
September 2014 CGRFA/WG-AnGR-8/14/7 

 

 يرجى من السادة.  من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

 ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت. املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 :ptta.oorrr:eag:gw.oe.oene//egoawg.wattw.ow/o.w/wtro.oa/.www/t:ptth   :على العنوان التالي

ML581/A 

 A 

 

 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة

 األعمال املؤقت لمن جدو 7البند 

 املعنية مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية

 احليوانية لألغذية والزراعةباملوارد الوراثية 

 الثامنةالدورة 

 6024شرين الثاني ت/نوفمرب 62-62روما، 

 التنوع الوراثي وتغّير املناخ

 

 احملتويات

 

 الفقرات  

 4-1 ...................................................................................... مقدمة - أواًل

 6-5  ............................................................... مشروع اخلطوط التوجيهية - ثانيًا

 8-7  ...................................................................... التوجيهات املطلوبة - ثالثًا

  



2 CGRFA/WG-AnGR-8/14/7 

 

 

 مقدمة -أواًل 
 

يف دورتها ( الفاو)التابعة ملنظمة األغذية والزراعة ( اهليئة)أكدت جمددًا هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  -1

، على أهمية املوارد الوراثية لألغذية الزراعة يف مواجهة تغري 2112نيسان /العادية الرابعة عشرة اليت ُعقدت يف أبريل

مج عملها اخلاص واعتمدت اهليئة يف الدورة نفسها برنا. املناخ واحلاجة إىل التوعية على األدوار اليت ميكن أن تؤديها

 . 1بتغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

أّن تغري املناخ يؤثر  على 2 اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخوشدد تقرير التقييم اخلامس الصادر عن  -2

التكّيف على تكثيف استخدام ويقوم . بالفعل على األمن الغذائي مبختلف جوانبه ويتطّلب هذا تسريع وترية التكّيف

التنوع املوجود يف املوارد الوراثية للتعامل مع التغريات واالضطالع يف الوقت نفسه جبملة أمور من بينها استدامة اإلنتاج 

 . ودعم مواصلة توفري خدمات النظم اإليكولوجية واحملافظة على سبل العيش

 

على أن تضع مجاعة العمل املنبثقة عنها خطوطًا توجيهية  2114ووافقت اهليئة يف إطار برنامج عملها لسنة  -2

مشروع اخلطوط "وأعّدت أمانة اهليئة . ملراعاة االعتبارات اخلاصة بالتنوع الوراثي ضمن التخطيط للتكيف مع تغري املناخ

املعروضة يف ( يهيةمشروع اخلطوط التوج) "التوجيهية لدعم مراعاة التنوع الوراثي يف التخطيط للتكّيف مع تغري املناخ

 .لكي تنظر فيها مجاعة العمل CGRFA/WG-AnGR-8/14/Inf.8الوثيقة 

 

ومّت إطالق عملية لوضع خطة تكّيف وطنية تندرج يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وقد باشر  -4

ه العملية البلدان على االنتقال من جتارب وتشّجع هذ. عدد من البلدان بالفعل عملية صياغة خططه الوطنية للتكّيف

وستكون خطط التكيف الوطنية . التكّيف القصرية األجل والفردية إىل التخطيط الشامل املتوسط والطويل األجل للتكّيف

وميكن استخدام مشروع اخلطوط التوجيهية . البيان األول عن االحتياجات واألولويات الوطنية يف جمال التكّيف

 .العملية من خالل معاجلة الُبعد اخلاص باملوارد الوراثية يف التخطيط للتكّيفالستكمال 
 

 مشروع اخلطوط التوجيهية –ثانيًا 
 

باالستناد إىل مجلة  CGRFA/WG-AnGR-8/14/Inf.8 ُأعّد مشروع اخلطوط التوجيهية املعروضة يف الوثيقة -5

 61و 57-52أمور من بينها العمل السابق للهيئة يف جمال تغري املناخ، على غرار دراسات املعلومات األساسية رقم 

الدروس املستفادة عن سبل ووسائل صون التنوع الوراثي "اليت مت احلصول عليها من خالل مسح عاملي عن واملعلومات 

جرى و( 2112جري يف سنة ُأ) "صمود يف وجه تغري املناخ يف النظم الغذائية والزراعةواستخدامه لبناء القدرة على ال

وهي تشري أيضًا إىل خطط العمل العاملية . روما، إيطاليا ،يف املقر الرئيسي للفاو 2114نيسان /حلقة عمل يف أبريلتنظيم 

 . بشأن املوارد الوراثية، حيثما تدعو احلاجة

                                        
 .CGRFA-14/13/Report الوثيقةمن املرفق دال   1
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 :اخلطوط التوجيهية إىل يهدف مشروعو -6

 
لتكيف مع تغري املناخ ودعم إدماج املوارد من أجل ااملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  تشجيع استخدام (1)

 الوراثية ضمن اخلطط الوطنية للتكيف مع تغري املناخ؛

ص املوارد الوراثية وحتديد حتديات وفردعم الفرقاء املعنيني باملوارد الوراثية والتكيف مع تغري املناخ  (2)

 ؛ لألغذية والزراعة مع عملية التكيف والتعامل معها

 . ودعم مشاركة أصحاب املصلحة يف املوارد الوراثية يف عملية التخطيط الوطنية للتكيف مع تغري املناخ (2)

 

 التوجيهات املطلوبة –ثالثًا 

 

 .قبل اهليئةإلقرارها من ترغب مجاعة العمل يف استعراض مشروع اخلطوط التوجيهية ورفع توصية بها  قد -7

 

 : يلي وقد ترغب مجاعة العمل أيضًا يف أن توصي اهليئة مبا -8
 

الطلب إىل الفاو نشر اخلطوط التوجيهية وتعميمها على نطاق واسع وتوعية صاانعي القارارات ومجياع     (1)

 حاب املصلحة؛املعنيني من أص

 الطلااب إىل أمينهااا أن ُيحياال رخليااًا اخلطااوط التوجيهيااة إىل اتفاقيااة األماام املتحاادة اإلطاريااة بشااأن (2)

 تغري املناخ؛

مثل هذه املاواد لتساهيل عملياة     تطويرالتشديد على احلاجة إىل مواد تقنية وللتوعية والطلب إىل الفاو  (2)

 تنفيذ اخلطوط التوجيهية؛

 تشجيع األعضاء فيها على تنفيذ اخلطوط التوجيهية كجزء من خطط التكّيف الوطنية لديها؛ (4)

مناشدة األعضاء فيها تقديم املوارد الالزمة للميزانية للتوسع أكثر يف تنفيذ برنامج عمل اهليئة اخلااص   (5)

 .بتغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة


