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 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 متابعة الدورة العادية السابعة عشرة
_________________________________________________________________ 

 
 

 اليت أُنشرررررئ هيئة املوارد الوراثية لألوذية والزراعة )اهليئة(  بأن تشررررر  إىل )املنظمة( شررررررم منظمة األوذية والزراعة لألمح املتحدةتت 
تصررررررلة بالتنويو البيولوجي املسررررررائل مبناقشررررررة امل تقوم فيه احلكوماتمنتدى حكومي دويل هي اهليئة و من دسررررررتور املنظمة.  1-6مبوجب املادة 

 .والتفاوض بشأهنا لألوذية والزراعة
 

، بدعوة األعضرررررراء 2019فرباير/شرررررربا   22إىل  18 الفرتة املمتدة من ابعة عشرررررررة املنعقدة يفوقام  اهليئة، يف دورهتا العادية السرررررر 
توف   واملراقبني إىل املسررا ة يف احلفاع على التنويو البيولوجي لألوذية والزراعة واسررتهدامها املسررتدام مبهتلق الاريف، مبا يف  لال من خ ل

 ة  الدعوة هوفير هذتومعامل بارزة هامة خمتلفة يف برنامج العمل املتعدد السرررررررررررنوات للهيئة. و املسرررررررررررا ات واملدخ ت ا ددة لتنفيذ خمرجات 
هنا، أو توف  عي  لي من البلدان واملراقبني إىل التعليق بشررررررررررررررأاملشرررررررررررررررت ة بني القااعات اليت دُ و  القااعية عامة عن املهرجات واملعامل البارزة

لألمانة. وترد ضرمنها املسرا ات  قديملقيام هبا فضر ً عن املهل الزمنية اليت بب أن تُ ا املالوب دد أنواو املسرا اتمدخ ت أخرى،  ما حت
 .الدعوة هاملعلومات اليت متي توف ها يف جدول مرفق هبذ

 
  واملمثليات الدائمة املعتمدة لديها لتعرب جمدداً جلميع األعضرررررررررررررراءوتنتهز منظمة األوذية والزراعة لألمح املتحدة هذه الفرصررررررررررررررة  

 .عن أصديف عبارات االحرتام والتقدير
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 المصادقة على جهات اتصال وطنية/منّسقين وطنيين -1

 
األعضرررراء يف اللمنة مسررررائل خمتلفة  ات الصررررلة بعمل اهليئة من خ ل جهات االتصررررال الوننية/املنسررررقني الوننيني التابعني  عاجلي 

قون وننيون جهات اتصرررررال وننية/اضرررررر، هنا    احلالوقح. ويف هل البيولوجي لألوذية والزراعة، واملوارد الوراثية  التنووب نو معنيللهيئة، منسررررري
ملنسقني الوننيني احلاليني احليوانية، واملوارد الوراثية املائية، واملوارد الوراثية احلرجية واملوارد الوراثية النباتية. وترد قائمة جهات االتصال الوننية/ا

 على املوقع الشبكي اخلاص باهليئة على العنوان:
 

http://www.fao.org/cgrfa/overview/nfp/ar 
 

ويُدعى األعضررررراء إىل مراجعة قائمة جهات االتصرررررال الوننية/املنسرررررقني الوننيني،  ما هي معروضرررررة على املوقع الشررررربكي للهيئة،  
 لضمان صحتها وا تماهلا ولتحديثها، حسبما هو م ئح.

