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 مقدمة -أواًل 

)اهليئة(، يف دورهتا العادية السابعة عشرة، من منظمة األغذية والزراعة  لوراثية لألغذية والزراعةطلبت هيئة املوارد ا -1
إعداد دراسةةة اسةةتقةةةائية عن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من أثري، لا يشةةمل 

النظم الربية والبحرية الةةةةةةادرة عن اهليئة اةكومية الدولية املعنية بتغري  مراعاة التقارير اخلاصةةةةةة بشةةةةةأنالفجوات املعرفية، مع 
  1.املناخ، وغريها من التقارير واملوارد ذات الةلة املتاحة، لا يف ذلك أمثلة من مناطق وقطاعات فرعية خمتلفة

اسةةةةةةةةةةةةةةةةتعرا  الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة،  وطلبت اهليئة من مجاعات العمل الفنية اةكومية الدولية التابعة هلا )مجاعات العمل( -2
 2توجيهات للهيئة بشةةةةةةةةةأن إعدادي.اتضةةةةةةةةةو أن ه يتوج ق إجراا تقييم عاملو لدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، إعطاا  وإذا

  3كما طلبت اهليئة من األمانة إعداد مشروع خطة عمل لكو تستعرضه مجاعات العمل التابعة هلا خالل دوراهتا املقبلة.
يقة حملة عامة عن عمل اهليئة السةةةةةةةةةةةةةةةابق بشةةةةةةةةةةةةةةةأن تغري املناخ، وتقدم النتائج الرئيسةةةةةةةةةةةةةةةية للدراسةةةةةةةةةةةةةةة وتقدم هذي الوث -3

ا يف عمل اهليئة بشةةةةةةةةةةةأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وتق   االسةةةةةةةةةةةتقةةةةةةةةةةةةائية، وتةةةةةةةةةةةةف كيف ينعك  تغري املناخ حاليً 
و بشةةةةةةةأن تغري املناخ. وترد تفاصةةةةةةةيل العمل املتعلق األنشةةةةةةةطة الغ قد ترغق اهليئة يف النظر فيها كجزا من عملها املسةةةةةةةتقبل

أنشةةطة منظمة األغذية والزراعة بشةةأن  بعنوانبعمل اهليئة يف إطار اسةة اتيجية تغري املناخ ملنظمة األغذية والزراعة يف الوثيقة 
 . 4بتغري املناخ

 معلومات أساسية –ا اثنيً 

ة عشةةةةةةةةةةةةةةرة  ةاجة إن تناول تغري املناخ يف إطار برانمج عملها أقر ت اهليئة يف دورهتا العادية الثاني، 2009يف عام  -4
نشةةرة عامة وصةةدرت   2011.6سةةلسةةلة من الدراسةةات القطاعية، ن شةةرت يف عام وأد ى ذلك إن إعداد  5املتعدد السةةنوات.

 2015.7تستند إن الدراسات القطاعية يف عام 
بشةةأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ، وافقت اهليئة على ضةةرورة وضةةع برانمج عمل 2011ويف عام  -5

ا إن العناصر األربعة الرئيسية التالية: االس اتيجيات والسياسات؛ واألدوات وطلبت من أمينها وضع ذلك الربانمج استنادً 
، اعتمدت اهليئة برانمج 2013 ويف عام 8والتكنولوجيا للموارد الوراثية وتغري املناخ؛ وإقامة الشةةةراكات؛ ورصةةةد التقدم احملرز.

اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم ، أقر ت اهليئة 2015ويف عام  9العمل بشةةةةةةةةةةةةةأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة.
ويف خالل العةةام  10)اخلطوط التوجيهيةةة(.إدراج التنوع الوراثو يف ختطيط التكيف مع تغري املنةةاخ على املسةةةةةةةةةةةةةةةةتوى الوط  

                                                   
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  29الفقرة  1
 .املرجع نفسه 2
 .Report-CGRFA/17/19ة من الوثيق 30الفقرة  3
 Inf.2-PGR-CGRFA/WG/10/21/7 الوثيقة  4

 .Report-CGRFA/12/09من الوثيقة  78الفقرة  5
 .60و 57و 56و 55و 54و 53و  48أنظر واثئق الدراسات األساسية رقم  6
 روما.أدوار املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.  –التكي ف مع تغري  املناخ . 2015منظمة األغذية والزراعة.  7
 .Report-CGRFA/13/11من الوثيقة  52الفقرة  8
 . Report-CGRFA/14/13 ن الوثيقةم 36الفقرة  9

 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  34الفقرة  10

http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf#page=11
http://www.fao.org/3/a-ak532e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb386e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb390e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb507e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb696e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb392e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb695e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm660e.pdf
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كمةا وافقةت اهليئةة على التنقيو املق     11، وافق مؤمتر املنظمةة على اخلطوط التوجيهيةة ودعةا البلةدان إن تنفيةذهةا.نفسةةةةةةةةةةةةةةةةةه
 2016.12-2015لربانمج عملها بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لف ة 

واملوارد الوراثية لألغذية بت اهليئة  لتقدم احملرز يف تنفيذ برانمج العمل بشةةةةةةةةةةةةةةةةأن تغري املناخ ، رح  2017ويف عام  -6
كما طلبت من منظمة األغذية   13والزراعة، وقررت دمج العمل بشةةةةةةةةةةةةةةةةأن تغري املناخ يف برانمج عملها املتعدد السةةةةةةةةةةةةةةةةنوات.

