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أوالً  -مقدمة
رحبتته هيئتتة املوارد الوراثيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة (اهليئتتة) ،يف دورهتتتا األخرية ،بتتالتقتتدم اترف يف تنفيتتذ برنتتام العمتتل
-1
1
بتغري املناخ يف برنام عملها
بش ت ت ت ت ت تتأمل تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ووافقه على دم عمل اهليئة اخلاص ر
2
وتغري املناخ بشكل
املتعدد السنوات .وطلبه إىل املنظمة ضمامل دم عمل اهليئة يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ر
بتغري املناخ.
كامل يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة واسرتاتيجيتها اخلاصة ر
ودعتته اهليئتتة البلتتدامل إىل دم مست ت ت ت ت ت تتألتتة تنوع املوارد الوراثيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة يف التخطي الوط املتعلق بتغري
-2
املنتتاخ ،لتنفيتتذ اخلطو التوجيهيتتة لتتدعم إدرال التنوع الوراثي يف ططي التكيف مع تغري املنتتاخ على املس ت ت ت ت ت تتتوى الوط
(اخلطو التوجيهية) 3التابعة للهيئة ،وتقدمي تعليقاهتا يف هذا الصدد إىل أمني اهليئة.4
كما طلبه اهليئة أيض ت ت تا إعداد تقييم عاملي بقيادة البلدامل لدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من أجل التكيرف
-3
مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته ،لكي تنظر فيه اهليئة خالل هذه الدورة.
وتوفر هذه الوثيقة معلومات أست ت تتاست ت تتية عن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف الست ت تتيا الدو للست ت تتياست ت تتات
-4
املتعلقة بتغري املناخ ،وتقدم معلومات عن أنش ت تتطة اتارة اض ت تتطلعه ذا منظمة األغذية والزراعة اات ص ت تتلة باملوارد الوراثية
لألغذية والزراعة والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتغري املناخ ،وتقرتح اخلطوات التالية يف ما يتعلق بالتقييم العاملي الذي
تقوده البلدامل.

ثانيًا – معلومات أساسية
ينوه اتفا باريس التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشتأمل تغري املناخ يف ديباجته بباألولوية األستاستية املتمثلة يف
-5
ضتتمامل األمن الغذائي والقضتتاء على ابوع ،وبأوجه قابلية تأثر نظم اإلنتال الغذائي بصتتفة خاصتتة بالثار الضتتارة لتغري
املناخب .وعلى املس تتتوى الوط  ،تس تترت تتد الدول األعض تتاء باملس تتايتات اتددة وطنيا ،الا قدمتها األطرا قبل الدورة
احلادية والعش ت ت ترين ملرار األطرا يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشت ت تتأمل تغري املناخ كمست ت تتايتات مقررة نددة وطنيا،
تعبريا عن أهدافها وأولوياهتا.
ويبني حتليتتل للمس ت ت ت ت ت ت تتايتتتات املقررة اتتتددة وطني ت ا الا قتتدمهتتا  189بلتتدا حا تتتاري  29يوليو/اوف  2016أمل
-6
 98يف املائة من مجيع املست ت ت ت ت تتايتات املقررة اتددة وطني ا تشت ت ت ت ت تتمل جماالت اات أولوية للتكيف و/أو إجراءات للتكيف يف
قطاعات الزراعة .ويشت تتري  97يف املائة من هذه البلدامل إىل اتاصت تتيل والثروة احليوانية ،يف حني يشت تتري  88يف املائة منها إىل
الغابات ،و 64يف املائة منها إىل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
1
2
3
4

