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Our Ref.:

هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
متابعة الدورة العادية السادسة عشرة
تتشرف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) بأن تشري إىل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) اليت أُنشئت
ّ
مبوجب املادة  1-6من دستور املنظمة .واهليئة هي منتدى حكومي دويل تقوم فيه احلكومات مبناقشة املسائل املتعلقة بالتنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة والتفاوض بشأهنا.
وقد قامت اهليئة ،يف دورهتا العادية السادسة عشرة ،اليت عقدت يف الفرتة من  30يناير/كانون الثاين إىل  3فرباير/شباط ،2017
بدعوة األعضاء واملراقبني إىل املسامهة يف صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه على حنو مستدام بطرق خمتلفة عديدة .وعالوة
على ذلك ،دعت األعضاء واملراقبني إىل تقدمي إسهامات ومدخالت حمددة يف ما يتعلق بتنفيذ خمتلف املخرجات واألهداف املرحلية الرئيسية
لربنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات .وتق ّدم هذه الرسالة حملة عامة عن املخرجات واألهداف املرحلية القطاعية واملشرتكة بني القطاعات
اليت دعي األعضاء واملراقبون إىل التعليق عليها أو تقدمي إسهامات أخرى بشأهنا ،وحتدد أنواع املسامهات وتقدم املواعيد النهائية اليت ينبغي
حبلوهلا إتاحة التعليقات واإلسهامات لألمانة .ويرد موجز للمعلومات املقدمة يف جدول ملحق هبذه الرسالة.
وتغتنم منظمة األغذية والزراعة هذه الفرصة لتعرب جمددا ألعضائها وممثلياهتا الدائمة املعتمدة وسفاراهتا عن خالص عبارات
الشكر والتقدير.

ترسل هذه الدعوة إىل جهات املراسلة للبلدان األعضاء يف املنظمة ،وفقا لقنوات االتصال الرمسية يف املنظمة على النحو التايل:
التخاذ إجراء/للعلم ،حسب االقتضاء:
 جهات املراسلة الرئيسية (وزراء اخلارجية أو الزراعة أو جهات املراسلة األخرى اليت ختتارها احلكومات)؛ املمثلون الدائمون لدى املنظمة/السفارات.كما ترسل هذه الرسالة إىل عدد من املراقبني.
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المصادقة على جهات االتصال الوطنية/المنسقين الوطنيين

-1

يعاجل أعضاء اهليئة شىت القضايا ذات الصلة بعمل اهليئة من خالل جهات االتصال الوطنية التابعة هلم/املنسقني الوطنيني التابعني
هلم .ويف الوقت احلايل ،هناك جهات اتصال وطنية/منسقني وطنيني للهيئة بالنسبة إىل التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،واملوارد الوراثية
احليوانية ،واملوارد الوراثية املائية ،واملوارد الوراثية احلرجية ،واملوارد الوراثية النباتية .وميكن االطالع على قوائم جهات االتصال الوطنية
احلالية/املنسقني الوطنيني احلاليني على املوقع اإللكرتوين للهيئة على العنوان التايل:
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-about/national-contact/ar/

ويرجى من األعضاء التحقق من قوائم جهات االتصال الوطنية/املنسقني الوطنيني ،كما هي معروضة على املوقع اإللكرتوين للهيئة،
التماسا لصحتها واكتماهلا ،وتعيني /حتديث جهات االتصال الوطنية/املنسقني الوطنيني ،حسب االقتضاء.
اإلجراء المطلوب:

المصادقة على قوائم جهات االتصال الوطنية/المنسقين الوطنيين التماساً لصحتها واكتمالها:
-1

الهيئة (االتصال على)CGRFA@fao.org :؛
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والموارد الوراثية الحيوانية (االتصال على)DAD-IS@fao.org) :؛
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والموارد الوراثية المائية (االتصال على)CGRFA-AqGR@fao.org :؛

-4

والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة (االتصال على)SOW-BFA@fao.org :؛
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والموارد الوراثية الحرجية (االتصال على)FO-ITWG-FGR@fao.org :؛
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والموارد الوراثية النباتية (االتصال على)WIEWS@fao.org :