والزراعة ضةةةةةمان دمج عمل اهليئة بشةةةةةأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة بشةةةةةكل كامل يف ا طار االسةةةةة اتيجو 
  14تيجيتها بشأن تغري املناخ.للمنظمة واس ا

، طلبت اهليئة إعداد دراسةة اسةتقةةائية عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري 2019وكما ذ كر أعالي، يف عام  -7
  15لكو تسةةةةةةتعرضةةةةةةه مجاعات العمل التابعة هلا خالل دوراهتا املقبلة.املناخ، وطلبت من األمانة إعداد مشةةةةةةروع خطة عمل 

( 13 تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة لإلجرااات املتةةةةةةةلة  ملناخ )هدم التنمية املسةةةةةةتدامةل ة النهائيةومت وضةةةةةةع الةةةةةةةيغ
  16.(2017) وتنفيذ اس اتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تغري املناخ

 دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه –اثلثاً 

دور املوارد الوراثية  بعنوانالدراسةةةةةةةةةةةة االسةةةةةةةةةةةتقةةةةةةةةةةةةائية الواردة يف الوثيقة أعدت املنظمة  17اسةةةةةةةةةةةتجابة لطلق اهليئة، -8
وتسةةةةةةةةةةتند الدراسةةةةةةةةةةة االسةةةةةةةةةةتقةةةةةةةةةةةائية، الغ مت إعدادها . 18لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه

الةةةةةةةادرة منذ ذلك  املطبوعاتاملذكورة أعالي، ومراجعة  2015يف عام   لتعاون مع الشةةةةةةركاا، إن النشةةةةةةرة العامة الةةةةةةةادرة
االح ار العاملو املناخ بشةةةةأن  اةني. وهو أتخذ يف االعتبار التقارير اخلاصةةةةة الغ أعدهتا اهليئة اةكومية الدولية املعنية بتغري

                                                   
 . C 2015/REPمن الوثيقة  52الفقرة   11
 . Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  35الفقرة   12
 . Report Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  27الفقرة   13
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  27الفقرة   14
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  30الفقرة   15
 .PC 130/12 Supp.1؛ والوثيقة  PC 130/12الوثيقة   16
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  29الفقرة   17
 Inf.1-PGR-CGRFA/WG/10/21/7 الوثيقة  18

http://www.fao.org/3/a-mo153e.pdf
http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf#page=11
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.واحمليطات والغالم اجلل 20وتغري املناخ واألراضةةةةةةةو، 19درجة مئوية، 1.5لقدار  م أصةةةةةةةحا  وقد   21يدي يف ظل  مناخ متغري 
احملاصةةةةةةيل وتربية الثروة اةيوانية، وكذلك  حثون من اجلامعات واجلماعة االسةةةةةةتشةةةةةةارية  املةةةةةةةلحة الرئيسةةةةةةيون من صةةةةةةناعات

 للبحوث الزراعية الدولية، مدخالهتم.
وراثية لألغذية والزراعة وتركز الدراسةةةةة االسةةةةتقةةةةةائية بشةةةكل أسةةةةاسةةةةو على حالة االسةةةةتخدامات اةالية للموارد ال -9
تكييف القطاعات الزراعية مع تغري املناخ. كما تسةةةتكشةةةف رياثر تغري املناخ على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وأتخذ  يف

 يف االعتبار أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته.
ري املناخ على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وهو ال تزال قيد الدرس، وهناك إمجاع ومتت دراسةةةةةةةةةةةةةةةةة أتثريات تغ -10

علمو على أن هذي التأثريات سةةةةةةةةةةةةةةلبية للغاية. ومتلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة القدرة على املسةةةةةةةةةةةةةةامهة بشةةةةةةةةةةةةةةكل كبري 
اك وتربية األحياا املائية مع تغري املناخ، كما أهنا متتلك تكييف إنتاج احملاصةةةةةةيل والثروة اةيوانية والغا ت ومةةةةةةةايد األم يف

املسةةةامهة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ. ويف حني أن هناك العديد من األمثلة حول العامل الغ توضةةةو هذي  القدرة على
ات التكيف مع تغري املنةةةاخ ا من اسةةةةةةةةةةةةةةةة اتيجيةةةا مهمةةةً ا مكةةةانيةةةة، فةةة ن املوارد الوراثيةةةة لألغةةةذيةةةة والزراعةةةة ال تعترب عةةةادة جزاً 

ا منه. وتشةةةري الدراسةةةة االسةةةتقةةةةائية إن أن تفاصةةةيل التخفيف من ا مفروغً ا ما يتم اعتبارها أمرً والتخفيف من وطأته؛ وغالبً 
، وختلص إن أنه جيق عر  التوصةةيات أهنا م ابطة بشةةكل كبري مع وطأة تغري املناخ والتكيف معه ختتلف حبسةةق القطاع

من خالل منظور خاص بكل قطاع، مع االع ام أبن العديد من قضةةةةةةةةان تغري املناخ مشةةةةةةةة كة بني  بشةةةةةةةةأن السةةةةةةةةياسةةةةةةةةات
حني أن العديد من البلدان لديها سةةةةةةياسةةةةةةات معمول  ا تسةةةةةةمو بدمج االسةةةةةةتخدام املسةةةةةةتدام  القطاعات. ومع ذلك، يف

ناخ والتكيف معه، إال أهنا ال توفر سةةةةةةةةةةةةةةةةوى للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف اسةةةةةةةةةةةةةةةة اتيجيات التخفيف من وطأة تغري امل
 السياسات أو عن أتثريها. القليل من املعلومات حول تنفيذ هذي

كما خلةت الدراسة االستقةائية إن أنه جيق مواصلة تعزيز مسامهات توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  -11
ملناخ والتخفيف من وطأته يف مجيع القطاعات، حيث وصةةةوهنا وتربيتها واسةةةتخدامها بشةةةكل مسةةةتدام يف التكيف مع تغري ا

أن إمكانية اسةةةةةةتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه ال تزال غري مسةةةةةةتغلة 

                                                   
Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner, D. -V. Masson يف:السياسات.  . ملخص لةانعو2018املناخ. اهليئة اةكومي ة الدولي ة املعني ة بتغري   19

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

X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor & T. Waterfield, eds. . تقرير خاص درجة مئوي ة 1.5العاملو لقدار االح ار .
مئوي ة فوق مستونت ما قبل العةر الةناعو، واملسارات العاملي ة  درجة 1.5لقدار العاملو ( بشأن رياثر االح ار IPCC) للهيئة اةكومي ة العني ة بتغري املناخ

. املنظمة الفقر ذات الةلة النبعااثت غازات االحتباس اةراري، يف سياق دعم التةدي العاملو خلطر تغري املناخ، والتنمية املستدامة، وجهود القضاا على
 (./https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spmولي ة لألرصاد اجلوي ة، جينيف، سويسرا. )متا  أيًضا على الرابط: الد
 .Skea, E. Calvo Buendia, V. MassonP.R. Shukla, J-: يف. السياسات ملخص لةانعو. 2019بتغري املناخ. اهليئة اةكومي ة الدولي ة املعني ة   20

Delmotte, H.- O. Pörtner, D.C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey,  
S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi & J. Malley, eds. 