املرفق دال بالوثيقة .CGRFA-14/13/Report
الفقرة  27من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report Rev 1

http://www.fao.org/3/a-i4940e.pdf
الفقرة  29من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report Rev 1
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ويشري  34بلدا إىل استخدام املوارد الوراثية النباتية .وتشري معظم هذه البلدامل إىل اتاصيل الا تتحمل اإلجهاد،
-7
وال س ت ت ت تتيما ابفا والفيض ت ت ت تتانات وامللح والفات واألمراض ،وكذلك اتاص ت ت ت تتيل القص ت ت ت تترية الدورة .وال تش ت ت ت تتري التدابري إىل
االستخدام املستدام لألصنا فحسب ،بل أيضا إىل تطوير وصومل وإنشاء بنوك املادة الوراثية .وغالبا ما تشري البلدامل إىل
أيتية احلفاظ على املعار التقليدية للرتبية ،والبحث والتطوير بشت تتأمل أصت تتنا اتاصت تتيل ،واعتماد اتاصت تتيل اات املقاومة
لتغري املناخ من مناطق أخرى.
ويذكر  71بلدا نظم الثروة احليوانية والنظم الرعوية ،حيث تراوحه اإلجراءات من إعادة تأهيل املراعي املتدهورة
-8
إىل حتس ت ت ت تتني إدارة الرعي املتنقل والزراعة املختلطة باملراعي ،إىل ص ت ت ت تتحة احليوامل (مثل الفات ورص ت ت ت تتد األمراض) ،والتكاثر
(مثل تنوع الثروة احليوانية واألنواع اتس ت ت تتنة) وإدارة األعال  .ويف ما يتعلق باحلراجة ،يش ت ت تتري  27يف املائة من البلدامل فق
إىل إدارة واس ت ت ت ت ت تتتعادة النظم اإليكولوجية للغابات ،ويش ت ت ت ت ت تتري  9يف املائة منها إىل غابات املنغرو  .ويذكر  34يف املائة من
البلدامل خط ومشاريع تتعلق بالتحري وإعادة التحري وجتنب إفالة الغابات كاسرتاتيجيات للتكيف مع تغري املناخ.5
ويطلب املقرر /4م أ 6 23-بشأمل عمل كورونيفيا املشرتك بشأمل الزراعة ،الذي اعتمده مرار األطرا يف اتفاقية
-9
األمم املتحدة اإلطارية بش تتأمل تغري املناخ يف دورته الثالثة والعش ترين ،من اهليئة الفرعية للمش تتورة العلمية والتكنولوجية واهليئة
الفرعية املعنية بالتنفيذ بمعابة القضايا املتصلة بالزراعة بصورة مشرتكة ]...[ ،والعمل مع اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية
مع مراعاة قابلية تأثر الزراعة بتغري املناخ والنه الرامية إىل حتقيق األمن الغذائيب .كما حيدد املقرر بالعناصت ت ت ت ت تترب الا طلب
من األطرا واملراقبني تقدمي آراءهم بش ت تتألا لول  31مارس/آاار  .2018وتش ت تتمل هذه العناص ت تترا حتس ت تتني كربومل الرتبة
وس تتالمة الرتبة وخص تتوبة الرتبة يف نظم املراعي واألراض تتي الزراعية وكذلك النظم املتكاملة ،مبا يف الك إدارة املياه؛ وحتس تتني
استخدام املغذيات وإدارة السماد من أجل نظم فراعية مستدامة وقادرة على الصمود؛ وحتسني نظم إدارة الثروة احليوانية.
 -10يتوقع التقرير اخلاص األخري بش تتأمل االحرتار العاملي مبقدار  1.5درجة مئوية  7الص تتادر عن اهليئة احلكومية الدولية
املعنية بتغري املناخ ،أمل آثار تغري املناخ على التنوع البيولوجي األرضتتي ،والبحري ،واخلاص باملياه العذبة ،والستتاحلي ،وعلى
النظم اإليكولوجية ،مبا يف الك فقدامل األنواع وانقراض ت ت ت ت ت تتها ،س ت ت ت ت ت تتتزداد يف حال يقتص ت ت ت ت ت تتر ارتفاع االحرتار العاملي على
 1.5درجة مئوية ،وأمل وظائفها وخدماهتا ستتتنخف بالنستتبة للبشتتر .ويتناول التقرير التنوع البيولوجي على مستتتوى األنواع
 5منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة .2016 ،القطتتاعتتات الزراعيتتة يف املس ت ت ت ت ت تتايتتتات املقررة اتتتددة وطني تاا حتليتتل من قبتتلا  ،Strohmaier, R.و،Rioux, J.
و ،Seggel, A.و ،Meybeck, A.و ،Bernoux, M.و ،Salvatore, M.و ،Miranda, J.و .Agostini, A.إدارة البيئة واملوارد الطبيعية ،ورقة العمل
رق تتم  .62روم ت ت تتا؛ الت تبت تن ت ت تتك الت ت تتدو  . 2014 ،تت تقت تري تتر مش ت ت ت ت ت ت ت تترتك ع تتن بالت تتت تم تتوي ت ت تتل املت تعت ت ب تت تغ تتري امل تنت ت تتاخ م تتن املص ت ت ت ت ت ت تتار امل تت تعت ت تتددة األط ترا .
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Climate/mdb-climate-finance-2014-joint-report-061615.pdf
 6املقرر /4م أ ، 23-من الوثيقة .FCCC/CP/2017/11/Add.1

