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 مقدمة -أوال
ابإلمكاانت اليت تتيحها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ، يف دورهتا العادية الثامنة عشرة،علماا اهليئةأحاطت  -1

وشد دت على ، مبا يف ذلك حتسني مقاومة اآلفات واألمراض ذات الصلة، والتخفيف من وطأته تغّي  املناخللتكي ف مع 
من املنظمة أن تراعي . وطلبت كشاف هذه اإلمكاانت على أكمل وجهصوهنا واستخدامها على حنو مستدام الست ضرورة

  1.تغّي  املناخاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة على أكمل وجه يف عملها يف جمال 
 لدعم إدماج التنوعاخلطوط التوجيهية الطوعية اهليئة أن تقوم جمموعات العمل ابستعراض وتنقيح كما طلبت  -2

يف ضعف المع مراعاة احلاجة إىل معاجلة مواطن  2،على املستوى الوطين تغّي  املناخيف التخطيط الوطين للتكيف مع  الوراثي
 ، مبا يتماشى مع االتفاقات الدولية ذات الصلة، لتنظر فيها اهليئة يف دورهتاتغّي  املناخ يف وجهلألغذية والزراعة املوارد الوراثية 

  3املقبلة.
واملوارد  تغّي  املناخاهليئة أن تقوم املنظمة ابستعراض وتنقيح مسودات األسئلة بشأن طلبت وعالوة على ذلك،  -3

على النحو املقدم إىل اهليئة خالل دورهتا األخّية، وذلك هبدف اختبار األسئلة  4، حسب االقتضاء،الوراثية لألغذية والزراعة
يل عملية رفع التقارير لكي تنظر فيها جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية )جمموعات وجعلها مقتضبة وبسيطة، وتسه

وطلبت كذلك أن تذكر املنظمة األسئلة، ابلصيغة اليت نق حتها جمموعات العمل، يف أشكال تقدمي التقارير يف العمل(. 
 .5 املستقبل اليت تفيد البلدان من خالهلا عن تنفيذ خطط العمل العاملية

وتقدم نسخة منقحة  ،تغّي  املناخ يف جمالنظمة امللتطورات واإلجراءات اليت اختذهتا موجزاا لهذه الوثيقة عرض وت -4
إدخاهلا  دد التغيّيات احملتملحتاالستبيان، على النحو الذي طلبته اهليئة يف دورهتا األخّية. وابإلضافة إىل ذلك، سودة من م
يف نظمة املمعلومات أكثر تفصيالا عن عمل ميكن االطالع على و قرتح عملية لتنقيحها. تخلطوط التوجيهية الطوعية و على ا
 6.تغّي  املناخ يف جمالة والزراعة عمل منظمة األغذيبعنوان وثيقة اليف  تغّي  املناخ جمال

 أساسية معلومات -ااثني  
، إىل جانب عوامل تغّي  املناخيقو ض و  من أكرب التحدايت اليت تواجه العامل. تغّي  املناخيعترب األمن الغذائي و  -5

مليون  828و 702ما بني  أن إىلنظمة املوتشّي تقديرات ع وسوء التغذية. أخرى، أصالا التقدم احملرز مؤخر ا يف مكافحة اجلو 
 52 تعرضتحيث  –القصوىوتتزايد حدة الظواهر اجلوية  7أحناء العامل. خمتلفاجلوع يف ، من 2021عام يف عانوا،  شخص

احلرارة أو اجلفاف أو الفيضاانت أو  ات)موج القصوىيف املائة من البلدان لثالثة أو أربعة أنواع من الظواهر املناخية 

                                                      
 .Report- CGRFA/18/21 من الوثيقة 16الفقرة   1

 .روما. على املستوى الوطين تغّي  املناخمع  التكي فاخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف ختطيط . 2015منظمة األغذية والزراعة.   2

https://www.fao.org/3/i4940a/i4940a.pdf 
 . Report-CGRFA/18/21 من الوثيقة 20الفقرة   3

 .CGRFA-18/21/3املرفق الثاين من الوثيقة   4
  instruments/gpa/ar-https://www.fao.org/cgrfa/policies/global / انظر، Report-CGRFA/18/21من الوثيقة  19الفقرة   5
 .Inf.1/523//11-GRP-CGRFA/WG الوثيقة  6

. حالة األمن الغذائي 2022منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واليونيسيف وبرانمج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية.   7
. . إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية لزايدة القدرة على حتمل كلفة األمناط الغذائية الصحية روما، منظمة األغذية والزراعة2022والتغذية يف العامل 

https://doi.org/10.4060/cc0639en 

https://www.fao.org/3/i4940a/i4940a.pdf
https://www.fao.org/cgrfa/policies/global-instruments/gpa/ar
https://doi.org/10.4060/cc0639en
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كثافة تزايد  ب املناخ و ويطرح تقل   2004.8-2000يف املائة يف الفرتة  11، مقارنة بنسبة 2020-2015العواصف( يف الفرتة 
لى مجيع أبعاد األمن الغذائي وتزيد من عتؤثر ، حتدايت متعددة ،تغّي  املناخكجزء من   ،القصوىوتواتر الظواهر املناخية 

  .أصالا الضغط على النظم الزراعية والغذائية اهلشة 
تحدة اإلطارية بشأن هدفاا أساسياا التفاقية األمم امل تغّي  املناختعد ضرورة احملافظة على إنتاج األغذية يف مواجهة و  -6

األمن الغذائي والقضاء على اجلوع، املتمثلة يف ضمان "األولوية األساسية  2015لعام  اتفاق ابريسدرك كما ي 9.تغّي  املناخ
  10".تغّي  املناخلائي بصفة خاصة ابآلاثر الضارة غذنتاج الوجه قابلية أتثر نظم اإلوأب
تزايد يف ظل  و  11من أي وقت مضى.وضح أ على النظم الزراعية والغذائية تغّي  املناخحلاجة إىل معاجلة آاثر ابتت او  -7

أحناء العامل، مبا يف ذلك ارتفاع هطول األمطار وموجات احلر واجلفاف، حتذر اهليئة  خمتلفالظواهر املناخية القصوى يف 
زايد كوكب األرض تعرض بشكل مت رجعة فيهامن اجتاهات واضحة وغّي مسبوقة وال  تغّي  املناخاحلكومية الدولية املعنية ب

اإلبقاء على إذا أريد أضحى من الضروري اآلن اختاذ إجراءات ختفيف عاجلة من قبيل مجيع الدول و  12والبشرية للخطر.
مواصلة و  ،قبل احلقبة الصناعية فوق مستوايت مادرجتني مئويتني أقل بكثّي من يف حدود متوسط درجة احلرارة العاملية ارتفاع 

، قبل احلقبة الصناعية فوق مستوايت مادرجة مئوية  1.5 ال يتجاوز يف حددرجة احلرارة  ارتفاعالرامية إىل حصر اجلهود 
درة على الصمود اقإىل أن تصبح و  التكي فإىل  والغذائية الزراعيةالنظم حتتاج و على النحو املنصوص عليه يف اتفاق ابريس. 