الموعد النهائي:

 31يوليو/تموز 2017

يرسل إلى:

عناوين البريد اإللكتروني ،على النحو الوارد أعاله
المسائل القطاعية المشتركة
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حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم

وشددت على أمهية ضمان
رحبت اهليئة ،يف دورهتا األخرية ،مبشروع التقرير عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملّ .
ّ
تقدمي أكرب عدد ممكن من التقارير القطرية .ودعت البلدان اليت مل تقدم تقاريرها بعد إىل القيام بذلك حبلول املوعد املتفق عليه،
وهو  30يونيو/حزيران  1.2017ويف حني أقّرت اهليئة بأنه أمام البلدان خيار رفع تقاريرها باستخدام اخلطوط التوجيهية املبسطة اليت أعدهتا
األمانة ،فإهنا أشارت إىل أن استخدام اخلطوط التوجيهية بنسختها الكاملة هو اخليار املفضل 2.واتفقت على أنه بإمكان البلدان اليت ق ّدمت

1
2

الفقرة  12من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
ميكن االطالع على اخلطوط التوجيهية على املوقع اإللكرتوين للهيئة على العنوان التايلhttp://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/guidelines/ar/ :
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بالفعل تقاريرها القطرية أن ترفع نسخة منقحة منها قبل  30يونيو/حزيران  ،2017وطلبت إىل البلدان اليت ختتار فعل ذلك أن تطلع األمانة
1
بشكل واضح على أي تعديالت أجرهتا فيها.
اإلجراء المطلوب:

تقديم التقارير القطرية ،وعند االقتضاء ،تعديل التقارير القطرية

الموعد النهائي:

 30يونيو/حزيران

يرسل إلى:

SOW-BFA@fao.org
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االحتياجات واإلجراءات الممكنة لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه على نحو مستدام

نظرت اهليئة يف االحتياجات واإلجراءات املمكنة لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه على حنو مستدام ،كما مت
حتديدها خالل مشاورات إقليمية غري رمسية وتوحيدها من قبل األمانة 2.وطلبت إىل أمني اهليئة دعوة األعضاء واملراقبني إىل إبداء تعليقاهتم
بشأن االحتياجات واإلجراءات املمكنة واالقرتاحات اخلاصة باحتياجات أو إجراءات ممكنة إضافية لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
3
واستخدامه على حنو مستدام ،مع األخذ بعني االعتبار النتائج املنبثقة من مشروع التقرير املنقح عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
وعندما ستنشر النسخة املنقحة من مشروع التقرير ،خالل النصف الثاين من عام  ،2018ستبادر األمانة إىل تذكري البلدان
بالفرصة املتاحة للتعليق على االحتياجات واإلجراءات املمكنة.
اإلجراء المطلوب:

تقديم تعليقات/إسهامات عن االحتياجات واإلجراءات لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه
على نحو مستدام

الموعد النهائي:

 15أبريل/نيسان

يرسل إلى:

SOW-BFA@fao.org

1
2
3

الفقرة  11من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
املرفق  1بالوثيقة CGRFA-16/17/4
الفقرة  16من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report

2018
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دور الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في تحقيق األمن الغذائي

نظرت اهليئة يف خيارات لرفع مستوى الوعي بدور املوارد الوراثية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية .ويف هذا السياق ،طلبت اهليئة
إىل املنظمة إعداد دراسة تتناول مسامهة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دعم ركائز األمن الغذائي األربع وحتقيق أهداف التنمية املستدامة
ذات الصلة ،إىل جانب عكس نتائج الدراسة يف التقرير عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .وطلبت اهليئة إىل املنظمة دعوة
1
األعضاء واملراقبني إىل تقدمي مسامهاهتم إىل األمانة.
اإلجراء المطلوب:

تقديم إسهامات لغرض الدراسة عن دور الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في تحقيق األمن الغذائي

الموعد النهائي:

 31يوليو/تموز

ترسل إلى:

CGRFA@fao.org
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الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