 7اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ2018 ،ا ملخص لواضعي السياساتا االحرتار العاملي بنسبة  1.5درجة مئوية .تقرير خاص صادر عن اهليئة
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ عن آثار االحرتار العاملي مبقدار  1.5درجة مئوية فو مستتتويات ما قبل العصتتر الصتتناعي وعن املستتارات العاملية اات
الصلة بانبعاثات غافات الدفيئة ،يف سيا تعزيز االستجابة العاملية لتهديد تغري املناخ ،والتنمية املستدامة ،وابهود املبذولة للقضاء على الفقر.
[ ،V. Masson-Delmotteو ،P. Zhaiو ،H. O. Pörtnerو ،D. Robertsو ، J. Skeaو ،P. R. Shuklaو ،A. Piraniو،W. Moufouma-Okia
و ،C. Péanو ،R. Pidcockو ،S. Connorsو ، J. B. R. Matthewsو ،Y. Chenو ،X. Zhouو ،M. I. Gomisو ،E. Lonnoyو،T. Maycock
و ،M. Tignorو .]T. Waterfieldاملنظمة العاملية لألرصاد ابوية ،جنيف ،سويسرا ،ص.32.
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والنظم اإليكولوجية بدالا من املس ت ت تتتوى ابي  .وهناك جمموعة واس ت ت تتعة من خيارات التكيف الا ميكن أمل تقلل من ااطر
تغري املناخ على النظم البيئية الطبيعية والا تتم إدارهتا (مثل التكيف القائم على النظام اإليكولوجي ،وإعادة تأهيل النظم
اإليكولوجية ،وجتنب تدهور الغابات وإفالتها ،وإدارة التنوع البيولوجي ،وتربية األحياء املائية على حنو مس ت ت ت ت تتتدام ،واملعار
اتلية ،واملعار األص ت ت ت ت ت تتلية) .وتطرح خيارات احل رد من االحرتار العاملي إىل  1.5درجة مئوية ،مثل التحري  ،واس ت ت ت ت ت تتتخدام
األراضتتي الزراعية تاصتتيل الطاقة ،وغريها من التحوالت الواستتعة النطا الستتتخدام األراضتتي ألغراض احلد من وطأة تغري
املناخ ،حتديات عميقة أمام اإلدارة املس ت تتتدامة لألراض ت تتي واملس ت تتتوطنات البشت ت ترية ،واألغذية ،وأعال املوا ت تتي ،واألليا ،
والطاقة احليوية ،وطزين الكربومل ،والتنوع البيولوجي ،وخدمات النظم اإليكولوجية األخرى .ومن ناحية أخرى ،ميكن أمل
تردي إعادة تأهيل النظم اإليكولوجية الطبيعية واحتجاف الكربومل يف الرتبة ،إىل توفري منافع مش ت ت ت ت تترتكة مثل حتس ت ت ت ت تتني التنوع
البيولوجي ،ونوعية الرتبة ،واألمن الغذائي اتلي.
 -11وتعمل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ على إعداد تقرير خاص بشت ت تتأمل تغري املناخ واألراضت ت تتي ،يشت ت تتمل
التص ت ت تتحر ،وآثار تدهور األراض ت ت تتي على النظم اإليكولوجية وس ت ت تتبل العيأل ،واإلدارة املس ت ت تتتدامة لألراض ت ت تتي ،وتدفق غافات
االحتباس احلراري يف النظم اإليكولوجية األرضية ،واألمن الغذائي ،سيصدر يف أغسطس/آب  .2019ومن املتوقع صدور
تقرير خاص آخر ،يف س ت ت ت ت ت تتبتم /أيلول  ، 2019بش ت ت ت ت ت تتأمل اتيطات والغال ابليدي يف ظل تغري املناخ ،س ت ت ت ت ت تتيغطي تغري
8
اتيطات ،والنظم اإليكولوجية البحرية واجملتمعات الا تعتمد عليها ،باإلضافة إىل املناطق اببلية املرتفعة.