 
 جهات االتصال الوطنية/المنسقين الوطنيين ألغراض الصحة واالكتمال: المصادقة على قوائم اإلجراء:

 ؛(CGRFA@fao.org: جهة االتصال الوطنية للهيئة )االتصال -1

 ؛(IS@fao.org-DAD: )االتصال موارد الوراثية الحيوانيةلل الوطني المنسق -2

 ؛(AqGR@fao.org-ITWGموارد الوراثية المائية )االتصال: جهة االتصال الوطنية للو  -3

 ؛(BFA@fao.org-SOW: )االتصال للتنوّع البيولوجي لألغذية والزراعةجهة االتصال الوطنية و  -4

 ؛(FGR@fao.org-ITWG-FOموارد الوراثية الحرجية )االتصال: جهة االتصال الوطنية للو  -5

 .(WIEWS@fao.orgموارد الوراثية النباتية )االتصال: جهة االتصال الوطنية للو  -6

 وبعده، عند االقتضاء 2019أغسطس/آب  31 :آخر مهلة
 عناوين البريد اإللكتروني الواردة أعاله رسل إلى:ي

 
 

 المسائل المشتركة بين القطاعات
 

 دور الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في تحقيق األمن الغذائي والتغذية -2

 
التنوو البيولوجي من أجل األوذية والزراعة واألمن عن  69على الدراسرررررة األسررررراسرررررية رقح  يف دزرهتا السرررررابعة عشررررررة لع  اهليئةاني  
من األمانة، بعد مزيد من االسررررررررتعراض من قدبل البلدان واسررررررررتناًدا إىل معلومات  ونلب ، اسررررررررتكشررررررررام الع قات املتبادلة بينها -الغذائي 

ب باللغات الرمسية لألمح املتحدة عن مسرررررررررا ة املوارد الوراثية لألوذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي وأهدام التنمية إضرررررررررافية، إعداد  تيي 
 .1املستدامة  ات الصلة

 
 تقديم المدخالت للكتّيب بشأن مساهمة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في تحقيق األمن الغذائي اإلجراء:
 2019أغسطس/آب  31 :آخر مهلة

 CGRFA@fao.org  رسل إلى:ي
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 الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها -3

 
خمتلق عناصرررررررر تيسررررررر  التنفيذ ا لي للحصرررررررول على املوارد وتقاسرررررررح منافعها بالنسررررررربة إىل لبامل حظات التفسررررررر ية  اهليئة رحيب  

وشررررميع  اهليئة األعضرررراء على ، وتقاسررررح منافعها(الوراثية  صررررول على املواردالقااعات الفرعية للموارد الوراثية لألوذية والزراعة )عناصررررر احل
 .املوارد وتقاسح منافعها، مبا يف  لال امل حظات التفس ية، واستهدامها حسب االقتضاء دراسة عناصر احلصول على

 
 التالية اليت نلب  من األمني إعدادها:بالنسبة إىل املنمزات  مدخ هتحونلب  اهليئة من أمينها دعوة األعضاء واملراقبني إىل تقدمي  

 
 استعراض لعمل اهليئة سابًقا يف جمال احلصول على املوارد الوراثية لألوذية والزراعة وتقاسح منافعها؛ (1)

التشررريعية واادارية والسررياسرراتية، مبا يف  لال أفضررل املمارسررات، اخلاصررة باحلصررول على  املقارباتدراسررة اسررتقصررائية حديثة عن و  (2)
املوارد وتقاسررررررررررررررح منافعها يف خمتلق القااعات الفرعية للموارد الوراثية لألوذية والزراعة واملعارم التقليدية املرتباة هبذا النوو من 

النماية والدروس املستهلصة من تنفيذها،  املقارباتمعات ا لية، و لال بغرض حتديد املوارد واملتاحة لدى الشعوب األصلية واجملت
 إضافة إىل التحديات واحللول املمكنة؛

 ة عامة عن التاورات اليت شررررهدهتا اتفاقات وصرررركو  دولية أخرى تعع احلصررررول على املوارد الوراثية لألوذية والزراعة وتقاسررررح و  (3)
 منافعها؛

خيارات لعمل اهليئة يف املستقبل يف جمال احلصول على املوارد وتقاسح منافعها يف خمتلق القااعات الفرعية للموارد الوراثية واقرتاح  (4)
 1لألوذية والزراعة