نظرت اهليئة يف مسألة احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها ،واتفقت ،ضمن مجلة أمور أخرى ،على إعداد
تبني ،يف سياق عناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات
مذكرات تفسريية غري توجيهية ّ
الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة (العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها) ،السمات املميِّزة للقطاعات الفرعية املختلفة
يكمل العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها .ودعت األعضاء
املعنية باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وممارساهتا احملددة ،مبا ّ
واملراقبني وغريهم من أصحاب املصلحة إىل توفري املسامهات الالزمة إلعداد املذكرات التفسريية هذه عرب وسائل إلكرتونية مبا يف ذلك بشأن
ما يلي )1( :جتارهبم العملية يف جمال تنفيذ التدابري الوطنية للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها؛ ( )2والسمات
2
املميِّزة ملختلف القطاعات الفرعية املعنية باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها وممارساهتا احملددة.
اإلجراء المطلوب:

تقديم إسهامات في المذكرات التفسيرية غير التوجيهية التي تبيّن ،في سياق العناصر الخاصة بالحصول
على الموارد وتقاسم منافعها ،السمات المميِّزة للقطاعات الفرعية المختلفة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية
والزراعة وممارساتها المحددة

الموعد النهائي:

 31يوليو/تموز

يرسل إلى:

CGRFA@fao.org

1
2

2017

الفقرة  21من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الفقرة  )4(25من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
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معلومات التسلسل الرقمية بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

أنشأت اهليئة مسار عمل جديدا عن "معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" 1.وطلبت من األمني دعوة
األعضاء إىل تقدمي معلومات عن استخدام "معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" واالنعكاسات احملتملة على
صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام ،مبا يف ذلك التبادل واحلصول والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة
عن استخدامها ،ومجع هذه املعلومات وتقدميها إىل األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي ،باعتبارها مسامهة يف الوقت املناسب يف العملية
2
اليت وضعت مبوجب املقرر  16/13الصادر عن االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي (.)CBD COP XIII/16
كما دعت اهليئة البلدان إىل النظر يف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف تقاريرها الوطنية املرفوعة إىل اتفاقية التنوع البيولوجي حتت إطار
3
العملية املوضوعة مبوجب املقرر .16/13
اإلجراء المطلوب:

تقديم معلومات عن استخدام "معلومات التسلسل الرقمية بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة"
واالنعكاسات المحتملة على صون الموارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على نحو مستدام ،بما في
ذلك التبادل والحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

الموعد النهائي:

 1سبتمبر/أيلول

يرسل إلى:

CGRFA@fao.org

2017
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تغير المناخ والموارد الوراثية لألغذية والزراعة

استعرضت اهليئة برنامج عملها بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،وأعادت تأكيد دعوهتا للبلدان إىل تنفيذ اخلطوط
التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع الوراثي يف ختطيط التكيف مع تغري املناخ على املستوى الوطين 4وتقدمي تعليقاهتا يف هذا الصدد
إىل أمني اهليئة.

5

اإلجراء المطلوب:

تقديم تعقيبات في ما يتعلق بتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية

الموعد النهائي:

 1يونيو/حزيران

يرسل إلى:

2018

CGRFA@fao.org

 1هذا املصطلح مأخوذ من املقرر  16/13الصادر عن االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ( )CBD COP 13/16وهو موضع املزيد من النقاش.
ومثة إدراك بتعدد املصطلحات املستخدمة يف هذا اجملال (مبا فيها ،على سبيل الذكر ال احلصر" ،بيانات التسلسل الوراثي" "ومعلومات التسلسل الوراثي" "واملعلومات الوراثية"
"واملوارد الوراثية غري املادية" "واحملاكاة باحلاسوب" وما إىل ذلك) ومن الضروري مواصلة النظر يف هذا املوضوع لتحديد املصطلح أو املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها.
 2الفففقففرة  88مففن الففوثفيفقف ف ففة  .CGRFA-16/17/Reportولفلفمفزيف ف ففد مففن املفعفلففوم ف ف ففات عففن عفمفلفيف ف ففة اتففف ف ففاقفيف ف ففة الفتفنففوع الفبفيفولففوجففي ،يففرجففى االطففالع عفلففى اإلش ف ف ف ف ف ف فع ف ف ففار
.SCBD/SPS/DC/VN/KG/jh/86500