تعد التعديالت على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية ال مفر منها ابلفعل. و أصبحت ناخية اليت أمام التغّيات امل
وتربية األحياء املائية  احملاصيل والثروة احليوانية والغاابت ومصايد األمساكابلنسبة إىل ، مبا يف ذلك النظم الزراعية والغذائيةيف 

النظم الزراعية والغذائية ألن  اإلجراءات املناخية ا يفساسيا ا أوسالسل القيمة ذات الصلة، والتنوع البيولوجي املرتبط هبا، عنصرا 
ا ب   13.العامليةغازات االحتباس احلراري انبعااثت  تسهم بشكل كبّي يفويف الوقت نفسه،  تغّي  املناختتأثر أتثراا شديدا

اجلفاف موجات الغزيرة و ومن املتوقع أن تتفاقم آاثر أزمة املناخ، اليت ترتاوح بني موجات احلر  الشديد واألمطار  -8
وهذا يتطلب بناء القدرة على الصمود بشكل عاجل، مبا يف ذلك من خالل اإلجراءات التحضّيية  14واألعاصّي املدارية.

                                                      
حالة األمن الغذائي . 2021مة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واليونيسيف وبرانمج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية. منظ  8

 روما، الكلفة للجميع.حتويل النظم الغذائية من أجل حتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتوفّي أمناط غذائية صحية ميسورة . 2021والتغذية يف العامل 

 https://www.fao.org/3/cb4474ar/cb4474ar.pdf .والزراعة األغذية منظمة

 .2، املادة تغّي  املناخاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن   9
10 https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_arabic_.pdf  

 مائدة من املزرعة إىل )على سبيل املثال، احلبوب واخلضروات واألمساك والفواكه واملاشية( يةغذألاالرحلة اليت تقطعها  ة"والغذائي ةم الزراعيالنظتغطي "  11
تلك الرحلة شمل وت .رمي الباقي منهاو تناوهلا، و حتضّيها، و  اوشرائهتداوهلا و  اوتوزيعه اونقله اوتعبئته اوجتهيزه اوحصاده اهتعازر وقت  مبا يف ذلك -الطعام

اليت  (واأللياف ،إلنتاج الوقود األحيائيوية والكتلة احليواد األولية، واستخدام امل ،وتربية احليواانت )على سبيل املثال احلراجة،غذائية النتجات غّي أيضاا امل
الغذائية  هذه املنتجاتيف جلب  ادورا ابإلضافة إىل األنشطة واالستثمارات واخليارات اليت تؤدي مجيع األشخاص تشكل أيضاا سبل العيش، كما تشمل 

  ( C 2021/28 ،www.fao.org/3/nf649ar/nf649ar.pdf)الوثيقة  .إلينا الزراعية
العمل األوىل يف تقرير التقييم السادس مسامهة جمموعة  األساس العلمي الفيزايئي. :2021 تغّي  املناخ. 2021 .ية املعنية بتغّي  املناخاهليئة احلكومية الدول  12

 تغّي  املناخالصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية ب
ull_Report.pdfhttps://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_F  

، والتصح ر، وتدهور األراضي، واإلدارة تغّي  املناختقرير خاص للهيئة بشأن . تغّي  املناخ واألراضي: 2020ية الدولية املعنية بتغّي  املناخ. اهليئة احلكوم  13
 األرضي ة،املستدامة لألراضي، واألمن الغذائي، وتدفقات غازات االحتباس احلراري يف النظم اإليكولوجي ة 

Land_SM5_200226.pdf-https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/IPCCJ7230  
 .األساس العلمي الفيزايئي :2021تغّي  املناخ . 2021. ية الدولية املعنية بتغّي  املناخاهليئة احلكوم  14

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf 

https://www.fao.org/3/cb4474ar/cb4474ar.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_arabic_.pdf
http://www.fao.org/3/nf649ar/nf649ar.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/IPCCJ7230-Land_SM5_200226.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
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غازات والتخفيف يف النظم الزراعية والغذائية. وما مل تكن هناك ختفيضات سريعة وواسعة النطاق يف انبعااثت  التكي فو 
 درجتني مئويتنييقرب من  يف حددرجة احلرارة  حصر ارتفاعا يف ذلك يف النظم الزراعية والغذائية، فإن مباالحتباس احلراري 

دولية املعنية يئة احلكومية الء على هذا بشكل أكرب يف تقرير اهلتسليط الضو مت و درجة مئوية سيكون بعيد املنال.  1.5أو  (2)
عام ل حالة األمن الغذائي والتغذية يف العاملأشار تقرير و  15.تغّي  املناخ: التخفيف من 2022 تغّي  املناخ بشأن تغّي  املناخب

وتدهور الرتبة وانعدام األمن الغذائي واهلجرة غّي  تغّي  املناخالعواقب الوخيمة ل يتحمل صغار املنتجني إىل أنه يف حني 2022
فقط من األموال املستثمرة عاملياا يف متويل املناخ تصل إىل صغار املنتجني، وهي  تقريباا يف املائة 1.7حوايل فإنه ، النظامية

   16.لتكي فختصص يف الغالب ألهداف التخفيف مقارنة اب
 تغّي  املناخأساس الزراعة املستدامة واألمن الغذائي. ومع ذلك، ال يزال أتثّي وارد الوراثية لألغذية والزراعة املوتعترب  -9

على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ال حيظى ابالهتمام الذي يستحقه على الرغم من نطاقه العاملي وأمهيته لتعزيز العمل 
 يةغذ. ويعد الفهم األفضل للموارد الوراثية ودورها يف الزراعة وإنتاج األالقدرة على الصمودو  التكي فمبا يف ذلك  ،املناخي

ؤدي وي. والتخفيف من وطأته تغّي  املناخمع  لتكي ففعالة خاصة اباسرتاتيجيات وضع ا أساسياا لوإدارهتا املستدامة شرطا 
 يف النظم البيئية املائية والغاابت الطبيعية واملزروعة تغّي  املناخمن  والتخفيفاحتجاز الكربون تنوع املوارد الوراثية دوراا رئيسياا يف 

وابلتايل، جيب احلفاظ على تنوع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، الذي يوفر خمزوانا واملراعي والرتبة. واحملاصيل السنوية واملعمرة 
واملستقبل. ضر ، واستخدامه من أجل رفاهية أجيال احلاتغّي  املناخكبّياا من اخليارات لتكييف اإلنتاج الزراعي مع أتثّيات 