 
 أعاله بشأن المنجزات المذكورة مدخالت تقديم اإلجراء:
 2019أغسطس/آب  31 :آخر مهلة

 CGRFA@fao.org رسل إلى:ي
 
 

 التغذية والموارد الوراثية لألغذية والزراعة -4

 
أشارت اهليئة إىل أ ية املعارم التقليدية واألوذية األصلية واملنسية، مبا يف  لال املبادرات  ات الصلة، وإىل أ ية إشرا  الشعوب  

 .عملية صياوة السياسات والربامج وخاط العمل اخلاصة بالتغذيةاألصلية واجملتمعات ا لية يف 
 

ودع  اهليئة البلدان واملراقبني إىل تبادل التمارب يف جمال رسررررررح السررررررياسررررررات املتعلقة بالتنوو البيولوجي والتغذية وتنفيذها، مبا يف  
ا البلدان واملراقبني إىل تبادل أفضرررررل املمارسرررررات  . لال املشررررررتيات العامة املتنوعة وبرامج التغذية املدرسرررررية وو   لال من النهج ودع  أيضرررررً

الغذائية التقليدية، ونلب  من املنظمة جتميع  حوالدروس املستفادة يف جمال تعميح التنوو البيولوجي ضمن سياسات وبرامج التغذية، ومعارفه
 2.تلال املمارسات الفضلى لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا القادمة

 

                                                 
 Report/19/17-CGRFA يف الوثيقة 20و 19الفقرتان   1
 Report/19/17-CGRFA من الوثيقة 36الفقرة   2
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 قديم المدخالت بشأن:ت اإلجراء:

 ؛التجارب في مجال رسم السياسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغذية وتنفيذها (1)

، أفضللل الممارسللات والدروم المسللتفادة في مجال تعميم التنوع البيولوجي اللمن سللياسللات وبرام  التغذيةو  (2)
 .والمعرفة الغذائية التقليدية

 2020يوليو/تموز  31 :آخر مهلة
 cgrfa@fao.org رسل إلى:ي

 
 

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 
 التنوع البيولوجي

 
 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالماالحتياجات واإلجراءات الممكنة رًدا على  -5

 
جنب مع املستمدات احلاصلة يف منتديات  ، جنًبا إىلتقرير حالة التنوو البيولوجي لألوذية والزراعة يف العاملوافق  اهليئة على أن  

 أخرى واليت تشرر  أيضررا إىل تراجع التنوو البيولوجي  ص الصررلة باألوذية والزراعة، يدعو إىل متابعة واضررحة ويف الوق  املناسررب عرب خمتلق
قات ملموسررررة خاية بشررررأن الوثيقة ونلب  اهليئة من أمينها أن يلتمس من أعضرررراء اهليئة واملراقبني فيها نصرررروص اقرتاحات وتعلي القااعات.

 بتقرير 1املرفق جيحاملنقح على حنو ما هو وارد يف  املمكنةمشررررررررررررررروو االحتياجات وااجراءات  -التنوو البيولوجي لألوذية والزراعة بعنوان 
 .2االجتماو

 
نوع البيولوجي الحتياجات واإلجراءات لصلللللللون التلالمشلللللللروع المنق  تقديم نصلللللللوح اقتراحات وتعليقات بشلللللللأن  اإلجراء:

 لألغذية والزراعة واستخدامه المستدام
 2019أكتوبر/تشرين األول  1 :آخر مهلة

 BFA@fao.org-SOW رسل إلى:ي

 
 

 الموارد الوراثية النباتية
 

 في العالمالتقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إعداد  -6

 
ونلبرر  من جهررات  .أقرت اهليئررة النهج املقرتح اعرداد التقرير الثررالرا عن حرالرة املوارد الوراثيررة النبرراتيررة لألورذيرة والزراعرة يف العررامل 

 وارد الوراثية النباتيةبشرررررررأن امل رفع تقاريرها عن نريق النظام العاملي للمعلومات واانذار املبكراالتصرررررررال الوننية املعنية باملوارد الوراثية النباتية 
بشررررررررأن تنفيذ خاة العمل العاملية الثانية املتصررررررررلة باملوارد الوراثية النباتية  2020خ ل الفرتة من يناير/ انون الثاين وديسررررررررمرب/ انون األول 

ال، دع  جهات االتصال إىل وبااضافة إىل  ل .2019إىل ديسمرب/ انون األول  2014لألوذية والزراعة بالنسبة إىل الفرتة من يوليو/متوز 
                                                 

 Report/19/17-CGRFA للوثيقة املرفق جيح  1
 Report/19/17-CGRFA يف الوثيقة 47الفقرة   2

mailto:SOW-BFA@fao.org
http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf
http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf
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( والفموات والعقبات املتبقية. ويتعنيي 2019وديسمرب/ انون األول  2012تقدمي معلومات موجزة عن التقدم ا رز )بني يناير/ انون الثاين 
ومعلومات عن اجلهود وصرررًفا مقتضرررًبا حول بنال )بنو ( اجلينات الوننية يف إنار املعلومات املوجزة على جهات االتصرررال الوننية أن تقدم 

الصررررون خار  الرامية إىل حتقيق التكامل بني إدارة املوارد الوراثية النباتية لألوذية والزراعة على مسررررتوى املزرعة ويف املوقع الابيعي من جهة، و 
 1ى.املوقع الابيعي من جهة أخر 

 
من خالل النظام العالمي للمعلومات واإلنذار تقدم جهات االتصلللللال الوطنية المعنية بالموارد الوراثية النباتية  اإلجراء:

 :المبكر

إلى ديسلللمبر/كانون األول  2014من يوليو/تموز معلومات عن تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للفترة  (1)
 ؛2019

 2012بين ينلللاير/كلللانون الثلللاني  أولويلللة ينشلللللللللللللا  ذفي كلللل  معلوملللات موجزة عن التقلللدم المحرزو  (2)
 2019ل وديسمبر/كانون األو 

 2020ديسمبر/كانون األول  -يناير/كانون الثاني فترة تقديم التقارير:

 
 

 الموارد الوراثية الحرجية
 

 في العالم حرجيةعن حالة الموارد الوراثية ال نيإعداد التقرير الثا -7

 
يف العامل، بااضررررررررررررررافة إىل اخلاو   رجيةعن حالة املوارد الوراثية احل يناعداد التقرير الثا 3واانار الزمع 2واعتمدت اهليئة املهاط 
وشرررررررميع  البلدان على املباشررررررررة امع املعلومات والبيانات من أجل إعداد تقاريرها القارية ودعتها إىل  .اعداد التقارير القارية 4التوجيهية

وسرررررروم ُتسررررررتهدم البيانات واملعلومات املقدمة  .20205ونيو/حزيران ي 30عرض تلال التقارير لغرض إعداد التقرير الثاين يف موعد أقصرررررراه 
 .واستهدامها املستدام وتنميتها لصون املوارد الوراثية احلرجيةاعداد التقرير الثاين بشأن تنفيذ خاة العمل العاملية 

 
التقرير الثاني عن  إلعدادقطرية ة بالموارد الوراثية الحرجية تقارير ترفع جهات االتصلللللال الوطنية المعني (1) اإلجراء:

 حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم
تقدم الشللللللللبكات اإلقليمية ذات الصلللللللللة والمنظمات الدولية التقارير عن مسللللللللاهماتها في تنفيذ خطة  (2)

 العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها
 2020يران يونيو/حز  30 :آخر مهلة
 FGR@fao.org-ITWG-FO االتصال:

  

                                                 
 Report/19/17-CGRFA من الوثيقة 69الفقرة   1
 CGRFA-3.10/19/17 لوثيقةيف ا األول املرفق  2
 CGRFA-3.10/19/17 لوثيقةيف ا الثاين املرفق  3
 1Inf./3.10/19/17-CGRFA الوثيقة  4
 Report/19/17-CGRFA الوثيقة يف 78الفقرة   5

mailto:FO-ITWG-FGR@fao.org
http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf
http://www.fao.org/3/my602ar/my602ar.pdf
http://www.fao.org/3/my602ar/my602ar.pdf
http://www.fao.org/3/my880en/my880en.pdf
http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf
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 الموارد الوراثية الحيوانية
 

 التقرير المرحلي القطري عن تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية -8
 

املستهدم يف التقارير التوليفية السابقة اعداد التقارير املرحلية املقبلة عن أقريت اهليئة ااجراء املقرتح بشأن استهدام نفس النمو    
ودع  البلدان إىل اسررررررررررررررتكمال عملية إعداد التقارير يف الوق  ا دد وإىل رفع تقاريرها  .تنفيذ خاة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية

ىل حتديا بياناهتا إة أن تعمد البلدان بصرررررورة منتظمة وشرررررددت اهليئة على ضررررررور  2019.1يوليو/متوز  31املرحلية القارية يف موعد أقصررررراه 
 املتعلقةوقواعد بيانات أخرى  ات الصرررررلة، لضرررررمان أن تسررررررتشرررررد القرارات  الوننية يف نظام معلومات التنوو الوراثي للحيوانات املسرررررتأنسرررررة

 2.األحدث عهداً تنفيذ خاة العمل العاملية بالبيانات واملعلومات املتاحة ب

 
قون الوطنيون للموارد الوراثية الحيوانية تقارير مرحلية قطرية بشللللللللأن اإلجراء: تنفيذ خطة العمل العالمية  يقدم المنسللللللللّ

بتاريخ   State Letter C/AGACircular-5، باتباع اإلجراء المحدد في الوثيقة للموارد الوراثية الحيوانية
 2019مارم/آذار  4

 2019يوليو/تموز  31 :آخر مهلة
 IS@fao.org-DAD رسل إلى:ي

 
 

 تنفيذ أنشطة الهيئة

 
 الحاجة إلى موارد من خارج الميزانية -9

 
قدموا الدعح حلسررراب األمانة املتعدد املاحنني اخلاص برنامج العمل املتعدد السرررنوات ومن  نتوجه  اهليئة بالشررركر إىل املاحنني الذي 

 3.خ ل املوارد الثنائية وشمع  املاحنني اآلخرين على أن حيذوا حذوهح
 

 وأشارت اهليئة بشكل حمددي إىل ضرورة توف  أموال من خار  امليزانية: 
 

، مبا يف  لال من أجل حالة التنويو البيولوجي لألوذية والزراعة يف العامللدعح األعضرررررررررررررراء يف تنفيذ إجراءات متابعة التقرير عن  (1)
 4مبادرات مجع البيانات وتنمية القدرات على الصعيد الونع؛

ي لألوذية والزراعة هبدم اسرررتعراض وتنقيح الوننية املعنية بالتنوو البيولوج االتصررراللعقد اجتماو مفتوح العضررروية جملموعة جهات  (3)
، لتنظر فيها اهليئة يف دورهتا الثامنة عشرة، من االحتياجات وااجراءات املمكنة -التنوو البيولوجي لألوذية والزراعة الوثيقة بعنوان 

 5الرتمجة الفورية، حسب االقتضاء؛ خدمات أجل دعح مشار ة البلدان النامية وتوف 

                                                 
 Report/19/17-CGRFA يف الوثيقة 85الفقرة   1
 Report/19/17-CGRFA يف الوثيقة 89الفقرة   2
 Report/19/17-CGRFA يف الوثيقة 98الفقرة   3
 Report/19/17-CGRFA يف الوثيقة 42الفقرة   4
 Report/19/17-CGRFA يف الوثيقة 48الفقرة   5

http://www.fao.org/3/ca3998ar/ca3998ar.pdf
mailto:DAD-IS@fao.org
http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf
http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf
http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf
http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf
http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf
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 1ان يف تنفيذ خاة العمل العاملية الثانية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألوذية والزراعة؛لدعح البلد (3)

( وإدارة 2األقارب الربية للمحاصررررررررررررريل والنباتات الغذائية الربية يف موقعها الابيعي؛ ) ( صرررررررررررررون1عقد ندوتني دوليتني بشرررررررررررررأن: )ل (4)
 .املزرعة ستوىاألصلية للمزارعني وحتسينها على ماألنواو/الس الت 

إعداد دراسررات املعلومات األسرراسررية املواضرريعية  يشررمل، مبا التقرير الثالا حلالة املوارد الوراثية النباتية لألوذية والزراعةدعح إعداد ل (5)
 2البلدان النامية واألقل منواً؛ والتقارير القارية من قبل

لدعح تنفيذ خاة العمل العاملية لصررررررررررررون املوارد الوراثية احلرجية واسررررررررررررتهدامها املسررررررررررررتدام وتنميتها، و اصررررررررررررة يف البلدان النامية،  (6)
 3تنفيذ خاة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستهدامها املستدام وتنميتها؛لاسرتاتيمية متويل و 

، مبا يف  لال إنشررررررررررراء نظام عاملي جديد للمعلومات بشرررررررررررأن املوارد ة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملالتقرير الثاين حلاللدعح إعداد  (7)
 4الوراثية احلرجية.

  

                                                 
 Report/19/17-CGRFA يف الوثيقة 61الفقرة   1
 Report/19/17-CGRFA يف الوثيقة 71الفقرة   2
 Report/19/17-CGRFA يف الوثيقة 67الفقرة   3
 Report/19/17-CGRFA يف الوثيقة 80و 79 تانالفقر   4

http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf
http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf
http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf
http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf
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 الملحق
 

 تقديم التعليقات والمدخالت

 
 يُقّدم قبل:  

 المصادقة على جهات االتصال الوطنية/المنّسقين الوطنيين -1 جهات االتصال الوطنية

  قوائح جهات االتصال الوننية/املنسيقني الوننيني لضمان صحتها وا تماهلااملصادقة على 
  2019أغسطس/آب  31

 تحقيق األمن الغذائيفي دور الموارد الوراثية لألغذية والزراعة  -2  األمن الغذائي

  69تقدمي املدخ ت للكتييب املستند إىل الدراسة األساسية رقح 
 2019أغسطس/آب  31

الموارد الحصلللللول على 
 وتقاسم منافعها

  الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها -3

  إعدادها: أمينهاتقدمي املدخ ت للمنمزات التالية اليت نلب  اهليئة من 

 يف جمال احلصول على املوارد الوراثية وتقاسح منافعها؛ سابقاً لعمل اهليئة  استعراض (1)

دراسرة اسرتقصرائية حديثة عن املقاربات التشرريعية واادارية والسرياسراتية، مبا يف  لال أفضرل و (2)
املمارسررررررررات، اخلاصررررررررة باحلصررررررررول على املوارد وتقاسررررررررح منافعها يف خمتلق القااعات الفرعية 

لدى الوراثية لألوذية والزراعة واملعارم التقليدية املرتباة هبذا النوو من املوارد واملتاحة  للموارد
الشرررررررررررررررعوب األصرررررررررررررررلية واجملتمعات ا لية، و لال بغرض حتديد املقاربات النماية والدروس 

 املستهلصة من تنفيذها، إضافة إىل التحديات واحللول املمكنة؛

عن التاورات اليت شررررررررهدهتا اتفاقات وصرررررررركو  دولية أخرى تعع احلصررررررررول على  عامة ة و (3)
 اسح منافعها؛املوارد الوراثية لألوذية والزراعة وتق