3

الفقرة  89من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/290cd085-98f3-43df-99a9-250cec270867/ 4
 5الفقرة  29من الوثيقة .CGRFA-16/17
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المسائل القطاعية

الموارد الوراثية الحيوانية
-8

رفع التقارير السنوية عن الموارد الوراثية الحيوانية بالنسبة إلى المقصد  5من مقاصد
الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة

استعرضت اهليئة التق ّدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية .وش ّددت على ضرورة أن تعمد البلدان بشكل
منتظم إىل حتديث بياناهتا الوطنية يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املسف ف ف ف ففتأنسف ف ف ف ففة أو يف شف ف ف ف ففبكة نُظم معلومات التنوع البيولوجي
حليوانات املزرعة ،مبا يف ذلك املعلومات عن املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف موقعها وخارج موقعها الطبيعي على ح ّد سف ف ف ف ف ف فواء -
على حنو ما هو مطلوب بالنس ف ففبة إىل رفع التقارير عن مؤش ف ف فر أهداف التنمية املس ف ففتدامة  2-5-2فض ف ففال عن إتاحة معلومات عن تص ف ففنيف
الس ف ففالالت 1.وينبغي للبلدان أن ترفع ،من خالل نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املس ف ففتأنس ف ففة ،تقارير س ف ففنوية عن املؤشف ف فرات ذات
الصلة باملقصد  5من مقاصد اهلدف  2من أهداف التنمية املستدامة.
اإلجراء المطلوب:

تقديم تقارير عن البيانات الخاصة بمجموعات السالالت

الموعد النهائي:

 15ديسمبر/كانون األول  15 /2017ديسمبر/كانون األول

ترسل إلى:

http://dad.fao.org/

2018

الموارد الوراثية المائية
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حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العالم

رحبت اهليئة مبشروع التقرير عن حالة املوارد املائية لألغذية والزراعة يف العامل .ودعت البلدان ،اليت مل تبادر إىل تسمية جهات
ّ
وشجعت البلدان اليت قدمت تقاريرها القطرية
االتصال الوطنية بعد ،إىل القيام بذلك وإىل تقدمي تقاريرها القطرية قبل  30يونيو/حزيران ّ 2017
2
على إتاحة نسخة منقحة منها ،حسب املقتضى ،ضمن املهلة الزمنية إياها.
اإلجراء المطلوب:

تقديم التقارير القطرية أو ،حسب االقتضاء ،تنقيح التقارير القطرية

الموعد النهائي:

 30يونيو/حزيران

يرسل إلى:

CGRFA-AqGR@fao.org

1
2

الفقرة  46من الوثيقة
الفقرة  39من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
.CGRFA-16/17/Report

2017

-7-

الموارد الوراثية الحرجية

 -10التقارير المرحلية القطرية بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية لصون الموارد
الوراثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها
اعتمدت اهليئة الغايات واملؤشرات وأدوات التحقق املقرتحة للموارد الوراثية احلرجية اليت ستُستخدم كأدوات تقييم لرصد تنفيذ
خطة العمل العاملية 1.واعتمدت أيضا اجلدول الزمين املقرتح لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية .وعالوة على ذلك ،شجعت اهليئة البلدان
2
على حتضري نفسها جلمع املعلومات والبيانات ،حسب االقتضاء ،لتيسري تقدمي التقارير املرحلية القطرية األوىل يف الوقت املناسب.
اإلجراء المطلوب:

تقديم التقارير المرحلية القطرية بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها
المستدام وتنميتها

الموعد النهائي:

 31ديسمبر/كانون األول ( 2017للمزيد من املعلومات ،يرجى االتصال على:
)FO-ITWG-FGR@fao.org

زيارة الموقع:

http://www.fao.org/forestry/fgr/93085/en/

االتصال على:

FO-ITWG-FGR@fao.org

الموارد الوراثية النباتية

 -11تبسيط نموذج إعداد التقارير لرصد تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
طلبت اهليئة إىل املنظمة التشاور مع أعضاء اهليئة واملراقبني بشأن اخليارات املتاحة لتبسيط منوذج إعداد التقارير بقدر أكرب لرصد
تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 3.وينبغي تقدمي التعليقات على منوذج التقارير واملقرتحات اخلاصة

بتبسيطه يف أسرع وقت ممكن ،ويف موعد ال يتجاوز  31يوليو/متوز .2017
اإلجراء المطلوب:

تقديم التعليقات على تبسيط نموذج إعداد التقارير لرصد تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة والمقترحات الخاصة بذلك

الموعد النهائي:

 31يوليو/تموز

يرسل إلى:

WIEWS@fao.org

1
2
3

2017

الفقرة  74من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الفقرة  75من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الفقرة  56من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
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 -12مشروع الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن صون األنواع/السالالت األصلية
لدى المزارعين واستخدامها على المستوى الوطني
نظرت اهليئة يف مشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن صون األنواع/السالالت األصلية لدى املزارعني واستخدامها على املستوى

الوطين 1وأحالته إىل مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ملواصلة استعراضه .ودعت األعضاء
2
واملراقبني وجهات االتصال الوطنية إىل تقدمي تعليقات على هذه الوثيقة.
اإلجراء المطلوب:

تقديم تعليقات على مشروع الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن صون األنواع/السالالت األصلية لدى
المزارعين واستخدامها على المستوى الوطني

الموعد النهائي:

 31يوليو/تموز

يرسل إلى:

ITWG-PGRFA@fao.org

2017

 -13رفع التقارير السنوية عن الموارد الوراثية النباتية
بالنسبة إلى المقصد  5من مقاصد الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة
أوصت اهليئة بأن تقوم املنظمة بدعوة البلدان إىل رفع تقارير سنوية عن املؤشر  1-5-2من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وذلك
اعتبارا من شهر فرباير/شباط  .2017وينبغي للبلدان رفع تقاريرها من خالل نظام رفع التقارير للنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر
3
بشأن املوارد الوراثية النباتية حيث يشار بشكل واضح إىل املؤشرات ذات صلة باملقصد  5من مقاصد اهلدف  2من أهداف التنمية املستدامة.
اإلجراء المطلوب:

تقديم بيانات بشأن تنفيذ المقصد  5من مقاصد الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة

الموعد النهائي:

 15ديسمبر/كانون األول  15 / 2017ديسمبر/كانون األول

يرسل إلى:

WIEWS@fao.org

1
2
3

الوثيقة .CGRFA-16/17/Inf.18
الفقرة  63من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الفقرة  69من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report

2018
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 -14التقارير القطرية بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
رحبت اهليئة بتقييم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للفرتة  12014-2012وش ّددت على
ّ
احلاجة إىل عدد أكرب من التقارير القطرية .ودعت مجيع البلدان اليت مل تقدم بعد معلومات عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية بني شهري
يناير/كانون الثاين  2012ويونيو/حزيران  2014إىل القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن ويف مطلق األحوال قبل  31ديسمرب/كانون األول
2
 ،2017من خالل نظام رفع التقارير يف النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية.
اإلجراء المطلوب:

تقديم بيانات بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بين شهري
يناير/كانون الثاني  2012ويونيو/حزيران 2014

الموعد النهائي:

 31ديسمبر/كانون األول

ترسل إلى:

www.fao.org/pgrfa

االتصال على:

WIEWS@fao.org

2017

الكائنات الحيّة الدقيقة والالفقاريات

 -15مشروع خطة عمل لألنشطة المستقبلية في مجالي صون الكائنات الحية الدقيقة
والالفقاريات واستخدامها المستدام
نظرت اهليئة يف حالة عملها يف جمايل صون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها املستدام وطلبت من املنظمة إعداد
مشروع خطة عمل لألنشطة املستقبلية يف جمايل صون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها املستدام ،مع مراعاة وجهات نظر
البلدان والنتائج اليت توصل إليها تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل وأية معلومات أخرى ذات صلة ،وذلك بغرض
استعراضها من قبل اهليئة ومجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة هلا يف دوراهتا القادمة .وطلبت من األمني دعوة البلدان إىل تقدمي
3
وجهات نظرها خبصو إعداد مشروع خطة العمل.
اإلجراء المطلوب:

تقديم وجهات النظر بخصوص إعداد مشروع خطة عمل لألنشطة المستقبلية في مجالي صون الكائنات
الحية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها المستدام

الموعد النهائي:

 30سبتمبر/أيلول

يرسل إلى:

CGRFA@fao.org

1
2
3

الوثيقتان
الفقرة  55من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الفقرة  78من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report

2017

 CGRFA-16/17/Inf.17.1و.CGRFA-16/17/Inf.17.2
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تنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوات

 -16مشروع الخطة االستراتيجية لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
اس ف ف ف ف ف ففتعرض ف ف ف ف ف ففت اهليئة تنفيذ برنامج عملها املتعدد الس ف ف ف ف ف ففنوات ومش ف ف ف ف ف ففروع خطة اس ف ف ف ف ف فرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
( .) 2027-2018ووافقت على أن اخلطة االس فرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت اعتمدت خالل الدورة العادية الرابعة عشففرة
للهيئة ال تزال ص ففاحلة وقامت بتحديث املخرجات الرئيس ففية واملعامل البارزة ( )2027-2018لربنامج العمل املتعدد الس ففنوات 1.وطلبت اهليئة
2
من أمينها دعوة األعضاء واملراقبني إىل التعليق خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات على مشروع اخلطة االسرتاتيجية.
اإلجراء المطلوب:

تقديم تعليقات على مشروع الخطة االستراتيجية لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

الموعد النهائي:

 1سبتمبر/أيلول

يرسل إلى:

CGRFA@fao.org

2017

 -17الحاجة إلى موارد من خارج الميزانية ألنشطة الهيئة
دعت اهليئة اجلهات املاحنة إىل توفري أموال من خارج امليزانية جملموعة من األنشطة اجلارية اليت تضطلع هبا اهليئة ،مبا يف ذلك:
()1
()2
()3
()4
()5

وضع الصيغة النهائية للتقرير عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل وترمجته ونشره؛
4
وضع الصيغة النهائية للتقرير عن حالة املوارد املائية لألغذية والزراعة يف العامل؛
5
وجتديد موارد حساب أمانة املنظمة لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية؛
6
وإعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل؛
7
وتنفيذ برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات.

3

وباإلضافة إىل ذلك ،دعت اهليئة اجلهات املاحنة إىل توفري التمويل الالزم لتنفيذ أنشطة قطرية ذات صلة ،مبا يف ذلك تنفيذ خطط
9
عمل اهليئة 8وإعداد التقارير القطرية للتقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل.

1

2
3
4
5
6
7
8
9

املرفق جيم بالوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الفقرة  82من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الفقرة  14من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الفقرة  42من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الفقرة  49من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الفقرة  68من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الفقرة  85من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الفقرتان  58و73؛ واملرفقان (باء) و(جيم) من الوثيقة .CGRFA-16-17/Report
الفقرة  68من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
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الملحق
تقديم التعليقات واإلسهامات
جهات االتصال
الوطنية

