتلت القطاعات الفرعية  هاوتقاسرترترترترترترترترترترترترترت  منافع الوراثية
 على اسرترترترترترترترترترترترترترتتخدام  احتديد آاثر هبدف وذلك ، واملعارف التقليدية املرتبطة بعوالزراعة 

احليأأأأأأأأأأأأول عأألأأى املأأوارد 
 وتقاس  منافعها الوراثية 
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واملعارف التقليدية  القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعةخمتلت  وصون
 ها.وتقاس  منافع املرتبطة هبا

 متابعة التوصيات الصادرة عن اهليئة بشأن  ذا املوضوع 
  وأتثري ا املمكن على صون املوارد  البيولوجيةتكنولوجيات لاملتعلق ابعمل الاستعراض

 الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها بطريقة مستدامة
 البيولوجيةالتكنولوجيات 

 يف املنتدايت األخرى، وتقيي  علومات التسرترترترترترتلسرترترترترترتل الرقمية رصرترترترترترتد التطورات املتعلقة مب
والزراعة واسرترترترترترترترترترترتتخدامها بشرترترترترترترترترترترتكل لألغذية وارد الوراثية صرترترترترترترترترترترتون املآاثر ا احملتملة على 

 مستدام

معلومات التسأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأأل 
 الرقمية

  لدع  إدراج التنوع الوراثي يف ختطيط إعداد اسرترترترترترترترترترتتعراض للخطوط التوجيهية الطوعية
  التكيُّت م  تغريُّ املناخ على املستوى الوطين

  بشرترترترترترترترترتأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري   ردود على االسرترترترترترترترترتتبيانللملخص إعداد
 املناخ

 متابعة التوصيات الصادرة عن اهليئة بشأن  ذا املوضوع 

 تث  املناخ 

 التثذية والي ة 
 اإلدارة  واستعراض برانمج العمل املتعدد السنوات إعداد تقرير مرحلي للخطة االسرتاتيجية 
 عن عملها يف جمال دع  أنشرترترترترترترتطة رف  تقارير إىل  دعوة الصرترترترترترترتكوك واملنظمات الدولية

 إسهاماهتا وُتمي اهليئة، 
 مسائل أخرى 
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 (2027هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )احلادية والعشرين لدورة الت ض ية لاألنشطة 
 

 قطاعيةالسائل امل
 التقرير الثالث حلالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل؛  إعداد مشروع 
 العاملية للموارد الوراثية احليوانية العمل خطة استعراض 

 املوارد الوراثية احليوانية

 املوارد الوراثية املائية لصون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية 
  إعداد تقرير املنظمة املرحلي بشرترترترترترتأن تنفيذ خطة العمل العاملية لصرترترترترترتون املوارد الوراثية

 احلرجية
 املوارد الوراثية احلرجية 

 العمل املتعلق ابلكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت استعراض 
  بشأن  ذا املوضوعالصادرة عن اهليئة متابعة التوصيات 
الكأأائنأأات احليأأة الأأدقيقأأة 

 وال فقارايت
 للموارد الوراثية  (الثانية)رحلي عن تنفيذ خطة العمل العاملية امل املنظمة إعداد تقرير

 النباتية لألغذية والزراعة
 لألغذية والزراعةالنباتية لموارد الوراثية ل )الثانية( استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية 

 املوارد الوراثية النباتية 

 شرتكة ب  القطاعاتاملسائل امل
  والزراعرترترتةحرترترتالرترترتة التنوع البيولوجي لألغرترترتذيرترترتة إعرترترتداد تقرير مرحلي عن تنفيرترترتذ مترترترتابعرترترتة 

 يف العامل
اأأأأالأأأأة التنوع البيولوجي 
 لألغذية والزراعة جم العامل

 اليت  وتقاسرترترترترترت  منافعها الوراثية تدابري القطرية للحصرترترترترترتول على املواردحتديث جمموعة ال
 للموارد الوراثية لألغذية والزراعة السمات املميزة  تراعي

  بشأن  ذا املوضوعالصادرة عن اهليئة متابعة التوصيات 

احليأأأأأأأأأأأول على املوارد 
 الوراثية وتقاس  منافعها 

  البيولوجيةالتكنولوجيات  بشأن  ذا املوضوعالصادرة عن اهليئة متابعة التوصيات 
 األخرى،  ة يف املنتدايتالرقميل علومات التسرترترترتلسرترترترترصرترترترتد أحدث التطورات املتعلقة مب

استخدامها بشكل عة و املوارد الوراثية لألغذية والزراعلى صون احملتملة   اآاثر  وتقيي 
 مستدام

  بشأن  ذا املوضوعالصادرة عن اهليئة متابعة التوصيات 

معلومات التسأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأل 
بشأأأأأأأأأأأأأ ن املوارد  الرقميأأأة

 الوراثية لألغذية والزراعة

 تث  املناخ  لألغذية والزراعة استعراض العمل بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية 
 التثذية والي ة 

 رف  التقارير بشرترترترترترترترترترترتأن أ داف ؛ و طة االسرترترترترترترترترترترترتاتيجيةتنفيذ اخل عن إعداد تقرير مرحلي
 التنمية املستدامة

 اإلدارة 

 عن عملها يف جمال دع  أنشرترترترترتطة رف  تقارير إىل  دعوة الصرترترترترتكوك واملنظمات الدولية
 مدخالهتا اهليئة، وُتمي 

 مسائل أخرى

 


