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هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
متابعة الدورة العادية السابعة عشرة
_________________________________________________________________

تتش ر رررم منظمة األوذية والزراعة لألمح املتحدة (املنظمة) بأن تشر ر ر إىل هيئة املوارد الوراثية لألوذية والزراعة (اهليئة) اليت أُنش ر ررئ
بالتنوو البيولوجي
مبوجب املادة  1-6من دس ر ررتور املنظمة .واهليئة هي منتدى حكومي دويل تقوم فيه احلكومات مبناقش ر ررة املس ر ررائل املتص ر ررلة ي
لألوذية والزراعة والتفاوض بشأهنا.
وقام اهليئة ،يف دورهتا العادية الس ر ر رابعة عش ر رررة املنعقدة يف الفرتة املمتدة من  18إىل  22فرباير/ش ر رربا  ،2019بدعوة األعض ر رراء
التنوو البيولوجي لألوذية والزراعة واسررتهدامها املسررتدام مبهتلق الاريف ،مبا يف لال من خ ل توف
واملراقبني إىل املسررا ة يف احلفاع على ي
املسر ر ر ر ررا ات واملدخ ت ا ددة لتنفيذ خمرجات ومعامل بارزة هامة خمتلفة يف برنامج العمل املتعدد السر ر ر ر ررنوات للهيئة .وتوفير هذه الدعوة ة
عامة عن املهرجات واملعامل البارزة القااعية واملش ر ر ر ر ر رررت ة بني القااعات اليت ُدعي يل من البلدان واملراقبني إىل التعليق بش ر ر ر ر ر ررأهنا ،أو توف
مدخ ت أخرى ،ما حتدد أنواو املسرا ات املالوب القيام هبا فضر ً عن املهل الزمنية اليت بب أن تُق يدم املسرا ات ضرمنها لألمانة .وترد
املعلومات اليت متي توف ها يف جدول مرفق هبذه الدعوة.
وتنتهز منظمة األوذية والزراعة لألمح املتحدة هذه الفرص ر ر ر ر ر ررة لتعرب جمدداً جلميع األعض ر ر ر ر ر رراء واملمثليات الدائمة املعتمدة لديها
عن أصديف عبارات االحرتام والتقدير.

ترسل هذه الدعوة إىل جهات املراسلة لألعضاء يف املنظمة املدعوة وفقاً لقنوات االتصال الرمسية يف املنظمة على النحو التايل:
التخاذ إجراء/لإلحاطة ،حسب المقتضى:
 جهات املراسلة الرئيسية (وزراء اخلارجية أو الزراعة أو جهات املراسلة األخرى اليت اختارهتا احلكومات)؛ املمثلون الدائمون لدى املنظمة /السفارات.أيضا إىل عدد خمتار من املراقبني.
وترسل هذه الدعوة ً
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وطنية/منسقين وطنيين
المصادقة على جهات اتصال
ّ

يعاجل األعض رراء يف اللمنة مس ررائل خمتلفة ات الص ررلة بعمل اهليئة من خ ل جهات االتص ررال الوننية/املنس ررقني الوننيني التابعني
هلح .ويف الوق احلاض ر ررر ،هنا جهات اتص ر ررال وننية/من يسر ر رقون وننيون للهيئة ،معنيون بالتنوو البيولوجي لألوذية والزراعة ،واملوارد الوراثية
احليوانية ،واملوارد الوراثية املائية ،واملوارد الوراثية احلرجية واملوارد الوراثية النباتية .وترد قائمة جهات االتصال الوننية/املنسقني الوننيني احلاليني
على املوقع الشبكي اخلاص باهليئة على العنوان:
http://www.fao.org/cgrfa/overview/nfp/ar

ويُدعى األعضر رراء إىل مراجعة قائمة جهات االتصر ررال الوننية/املنسر ررقني الوننيني ،ما هي معروضر ررة على املوقع الشر رربكي للهيئة،
لضمان صحتها وا تماهلا ولتحديثها ،حسبما هو م ئح.
اإلجراء:

المصادقة على قوائم جهات االتصال الوطنية/المنسقين الوطنيين ألغراض الصحة واالكتمال:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

جهة االتصال الوطنية للهيئة (االتصال)CGRFA@fao.org :؛
المنسق الوطني للموارد الوراثية الحيوانية (االتصال)DAD-IS@fao.org :؛
وجهة االتصال الوطنية للموارد الوراثية المائية (االتصال)ITWG-AqGR@fao.org :؛
للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة (االتصال)SOW-BFA@fao.org :؛
وجهة االتصال الوطنية ّ
وجهة االتصال الوطنية للموارد الوراثية الحرجية (االتصال)FO-ITWG-FGR@fao.org :؛
وجهة االتصال الوطنية للموارد الوراثية النباتية (االتصال.)WIEWS@fao.org :

آخر مهلة:

 31أغسطس/آب  2019وبعده ،عند االقتضاء

يرسل إلى:

عناوين البريد اإللكتروني الواردة أعاله

المسائل المشتركة بين القطاعات
-2

دور الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في تحقيق األمن الغذائي والتغذية

انيلع اهليئة يف دزرهتا الس ر ررابعة عش ر رررة على الدراس ر ررة األس ر رراس ر ررية رقح  69عن التنوو البيولوجي من أجل األوذية والزراعة واألمن
د
رتنادا إىل معلومات
الغذائي  -اس ر ر ررتكش ر ر ررام الع قات املتبادلة بينها ،ونلب من األمانة ،بعد مزيد من االسر ر ر ررتعراض من قبل البلدان واسر ر ر ر ً
إضر ر ر ررافية ،إعداد تييب باللغات الرمسية لألمح املتحدة عن مسر ر ر ررا ة املوارد الوراثية لألوذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي وأهدام التنمية
املستدامة ات الصلة.1

اإلجراء:

تقديم المدخالت للكتيّب بشأن مساهمة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في تحقيق األمن الغذائي

آخر مهلة:

 31أغسطس/آب

يرسل إلى:

CGRFA@fao.org

1

الفقرة  10من الوثيقة

2019

CGRFA-17/19/Report
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الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

رحب اهليئة بامل حظات التفسر ر ر ر ية ل عناص ر ر ررر تيسر ر ر ر التنفيذ ا لي للحص ر ر ررول على املوارد وتقاس ر ر ررح منافعها بالنس ر ر رربة إىل خمتلق
ي
رمع اهليئة األعض رراء على
القااعات الفرعية للموارد الوراثية لألوذية والزراعة (عناص ررر احلص ررول على املوارد الوراثية وتقاس ررح منافعها) ،وش ر ي
دراسة عناصر احلصول على املوارد وتقاسح منافعها ،مبا يف لال امل حظات التفس ية ،واستهدامها حسب االقتضاء.
ونلب اهليئة من أمينها دعوة األعضاء واملراقبني إىل تقدمي مدخ هتح بالنسبة إىل املنمزات التالية اليت نلب من األمني إعدادها:
( )1استعراض لعمل اهليئة ساب ًقا يف جمال احلصول على املوارد الوراثية لألوذية والزراعة وتقاسح منافعها؛
( )2ودراسررة اسررتقصررائية حديثة عن املقاربات التشرريعية واادارية والسررياسرراتية ،مبا يف لال أفضررل املمارسررات ،اخلاصررة باحلصررول على
املوارد وتقاس ر ر ر ر ر ررح منافعها يف خمتلق القااعات الفرعية للموارد الوراثية لألوذية والزراعة واملعارم التقليدية املرتباة هبذا النوو من
املوارد واملتاحة لدى الشعوب األصلية واجملتمعات ا لية ،و لال بغرض حتديد املقاربات النماية والدروس املستهلصة من تنفيذها،
إضافة إىل التحديات واحللول املمكنة؛
( )3و ة عامة عن التاورات اليت ش ررهدهتا اتفاقات وص رركو دولية أخرى تعع احلص ررول على املوارد الوراثية لألوذية والزراعة وتقاس ررح
منافعها؛
( )4واقرتاح خيارات لعمل اهليئة يف املستقبل يف جمال احلصول على املوارد وتقاسح منافعها يف خمتلق القااعات الفرعية للموارد الوراثية
1
لألوذية والزراعة
اإلجراء:

تقديم مدخالت بشأن المنجزات المذكورة أعاله

آخر مهلة:

 31أغسطس/آب

يرسل إلى:

CGRFA@fao.org

2019
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التغذية والموارد الوراثية لألغذية والزراعة

أشارت اهليئة إىل أ ية املعارم التقليدية واألوذية األصلية واملنسية ،مبا يف لال املبادرات ات الصلة ،وإىل أ ية إشرا الشعوب
األصلية واجملتمعات ا لية يف عملية صياوة السياسات والربامج وخاط العمل اخلاصة بالتغذية.
ودع اهليئة البلدان واملراقبني إىل تبادل التمارب يف جمال رسر ر ررح السر ر ررياسر ر ررات املتعلقة بالتنوو البيولوجي والتغذية وتنفيذها ،مبا يف
ض ر را البلدان واملراقبني إىل تبادل أفضر ررل املمارسر ررات
لال املش ر ررتيات العامة املتنوعة وبرامج التغذية املدرسر ررية وو لال من النهج .ودع أي ً
والدروس املستفادة يف جمال تعميح التنوو البيولوجي ضمن سياسات وبرامج التغذية ،ومعارفهح الغذائية التقليدية ،ونلب من املنظمة جتميع
2
تلال املمارسات الفضلى لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا القادمة.

1
2

الفقرتان  19و 20يف الوثيقة
الفقرة  36من الوثيقة CGRFA-17/19/Report

CGRFA-17/19/Report
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اإلجراء:

تقديم المدخالت بشأن:
( )1التجارب في مجال رسم السياسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغذية وتنفيذها؛
( )2وأفضللل الممارسللات والدروم المسللتفادة في مجال تعميم التنوع البيولوجي اللمن سللياسللات وبرام التغذية،
والمعرفة الغذائية التقليدية.

آخر مهلة:

 31يوليو/تموز

يرسل إلى:

cgrfa@fao.org

2020

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
التنوع البيولوجي
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ردا على حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم
االحتياجات واإلجراءات الممكنة ً

وافق اهليئة على أن تقرير حالة التنوو البيولوجي لألوذية والزراعة يف العامل ،جنبًا إىل جنب مع املستمدات احلاصلة يف منتديات
أخرى واليت تش ر أيضررا إىل تراجع التنوو البيولوجي ص الصررلة باألوذية والزراعة ،يدعو إىل متابعة واضررحة ويف الوق املناسررب عرب خمتلق
القااعات .ونلب اهليئة من أمينها أن يلتمس من أعض رراء اهليئة واملراقبني فيها نص رروص اقرتاحات وتعليقات ملموس ررة خاية بش ررأن الوثيقة
بعنوان التنوو البيولوجي لألوذية والزراعة  -مش ر ر ر ر ر ررروو االحتياجات وااجراءات املمكنة املنقح على حنو ما هو وارد يف املرفق جيح 1بتقرير
االجتماو.2
اإلجراء:

تقديم نصل ل للوح اقتراحات وتعليقات بشل ل للأن المشل ل للروع المنق لالحتياجات واإلجراءات لصل ل للون التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة واستخدامه المستدام

آخر مهلة:

 1أكتوبر/تشرين األول

يرسل إلى:

SOW-BFA@fao.org

2019

الموارد الوراثية النباتية
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إعداد التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم

أقرت اهليئررة النهج املقرتح اعرداد التقرير الثررالرا عن حرالرة املوارد الوراثيررة النبرراتيررة لألورذيرة والزراعرة يف العررامل .ونلبر من جهررات
االتص ر ر ررال الوننية املعنية باملوارد الوراثية النباتية رفع تقاريرها عن نريق النظام العاملي للمعلومات واانذار املبكر بش ر ر ررأن املوارد الوراثية النباتية
خ ل الفرتة من يناير /انون الثاين وديسر ر ر ررمرب /انون األول  2020بشر ر ر ررأن تنفيذ خاة العمل العاملية الثانية املتصر ر ر ررلة باملوارد الوراثية النباتية
لألوذية والزراعة بالنسبة إىل الفرتة من يوليو/متوز  2014إىل ديسمرب /انون األول  .2019وبااضافة إىل لال ،دع جهات االتصال إىل
1
2

املرفق جيح للوثيقة
الفقرة  47يف الوثيقة CGRFA-17/19/Report
CGRFA-17/19/Report
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ويتعني
تقدمي معلومات موجزة عن التقدم ا رز (بني يناير /انون الثاين  2012وديسمرب /انون األول  )2019والفموات والعقبات املتبقية .ي
على جهات االتصررال الوننية أن تقدم يف إنار املعلومات املوجزة وص ر ًفا مقتضرربًا حول بنال (بنو ) اجلينات الوننية ومعلومات عن اجلهود
الرامية إىل حتقيق التكامل بني إدارة املوارد الوراثية النباتية لألوذية والزراعة على مس ررتوى املزرعة ويف املوقع الابيعي من جهة ،والص ررون خار
1
املوقع الابيعي من جهة أخرى.
اإلجراء:

تقدم جهات االتصل للال الوطنية المعنية بالموارد الوراثية النباتية من خالل النظام العالمي للمعلومات واإلنذار
المبكر:
( )1معلومات عن تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للفترة من يوليو/تموز  2014إلى ديس للمبر/كانون األول
2019؛
( )2ومعلومللات موجزة عن التقللدم المحرز في كللل نش ل ل ل ل ل للا ذي أولويللة بين ينللاير/كللانون الثللاني 2012
وديسمبر/كانون األول 2019

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

2020

الموارد الوراثية الحرجية
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إعداد التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم

واعتمدت اهليئة املهاط 2واانار الزمع 3اعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل ،بااض ر ر ر ر ر ررافة إىل اخلاو
4
رمع البلدان على املباش ر ر رررة امع املعلومات والبيانات من أجل إعداد تقاريرها القارية ودعتها إىل
التوجيهية اعداد التقارير القارية .وش ر ر ر ي
عرض تلال التقارير لغرض إعداد التقرير الثاين يف موعد أقصر ر رراه  30يونيو/حزيران  .52020وسر ر رروم تُسر ر ررتهدم البيانات واملعلومات املقدمة
اعداد التقرير الثاين بشأن تنفيذ خاة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستهدامها املستدام وتنميتها.
اإلجراء:

( )1ترفع جهات االتص ل للال الوطنية المعنية بالموارد الوراثية الحرجية تقارير قطرية إلعداد التقرير الثاني عن
حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم
( )2تقدم الشل ل ل للبكات اإلقليمية ذات الصل ل ل لللة والمنظمات الدولية التقارير عن مسل ل ل للاهماتها في تنفيذ خطة
العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها

آخر مهلة:

 30يونيو/حزيران

االتصال:

FO-ITWG-FGR@fao.org

1
2
3
4
5

الفقرة  69من الوثيقة
املرفق األول يف الوثيقة CGRFA-17/19/10.3
املرفق الثاين يف الوثيقة CGRFA-17/19/10.3
الوثيقة CGRFA-17/19/10.3/Inf.1
الفقرة  78يف الوثيقة CGRFA-17/19/Report

CGRFA-17/19/Report

2020
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الموارد الوراثية الحيوانية
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التقرير المرحلي القطري عن تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية

أقرت اهليئة ااجراء املقرتح بشأن استهدام نفس النمو املستهدم يف التقارير التوليفية السابقة اعداد التقارير املرحلية املقبلة عن
ي
تنفيذ خاة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية .ودع البلدان إىل اس ر ر ر ر ر ررتكمال عملية إعداد التقارير يف الوق ا دد وإىل رفع تقاريرها
املرحلية القارية يف موعد أقص ر رراه  31يوليو/متوز  1.2019وش ر ررددت اهليئة على ض ر رررورة أن تعمد البلدان بص ر ررورة منتظمة إىل حتديا بياناهتا
الوننية يف نظام معلومات التنوو الوراثي للحيوانات املسر ررتأنسر ررة وقواعد بيانات أخرى ات الصر ررلة ،لضر ررمان أن تسر رررتشر ررد القرارات املتعلقة
2
بتنفيذ خاة العمل العاملية بالبيانات واملعلومات املتاحة األحدث عهداً.
اإلجراء:

