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 المرفق دال

 1(2017-2013) برنامج العمل بشأن تغير المناخ والموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

تسليماً بأن برنامج عمل الهيئة ال يخل بالجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ في إطار اتفاقية األمم 
؛ لبرنامج أمريهالمتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وأن برنامج العمل سيمتنع عن تقديم توصيات 

 العمل هدفان:
 

والزراعة في مجال األمن الغذائي تعزيز فهم أدوار وأهمية الموارد الوراثية لألغذية  -ألف
والتغذية وفي وظيفة النظام اإليكولوجي وقدرة النظام على التكيف في ضوء تغير 

 المناخ.
توفير المعلومات الفنية لتمكين البلدان من فهم دور الموارد الوراثية لألغذية والزراعة  -باء

 .في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، حسب االقتضاء
 
 

2013 

إعداد المواد التقنية بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغير المناخ   األدوات والتقنيات
لتيسير تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف وخطط التكيف الوطنية، وكذلك مواد 

 التوعية للمخططين وصانعي السياسات والمجتمعات الزراعية.
  المستفادة بشأن السبل والوسائل لحفظ إجراء مسح حول موضوع "الدروس

واستخدام التنوع الوراثي لبناء الصالبة والتكيف مع تغير المناخ في األغذية 
 .ونظم الزراعة"

 .تنظيم اجتماع خبراء لدراسة نتائج المسح  

المناخ حول القيام بالتقديم الرسمي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير   االستراتيجيات والسياسات
 أهمية الموارد الوراثية لألغذية والزراعة فيما يتعلق بتغير المناخ.

  استكشاف إمكانية تنظيم حدث جانبي على هامش الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر
أطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )نوفمبر/تشرين الثاني 

 ، بولندا(، 2013
 نة التكيف التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن االستجابة لدعوة من لج

 تغير المناخ لتوفير المعلومات.
 .توفير المواد والمعلومات لدعم ورش العمل التدريبية في مجال التكيف 
  استكشاف إمكانية إقامة حدث جانبي في الدورة السابعة عشرة للهيئة الفرعية

لتكنولوجية الخاصة باتفاقية التنوع المعنية بالمشورة العلمية والتقنية وا
 البيولوجي أو تقديم وثائق لها.

  

                                                           
والمنقح من قبل الدورة  ( CGRFA-14/13)كما اعتمدته الدورة العادية الرابعة عشرة للهيئة على النحو الوارد في المرفق )دال( من التقرير  1 

 CGRFA-15/15/8, Appendix II; CGRFA-15/15/Report, para)المرفق الثاني من التقرير  من 35الفقرة  في  العادية الخامسة عشرة

35. ) 
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2014 

تجميع معلومات عن النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة الواقعة   األدوات والتقنيات
 تحت تهديد خاص جراء تغير المناخ.

  بوضع مبادئ قيام مجموعات العمل الفنية الحكومية الدولية التابعة للهيئة
توجيهية إلدماج اعتبارات التنوع الوراثي في التخطيط للتكيف مع تغير المناخ 

 وبرامج العمل الوطنية للتكيف(. ،)خطط التكيف الوطنية

المشاركة في األنشطة ذات الصلة لخطة عمل لجنة التكيف التابعة التفاقية األمم   االستراتيجيات والسياسات
 تغير المناخ.المتحدة اإلطارية بشأن 

  استكشاف إمكانية إقامة حدث جانبي في الدورة الثامنة عشرة للهيئة الفرعية
المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الخاصة باتفاقية التنوع 

 البيولوجي أو تقديم وثائق لها.
  استكشاف إمكانية إقامة حدث جانبي في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر أطراف

 اتفاقية التنوع البيولوجي. 

2015 

  إعداد وترجمة وإصدار وتوزيع مواد تقنية وللتوعية )مثل الخطوط التوجيهية
لدعم إدراج التنوع الوراثي في التخطيط الوطني للتكيف مع تغير المناخ؛ 

أدوار الموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ مواصلة  –اخ التكيف مع تغير المن
 تطوير موقع الهيئة على اإلنترنت بشأن تغير المناخ(

  تنظيم حلقات عمل إقليمية حول إدراج الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في
 التخطيط للتكيف

 األدوات والتكنولوجيات

 أنشطة اإلدماج والتوعية 
  حدث جانبي أو تقديم أوراق في الجهاز الفرعي لتنفيذ استكشاف إمكانية إقامة

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، الدورة الحادية والعشرين 
 لمؤتمر األطراف أو غيرها من األحداث ذات الصلة

  استكشاف إمكانية إقامة حدث جانبي في الدورة التاسعة عشرة للهيئة الفرعية
علمية والتقنية والتكنولوجية الخاصة باتفاقية التنوع المعنية بالمشورة ال

 البيولوجي أو تقديم وثائق لها، أو غيرها من األحداث ذات الصلة

 االستراتيجيات والسياسات

2016 

 األدوات والتكنولوجيات  إعداد وترجمة وإصدار وتوزيع مواد تقنية وللتوعية 

 أنشطة اإلدماج والتوعية 
 حدث جانبي أو تقديم أوراق في الجهاز الفرعي لتنفيذ  استكشاف إمكانية إقامة

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، الدورة الثانية والعشرين 
 لمؤتمر األطراف أو غيرها من األحداث ذات الصلة

  استكشاف إمكانية إقامة حدث جانبي أو تقديم وثيقة في الدورة العشرين للهيئة
بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الخاصة باتفاقية التنوع الفرعية المعنية 

 البيولوجي
  استكشاف إمكانية إقامة حدث جانبي في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر أطراف

 اتفاقية التنوع البيولوجي.

 االستراتيجيات والسياسات

2017  

  المحرز في تنفيذ برنامج العمل رفع تقرير إلى الهيئة في دورتها السادسة عشرة عن التقدم
 .للنظر في العمل المستقبلي المحتمل