ثالثًا – أنشطة منظمة األغذية والزراعة واألنشطة القطرية
 -12دعه اهليئة ،يف دورهتا األخرية ،األمانة إىل مواص ت ت تتلة التوعية بأيتية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اتتمل
بتغري املناخ مبا يف الك على املستويني
تغري املناخ إىل جانب تعزيز تعميم هذه املوارد يف ال ام والسياسات املرتبطة ر
ظل ر
يف ر
وتغري
الوط واإلقليمي ،وطلبتته إىل منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة دم عمتتل اهليئتتة يف جمتتال املوارد الوراثيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة ر
9
بتغري املناخ.
املناخ بشكل كامل يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة واسرتاتيجيتها اخلاصة ر
 -13ودعا أمني اهليئة األعض ت تتاء واملراقبني ،من خالل الرس ت تتالة الدورية املوجهة إىل الدول رقم  C/CBD-7الص ت تتادرة يف
 22متتايو/أيتتار  ،2017إىل تقتتدمي متتدخالت وتعليقتتات إىل األمتتانتتة بش ت ت ت ت ت ت تتأمل تنفيتتذ اخلطو التوجيهيتتة .و جتميع مجيع
االس تتهامات الواردة يف الوثيقة املعنونة تقارير البلدامل بش تتأمل تنفيذ اخلطو التوجيهية الطوعية لدعم إدرال التنوع الوراثي يف

ططي التكيف مع تغري املناخ على املستوى الوط .