بينما حيتاج البعض اآلخر إىل  خارج املوقع الطبيعي()ذية والزراعة يف بنوك اجلينات ويتم حفظ العديد من املوارد الوراثية لألغ
يوصى ابتباع هنج مشرتك لكن و (. املوقع )يف املزرعة ويفيف نُظم اإلنتاج الزراعي أو يف املوائل الطبيعية أو شبه الطبيعية  الصون

مع للتكيف  املناسبة صائصالوصول إىل املوارد الوراثية ذات اخلشك ل وي يف املوقع وخارجه. للحفظ يتضمن تدابّي تكميلية
 وراثية موارد، على إىل حد كبّيعتمد العديد من فرادى البلدان، يأمراا ابلغ األمهية حيث  والتخفيف من وطأته تغّي  املناخ

 بلدان أخرى.منشأها 
 نيجانب نميثالبل إهنما والتخفيف من وطأته هنجني بديلني أو متعارضني.  تغّي  املناخمع  التكي فوال ينبغي اعتبار  -10

. ويف حني أن تدابّي التخفيف تعمل على نطاق زمين أطول )حىت تغّي  املناخالسرتاتيجية شاملة ملعاجلة مجيع آاثر  نيتكميلي
تدرجيياا ويف النهاية احلد منها على مستوى ري غازات االحتباس احلراعاماا( وتتطلب هنجاا منسقاا عاملياا لتقليل انبعااثت  70

الوطين إىل املستوى  أيضاا على آفاق زمنية أقصر وبشكل رئيسي على املستوى احمللي )من التكي فالكوكب، تعمل تدابّي 
لصمود(. لضعف وقدرات امواطن ااألسفل( وميكن تعديلها وفقاا لألوضاع احمللية املختلفة )أي التأثّيات احمللية و املستوى 

والتخفيف. وميكن أن يؤدي عدم  التكي فا كبّية للتآزر بني تدابّي وعالوة على ذلك، تتيح النظم الزراعية والغذائية فرصا 
  وابلتايل تكاليف هذه التدابّي.  التكي فلتخفيف أو عدم مالءمتها إىل زايدة احلاجة إىل تدابّي لوجود تدابّي 

ذلك القضاء  الزراعية والغذائية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، مبا يف هانُظمنظمة البلدان يف حتويل املوتدعم  -11
يف القطاعات  والتخفيف من وطأته تغّي  املناخمع  التكي ففقدان التنوع الوراثي. ومن الواضح أن  احلد منعلى اجلوع و 

                                                      
مسامهة جمموعة العمل الثالثة يف تقرير التقييم السادس  .تغّي  املناخمن  التخفيف- 2022 تغّي  املناخ. 2022. املعنية بتغّي  املناخية الدولية اهليئة احلكوم  15

 3wg/6https://www.ipcc.ch/report/ar/ .تغّي  املناخللهيئة احلكومية الدولية املعنية ب

حالة األمن الغذائي . 2022منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واليونيسيف وبرانمج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية.   16
 . روما، منظمة األغذية والزراعة.القدرة على حتمل كلفة األمناط الغذائية الصحيةإعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية لزايدة  .2022والتغذية يف العامل 

www.fao.org/3/cc0639ar/cc0639ar.pdf 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
http://www.fao.org/3/cc0639ar/cc0639ar.pdf
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والتخفيف  تغّي  املناخمع  التكي فامج الزراعية يتطلب إجراءات جريئة خالل العقد املقبل. وجيب أن تعكس سياسات وبر 
 على املوارد الوراثية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية املستدامة.   صونبوضوح احلاجة إىل من وطأته 

 تغّير املناخأنشطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال  -اثلثا
تعزز برامج بناء القدرات والتدريب أبن طلبت اهليئة، يف دورهتا العادية الثامنة عشرة، من منظمة األغذية والزراعة  -12

وشد دت كذلك  17ابلتعاون مع األجهزة احلكومية الدولية والدولية القائمة.وطأته والتخفيف من  تغّي  املناخمع  التكي ف على
على أمهية توفّي التمويل والقدرة الكافيني لدعم البحوث والتنمية يف جمايل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والتنوع البيولوجي 

املزيد من املعلومات حول عمل منظمة األغذية والزراعة ميكن االطالع على و  18لألغذية والزراعة، ال سيما يف البلدان النامية.
وُتظهر الوثيقة أن العديد من املشاريع تتناول جوانب  19.تغّي  املناخ يف جمالمنظمة األغذية والزراعة عمل بعنوان وثيقة اليف 

تغّي  مع  التكي فبغية  تغّي  املناخمتاحة ابلفعل بشأن توجيهات معينة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وأن الكثّي من ال
املوارد الوراثية لألغذية  وصونتعميم االستخدام املستدام إىل . ومع ذلك، هناك حاجة ملحة والتخفيف من وطأته املناخ

والتخفيف من  تغّي  املناخمع  لتكي فاملتعلقة ابسياسات الشاريع و املربامج و الوالزراعة والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة عرب 
 .على املستوى الوطين والتخفيف من آاثره  املناختغّي  مع  التكي فختطيط ويف  وطأته

 مسودة االستبياناستعراض وتنقيح  -ارابع  
يف مناذج اإلبالغ  اإلدراجه 20وجعلها مقتضبة مسودة االستبيانعلى طلب اهليئة، بتنقيح  بناءا  ،نظمةاملقامت  -13

يف  ةاملنقح مسودة االستبيان توقد أُدرج 21املقبلة اليت تقوم البلدان من خالهلا ابإلبالغ عن تنفيذ خطط العمل العاملية.
 العمل. مجاعة ا، لكي تستعرضهاملرفق األول

 تغّير املناخمع  التكيرفختطيط  الوراثي يفاخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع  تنقيح -اخامس  
 على املستوى الوطين

اخلطوط التوجيهية تنقيح طلبت اهليئة، يف دورهتا العادية الثامنة عشرة، من جمموعات العمل النظر يف استعراض و  -14
تغّي  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف وجه يف ضعف الالطوعية، حسب االقتضاء، مع مراعاة احلاجة إىل معاجلة مواطن 

 22، مبا يتماشى مع االتفاقات الدولية ذات الصلة.اخاملن
 2015،23 عام نظمة يفاملوهتدف اخلطوط التوجيهية الطوعية، اليت وضعت حتت رعاية اهليئة ووافق عليها مؤمتر  -15