بشأن تغري املناخ، والتةح ر، وتدهور األراضو، وا دارة املستدامة لألراضو، واألمن الغذائو، وتدفقات تغري املناخ واألراضو: هو تقرير خاص للهيئة . 
  غازات االحتباس اةراري يف النظم ا يكولوجي ة األرضي ة.

 (.policymakers-for-https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary/ الرابط: متا  على)
دي يف ظل التقرير اخلاص للهيئة اةكومي ة الدولي ة املعني ة بتغري املناخ بشأن احمليطات والغالم اجللي. 2019بتغري املناخ.اهليئة اةكومي ة الدولي ة املعني ة   21

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

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

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

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary-for-policymakers/
https://www.ipcc.ch/srocc/
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العمل العاملية حد كبري. ومن وجهة نظر السةةياسةةات، خلةةةت الدراسةةة إن أن دمج ا جرااات املتعلقة بتغري املناخ يف  إن
 للهيئة والسياسات واالس اتيجيات الوطنية ذات الةلة هو وسيلة فعالة لتحقيق هذا اهلدم.

رغم وجود قدر متزايد من املعرفة العلمية املتاحة  ،و  ضةةةةةافة إن ذلك، خلةةةةةةت الدراسةةةةةة االسةةةةةتقةةةةةةائية إن أنه -12
ة وتكيف السةةةةةةةةةةةةةةالالت واألنواع معه بشةةةةةةةةةةةةةةكل عام، ف نه ال يوجد حول أتثري تغري املناخ على املوارد الوراثية لألغذية والزراع

سةةةةةةةةةوى القليل من البياانت حول حالة تنفيذ جهود التحسةةةةةةةةةني الوراثو الغ تسةةةةةةةةةتهدم القدرة على الةةةةةةةةةةمود يف وجه تغري 
ذلك، تفتقر بعض  ا. وعالوة علىا منها بشةةةأن حالة تب  املوارد الوراثية املقاومة للمناخ املسةةةتنبطة حديثً املناخ، والقليل جدً 

إن البياانت الشةةةةةةةةةاملة عن السةةةةةةةةةمات ذات الةةةةةةةةةةلة  لتكيف مع تغري نظم معلومات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اةالية 
موقع  نشةةةةر املادة الوراثية املناسةةةةبة يف ف ن إمكاانت التخفيف من وطأته، ويف حالة وجود معلومات عن السةةةةمات املناخ أو
وتعد نظم نشةةةةةةةةر البياانت بشةةةةةةةةأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتربيتها مجيعها مهمة لتطوير يشةةةةةةةةكل مشةةةةةةةةكلة.  معني قد

 اس اتيجيات التكيف والتخفيف الغ أتخذ يف االعتبار إمكاانت املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. 

 تغري املناخ ضمن عمل اهليئة –ا رابعً 

التابعة لعمل الشةةاملة لعدة قطاعات يف خطة العمل املتعددة السةةنوات يف حني أن تغري املناخ هو أحد مسةةارات ا -13
 ية. اتيف التقييمات العاملية القطاعية والةكوك السياس للهيئة، ف نه ينعك  أيًضا

 تغري املناخ والتقييمات العاملية للهيئة
وارد الوراثية لألغذية والزراعة وعلى تغري املناخ، وال سةةةةةةةةةةةةةةةيما رياثر تغري املناخ على امل تقارير حالة العاملتتناول مجيع  -14

ا، بدرجة أقل، التكيف مع تغري املناخ، ويف حالة املوارد الوراثية اةيوانية واملوارد الوراثية اةرجية أيضً  إدارهتا. وتتناول التقارير
 التخفيف من وطأة تغري املناخ. 

حةةالةةة التنوع البيولوجو والتقرير عن  22عةةة يف العةةاملحةةالةةة املوارد الوراثيةةة املةةائيةةة لألغةةذيةةة والزراالتقرير عن  يشةةةةةةةةةةةةةةةةريو  -15
تغري املناخ على أنه من بني الدوافع الرئيسةةية الغ تؤثر بشةةكل إن ، 2019اللذان ن شةةرا يف عام  23لألغذية والزراعة يف العامل،

ويناقش التقرير عن حالة  الزراعة.مباشر على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة والتنوع البيولوجو لألغذية و  مباشر وغري
التنوع البيولوجو لألغذية والزراعة يف العامل العديد من جوانق الروابط بني التنوع البيولوجو وتغري املناخ، لا يف ذلك األطر 

الغ تنظم  واألسةةةةاسةةةةية والقانونية يف هذا ا ال ودور التنوع البيولوجو لألغذية والزراعة يف توفري خدمات النظام ا يكولوج
التقرير عن حةالةة املوارد الوراثيةة املةائيةة لألغةذيةة والزراعةة يف العةام االحتيةاجةات والثغرات املتعلقةة حبف  املوارد  املنةاخ. ودةدد

 الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتطويرها واستخدامها بشكل مستدام، والغ جيق معاجلتها يف ما يتعلق بتغري املناخ.  
التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية ا، مثل سةةةألة تغري املناخ يف التقارير املسةةةتقبلية أيضةةةً وسةةة د م -16

إعداد التقارير القطرية للتقرير الثالث عن حالة املوارد ا. وتشةةةةةةةةري الوثيقة ذات الةةةةةةةةةلة بعنوان الذي يتم إعدادي حاليً  والزراعة
وتةدعو البلةدان إن ا جةابةة  2012االهتمةام املتزايةد بتغري املنةاخ منةذ عةام  إن 24،راعةة يف العةاملالوراثيةة النبةاتيةة لألغةذيةة والز 

السةةةةةةةةةةةةؤالني التاليني: تكيف أثرت اسةةةةةةةةةةةةتجا ت املزارعني لتغري املناخ على إدارة املزرعة واسةةةةةةةةةةةةني املوارد الوراثية النباتية  على