8

10

https://www.ipcc.ch/reports/

 9الفقرتامل  27و 28من الوثيقة
 10الوثيقة .CGRFA-17/19/5/Inf.1
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 -14اعتُمدت اس ترتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشتتأمل تغري املناخ 11يف عام  12.2017وتشتتري االس ترتاتيجية بشتتكل
واض ت ت تتح إىل التنوع البيولوجي ،وبش ت ت تتكل أكثر حتديدا ،إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة .ودعا املرار ،يف دورته األربعني،
منظمة األغذية والزراعة إىل تعميم التنوع البيولوجي يف الزراعة ،مبا يف الك الثروة احليوانية ،وتعزيز مست ت ت ت ت ت تتايتاهتا يف توفري
13
خدمات النظم اإليكولوجية ،والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره.
 -15ويف عام  ،2017قامه منظمة األغذية والزراعة أيض ت تا بتحديث دليل الزراعة الذكية مناخيا ،الذي أصت تتبح متاحا
المل بنس تتخة رقمية .14ويتألف الدليل من ثالثة أقس تتام رئيس تتيةا املفهوم؛ واإلنتال واملوارد؛ واألطر التمكينية .وقامه أمانة
اهليئة بتنس ت ت ت تتيق الوحدة باء 8-بش ت ت ت تتأمل املوارد الوراثية لرنتال الزراعي الذكي مناخيا الا تكمل الفص ت ت ت تتول يف القس ت ت ت تتم باءا
اإلنتال واملوارد.
 -16ويف عتتام  ،2017نظمتته املنظمتتة بتتالتعتتاومل مع حكومتتة كيبيتتك ،يف كنتتدا ،النتتدوة التتدوليتتة حول األمن الغتتذائي
والتغذية يف عصر تغري املناخ ،تناوله جلستامل فيها مسألة التنوع الوراثي.15
 -17وإمل كتاب اهليئة املعنومل بالتأقلم مع تغري املناخ – أدوار املوارد الوراثية لألغذية والزراعةب هو المل قيد النش ت ت ت ت ت تتر
باللغة الصينية.
 -18وتقدم اخلطو التوجيهية الفنية اخلاص ت ت تتة ط التكيف الوطنية ،16الص ت ت تتادرة عن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بش ت تتأمل تغري املناخ ،املش ت تتورة بش ت تتأمل إنش ت تتاء عملية ططي وطنية ،وحتديد الفجوات يف القدرات ومعابتها ،وإعداد خط
التكيف الوطنية ،وإنش ت ت ت تتاء نظام للرص ت ت ت تتد والتقييم .ومبا أمل اخلطو التوجيهية التقنية خلط التكيف الوطنية الص ت ت ت تتادرة عن
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشت ت تتأمل تغري املناخ ليست ت تته خاصت ت تتة بأي قطاع ،فقد دعه االتفاقية الوكاالت والشت ت تتركاء إىل
تقدمي خطو توجيهية تكميلية تقنية خاصة بكل قطاع لدعم البلدامل النامية يف إعداد خط التكيف الوطنية اخلاصة ذا.
وبعتتد موافقتتة مرار املنظمتتة على اخلطو التوجيهيتتة الطوعيتتة لتتدعم إدرال التنوع الوراثي يف ططي التكيف مع تغري املنتتاخ
على املس تتتوى الوط  ،أطلقه املنظمة النش تترة بعنوامل معابة الزراعة والغابات ومص تتايد األمساك يف خط التكيف الوطنية
– خطو توجيهية تكميلية.17
 -19ومع إنش ت ت ت ت ت تتاء إدارة جديدة يف املنظمة هي اإلدارة املعنية باملناخ والتنوع البيولوجي واألراض ت ت ت ت ت تتي واملياه ،إدرال
مواضتتيع اتفاقيات ريو الثالثة بشتتكل أكثر وضتتوحا يف أعمال املنظمة .وقد تناوله اجتماعات املرارات اإلقليمية واللجامل
الفنية يف املنظمة خالل فرتة الس ت تتنتني تغري موض ت تتوعي تغري املناخ والتنوع البيولوجي .وطلبه بنة الزراعة من املنظمة إعداد
11
12
13

http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf
الفقرة  5من الوثيقة CL 158/5؛ والفقرة 11

الفقرة  43باء من الوثيقة .C 2017/REP

من الوثيقة .CL 158/REP

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/en/, http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/ 14
http://www.fao.org/3/ca1334en/CA1334EN.pdf 15
https://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/application/pdf/naptechguidelines_eng_high__res.pdf 16
http://www.fao.org/3/a-i6714e.pdf 17
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است ترتاتيجية لتعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية مع ض تتمامل االتس تتا مع است ترتاتيجيات املنظمة األخرى مبا فيها
االسرتاتيجية اخلاصة بتغري املناخ.18
 -20ويف عام  ،2018قدمه منظمة األغذية والزراعة دعما تقنيا واس تتعا للبلدامل بش تتأمل خف االنبعاثات النامجة عن
إفالة الغابات وتدهورها يف البلدامل النامية ،مبا يف الك ابوانب املتعلقة بقياس ورص ت تتد التنوع البيولوجي للغابات ،وض ت تتمامل
أمل تنفيذ إجراءات خف االنبعاثات النامجة عن إفالة الغابات وتدهورها يف البلدامل النامية س ت ت ت تتيكومل متس ت ت ت تتقا مع ص ت ت ت تتومل
الغابات الطبيعية والتنوع البيولوجي.
 -21وي ف است ت ت ت تتتعراض تق ت ت ت ت تتامل عن آثار تغري املناخ على مصت ت ت ت تتايد األمساك وتربية األحياء املائيةا توليف للمعرفة
وخيارات التكيف والتخفيف احلالية التعقيد املتعدد األوجه واملتش ت ت ت ت ت تتابك ملص ت ت ت ت ت تتايد األمساك وتربية األحياء املائية ،الذي
19
ستتحقق من خالله الثار املبا رة وغري املبا رة لتغري املناخ.

