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 مقدمة -أواًل

 

مع تقّدم عمل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يتزايد عدد املواضييع والقااعيات اليت تتناوهليا      -1

اهليئة. أما جهات التنسيق الوطنية/املنسقون فيساهمون يف عمل اهليئة يف القااعات املختلفية للميوارد الوراثيية لألغذيية     

واحلقيقية أن عميل جهيات التنسييق الوطنية/املنسيقه يسياه        . عمليها ووثائقهيا التوجيهيية    والزراعة، ويف تنفيذ خاط

ج واملراحل املفصلية الرئيسية للهيئة حبسب ما يبّينها برنامج العمل املتعدد السنوات. ويف تمساهمة كبرية يف حتقيق النوا

قارية حول حالية التنيوع البيوليوجي لألغذيية     اآلونة األخرية أقيمت جهات تنسيق وطنية كذلك من أجل إعداد تقارير 

 1والزراعة يف العامل.

 

تناقش هذه الوثيقة إمكانية إنشاء شبكة من جهات التنسيق الوطنية للهيئة من أجل تعزييز التنسييق والتعياون     -2

 به أعضاء اهليئة وحتسه قنوات التواصل به األعضاء والفاو، مبا يف ذلك أمانة اهليئة.

 

 جهات التنسيق الوطنية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -ثانيًا 
 

يف الوقت الراهن، توجد جهات تنسيق وطنية معنية بقااعيات معينية للميوارد الوراثيية ومبهيام ميددة مثيل         -3

عيدات البيانيات   إعداد التقارير القارية الت تساه  يف تقارير احلالة يف العامل، ومراقبة خاط العمل العاملية وحتيدي  قا 

 القااعية واحلفاظ عليها.  

 

ية زاد عمل اهليئة من حي  الكمية والتعقيد على حيد سيواء. كيان اعتمياد دورة     ضعلى مر السنوات القليلة املا -4

التنوع البيولوجي حيول العيامل لألغذيية والزراعية العيابر       من عشر سنوات إلنتاج التقييمات القااعية حول العامل وحلالة

للقااعات املختلفة، واالستعراض والتحدي  املنتظمه لصكوك السياسيات ذات الصيلة واليكييز املتزاييد عليى املسيائل       

املختلفية   كل تلك األنشاة تتالب جهودًا متزايدة ألعضاء اهليئة من أجل املساهمة يف املسائل –املشيكة به القااعات 

 ضمن القااع نفسه وعرب القااعات وتنسيق مساهماتها على املستوى الوطين وأحيانًا اإلقليمي. 

 

 وميكن جلهات التنسيق الوطنية للهيئة أن تؤدي دورًا مهمًا يف مجلة أمور منها:   -5
 

   تلقي املعلومات املتعلقة بعمل اهليئة ونشر تلك املعلومات؛ 

  قبل دوهل  لدى انعقاد اجتماعات اهليئة وأجهزتها الفرعية؛دع  تعيه املمثله من 

       دع  حتديد اخلرباء للمشاركة يف االجتماعات املخصصة الرمسية وغيري الرمسيية وحلقيات العميل وعملييات

 االستعراض واملبادرات األخرى الت ترأسها اهليئة؛

                                        
1  http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/guidelines/ar/  

http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/guidelines/ar/
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  مثيل التعليقيات عليى مشياريع تقيارير      تنسيق املساهمات املقدمة من بلدانه  إىل اهليئة وأجهزتها الفرعيية ،

 احلالة يف العامل؛

         االستجابة لالبات املساهمات من قبل أعضاء اهليئة، مثيل طليب تقيدي  تقريير عين تارسيات االسيتخدام

 والتبادل املتعلقة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

  احلالية املعنية مبختلف قااعيات امليوارد   التعاون والتنسيق، حبسب املقتضى، مع جهات التنسيق الوطنية

الوراثية أو املسؤولة عن مهام مددة أو جهة التنسييق الوطنيية املعنيية حبالية التنيوع البيوليوجي لألغذيية        

 والزراعة يف العامل؛

           التعاون وتبادل املعلومات واخليربات ميع جهيات التنسييق الوطنيية التابعية لألعضياء اآلخيرين وللعملييات

 األخرى. واملؤسسات

 

ملعلومات والبالغات اليت ترسيلها   املأذون هلا بتلقي اهات اجلميكن جلهات التنسيق الوطنية للهيئة أن تصبح  -6

 . وتسيتمر األمانة، وميكن أن تكلف مبهمة تعمي  تلك املعلوميات ليدى اهليئيات الوطنيية وأصيحال املصيلحة املناسيبه       

لعميل عليى أسياال االختصاصيات واملمارسيات      با بابيعية احليال يف القييام   جهات التنسيق القااعية/املنسقون الوطنييون  

احلالية.  غري أن املعلومات، فضال عن طلبات املعلومات املتعلقية باملسيائل املشييكة بيه القااعيات مثيل تايري املنيا          

 وسيتنا  لوطنية للهيئية.  بل أمانة اهليئة مباشرة إىل جهات التنسيق اواحلصول على املوارد وتقاس  منافعها، ترسل من ِق

هات التنسيق الوطنية لدى اهليئة مهمة ضمان تلقيي اليوزارات واإلدارات والوكياالت أو اموعيات أصيحال      جبث  من 

وجتميعها، حبسب مقتضى احليال،   والتعليقاتاملعلومات  مجعذات الصلة، وذلك من أجل  للمعلوماتاملصلحة املعنية 

 علمًا بهذه املعلومات. أمانة اهليئة وإحاطةمن أصحال املصلحة املعنيه 

 

بشكل منتظ  مبوعد اجتماعات اهليئة وجبدول أعماهلا مبيا  علمًا هليئة لدى اجهات التنسيق الوطنية  وستحا  -7

يف ذلك اجتماعات مكتب اهليئة ومجاعات العمل الفنية املشيكة به اإلدارات احلكومية التابعة هلا وأي أجهزة فرعية 

 . وميكن جلهات التنسيق الوطنيية أيضيا أن تسياعد احلكوميات حبسيب املقتضيى عليى       إنشائهاأخرى ترغب اهليئة يف 

 حتديد املندوبه أو اخلرباء أو املشاركه اآلخرين من أجل االجتماعات ذات الصلة. 