                                                   
22  EN.pdf5256en/CA5256ca/3http://www.fao.org/ 
23  dfEN.p3129en/CA3129ca/3http://www.fao.org/ 
 .Inf.1-CGRFA/17/19/9.4الوثيقة   24
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؟ت و  ضافة إن ذلك، ستتا  للبلدان الفرصة لإلبالغ عن دور ظتهامت ت مالحلألغذية والزراعة؟ وما هو االجتاهات الغ 
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته يف تقاريرها السةةردية املوجزة. واتوي 

 على أداة التحقق الوراثية اةرجية لألغذية والزراعة اخلطوط التوجيهية  عداد التقارير القطرية للتقرير الثاين عن حالة املوارد 
: تعدد البلدان الغ أدجمت صةةةةةةون املوارد الوراثية اةرجية واسةةةةةةتخدامها يف اسةةةةةة اتيجياهتا الوطنية للتكي ف مع 3-1-4- ا

  25تغري املناخت.

 تغري املناخ والةكوك السياسية التابعة للهيئة
مهية يف الةكوك السياسية الغ أعدهتا اهليئة استجابًة للتقييمات العاملية. ا متزايد األيلعق تغري املناخ دورً  -17

خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اةيوانية، على سبيل املثال، إن تغري املناخ يف اهلدم طويل األجل  ال األولوية  وتشري
ومع ذلك، ف ن تنفيذ  26)الةون(. 3ولوية االس اتيجية )االستخدام املستدام والتنمية( ويف مقدمة جمال األ 2 االس اتيجية

  27ا يف الرصد املستمر لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اةيوانية.األنشطة املتعلقة بتغري املناخ غري مدرج حاليً 
ا العادية السادسة وعند استعرا  خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اةيوانية، دعا كل من اهليئة، يف دورهت -18

 ةالوطني اخلططاألعضاا إن دمج التنوع الوراثو اةيواين يف  3/2017،29ومؤمتر منظمة األغذية والزراعة، يف القرار  28عشرة،
للتكيف مع تغري املناخ، ومعاجلة إمكاانته يف كل من جهود التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه، وطلبا من املنظمة 

دم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اةيوانية ومدى مالامتها وتوجهاهتا يف ضوا التحدنت استعرا  التق
ا يف الندااات املستقبلية ا مهمً ا دورً والفرص اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية اةيوانية. وقد يلعق تغري املناخ أيضً 

   30لوجق اس اتيجية التمويل اخلاصة بتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اةيوانية. املوجهة لتقدمي اق احات
 13اتوي خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على إشارات إن تغري املناخ يف و  -19
 31ام والةون، وبناا قدرات مؤسسية وبشرية مستدامة.ا ذات أولوية عاملية بشأن االستخدام املستدنشاطً  18أصل  من
مشروع أو  32املؤشرات املركبة األرفع مستوى لغانت املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةذلك، ال يشري أي من  ومع

 33اتية لألغذية والزراعة،الةيغة املنقحة  عداد التقارير من أجل رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النب
 إن تغري املناخ. 

 ا.  يف مجيع جماالت األولوية االس اتيجية اخلاصةوتشري خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اةرجية إن تغري املناخ  -20
ل ا دارة السليمة تدعم التكيف مع تغري املناخ واةد  من رياثري من خال-14و  ضافة إن ذلك، تعاجل األولوية االس اتيجية 
مسألة تغري املناخ على وجه التحديد. وهو تشري إن املخاوم اةالية  -34واالستخدام املستدام للموارد الوراثية اةرجيةت

                                                   
 .Inf.1-CGRFA/17/19/10.3الوثيقة   25
26  e.pdf1404a-a/3http://www.fao.org/ 
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 ألصحا  املتزايدة بشأن تغري املناخ وأتثرياته على النظم ا يكولوجية، وكيف يشكل أداا نظم ا نتاج املرتبطة  لغا ت ادنً 
يف ما يتعلق إبدارة املوارد الوراثية اةرجية لفهم أنواع الغا ت وريليات التكيف اخلاصة  ا بشكل أفضل.  املةلحة

ا مدى دمج صون املوارد أيضً  35األدوات الغ اعتمدهتا اهليئة لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اةرجية وتتبع
وعالوة على ذلك، ف ن اس اتيجية التمويل يات التكيف الوطنية مع تغري املناخ. الوراثية اةرجية واستخدامها يف اس اتيج

تشجع البلدان على تعميم صون املوارد الوراثية اةرجية وتطويرها  36لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اةرجية
يف القائم على الغا ت وتدابري التخفيف واستخدامها يف إجرااات واسعة وشاملة تقودها البلدان هتدم إن تعزيز التك

 وطأة تغري املناخ. من
 وثيقةال تتناول الةكوك السياسية املستقبلية التابعة للهيئة مسألة تغري املناخ بقدر كبري من التفةيل. وتشري وقد -21
الغ مت وضعها  37ملمكنة،املشروع املنقو لوثيقة تقدير االحتياجات وا جرااات ا –التنوع البيولوجو لألغذية والزراعة  عن

عن حالة التنوع البيولوجو لألغذية والزراعة يف العامل، إن تغري املناخ يف أماكن متعددة، لا يف ذلك األساس  للتقريراستجابة 
مشروع  )إدارة التنوع البيولوجو لألغذية والزراعة(. و ملثل، ف ن 2املنطقو واألهدام وضمن جمال األولوية االس اتيجية 

خطة العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، الذي ستنظر فيه اهليئة يف دورهتا العادية الثامنة عشرة 
الةلة  القادمة، يوفر فرصة لالتفاق على ا جرااات املتعلقة بتغري املناخ، لا يف ذلك دمج املعلومات عن السمات ذات

 خ والتكيف معه يف نظام املعلومات اجلديد للموارد الوراثية املائية.  لتخفيف من وطأة تغري املنا 

 مشروع خطة عمل بشأن تغري املناخ –ا خامسً 

اهليئة يف دورهتا العادية السادسة عشرة إبدماج عملها بشأن تغري املناخ يف برانمج يف ضوا القرار الةادر عن  -22
تقبلو بشأن تغري املناخ كمسار عمل يف خطة العمل املتعددة السنوات. عملها املتعدد السنوات، ينبغو أن ينعك  العمل املس