 :القيام مبا يلي حالياا إىل

                                                      
 .Report/18/21-CGRFA الوثيقةمن  21الفقرة   17

 .Report-GRFA/18/21 من الوثيقة 16الفقرة   18

 .Inf.15/12/23/-GRP-CGRFA/WGالوثيقة   19
 .Report-CGRFA/18/21 من الوثيقة 19الفقرة   20

 .CGRFA-18/21/3 املرفق الثاين من الوثيقة  21

  Report/18/21-CGRFA من الوثيقة 20الفقرة   22

 .C 2015/REP)ب( من الوثيقة 52لفقرة ا  23
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ودعم إدماجها يف ختطيط  تغّي  املناخمع  التكي فتعزيز استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف  (1)
 على املستوى الوطين؛  تغّي  املناخمع  التكي ف

ألجل حتديد ومعاجلة  تغّي  املناخمع  التكي فدعم خرباء املوارد الوراثية واألطراف املشاركة يف عملية و  (2)
 ؛ التكي ف يف جمالاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  هاالتحدايت والفرص اليت تواجه

على املستوى  تغّي  املناخمع  التكي فتعزيز مشاركة أصحاب املصلحة يف املوارد الوراثية يف عملية ختطيط و  (3)
 الوطين.

عملية مستمرة ومتسارعة  تغّي  املناخلكن . و التكي فوابلتايل، فإن اخلطوط التوجيهية الطوعية تركز بشكل كبّي على  -16
والزراعة وتعبئتها ابستمرار ملواجهة التحدايت اجلديدة مع تغّي الظروف على  وسيتعني احلفاظ على املوارد الوراثية لألغذية

مدى العقود القادمة. ومنذ املوافقة على اخلطوط التوجيهية الطوعية، حدثت تطورات مهمة، مبا يف ذلك اعتماد عمل 
للفرتة  تغّي  املناخب اخلاصة اجلديدةواسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة  201724 كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة يف عام

من  واليت تؤكد على دور القطاعات الزراعية يف كل   26اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السبعني بعد املائة، 2022-2031،25
املوارد الوراثية تشّي تقارير التقييم العاملية األخّية الصادرة عن اهليئة بشأن . و والتخفيف من وطأته تغّي  املناخمع  التكي ف

، وكذلك والتخفيف من وطأته تغّي  املناخمع  التكي فإىل  28وبشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 27،لألغذية والزراعة
خطة العمل العاملية بشأن صون و  29إطار العمل بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة -ناجتة استجاابت السياسات ال

 30.الوراثية املائية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وتطويرهااملوارد 
 31،والتخفيف من وطأته تغّي  املناخمع  التكي فدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف بعنوان دراسة الخلصت و  -17

إىل أنه جيب مواصلة تعزيز مسامهات توصيف املوارد الوراثية لألغذية  32بناءا على طلب من اهليئة، 2022اليت ُنشرت يف عام 
والتخفيف من وطأته يف مجيع القطاعات،  تغّي  املناخمع  التكي فوالزراعة وصوهنا وتربيتها واستخدامها بشكل مستدام يف 

 تزال غّي معه ال التكي فو  املناخ تغّي  إمكانية استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة  حيث أن
على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة،  تغّي  املناخكما تبني  الدراسة أن القليل من املعلومات عن أتثّي   حد كبّي. مستغلة إىل

والتخفيف على املستوى الوراثي، متاح للقطاعات. وعالوة على ذلك،  لتكي فوما يرتبط هبا من حالة الضعف واملعرفة اب
                                                      

حالة العمل املشرتك يف كورونيفيا ، Louis, M., Schlickenrieder, J. & Bernoux, M. 2019-Drieux, E., St (؛23CP./4مؤمتر األطراف )املقرر   24
 https://www.fao.org/3/ca6910ar/CA6910AR.pdf منظمة األغذية والزراعة، روما. تعزيز كورونيفيا. -بشأن الزراعة 

25  https://www.fao.org/3/cc2274en/cc2274en.pdf 
 .CL 170/REP الوثيقة  26
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة  هيئةتقييمات  يف العامل. حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة .1920 منظمة األغذية والزراعة.  27

 https://www.fao.org/3/CA5256EN/CA5256EN.pdfروما.  األغذية والزراعة.

تقييمات هيئة املوارد الوراثية ، J. Bélanger & D. Pilling, eds. ي لألغذية والزراعة يف العامل،حالة التنوع البيولوج. 2019منظمة األغذية والزراعة.   28
 http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf. صفحة 572. لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة. روما

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة  هيئةتقييمات ة. إطار العمل بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراع. 2022منظمة األغذية والزراعة.   29
  https://doi.org/10.4060/cb8338arروما.  األغذية والزراعة.

 هيئة تقييمات. خطة العمل العاملية بشأن صون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، واستخدامها املستدام وتطويرها. 2022منظمة األغذية والزراعة.   30
 https://doi.org/10.4060/cb9905arروما.  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة.

هيئة املوارد الوراثية لألغذية  .والتخفيف من وطأتهمع تغّي  املناخ  التكي فاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دور . 2022منظمة األغذية والزراعة.   31
 .https://doi.org/10.4060/cb9570en والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة. روما.

 .Report/18/21-CGRFA الوثيقةمن  17الفقرة   32

https://www.fao.org/3/ca6910ar/CA6910AR.pdf
https://www.fao.org/3/cc2274en/cc2274en.pdf
https://www.fao.org/3/CA5256EN/CA5256EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
https://doi.org/10.4060/cb8338ar
https://doi.org/10.4060/cb9905ar
https://doi.org/10.4060/cb9570en
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 ةعديدقطاعات ومن الواضح أن  .القطاعاتخمتلف والتخفيف عرب  لتكي فحتدد الدراسة االختالفات بني املعرفة املتعلقة اب
على تدابّي التخفيف، مثل  ااحليوان والنبات، بينما تركز قطاعات أخرى أيضا  ي، مثل قطاعالتكي فأكثر على بصورة تركز 

 قطاع الغاابت.
ط الدراسة الضوء على أنه ال يزال هناك عدد من الفجوات املعرفية املتعلقة ابستخدام املوارد الوراثية لألغذية وتسل   -18

حاجة إىل زايدة الوعي وتنمية القدرات لدى مثة أن لي . ومن اجلوالتخفيف من وطأته تغّي  املناخمع  التكي فوالزراعة يف 
 كل من املنتجني وصانعي السياسات.  

