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Our Ref.:

هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

التقارير القطرية إلعداد التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تتشرررررررة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (المنظمة) برن تشررررررير إلى هيئة الموارد الوراثية
م
لألغذية والزراعة (الهيئة) التي أُنشرررررئج بموجا المادة  1-6من دسرررررتور المنظمة .والهيئة هي منتدى حكومي
دولي تقوم فيه الحكومات بمناقشة المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والتفاوض بشرنها.
وكانج الهيئة في دورتها العادية السادسة عشرة (روما 30 ،يناير/كانون الثاني  3 -فبراير/شباط )2017
أقرت خ ً
منقحا إلعداد التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم
طا زمن يًا
ً
م
(التقرير الثالث) وقررت عرضه على الدورة العادية التاسعة عشرة المزمع عقدها في عام .2023
وبهذا الصررررررردد ،وتعقي بًا على التعميم الموجه إلى الحكومات بتاري  18يونيو/حزيران ( 2019المرجع
 ، )C/CBD-10يجدر تذكير البلدان األعضررررراء في الهيئة وسرررررائر البلدان األخرى بالمسررررراهمة في إعداد التقرير
الثالث .ويرجى تحديدًا من البلدان القيام بما يلي:
( )1تعيين جهة اتصااااان ةطلية لرم الو ال لااية اللةاتية في حال لم تبادر إلى ذلك بعد .وينبغي تكليف
جهات االتصال الوطنية بمهمة تنسيق التقرير القطري .ويتعين إرسال اسم جهة االتصال الوطنية
ووظيفتها الرسررررررمية وعنوانها بما في ذلك رقم الهاتف والفاكا وعنوان البريد اإللكتروني على
العنوان التاليwiews@fao.org :؛
( )2واإلفاوة في م عد أقصااااااا  31ويساااااامةر/ااو ا ةن  2020عن تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ وتمتد فترة رفع التقارير من  1يوليو/تموز  2014إلى
 31ديسمبر/كانون األول 2019؛
( )3وإتاحة سااارو م جي في م عد أقصاااا  31ويسااامةر/ااو ا ةن  2020عن التقدم المحرز في تنفيذ
خطرة العمرل العرالميرة الثرانيرة منرذ األول من ينراير/كرانون الثراني  2012والثغرات المتبقيرة والقيود
المشار إليها.
ويتعين على جهات االتصررررررال الوطنية رفع التقارير القطرية بواسررررررطة أداة رفع التقارير المتاحة في
النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بشرن الموارد الوراثية النباتية ( )WIEWSالذي يمكن النفاذ إليه على
الموقع اإللكتروني للمنظمة على العنوان التالي  .www.fao.org/pgrfaو قد تم تكييف هذه األداة بناء على القائمة
المنقحة من المؤشرات وهي تتضمن أقسا ًما جديدة لألجزاء السردية الموجزة كما اتفقج عليه الهيئة في دورتها
األخيرة.
وباإلمكان تقديم التقارير القطرية بري من لغات األمم المتحدة ،لكن يفضرررررررل أن تكون باللغات اإلنكليزية أو
الفرنسية أو اإلسبانية.
وقد أتيحج على الصررفحة اإللكترونية المذكورة خطوط توجيهية للمسرراعدة على إعداد التقارير القطرية ،فضر ً
عن دليل للمستخدمين خاص برداة النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بشرن الموارد الوراثية النباتية.

________________________________________________________________________________________________________

ترسل هذه الدعوة إلى جهات المراسلة لألعضاء في المنظمة ،وفقًا لقنوات االتصال الرسمية في المنظمة على النحو التالي:
التخاذ إجراء/لإلحاطة ،حسب المقتضى:
 جهات المراسلة الرئيسية (وزراء الخارجية أو الزراعة أو جهات المراسلة األخرى التي تختارها الحكومات)؛ -الممثلون الدائمون لدى المنظمة/السفارات.