 برانمج العمل املتعدد السنوات.األول مشروع منقو عن مسار العمل بشأن تغري املناخ يف  املرفق ويرد يف
اعة، وتغري املناخ وادث التفاعالت بني التنوع البيولوجو لألغذية والزراعة، لا يف ذلك املوارد الوراثية لألغذية والزر  -23

يزال  على املستوى الوراثو ومستوى األنواع ومستوى نظام ا نتاج. وبنااً على نتائج الدراسة االستقةائية، من الواضو أنه ال
هناك العديد من الفجوات املعرفية حول التفاعالت على مجيع املستونت. وتظهر الدراسة، على وجه اخلةوص، أن هناك 

البياانت واملعلومات املتعلقة  ملستوى الوراثو ويف ما يتعلق بربامج يف فجوات الزيد من البحوث لسد حاجة إن إجراا امل
 ال بية املتعلقة بتغري املناخ يف القطاعني العام واخلاص.

بعض البلدان لديها سياسات مطبقة لدمج االستخدام املستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف  أن  مع و  -24
رااات بشأن تغري املناخ، ف ن املعلومات املتعلقة بتنفيذ هذي السياسات وأتثريها اندرة. وميكن أن توفر عملية إعداد ا ج

التقارير الغ اركها الدولة نظرة عامة عاملية أفضل على السياسات الوطنية وتنفيذها، كما ستشكل فرصة للبلدان ملراجعة 
  ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة على املستوى الوط . سياساهتا وبراجمها املناخية املتعلقة

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

 .CGRFA-16/17/20الوثيقة   35
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  املرفق دال  36
 . BFA-CGRFA/NFP-2/21/2 لوثيقة  املرفق األول  37
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 ةتطوير هنج مش ك ملعاجلة مسألة تغري املناخ يف التقييمات العاملية والةكوك السياسية التابعة للهيئ

ية التابعة للهيئة  لفعل إن تغري املناخ، وإن كان ذلك بدرجات اتتشري التقييمات العاملية والةكوك السياس -26
متفاوتة. وقد ترغق اهليئة يف اديد هنج مش ك جلميع القطاعات، لا يف ذلك التنوع البيولوجو لألغذية والزراعة، حول 

 ية املستقبلية.اتوالةكوك السياس كيفية معاجلة مسألة تغري املناخ يف التقييمات

 استبياانت البلدان وأصحا  املةلحة بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة
االتةال الوطنية تعبئته. ويتضمن  جهاتيرد يف املرفق الثاين  ذي الوثيقة، مشروع منوذج استبيان وط  يتعني على  -27

ومات عن األنشطة على املستوى القطري املتعلقة بدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أسئلة عن تنفيذ السياسات وجيمع معل
يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته، لا يف ذلك ا جرااات املتعلقة بتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية. وميكن 

يد من التفاصيل عن تنفيذ هن ج وممارسات تغري املناخ استبياانت أصحا  املةلحة ا ضافية على اةةول على املز أن تركز 
ذات الةلة. وميكن أن تساعد نتائج االستبيان على استكمال املعلومات الغ مت مجعها حىت اآلن من خالل أطر املراقبة 

لة املناخ  ستمرار لتنفيذ خطط العمل العاملية، وتكون لثابة خطة أساس لتقارير حالة العامل املستقبلية لكو تتم معاجلة مسأ
 يف مجيع تقييمات اهليئة. 

 نشر الدراسة االستقةائية
بعد استعراضها من قبل مجاعات العمل واهليئة، من املتوقع أن ي نشر مشروع الدراسة االستقةائية كوثيقة من  -28

العامل أو يف الة اةتقارير ل اصة  لقطاعات من الدراسة أساًساواثئق منظمة األغذية والزراعة. وميكن أن تشكل املواضيع اخل
 الدراسات املواضيعية الداعمة هلا.

 مراجعة اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم دمج التنوع الوراثو يف التخطيط الوط  للتكيف مع تغري املناخ
، 2015، على التكيف. ومع ذلك، منذ عام 2015الغ اعتمدهتا اللجنة يف عام  38تركز اخلطوط التوجيهية، -29
ويشدد كالمها  39تغري املناخ،اخلاصة بماد عمل كورونيفيا املش ك بشأن الزراعة واس اتيجية منظمة األغذية والزراعة اعت مت

 حبيثدور قطاعات الزراعة يف التخفيف من رياثر تغري املناخ. وقد يتطلق ذلك مراجعة للخطوط التوجيهية الطوعية على 
 .من التأثريات تشمل التخفيف

 لتنوع البيولوجو لألغذية والزراعة، لا يف ذلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، يف عمل املنظمة بشأناسني تكامل ا
 تغري املناخ 

دعم منظمة األغذية والزراعة لإلجرااات املتةلة  ملناخ )هدم التنمية املستدامة الذي أجري عن   لنظر إن التقييم -30
، قد ترغق اهليئة يف أن توصو املنظمة إبدماج (2017) والزراعة اخلاصة بتغري املناخ منظمة األغذية اس اتيجية( وتنفيذ 13

 قضان التنوع البيولوجو لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  لكامل يف عملها املستقبلو بشأن تغري املناخ.