رابعا – إعداد تقييم عالمي لدور الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
ً
في التخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه
 -22طلبه اهليئة من األمانة ،يف دورهتا األخرية ،إعداد مقرتح لتقييم عاملي بقيادة البلدامل لدور املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة من أجل التكيرف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته ،لكي تنظر فيه اهليئة خالل دورهتا املقبلة .و تتددت أمل أي
عمليتة إبال ينبغي أمل تكومل طوعيتة وأمل يتم تنفيتذهتا بطريقتة تعتاونيتة ،وأمل تكومل قتائمتة على اس ت ت ت ت ت تتتبيتامل بس ت ت ت ت ت تتي ميكن
است ت ت تتتخدامه على املست ت ت تتتوى الوط  20.ووفقا ل نام العمل املتعدد الست ت ت تتنوات الذي اعتمدته اهليئة يف دورهتا األخرية ،من
املتوقع أمل يتم استعراض التقييم العاملي بقيادة البلدامل لدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من أجل التكيف مع تغري املناخ
والتخفيف من وطأته خالل الدورة التاسعة عشرة.
 -23ومع الك ،نظرا إىل العمل احلا الذي تض ت ت ت ت تتطلع به اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،واالهتمام املتزايد
الذي حتظى به الزراعة يف املنتديات واأل اث املعنية بتغري املناخ ،قد ترغب اهليئة يف انتظار نش ت ت ت تتر التقارير اخلاص ت ت ت تتة املقبلة
الا س ت ت ت ت تتتص ت ت ت ت تتدرها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ عن النظم األرض ت ت ت ت تتية والبحرية الا س ت ت ت ت تتتعا خدمات النظام
اإليكولوجي ،واألمن الغذائي ،وست ت تتبل العيأل للمجتمعات الا تعتمد عليها ،قبل اطاا قرار بشت ت تتأمل التقييم العاملي املدفوع
باعتبارات قطرية لدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة .وقد ترغب اهليئة أيضت ت ت ت ت ت ت ا يف أمل تطلب من املنظمة إعداد دراس ت ت ت ت ت تتة
است تتتطالعية عن املعار احلالية بشت تتأمل دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من أجل التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من
وطأته .وميكن أمل تساعد هذه الدراسة أيض ا يف تركيز التقييم العاملي على جماالت ال تتوفر فيها املعلومات أو ألا قليلة.

18

الفقرة  47من الوثيقة .C 2019/21 Rev.1

Barange, M., Bahri, T., Beveridge, M.C.M., Cochrane, K.L., Funge -Smith, S. & Poulain, F., eds. 2018. Impacts of climate 19
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 -24وبعد است تتتعراض الدراست تتة االست تتتطالعية ،ميكن للهيئة أمل تنظر يف التقييم العاملي يف دورهتا العادية الثامنة عشت تترة.
وخالل فرتة متتا بني التتدورتني ،ميكن جملموعتتات العمتتل التقنيتتة احلكوميتتة التتدوليتتة التتتابعتتة للهيئتتة اس ت ت ت ت ت تتتعراض التتدراس ت ت ت ت ت ت تتة
االس ت تتتطالعية ،وإاا كامل التقييم ال يزال يعت اات ص ت تتلة فيمكنها أمل تقدم إر ت تتادات بش ت تتأمل إعداده .ويف هذه املناس ت تتبة،
ميكن جملموعات العمل أمل تستعرض أيضا أول مشروع استبيامل قطري.

خامسا – التوجيهات المطلوبة
ً
-25

قد ترغب اهليئة يف القيام مبا يليا
( )1الطلب إىل منظمة األغذية والزراعة إعداد دراسة استطالعية عن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من
أجل التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته ،استتتنادا إىل التقارير اخلاصتتة املقبلة الا ستتتصتتدر عن
اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأمل النظم األرضية والبحرية ،وغريها من املصادر املتاحة.
()2

ودعوة جمموعات العمل اخلاص ت ت ت ت ت تتة ذا إىل مراجعة الدراس ت ت ت ت ت تتة ،وإاا اعتُ إجراء تقييم عاملي لدور املوارد
الوراثية النباتية ضروريا ،تقدمي إر ادات إىل اهليئة بشأمل إعداده.