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، قد تكون هناك حاجة ابه واالختالف بني خمتلف قطاعات أوجه التشإىل ونظراا  -19
ة من منظور االستدامة، ومتكني التكنولوجيا ، مبا يف ذلك دعم أولوايت منو البلدان الناميتغّي  املناخهنج واسع جلمع حلول  إىل

اخلطوط التوجيهية تنقيح ؤدي ياملتطورة من معاجلة قضااي املناخ، وتعزيز التعاون وتبادل املعرفة واملمارسات اجليدة. وميكن أن 
والتخفيف بطريقة  التكي ف ا على بُعد املوارد الوراثية للتكيف، إىل زايدة توسيع نطاقها ملراعاة تدابّيالطوعية، اليت تركز حاليا 

 : العناصر واخلطوات. 4الفصل  تنقيحمتوازنة. وميكن أن يشمل ذلك، على وجه اخلصوص، 
وعالوة على ذلك، ميكن لتحديث مرفقات اخلطوط التوجيهية الطوعية أن يعكس التنقيحات اليت أُدخلت  -20

الوراثية املائية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام ا حلفظ املوارد وخطة العمل العاملية املعتمدة مؤخرا  4الفصل  على
    34.وإطار العمل بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 33وتطويرها

العمل بعقد حلقة عمل عاملية ألصحاب املصلحة املتعددين إلاتحة  مجاعةما يتعلق ابلعملية، قد توصي  ويف -21
كما ميكن أن توفر حلقة العمل منتدى ة يف اخلطوط التوجيهية الطوعية.  الفرصة إلجراء مناقشة أولية للتغيّيات احملتمل

واخلربات وتبادل اآلراء  ن والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، لتبادل املعلوماتو ألصحاب املصلحة، وال سيما املزارع
وميكن النظر يف اخلطوط التوجيهية الطوعية، بصيغتها املنقحة يف ضوء نتائج حلقة العمل ومع مراعاة الردود واألولوايت. 

 شاورات اإلقليمية، مث من قبل جمموعات العمل واهليئة يف دوراهتا املقبلة. املعلى االستبيان، يف  الواردة

 املطلوبةالتوجيهات  -اسادس  
يف  اتوتقدمي توجيه املرفق األول ، على النحو الوارد يفمسودة االستبيانالعمل يف استعراض  مجاعةقد ترغب  -22

 حسب االقتضاء. ما يتعلق بوضع الصيغة النهائية لالستبيان،  جمال خربهتا يف
 :القيام مبا يلي العمل يف التوصية أبن تطلب اهليئة من األمانة مجاعةوقد ترغب  -23

ني الوطنيني هبدف وضع خط تعميم االستبيان النهائي إلكماله من قبل جهات االتصال الوطنية/املنسق (1)
 لوطنية؛ ردود اأساس لل

  ؛لعمل واهليئة يف دوراهتا املقبلةا مجاعاتلردود على االستبيان لكي تنظر فيه وجز لإعداد مو  (2)

                                                      
هيئة املوارد خطة العمل العاملية بشأن صون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وتطويرها. . 2022منظمة األغذية والزراعة.   33

 .https://doi.org/10.4060/cb9905ar .روما .الوراثية لألغذية والزراعة ملنظمة األغذية والزراعة
. إطار العمل بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ملنظمة األغذية والزراعة. 2022منظمة األغذية والزراعة.   34

  https://doi.org/10.4060/cb8338ar .روما

https://doi.org/10.4060/cb9905ar
https://doi.org/10.4060/cb8338en
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واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  تغّي  املناخعقد حلقة عمل عاملية ألصحاب املصلحة املتعددين حول و  (3)
اخلطوط التوجيهية لتبادل املعلومات واخلربات وتبادل اآلراء واألولوايت ومناقشة التغيّيات احملتملة يف 

 ؛على املستوى الوطين ملناختغّي  امع  التكي فالطوعية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف ختطيط 
على االستبيان،  الواردةنقيح اخلطوط التوجيهية الطوعية يف ضوء نتائج حلقة العمل مع مراعاة الردود وت (4)

 للنظر فيها يف املشاورات اإلقليمية مث من قبل جمموعات العمل واهليئة يف دوراهتا املقبلة؛
والتخفيف من وطأته ابلتعاون  تغّي  املناخمع  التكي فبشأن مواصلة زايدة برامج بناء القدرات والتدريب و  (5)

 األجهزة احلكومية الدولية والدولية القائمة. مع
نظمة وتوجيهاهتا املالعمل كذلك يف التوصية أبن تدعو اهليئة األعضاء إىل االستفادة من أدوات  مجاعةوقد ترغب  -24

 .هاأو حتديث االوطنية واإلسهامات احملددة وطنيا  التكي فخطط  وضععند  والتخفيف من وطأته تغّي  املناخمع  التكي فبشأن 
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 املرفق األول
 تغّير املناخاستبيان بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة و  سودةم

وأشارت  ربز أيضاا أمهيتها.حتدايت جديدة أمام إدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف العامل، ولكنه ي تغّي  املناخيطرح 
تغّي  خصائص أن  إىل 35والتخفيف من وطأته تغّي  املناخمع  التكي فيف دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة عنوان الدراسة ب

ويهدف هذا االستبيان، املوجه إىل احلكومات الوطنية، إىل مجع معلومات على املستوى . اتالقطاعختالف ختتلف اب املناخ
. وقد وطأتهوالتخفيف من  تغّي  املناخمع  التكي فيف وارد الوراثية لألغذية والزراعة القطري عن األنشطة املتعلقة بدور امل

 ة الوطنيني ذوي الصلة.  يتعني مجع املعلومات املطلوبة من خالل املشاورات مع أصحاب املصلح
  البلد:

  من إعداد )االسم، الوكالة/املؤسسة، الوظيفة(:

  التاريخ: 

 

 التأثّيات املناخية على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
)مثل  ةواملستقبلي ةاحلالي تغّي  املناخ، خالل السنوات اخلمس املاضية، حتليالا لسيناريوهات مبلدكم: هل أجرى 1السؤال 

 38،الوطنية التكي فوخطط  37ا،وطنيا  واإلسهامات احملددة 36،تغّي  املناخالبالغ الوطين التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
 والواثئق املقارنة، وما إىل ذلك(؟ 

 التقرير. إىلمرجعية إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى اإلشارة إىل السنة وتقدمي إشارة 
الوراثية لألغذية عف املوارد مواطن ض، يف السنوات اخلمس املاضية، تقييماا للمخاطر املناخية و بلدكم: هل أجرى 2السؤال 

نعم، بقطاعات املوارد الوراثية املختلفة واآلاثر االجتماعية واالقتصادية؟ إذا كانت اإلجابة  شواغلوالزراعة، مع مراعاة 
 منظمة من منظمات اجملتمعكومة، جهة حبثية، منظمة غّي حكومية/احل – اتراءاإلج تاختذاجلهة اليت يرجى اإلشارة إىل 

 املدين.

                                                      
هيئة املوارد الوراثية لألغذية  .والتخفيف من وطأته تغّي  املناخمع  التكي فيف  املوارد الوراثية لألغذية والزراعةدور . 2022منظمة األغذية والزراعة.   35

   https://doi.org/10.4060/cb9570en .روماوالزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة. 

املناخي، وذلك جزئياا عن طريق  هي معاهدة بيئية دولية ملكافحة التدخل البشري اخلطّي يف النظام تغّي  املناخاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن   36
دولة يف مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة والتنمية، املعروف  154يف الغالف اجلوي. ومت التوقيع عليها من قبل  ريغازات االحتباس احلرا اتتركز ثبيت ت

. مث دخلت حيز النفاذ ابلكامل 1992يونيو/حزيران  14إىل  3، الذي عقد يف ريو دي جانّيو يف الفرتة من "قمة األرض"بشكل غّي رمسي ابسم 
 .1994آذار مارس/ 21 يف
هي  ااإلسهامات احملددة وطنيا و . تغّي  املناخمع أتثّي  التكي فجتس د اإلسهامات احملددة وطنياا اجلهود اليت يبذهلا كل بلد للحد من االنبعااثت الوطنية و   37

ط الضوء على اإلجراءات املناخية، مبا يف ذلك األهداف والسياسات والتدابّي املتعلقة ابملناخ اليت هتدف احلكومات إىل تنفيذها خطط مناخية وطنية تسل  
 طويلة املدى.اليف صميم اتفاق ابريس وحتقيق أهدافه  وهي تكمنوكمسامهة يف العمل املناخي العاملي.  تغّي  املناخل ملواجهة

كوسيلة   هاالوطنية وتنفيذ التكي فف. وهي متك ن األطراف من صياغة خطط لتكي  املتعلق ابإطار كانكون ضمن الوطنية  التكي فأُنشئت عملية خطط   38
 املتوسطة والطويلة األجل ووضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وبرامج لتلبية تلك االحتياجات.  التكي فلتحديد احتياجات 

https://doi.org/10.4060/cb9570en
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 قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 نعم
إذا كانت 

اإلجابة 
 فمن؟ بنعم، 

إذا كانت اإلجابة 
بنعم، يرجى تقدمي 

مزيد من 
املعلومات 

واإلشارة إىل 
 التقرير )التقارير(

 ال

     احليوانية لألغذية والزراعةاملوارد الوراثية 
     املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

     املوارد الوراثية احلرجية
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة 

 الالفقارايتو 
    

     املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
     التفاصيل(أخرى )يرجى تقدمي 

حلالة صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة م، يف السنوات اخلمس املاضية، إبجراء تقييم/جرد بلدك: هل قام 3السؤال 
والتخفيف من  تغّي  املناخمع  التكي فيف سياق  احلالية وهل تضمن ذلك حتليالا ملواطن القوة والضعف والفرص واملخاطر

 –اجلهة اليت اختذت اإلجراءات ف التنمية الوطنية يف اجملاالت ذات الصلة؟ يرجى اإلشارة إىل مع مراعاة أهدا ،وطأته
 ؟ومىت-، جهة حبثية، منظمة غّي حكومية/منظمة من منظمات اجملتمع املدين احلكومة

حتليل نعم، التقييم و  قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
مواطن القوة والضعف 

 واملخاطروالفرص 

نعم، التقييم 
 فقط 

إذا كانت 
اإلجابة 

بنعم، فمن 
 ومىت؟

ال، ولكن 
من املقرر 

إجراء 
 تقييم

 ال

      املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة
      املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

      املوارد الوراثية احلرجية
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من 

 والالفقارايتالكائنات احلية الدقيقة 
     

      املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
      أخرى )يرجى تقدمي التفاصيل(مسائل 

 نعم، يرجى تقدمي مزيد من املعلومات. 3إذا كان اجلواب على السؤال 
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 تغّير املناخلألغذية والزراعة يف عمليات التخطيط لدمج املوارد الوراثية 
 أو وثيقة مماثلة؟ة خطة تكيف وطني بلدكم: هل لدى 4السؤال 

 نعم، اسُتكملت 
 قيد اإلعداد 
 ال 
 غّي معروف 

الوطنية  التكي فتتضمن خطة  فهل، «نعم، اسُتكملت»هي  4: إذا كانت اإلجابة على السؤال 4-1السؤال 
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وحفظها يف قطاع واحد أو أكثر )يرجى وضع عالمة على  املستداماالستخدام 

 النحو املناسب(؟

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعةقطاعات 

 ال نعم

إذا كانت اإلجابة 
بنعم، يرجى اإلشارة إىل 

الوثيقة ووصفها  عنوان
 وتوفّي رابط هلا

    املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة 
    املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

    املوارد الوراثية احلرجية
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة 

 الالفقارايتو 
   

    املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 

 ؟بلدكم، ففي أي خطوة من العملية يوجد “قيد اإلعداد” 4:  إذا كانت اإلجابة على السؤال 4-2السؤال 
 ونطاقها التكي فحتديد إطار خطة  
  إجراء التقييمات املطلوبة ملواطن الضعف واملخاطر 
 تغّي  املناخحتديد التأثّيات املتوقعة ل 

 األخرى للتغيّيات حتديد التأثّيات املتوقعة 
 وتقييمها التكي فحتديد خيارات  
 املخاطر املتعلقة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وإدارهتاوضع عمليات متكررة لرصد  
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بوضع خطة تكيف وطنية حمددة بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، هل أدمج استخدام  بلدكمإذا مل يقم : 5السؤال 
 القطاعية األوسع نطاقاا أو تلك املشرتكة بني القطاعات؟  التكي فاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا يف خطط 

أو  حدد اخلطة القطاعية نعم قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 ال 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 

 الالفقارايتو 
   

    املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
    أخرى )يرجى تقدمي التفاصيل(مسائل 

 
 حمددة وطنياا؟إسهامات  بلدكموضع : هل 6ل السؤا

 نعم  □
 ال  □
صون املوارد الوراثية احملددة وطنياا ، فهل تتضمن اإلسهامات «نعم»هي  6 : إذا كانت اإلجابة على السؤال6-1السؤال 

 لقطاع واحد أو أكثر؟ابلنسبة املائية واستخدامها على حنو مستدام 
 قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 ال نعم

إذا كانت اإلجابة بنعم، 
 يرجى اإلشارة إىل عنوان

الوثيقة ووصفها وتوفّي رابط 
 هلا

    املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة 
    املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