                                                   
38  e.pdf4940e/i4940i/3http://www.fao.org/ 
39  e.pdf7175i-a/3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/i4940e/i4940e.pdf
http://www.fao.org/3/i4940e/i4940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf
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 التوجيهات املطلوبة –ا سادسً 

 لا يلو:  يف القيامالعمل مجاعة قد ترغق  -31
ا  لدراسة االستقةائية عن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف علمً  األخذ ((1

 أبن تطلق اهليئة من املنظمة نشرها؛ وأن توصومن وطأته 
ى النحو الوارد يف املرفق مشروع مسار العمل بشأن تغري املناخ يف برانمج العمل املتعدد السنوات، عل استعرا  ((2

 اهليئة أبي تغيريات قد تكون مطلوبة؛ وأن توصواألول  ذي الوثيقة، 
االستبيان القطري بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، على النحو الوارد يف املرفق  استعرا  ((3

 .يف نسخة منقحة الثاين  ذي الوثيقة، والطلق إن األمانة أبن تدمج تعليقاهتا
 العمل أبن توصو اهليئة لا يلو:مجاعة كما قد تود  -32

تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، والطلق من املنظمة تعميم  بشأناالستبيان القطري  استعرا  ((1
 ها؛االستبيان على البلدان وعر  النتائج على الدورات القادمة جلماعات العمل واهليئة، للنظر في

لدعم إدماج التنوع الوراثو يف التخطيط الوط  للتكيف  من املنظمة مراجعة اخلطوط التوجيهية الطوعية الطلق ((2
 مع تغري املناخ واق ا  التغيريات، حسق االقتضاا، لتنظر فيها مجاعات العمل واهليئة؛

غذية والزراعة حول كيفية معاجلة مسألة من املنظمة وضع هنج مش ك جلميع قطاعات املوارد الوراثية لأل الطلق ((3
 تغري املناخ يف التقييمات والةكوك السياسية املستقبلية، لتنظر فيها مجاعات العمل واهليئة؛

من املنظمة أبن أتخذ التنوع البيولوجو لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة بعني االعتبار  الطلق ((4
 املستقبلو بشأن تغري املناخ. بشكل كامل يف عملها
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 املرفق األول

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

الدورة الثانية 
 والعشرون

2029 

الدورة احلادية 
 والعشرون

2027 

 الدورة العشرون

2025 

 الدورة التاسعة عشرة

2023 

ة الدورة الثامن
 عشرة

2021 

 

استعرا  العمل بشأن 
تغري املناخ واملوارد 

 الوراثية لألغذية والزراعة

متابعة االستبيان  
الوراثية  املوارد بشأن

لألغذية والزراعة 
 وتغري املناخ

 

نتائج االستبيان 
املوارد  بشأنالقطري 

الوراثية لألغذية 
 والزراعة وتغري املناخ

 
استعرا  اخلطوط 
التوجيهية الطوعية 

 املنقحة

استعرا  العمل 
بشأن تغري املناخ 
واملوارد الوراثية 
 لألغذية والزراعة

 تغري املناخ
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 املرفق الثاين

 مشروع استبيان بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري املناخ
 

ا أمهيتها يف نف  الوراثية لألغذية والزراعة يف العامل، ولكنه يربز أيضً يطر  تغري املناخ ادنت جديدة أمام إدارة املوارد 
دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف وأشارت الدراسة االستقةائية بشأن الوقت. 

يان اةايل املوجه إن اةكومات الوطنية أن التفاصيل اخلاصة بتغري املناخ ختتلف حبسق القطاع. ويهدم االستب إنمعه 
إن مجع املعلومات على املستوى القطري حول األنشطة املتعلقة بدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري 

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

 
جرد ةالة صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اةالية يف سياق التكيف مع تغري تقييم/ية : هل أجرى بلدك عمل1السؤال 

؟ يرجى ا شارة إن من اختذ واملخاطرالقوة والضعف والفرص  واطنن وطأته، وهل تضمن ذلك اليالً ملاملناخ والتخفيف م
 ومىت مت  ذلك؟ –ظمات ا تمع املدين جهة حكومية، جهة حبث، منظمة غري حكومية/منظمة من من –ا جراا 

 ال
إذا كانت ا جابة 
 نعم، فمن ومىت؟

نعم، عملية 
 تقييم فقط

واليل تقييم نعم، عملية 
واطن القوة والضعف مل

 والفرص واملخاطر
 

املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية     
 والزراعة

املوارد الوراثية املائية لألغذية     
 والزراعة

 وارد الوراثية اةرجيةامل    
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة     

من الكائنات اةية الدقيقة 
 والالفقارنت

املوارد الوراثية النباتية لألغذية     
 والزراعة
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 نعم، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 1إذا كانت ا جابة على السؤال 
الغ مت اديها  واستخدامها ةون املوارد الوراثية لألغذية والزراعةملتةلة باخاوم امل: هل ضمن بلدك معاجلة 2السؤال 

ألهدام ا منائية الوطنية يف ا االت ذات الةلة، مثل األمن الغذائو اخالل عملية التقييم/اجلرد، مع األخذ بعني االعتبار 
 والتغذية والةحة والتنمية الريفية وإدارة البيئة؟

  نعم ال
 لوراثية اةيوانية لألغذية والزراعةاملوارد ا  
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  
 املوارد الوراثية اةرجية  
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات اةية الدقيقة والالفقارنت  
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  

 
 نعم، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 2ؤال إذا كانت ا جابة على الس

ثر ممارسات ا دارة على االستخدام املستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا تقييًما ألبلدك  أجرى: هل 3 السؤال
لتخفيف خدمات النظم ا يكولوجية الغ توف رها، وحد د املمارسات األكثر مالامة للتكيف مع تغري املناخ وا وعلى
 وطأته، وأتكد من فعاليتها؟ من

حدد املمارسات  ال
 األكثر مالامة

نعم، ملمارسات إدارة 
 معينة ويف ظروم معينة

نعم، تقييم شامل 
 للقطاع أبكمله

 

املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية     
 والزراعة

املوارد الوراثية املائية لألغذية     
 والزراعة

 اةرجية املوارد الوراثية    

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة     
الكائنات اةية الدقيقة  من

 والالفقارنت
املوارد الوراثية النباتية لألغذية     

 والزراعة
 نعم، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 3إذا كانت ا جابة على السؤال 
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اليالً لسيناريوهات تغري املناخ اةايل واملستقبلو يف ما يتعلق هل أجرى بلدك، خالل السنوات اخلمسة املاضية،  :4السؤال 
 لتأثري املتوقع على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، إما على نطاق وط  أو عرب دراسات حملية، مع مراعاة اهتمامات 

ريفية؟ إذا كانت ا جابة نعم، يرجى قطاعات املوارد الوراثية املختلفة واآلاثر االجتماعية واالقتةادية على ا تمعات ال
 ، منظمة غري حكومية/منظمة من منظمات ا تمع املدين.يةجهة حكومية، جهة حبث –ا شارة إن من اختذ ا جراا 