س ل ل ل لقون الوطنيون للموارد الوراثية الحيوانية تقارير مرحلية قطرية بشل ل ل للأن تنفيذ خطة العمل العالمية
يقدم المن ّ
للموارد الوراثية الحيوانية ،باتباع اإلجراء المحدد في الوثيقة  Circular State Letter C/AGA-5بتاريخ
 4مارم/آذار 2019

آخر مهلة:

 31يوليو/تموز

يرسل إلى:

DAD-IS@fao.org

2019

تنفيذ أنشطة الهيئة
-9

الحاجة إلى موارد من خارج الميزانية

توجه اهليئة بالشرركر إىل املاحنني الذين قدموا الدعح حلسرراب األمانة املتعدد املاحنني اخلاص برنامج العمل املتعدد السررنوات ومن
3
خ ل املوارد الثنائية وشمع املاحنني اآلخرين على أن حيذوا حذوهح.
حمدد إىل ضرورة توف أموال من خار امليزانية:
وأشارت اهليئة بشكل ي
( )1لدعح األعضر ر ر ر ر ر رراء يف تنفيذ إجراءات متابعة التقرير عن حالة التنويو البيولوجي لألوذية والزراعة يف العامل ،مبا يف لال من أجل
4
مبادرات مجع البيانات وتنمية القدرات على الصعيد الونع؛
( )3لعقد اجتماو مفتوح العضرروية جملموعة جهات االتصررال الوننية املعنية بالتنوو البيولوجي لألوذية والزراعة هبدم اسررتعراض وتنقيح
الوثيقة بعنوان التنوو البيولوجي لألوذية والزراعة  -االحتياجات وااجراءات املمكنة ،لتنظر فيها اهليئة يف دورهتا الثامنة عشرة ،من
5
أجل دعح مشار ة البلدان النامية وتوف خدمات الرتمجة الفورية ،حسب االقتضاء؛
1
2
3
4
5

الفقرة  85يف الوثيقة
الفقرة  89يف الوثيقة CGRFA-17/19/Report
الفقرة  98يف الوثيقة CGRFA-17/19/Report
الفقرة  42يف الوثيقة CGRFA-17/19/Report
الفقرة  48يف الوثيقة CGRFA-17/19/Report
CGRFA-17/19/Report
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( )3لدعح البلدان يف تنفيذ خاة العمل العاملية الثانية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألوذية والزراعة؛

1

( )4لعقد ندوتني دوليتني بش ر ر ر ر ر ررأن )1( :ص ر ر ر ر ر ررون األقارب الربية للمحاص ر ر ر ر ر رريل والنباتات الغذائية الربية يف موقعها الابيعي؛ ( )2وإدارة
األنواو/الس الت األصلية للمزارعني وحتسينها على مستوى املزرعة.
( )5لدعح إعداد التقرير الثالا حلالة املوارد الوراثية النباتية لألوذية والزراعة ،مبا يشررمل إعداد دراسررات املعلومات األسرراسررية املواضرريعية
2
والتقارير القارية من قبل البلدان النامية واألقل منواً؛
( )6لدعح تنفيذ خاة العمل العاملية لص ر ر ر ر ررون املوارد الوراثية احلرجية واس ر ر ر ر ررتهدامها املس ر ر ر ر ررتدام وتنميتها ،و اص ر ر ر ر ررة يف البلدان النامية،
3
واسرتاتيمية متويل لتنفيذ خاة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستهدامها املستدام وتنميتها؛
( )7لدعح إعداد التقرير الثاين حلالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل ،مبا يف لال إنش ر ر ر ر رراء نظام عاملي جديد للمعلومات بش ر ر ر ر ررأن املوارد
4
الوراثية احلرجية.