    املوارد الوراثية احلرجية
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية 

 الالفقارايتالدقيقة و 
   

    املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
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صون املوارد الوراثية لألغذية دمج  بلدكم، فهل يعتزم «ال»هي  6: إذا كانت اإلجابة على السؤال 6-2السؤال 
 ا؟ يف تقريره التايل عن اإلسهامات احملددة وطنيا والزراعة واستخدامها على حنو مستدام 

 نعم  □
 ال □

الوطنية  يف خطة تكيفهبلدكم : أي من اجملاالت التالية ذات الصلة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة قد نظر فيها 7السؤال 
ا و/أو غّيها من اخلطط/االسرتاتيجيات الوطنية ذات القطاعية أو املشرتكة بني القطاعات، و/أو اإلسهامات احملددة وطنيا 

 الصلة ابملناخ؟
 يف املواقع الطبيعية وخارجها حتسني صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  □
  ذلك املواد اليت يتم صوهناغذية والزراعة وتقييمها، مبا يف حتسني توصيف املوارد الوراثية لأل □
 حتسني طرق حتديد وإاتحة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املناسبة لظروف معينة □
مع تكيف بشكل أفضل سالالت جديدة من احملتمل أن تو أنواع جمموعات و إدخال أصناف و  □

ة    اآلخذة يف التغّي/الظروف املتغّي 
 التنويعوالصمود من خالل  التكي فتعزيز قدرة نظام اإلنتاج على  □
اآلفات واألمراض إخضاع حتسني جودة دعم وتنظيم خدمات النظام اإليكولوجي مثل التلقيح و  □

 وتنظيم جودة املياهللوائح 
 تمن احملاصيل واحليواانجمموعات لرتبية أصناف وسالالت و  حمس نة أساليب استحداث □

 التكي ففضل قدرة على أ واألمساكالغاابت و 
  ونشر املعلوماتلبناء القدرات واإلرشاد  أساليب استحداث □
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعةزايدة الوعي بقيمة  □
 التحديدجماالت أخرى: يرجى  □
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تغّي  مع  التكي ف: ما هي جماالت إدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت تسليط الضوء عليها ابعتبارها مهمة 8السؤال 
ا و/أو اخلطط واالسرتاتيجيات و/أو اإلسهامات احملددة وطنيا  بلدكمالوطنية ل التكي فيف خطة  والتخفيف من وطأته املناخ

 الوطنية األخرى املتعلقة ابملناخ؟

قطاع املوارد الوراثية  
 لألغذية والزراعة

: التكي ف
 نعم/ال

: إذا التكي ف
كانت اإلجابة 

بنعم، يرجى 
 التحديد

التخفيف: 
 نعم/ال

التخفيف: إذا 
كانت اإلجابة 

بنعم، يرجى 
 التحديد

      التوصيف
       نتقاءاالستخدام املستدام واال

      الصون
احلصول على املوارد وتقاسم 

 منافعها
     

 
ترتيبات مؤسسية، مثل آلية تنسيق على املستوى القطري، لتعزيز دور املوارد ما يلزم من بلدكم : هل وضع 9السؤال 

 ؟والتخفيف من وطأته تغّي  املناخمع للتكيف ذية والزراعة يف التخطيط الوطين الوراثية لألغ
: التكي ف 

 نعم/ال
: إذا كانت التكي ف

يرجى اإلجابة بنعم، 
 التحديد

التخفيف: 
 نعم/ال

التخفيف: إذا 
كانت اإلجابة 

بنعم، يرجى 
 التحديد

الرتتيبات املؤسسية لـلموارد الوراثية لألغذية 
 والزراعة بشكل عام

    

 الرتتيبات املؤسسية للمكوانت القطاعية احملددة التالية من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة:
     املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة 

     املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
     املوارد الوراثية احلرجية 

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات 
  الالفقارايتاحلية الدقيقة و 

    

     املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
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الرتتيبات املؤسسية للمكوانت التالية من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة كجزء من الرتتيبات املؤسسية املنصوص 
 عليها يف االسرتاتيجيات/اخلطط األوسع للقطاع املعين:

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة 
)كجزء من خطة قطاع الثروة احليوانية 

 الزراعة، أو ما شابه ذلك( أو

    

املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة )كجزء 
من خطة تربية األحياء املائية أو مصايد 

 األمساك، أو ما شابه ذلك(

    

املوارد الوراثية احلرجية )كجزء من خطة 
الغاابت أو احلراجة الزراعية، أو ما شابه 

 ذلك(

    

لألغذية والزراعة من الكائنات املوارد الوراثية 
)كجزء من خطة  الالفقارايتاحلية الدقيقة و 

أوسع تتناول الكائنات الدقيقة والالفقارايت 
 يف قطاع األغذية والزراعة(

    

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )كجزء 
لزراعة أو إنتاج احملاصيل خاصة ابمن خطة 

 (أو البستنة، أو ما شابه ذلك

    

من قطاعات املوارد الوراثية لألغذية  عدد
شمل والزراعة )كجزء من خطة متكاملة ت

 قطاعات زراعية(عدة 

    

عدة قطاعات من املوارد الوراثية لألغذية 
ستخدام خاصة ابوالزراعة )كجزء من خطة 

 األراضي أو التنمية الريفية، أو ما شابه ذلك(

    

مواد ذات صلة ابلسياسات من أجل زايدة وعي صانعي السياسات بقيمة املوارد الوراثية لألغذية  بلدكم: هل أعد  10السؤال 
 والزراعة؟

 نعم  
 ال  

 نعم، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 10إذا كانت اإلجابة على السؤال 
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، بني حمتملة أو مقايضات ضاربأوجه آتزر أو ت، وطنية رمسية ات، وأدرج يف وثيقة سياسبلدكمهل حدد : 11السؤال 
من قطاعات املوارد  قطاع واحد أو أكثرلالتخفيف الوطنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة /التكي فسياسات وخطط 

 ؟فوجوانب أخرى للتخطيط الوطين للتكيف/التخفي الوراثية لألغذية والزراعة

قطاعات املوارد الوراثية لألغذية 
 والزراعة

كانت إذا   نعم  ال
اإلجابة بنعم، 
يرجى اإلشارة 

إىل الوثيقة 
)الرابط، 

 املرجع(

إذا كانت اإلجابة 
بنعم، حدد 

 السياسات/اخلطط

إذا كانت اإلجابة 
بنعم، فما هي 
أوجه التآزر أو 

أو ضارب الت
 املقايضات املعنية؟

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية 
 والزراعة 

     

لألغذية املوارد الوراثية املائية 
 والزراعة

     

      املوارد الوراثية احلرجية
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

الكائنات احلية الدقيقة  من
 الالفقارايتو 

     

املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
 والزراعة 

     