إذا كانت ا جابة  ال
 من؟فنعم، 

نعم، على املستوى 
 احمللو

نعم، على املستوى 
  الوط 

املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية     
 الزراعةو 

املوارد الوراثية املائية لألغذية     
 والزراعة

 املوارد الوراثية اةرجية    
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من     

الكائنات اةية الدقيقة 
 والالفقارنت

املوارد الوراثية النباتية لألغذية     
 والزراعة

 
 مي املزيد من املعلومات.نعم، يرجى تقد 4إذا كانت ا جابة على السؤال 

ا للمخاطر وأوجه الضعف الستخدام املوارد الوراثية : هل أجرى بلدك، خالل السنوات اخلم  املاضية، تقييمً 5السؤال 
 –لألغذية والزراعة وصوهنا يف ما يتعلق بتغري املناخ؟ إذا كانت ا جابة نعم، يرجى ا شارة إن من اختذ ا جراا 

 ، منظمة غري حكومية/منظمة من منظمات ا تمع املدين.يةحكومية، جهة حبث جهة
  نعم إذا كانت ا جابة نعم، فمن؟ ال
 املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية والزراعة   
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة   
 املوارد الوراثية اةرجية   
ئنات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكا   

 اةية الدقيقة والالفقارنت
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   
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 نعم، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 5إذا كانت ا جابة على السؤال 
وراثية : هل حدد بلدك الثغرات وأوجه الضعف يف القدرة على اختاذ ا جرااات املختلفة املرتبطة  ستخدام املوارد ال6السؤال 

لألغذية والزراعة وصوهنا يف سياق التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته؟ إذا كانت ا جابة نعم، فما هو الثغرات 
 وأوجه الضعف الغ مت اديدها؟

التخفيف: إذا كانت 
ا جابة نعم، يرجى 

 التحديد

 التخفيف: 
 نعم/ال

التكيف: إذا كانت 
ا جابة نعم، يرجى 

 التحديد

 : التكيف
 نعم/ال

 

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

 
 : ما هو ا االت الغ أخذها بلدك يف االعتبار يف خطة التكيف الوطنية اخلاصة به، من بني ا االت التالية؟7السؤال 

 غذية والزراعة يف املواقع الطبيعية وخارجهااسني صون املوارد الوراثية لأل   
 الغ يتم صوهنااملواد توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقييمها، لا يف ذلك اسني    

 اسني طرق اديد وإاتحة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املناسبة للظروم املعينة    
ا مع الظروم من احملتمل أن تكون أكثر تكيفً  ت جديدةإدخال أصنام وأنواع وأصنام وسالال   

 املتغرية  
 تعزيز قدرة نظام ا نتاج على التكيف والةمود من خالل التنويع  
 خدمات النظام ا يكولوجو مثل التلقيو وتنظيم اآلفات واألمرا  اسني جودة دعم وتنظيم   
 وتنظيم جودة املياي  
  جديدة من احملاصيل والثروة اةيوانية صنام وسالالت وأنواعتطوير طرق أفضل ل بية أ  
 والغا ت واألماك  
 تطوير طرق لبناا القدرات وا رشاد ونشر املعلومات  
 زندة الوعو بقيمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  
 جماالت أخرى: يرجى التحديد  
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ة بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؟ هل حدد بلدك ا جرااات وجد يف بلدك خطة تكيف وطنية حمددت: هل 8السؤال 
الالزمة لدعم صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامه، مع مراعاة فرص ا جرااات املنسقة عرب قطاعات املوارد 

 الوراثية لألغذية والزراعة؟ 
 كملتنعم، است    
 قيد ا عداد  
 ال  

 تنعمت، يرجى ا شارة إن عنوان الوثيقة ووصفها وتوفري  8إذا كانت ا جابة على السؤال  :1-8السؤال   
 رابط هلا. 

تقيد ا عدادت، عند أي خطوة من خطوات خطة التكيف للموارد  8: إذا كانت ا جابة على السؤال 2-8السؤال 
 يوجد بلدك؟الوراثية لألغذية والزراعة 

 نطاقهااديد إطار خطة التكيف و    
 الضعف واملخاطر املطلوبة ملواطن تقييمات الإجراا    
 اديد التأثريات املتوقعة للتغيريات األخرى   
 اديد التأثري ا ضايف املتوقع لتغري املناخ   
 اديد خيارات التكيف وتقييمها   
 والزراعة  لرصد املخاطر املتعلقة  ملوارد الوراثية لألغذية متكررةإنشاا عمليات    
 وإدارهتا   

 تالت، ف ذن: 8إذا كانت ا جابة على السؤال 
: إذا مل يقم بلدك بوضع خطة تكيف وطنية حمددة بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، هل أدمج استخدام 9السؤال 

 ك املش كة بني القطاعات؟ا أو تلاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا يف خطط التكيف القطاعية األوسع نطاقً 

حدد اخلطة القطاعية أو  ال
  نعم اخلطة املش كة بني القطاعات

 املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية والزراعة   
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة   
 املوارد الوراثية اةرجية   
اةية الدقيقة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات    

 والالفقارنت
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   
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ا للتكيف مع تغري املناخ : ما هو جمال )ا االت( إدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة الذي يعتربي بلدك مهمً 10السؤال 
 والتخفيف من وطأته؟

التخفيف: إذا 
كانت ا جابة 

نعم، يرجى 
 التحديد

 التخفيف: 
 نعم/ال

التكيف: إذا 
كانت ا جابة 

نعم، يرجى 
 التحديد

 التكيف: 
 نعم/ال

قطاع املوارد الوراثية 
 لألغذية والزراعة

 

 التوصيف     
املستدام االستخدام      

 واالختيار
 الةون     
املوارد وتقاسم  اةةول على     

 منافعها
 

سسية الالزمة لتعزيز دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخطيط الوط  : هو وضع بلدك ال تيبات املؤ 11السؤال 
 للتكيف والتخفيف؟