واقرتاح خيارات لعمل اهليئة يف املسررررررررتقبل يف جمال احلصررررررررول على املوارد وتقاسررررررررح منافعها يف  (4)
 .خمتلق القااعات الفرعية للموارد الوراثية لألوذية والزراعة

 2019أغسطس/آب  31

 التغذية والموارد الوراثية لألغذية والزراعة -4 التغذية

  بشأن املدخ تتقدمي:  

 يف جمال رسح السياسات املتعلقة بالتنوو البيولوجي والتغذية وتنفيذها؛ التمارب (1)

املمارسررررررات والدروس املسررررررتفادة يف جمال تعميح التنوو البيولوجي ضررررررمن سررررررياسررررررات  أفضررررررل (2)
 الغذائية التقليدية عارماملوبرامج التغذية، و 

 2020يوليو/تموز   31

اللللتللللنللللّوع اللللبلللليللللوللللوجلللي 
 للللللألغللللللذيللللللة واللللللزراعللللللة

 

 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالماالحتياجات واإلجراءات الممكنة رًدا على  -5

   حتياجات وااجراءات لصرررون التنوو لاملشرررروو املنقح تقدمي نصررروص اقرتاحات وتعليقات بشرررأن 
-CGRFA لوثيقة يف ا)الوارد يف املرفق جيح  البيولوجي لألوذية والزراعة واسرررررررررررررررتهدامه املسرررررررررررررررتدام

17/19/Report) 

أكتوبر/تشلللللللللللرين األول  1
2019 

 حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالمإعداد التقرير الثالث عن  -6 الموارد الوراثية النباتية

 جهات االتصال الوننية املعنية باملوارد الوراثية النباتية:  تقدم 

تقريراً من خ ل النظام العاملي للمعلومات واانذار املبكر بشرررررررررررررررأن تنفيذ خاة العمل العاملية  (1)
 ؛2019حىت ديسمرب/ انون األول  2014الثانية للفرتة املمتدة من يوليو/متوز 

وديسرررررررمرب/ انون األول  2012معلومات مقتضررررررربة عن التقدم ا رز بني يناير/ انون الثاين و (2)
2019 

 -نلون اللثللللللانييلنللللللايلر/كللللللا
ديسلللللللللللمبر/كلللللانون األول 

2020 
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 في العالم حالة الموارد الوراثية الحرجيةن إعداد التقرير الثاني ع -7 الموارد الوراثية الحرجية

 التقرير الثاين عن جهات االتصررررررررال الوننية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية تقارير قارية لوضررررررررع  ترفع
 يف العاملحالة املوارد الوراثية النباتية 

  تقدم الشررررررررربكات ااقليمية  ات الصرررررررررلة واملنظمات الدولية التقارير عن مسرررررررررا اهتا يف تنفيذ خاة
 العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستهدامها املستدام وتنميتها

 2020يونيو/حزيران  30

الللللللمللللللوارد الللللللوراثلللللليللللللة 
 الحيوانية

 تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية عنالتقرير المرحلي القطري  -8

  قون الوننيون للموارد الوراثية احليوانية تقارير مرحلية قارية بشرررررررررررررأن تنفيذ خاة العمل يقدم املنسررررررررررررري
 Circular State Letterالعررررامليررررة للموارد الوراثيررررة احليوانيررررة، برررراتبرررراو ااجراء ا رررردد يف الوثيقررررة 

5-C/AGA  2019مارس/آ ار  4بتاريخ 

 2019يوليو/تموز  31

اللللللملللللوارد ملللللن خللللللارج 
 الميزانية

 توف  موارد من خار  امليزانية ألنشاة اهليئة احلاجة إىل -9

 

http://www.fao.org/3/ca3998ar/ca3998ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca3998ar/ca3998ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca3998ar/ca3998ar.pdf