-1

التنوع البيولوجي

-2
-3

المصادقة على جهات االتصال الوطنية/المنسقين الوطنيين
• املصادقة على قوائم جهات االتصال الوطنية/املنسقني الوطنيني التماسا لصحتها
واكتماهلا
حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم
• تقدمي التقارير القطرية ،وعند االقتضاء ،تعديل التقارير القطرية
االحتياجات واإلجراءات الممكنة لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
واستخدامه على نحو مستدام
• تقدمي تعليقات /إسهامات بشأن االحتياجات/اإلجراءات املتعلقة بالتنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة
دور الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في تحقيق األمن الغذائي
• تقدمي إسهامات لغرض الدراسة عن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف حتقيق
األمن الغذائي
الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
تبني ،يف سياق العناصر
• تقدمي إسهامات يف املذكرات التفسريية غري التوجيهية اليت ّ
اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،السمات املميِّزة للقطاعات الفرعية
املختلفة املعنية باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وممارساهتا احملددة
معلومات التسلسل الرقمية بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
• تقدمي معلومات عن استخدام "معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة" واالنعكاسات احملتملة على صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
واستخدامها على حنو مستدام ،مبا يف ذلك التبادل واحلصول والتقاسم العادل
واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
تغير المناخ والموارد الوراثية لألغذية والزراعة
• تقدمي تعقيبات يف ما يتعلق بتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع

تقدم بحلول:
 31يوليو/تموز

2017

 30يونيو/حزيران

2017

 15أبريل/نيسان

2018

األمن الغذائي

-4

الحصول على
الموارد وتقاسم
منافعها

-5

معلومات
التسلسل الرقمية

-6

تغير المناخ

-7

الموارد الوراثية
الحيوانية

 -8رفع التقارير السنوية عن الموارد الوراثية الحيوانية بالنسبة إلى المقصد  5من مقاصد  15ديسمبر/كانون
األول 2017
الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة
• تقدمي بيانات عن تنفيذ املقصد  5من مقاصد اهلدف  2من أهداف التنمية املستدامة  15ديسمبر/كانون
األول 2018
 30يونيو/حزيران
 -9حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العالم
2017
• تقدمي التقارير القطرية أو ،حسب االقتضاء ،تنقيح التقارير القطرية

الموارد الوراثية
المائية

الوراثي يف ختطيط التكيف مع تغري املناخ على املستوى الوطين

 31يوليو/تموز

 31يوليو/تموز

2017

2017

 1سبتمبر/أيلول

2017

 1يونيو/حزيران

2018
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الموارد الوراثية
الحرجية

-10

الموارد الوراثية
النباتية

-11

-12

-13

-14

الكائنات الحيّة
الدقيقة
والالفقاريات

-15

العمل -16
برنامج
المتعدد السنوات
الموارد من خارج -17
الميزانية

التقارير المرحلية القطرية بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية
 31ديسمبر/كانون
الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها
األول 2017
• تقدمي التقارير املرحلية القطرية بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية
احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها
تبسيط نموذج إعداد التقارير لرصد تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية
 31يوليو/تموز 2017
النباتية لألغذية والزراعة
• تقدمي تعليقات على تبسيط منوذج إعداد التقارير ومقرتحات خاصة بذلك
مشروع الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن صون األنواع/السالالت األصلية لدى
 31يوليو/تموز 2017
المزارعين واستخدامها على المستوى الوطني
• تقدمي تعليقات بشأن مشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية
 15ديسمبر/كانون
رفع التقارير السنوية عن الموارد الوراثية النباتية بالنسبة إلى المقصد  5من مقاصد
األول 2017
الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة
• تقدمي بيانات عن تنفيذ املقصد  5من مقاصد اهلدف  2من أهداف التنمية املستدامة  15ديسمبر/كانون
األول 2018
تقديم تقارير قطرية بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية
 31ديسمبر/كانون
لألغذية والزراعة
األول 2017
• تقدمي بيانات قطرية بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة (يناير/كانون الثاين  - 2012يونيو/حزيران )2014
مشروع خطة العمل لألنشطة المستقبلية في مجالي صون الكائنات الحية الدقيقة
والالفقاريات واستخدامها المستدام
 30سبتمبر/أيلول
• تقدمي وجهات النظر خبصو إعداد مشروع خطة عمل لألنشطة املستقبلية يف جمايل 2017
صون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها املستدام
مشروع الخطة االستراتيجية لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 1سبتمبر/أيلول
2017
• تقدمي تعليقات على مشروع اخلطة االسرتاتيجية للهيئة
حاجة إلى موارد من خارج الميزانية ألنشطة الهيئة