التخفيف: إذا كانت 
ا جابة نعم، يرجى 

 التحديد

 التخفيف: 
 نعم/ال

التكيف: إذا كانت 
ا جابة نعم، يرجى 

 التحديد

 التكيف: 
 نعم/ال

 ترتيبات مؤسسية ملا يلو:

ية لألغذية والزراعة املوارد الوراث    
 بشكل عام

املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية     
 والزراعة

املوارد الوراثية املائية لألغذية     
 والزراعة

 املوارد الوراثية اةرجية    
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من     

الكائنات اةية الدقيقة 
 والالفقارنت

لنباتية لألغذية املوارد الوراثية ا    
 والزراعة
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 نعم، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 11إذا كانت ا جابة على السؤال 
: هل أعد  بلدك مواد ذات صلة  لسياسات من أجل زندة وعو صانعو السياسات بقيمة املوارد الوراثية لألغذية 12السؤال 

 والزراعة؟ 
 نعم  
 ال  

 نعم، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات. 12إذا كانت ا جابة على السؤال 
، بني خطة التكيف/التخفيف الوطنية املقايضاتهل حدد بلدك أوجه التآزر احملتملة، أو أوجه التعار  أو  :13السؤال 

للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واجلوانق األخرى للتخطيط الوط  للتكيف/التخفيف، وهل أدرج ذلك يف أي من واثئق 
 لسياسات الوطنية الرمية؟ا

إذا كانت ا جابة نعم، 
فما هو أوجه التآزر أو 

املقايضات ذات 
 الةلة؟

إذا كانت ا جابة نعم، 
حدد السياسة/اخلطة 

أو املش كة بني  القطاعية
 القطاعات

 ال نعم

 

املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية     
 والزراعة

 ية والزراعةاملوارد الوراثية املائية لألغذ    
 املوارد الوراثية اةرجية    
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من     

 الكائنات اةية الدقيقة والالفقارنت
املوارد الوراثية النباتية لألغذية     

 والزراعة
 

التكيف  وراثية لألغذية والزراعة يفلسامهات املوارد ال ةاملتعلق ةالوطني اخلططهل مت أخذ ما يلو يف االعتبار، يف  :14السؤال 
 مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته، أو يف إعداد السياسات أو اخلطط الوطنية حول هذا املوضوع؟

  التكيف التخفيف
 اخلةائص املختلفة للموارد الوراثية وصوهنا واستخدامها )يرجى اديد القطاع(  
اثية اةيوانية واةرجية والنباتية خطط العمل العاملية اةالية للموارد الور   

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

ال تيبات التعاونية الغ مت وضعها  عداد التقارير القطرية لتقارير حالة املوارد   
 الوراثية النباتية واةيوانية واةرجية واملائية العاملية )يرجى اديد القطاع(

تربط قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ال تيبات املؤسسية املختلفة الغ   
 لكياانت أو الوكاالت الوطنية املعنية  لزراعة والبيئة والةحة والتخطيط 

 )يرجى التحديد(
 

هل أنشأ بلدك ريلية تنسيق على املستوى القطري لإلشرام على ختطيط التكيف الوط  للموارد الوراثية لألغذية : 15السؤال 
 نسيقه، عرب صكوك حمددة تركز على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو كجزا من خطط أوسع؟والزراعة وت

نعم، يرجى  ال
  التحديد

 املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية والزراعة  
 املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية والزراعة املدرجة يف خطة قطاع الزراعة والثروة اةيوانية  
 رد الوراثية املائية لألغذية والزراعةاملوا  
املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة املدرجة يف خطة تربية األحياا املائية أو مةايد   

 األماك
 املوارد الوراثية اةرجية  
 املوارد الوراثية اةرجية املدرجة يف خطة الغا ت واةراجة الزراعية  
 غذية والزراعة من الكائنات اةية الدقيقة والالفقارنتاملوارد الوراثية لأل  
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف خطة الزراعة والبستنة  
غطو مت تضمني العديد من قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف خطة متكاملة ت  

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

 األراضو أو التنمية الريفية
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اخلطط الوطنية للتخفيف من األثر هل أنشأ بلدك ريلية تنسيق على املستوى القطري لإلشرام على تنفيذ  :16السؤال 
ة لألغذية والزراعة وتنسيقه، عرب صكوك حمددة تركز على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو كجزا ملوارد الوراثي لنسبة إن ا

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

 وة اةيوانيةوالثر 
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  
املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة املدرجة يف خطة تربية األحياا   

 املائية أو مةايد األماك
 املوارد الوراثية اةرجية  
 املوارد الوراثية اةرجية املدرجة يف خطة الغا ت واةراجة الزراعية  
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات اةية الدقيقة   

 والالفقارنت
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف خطة الزراعة   

 والبستنة
راعة مت تضمني العديد من قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والز   

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

 خطط استخدام األراضو أو التنمية الريفية يف
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تغري املناخ،  : هل نفذ بلدك األنواع التالية من املشاريع املتعلقة بةون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والتكيف مع17السؤال 
سواا على املستوى الوط  أو عرب الدراسات احمللية؟ يرجى إدراج مجيع املشاريع، لا يف ذلك تلك الغ يضطلع  ا القطاع 

 اخلاص أو املنظمات غري اةكومية؟
املوارد الوراثية 
من الكائنات 
اةية الدقيقة 
 والالفقارنت

املوارد 
 الوراثية املائية 

املوارد 
 الوراثية

 اةيوانية 

املوارد الوراثية 
 اةرجية 

املوارد 
الوراثية 
 النباتية 

 

برامج تنمية القدرات لألطرام املعنية      
 ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري 

 املناخ
 محالت توعية اجلمهور     
 االنتقاا وال بية املستهدفة     
 ديدةبرامج االختبار ا تمعية للمواد اجل     
 أنشطة البحوث     
 صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة     
 مشاريع أخرى     
 مل يتم تنفيذ أي مشاريع     

 
 نعم، يرجى التحديد. 17إذا كانت ا جابة على السؤال 

 الي وتقييم أتثريها؟: هل قام بلدك برصد تنفيذ السياسات أو املشاريع أو الربامج املذكورة يف األسئلة أع18السؤال 
 نعم  
 ال  

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