 

وميكن أيضا الالب من جهات التنسيق الوطنية لدى اهليئة إطالق مشاورات وطنيية تسيبق انعقياد اجتماعيات      - 8

 يهاهه بييه املسييتواملعلومييات باالجتيياهليئيية كمييا ميكنهييا أن تييدع  وتيسيير عمييل أعضيياء املكتييب عييرب ضييمان تييدفق 

 الوطين واإلقليمي.

 

وميكن جلهات التنسيق الوطنية للهيئة أيضا أن تتعاون على املستوى الوطين واإلقليميي ميع جهيات التنسييق      - 9

الوطنية التابعة للصكوك أو األجهزة األخرى مثيل اتفاقيية التنيوع البيوليوجي واملعاهيدة الدوليية بشيأن امليوارد الوراثيية          

لألغذية والزراعة. ميكن هلذا التعاون فيما به جهات التنسيق أن يسه  يف اتساق السياسات وتناسقها ويسياعد  النباتية 

 على جتنب تكرار العمل ويضمن تبادل املعلومات.
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 التوجيهات امللتمسة -ثالثًا 

 

 قد ترغب اهليئة يف القيام مبا يلي: - 10
 

الوطنية القااعية يف تنفيذ برنامج العمل املتعيدد السينوات للهيئية،    االعياف بأهمية دور جهات التنسيق  -1

 ويف ضمان حتقيق النواتج الرئيسية واملراحل املفصلية حبسب ما يبينها برنامج العمل املتعدد السنوات؛

 االعياف باحلاجة إىل إقامة شبكة من جهات التنسيق الوطنية لدى اهليئة؛ -2

استعراض وتنقيح اختصاصات جهات التنسيق الوطنية لدى اهليئة حبسب املقتضيى، كميا تيرد يف املرفيق      -3

 األول، بهدف املصادقة عليها؛  

 دعوة األعضاء إىل تعيه جهات التنسيق الوطنيية للهيئية بنياء عليى االختصاصيات حبسيب ميا صيادقت         -4

 عليها اهليئة.
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 املرفق األول
 

 مشروع اختصاصات

 التنسيق الوطنيةجهات 

 هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

بقيام أعضاء اهليئة بتحديد جهات التنسيق الوطنية لديها هليئة املوارد الوراثيية لألغذيية والزراعية وتعييه      مع التسلي 

ل ميع أمانية اهليئية    وصي  كحلقية مسؤولياتها احملددة، تتمثل املهمة الرئيسية جلهات التنسيق الوطنية للهيئة يف العمل 

 نيابة عن أعضائها، ويف قيامها بذلك تكون مسؤولة عن: 

 

 التنسيق مع جهات التنسيق الوطنية املكلفة مبهام مددة للهيئة وتعزيز تعاونها؛  (1)

 ضييمان إبييالؤ املؤسسييات املعنييية يف بلييدانها يف الوقيييت املناسييب بتييوارية االجتماعييات املقبليية للهيئييية          (2)

 وجداول أعماهلا؛  

تقدي  الدع ، حسيب االقتضياء، لتعييه اخليرباء وأصيحال املصيلحة  للمشياركة يف االجتماعيات واملشياورات           (3)

 وعمليات التقيي  الت جتريها اهليئة؛

تلقي املعلومات املتعلقة باهليئة ونشرها على اجلهات املؤسسية املعنية مثل مكاتب الوزارات واخلرباء وأصحال  (4)

 ملصلحة والسكان األصليه واجملتمعات احمللية وسواه ، حبسب املقتضى؛ا

االستجابة إىل دعوات املساهمة  الصادرة عن اهليئة وأمانتها مبا يف ذلك، وحبسب املقتضى، من خيالل تنسييق    (5)

 رد مشيك مع اخلرباء املعنيه أو املؤسسات ذات الصلة؛  

حبسب مقتضى احلال، استهالل مشاورة وتنسييقها بيه أصيحال املصيلحة اليوطنيه املعنييه بشيأن الوثيائق          (6)

 للدورات العادية للهيئة؛ التحضريية

اإلقليمي حول مسيائل  والوطين  يهجتاهه به املستويف ا املعلومات دفقتتقدي  الدع  إىل أعضاء املكتب لضمان  (7)

 متعلقة باهليئة؛

 التعاون مع جهات التنسيق الوطنية يف بلدان أخرى لتيسري عمل اهليئة وتنفيذ الصكوك الت تضعها اهليئة؛ (8)

التعاون وتنسيق العمل مع جهات التنسيق الوطنيية الرئيسيية وغريهيا مين جهيات التنسييق الوطنيية لالتفاقيية          (9)

الدوليية بشيأن امليوارد امليوارد الوراثيية النباتيية       ، وجهات التنسيق الوطنية للمعاهدة 2الدولية للتنوع البيولوجي

 وجهات التنسيق الوطنية األخرى ذات الصلة؛ 3لألغذية والزراعة

 دع  التوعية على الصعيد الوطين باألهداف والاايات االسياتيجية للهيئة. (10)

                                        
2  https://www.cbd.int/information/nfp.shtml 
3  http://www.planttreaty.org/nfp 

https://www.cbd.int/information/nfp.shtml
http://www.planttreaty.org/nfp