 
والتخفيف من  تغّي  املناخمع  التكي ف والزراعة يفيف اخلطط الوطنية املتعلقة مبسامهات املوارد الوراثية لألغذية : 12السؤال 

يرجى اإلجابة بنعم  ؟هل مت أخذ ما يلي يف االعتبار ،وطأته، أو يف إعداد السياسات أو اخلطط الوطنية حول هذا املوضوع
 ال، وتقدمي معلومات إضافية عند الطلب.  أو

 التخفيف التكي ف 
الوراثية احليوانية واملائية واحلرجية والنباتية خطط العمل العاملية احلالية للموارد 

وإطار العمل بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة )إضافة خطط عمل 
 عاملية جديدة عند اعتمادها( )يرجى التحديد(

  

   أمهية اتباع هنج متكامل عرب خمتلف قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
   جى التحديد(صكوك أخرى ذات صلة )ير 

املؤسسات املختلفة املشاركة يف توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا 
 واستخدامها )يرجى حتديد القطاع(
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 لتقارير حالة املواردالرتتيبات التعاونية اليت مت وضعها إلعداد التقارير القطرية 
 )يرجى حتديد القطاع( العامليف الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية واملائية 

  

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

 )يرجى التحديد(

  

 
 تغّير املناختنفيذ السياسات والربامج واملشاريع املتعلقة ب

 تغّي  املناخمع  التكي فاألنواع التالية من املشاريع املتعلقة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة و بلدكم : هل نفذ 13السؤال 
؟ يرجى إدراج مجيع املشاريع، مبا يف ذلك تلك اليت يضطلع هبا القطاع اخلاص أو املنظمات غّي والتخفيف من وطأته

 احلكومية مع شرح موجز أو رابط.

املوارد  
الوراثية 
 النباتية

املوارد  
الوراثية 
 احلرجية

املوارد 
الوراثية 
 احليوانية

املوارد 
الوراثية 

 املائية

املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة 

من الكائنات 
احلية الدقيقة 
 والالفقارايت

برامج تنمية القدرات ألصحاب املصلحة يف املوارد الوراثية 
 املناخ تغّي  لألغذية والزراعة و 

     

      محالت توعية اجلمهور
      االنتقاء والرتبية املستهدفةعمليات 

      برامج االختبار اجملتمعية للمواد اجلديدة
      أنشطة البحوث

      صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
      مشاريع أخرى

      مل يتم تنفيذ أي مشاريع
 هي نعم، يرجى التحديد. 13إذا كانت اإلجابة على السؤال 
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جماالت إدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التالية يف سياق  بلدكمأصحاب املصلحة يف /بلدكم: هل تناول 14السؤال 
 الوطنية واإلسهامات الوطنية احملددة؟ التكي ف، مبا يف ذلك تنفيذ خطة والتخفيف من وطأته تغّي  املناخمع  التكي ف

: التكي ف  
 نعم/ال

: إذا التكي ف
كانت اإلجابة 

بنعم، يرجى 
 التحديد

التخفيف: 
 نعم/ال

التخفيف: إذا 
كانت اإلجابة 

بنعم، يرجى 
 التحديد

 التوصيف

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية 
 والزراعة 

    

املوارد الوراثية املائية لألغذية 
 والزراعة

    

     املوارد الوراثية احلرجية
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

من الكائنات احلية الدقيقة 
 رايتاوالالفق

    

املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
 والزراعة 

    

االستخدام املستدام 
 نتقاءواال

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية 
 والزراعة 

    

املوارد الوراثية املائية لألغذية 
 والزراعة

    

     املوارد الوراثية احلرجية
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

من الكائنات احلية الدقيقة 
 رايتاوالالفق

    

املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
 والزراعة 

    

 الصون

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية 
 والزراعة 

    

املوارد الوراثية املائية لألغذية 
 والزراعة

    

     املوارد الوراثية احلرجية
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املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
من الكائنات احلية الدقيقة 

 رايتاوالالفق

    

املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
 والزراعة 

    

احلصول على املوارد 
 وتقاسم منافعها

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية 
 والزراعة 

    

املوارد الوراثية املائية لألغذية 
 والزراعة

    

     املوارد الوراثية احلرجية
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

من الكائنات احلية الدقيقة 
 الالفقارايتو 

    

املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
 والزراعة 

    

 
اإلجراءات املرتبطة خمتلف الضعف يف قدرته املؤسسية أو التقنية على اختاذ مواطن الثغرات و بلدكم : هل حدد 15السؤال 

والتخفيف من وطأته؟ إذا كانت اإلجابة  تغّي  املناخمع  التكي فابستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا يف سياق 
 الضعف اليت مت حتديدها؟مواطن بنعم، فما هي الثغرات و 

الثغرات  تقييم الثغرات
املؤسسية: 

 نعم/ال 

إذا كانت اإلجابة 
بنعم، يرجى حتديد 

الثغرات وتقدمي 
 تفاصيل عنها 

الثغرات الفنية: 
 نعم/ال 

إذا كانت اإلجابة 
بنعم، يرجى حتديد 

الثغرات وتقدمي 
 تفاصيل عنها 

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 بشكل عام

    

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية 
 والزراعة 

    

     املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
     املوارد الوراثية احلرجية

لألغذية والزراعة من املوارد الوراثية 
 الالفقارايتالكائنات احلية الدقيقة و 

    

املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
 والزراعة 
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 والتخفيف التكيرفتدابّي أتثّي التنفيذ على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و 
على حنو  هااستخدامو ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة صون اتقييماا ألثر ممارسات اإلدارة على  بلدكم: هل أجرى 16السؤال 
والتخفيف  تغّي  املناخخدمات النظم اإليكولوجية اليت توف رها، وحد د املمارسات األكثر مالءمة للتكيف مع  وعلىمستدام 

 وطأته، وأتكد من فعاليتها؟ من
نعم، تقييم شامل  قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 للقطاع أبكمله

نعم، ملمارسات 
إدارية معينة يف 

 ظروف معينة

حدد املمارسات 
 األكثر مالءمة

 ال

     املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة
     املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

     املوارد الوراثية احلرجية
الكائنات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من 

 الالفقارايتاحلية الدقيقة و 
    

     املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 هو نعم، يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن املمارسات املواتية. 16إذا كان اجلواب على السؤال 

 املذكورة يف األسئلة أعاله؟ برصد وتقييم أثر تنفيذ السياسات أو املشاريع أو الربامجبلدكم : هل قام 17السؤال 
 نعم  
 ال  

 بنعم، يرجى وصف كيفية رصد أتثّي السياسات أو املشاريع أو الربامج والنتائج. 17إذا كان اجلواب على السؤال 