1
2
3
4

الفقرة  61يف الوثيقة
الفقرة  71يف الوثيقة CGRFA-17/19/Report
الفقرة  76يف الوثيقة CGRFA-17/19/Report
الفقرتان  79و 80يف الوثيقة CGRFA-17/19/Report
CGRFA-17/19/Report
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الملحق

تقديم التعليقات والمدخالت
يُق ّدم قبل:

الوطنية/المنسقين الوطنيين
جهات االتصال الوطنية  -1المصادقة على جهات االتصال
ّ
األمن الغذائي



الوننية/املنسقني الوننيني لضمان صحتها وا تماهلا
املصادقة على قوائح جهات االتصال
ي



تقدمي املدخ ت للكتييب املستند إىل الدراسة األساسية رقح

 -2دور الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في تحقيق األمن الغذائي

69

 31أغسطس/آب

2019

 31أغسطس/آب

2019

الحص ل للول على الموارد  -3الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
وتقاسم منافعها
 تقدمي املدخ ت للمنمزات التالية اليت نلب اهليئة من أمينها إعدادها:

التغذية

( )1

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

( )2

و دراسرة اسرتقصرائية حديثة عن املقاربات التشرريعية واادارية والسرياسراتية ،مبا يف لال أفضرل
املمارس ر ر ررات ،اخلاصر ر ررة باحلص ر ر ررول على املوارد وتقاسر ر ررح منافعها يف خمتلق القااعات الفرعية
للموارد الوراثية لألوذية والزراعة واملعارم التقليدية املرتباة هبذا النوو من املوارد واملتاحة لدى
الش ر ر ر ر ر ررعوب األصر ر ر ر ر ر ررلية واجملتمعات ا لية ،و لال بغرض حتديد املقاربات النماية والدروس
املستهلصة من تنفيذها ،إضافة إىل التحديات واحللول املمكنة؛

( )3

و ة عامة عن التاورات اليت ش ر ر ررهدهتا اتفاقات وص ر ر رركو دولية أخرى تعع احلصر ر ررول على
املوارد الوراثية لألوذية والزراعة وتقاسح منافعها؛

( )4

واقرتاح خيارات لعمل اهليئة يف املس ر ر ررتقبل يف جمال احلصر ر ررول على املوارد وتقاسر ر ررح منافعها يف
خمتلق القااعات الفرعية للموارد الوراثية لألوذية والزراعة.

 31أغسطس/آب

2019

 -4التغذية والموارد الوراثية لألغذية والزراعة


تقدمي املدخ ت بشأن:

( )1

التمارب يف جمال رسح السياسات املتعلقة بالتنوو البيولوجي والتغذية وتنفيذها؛

( )2

أفض ر ررل املمارس ر ررات والدروس املس ر ررتفادة يف جمال تعميح التنوو البيولوجي ضر ررمن سر ررياسر ررات
وبرامج التغذية ،واملعارم الغذائية التقليدية

31

يوليو/تموز

2020

ردا على حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم
الل لتل لن ل ّلوع الل لبل لي للول للوج للي  -5االحتياجات واإلجراءات الممكنة ً
لل للألغ ل للذي ل للة والل للزراع ل للة



تقدمي نصرروص اقرتاحات وتعليقات بشررأن املشررروو املنقح ل حتياجات وااجراءات لصررون التنوو
البيولوجي لألوذية والزراعة واسر ر ر ر ررتهدامه املسر ر ر ر ررتدام (الوارد يف املرفق جيح يف الوثيقة CGRFA-

أكتوبر/تش ل ل ل ل لرين األول

1
2019

)17/19/Report
الموارد الوراثية النباتية

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


تقدم جهات االتصال الوننية املعنية باملوارد الوراثية النباتية:

( )1

يلن ل للايلر/ك ل للانلون اللث ل للاني-
تقريراً من خ ل النظام العاملي للمعلومات واانذار املبكر بشر ر ر ر ررأن تنفيذ خاة العمل العاملية
ديسل ل ل ل للمبر/ك ل للانون األول
الثانية للفرتة املمتدة من يوليو/متوز  2014حىت ديسمرب /انون األول 2019؛
2020

( )2

و معلومات مقتض ر ر رربة عن التقدم ا رز بني يناير /انون الثاين  2012وديس ر ررمرب /انون األول
2019
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الموارد الوراثية الحرجية  -7إعداد التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم


ترفع جهات االتص ر ر ررال الوننية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية تقارير قارية لوضر ر ررع التقرير الثاين عن
حالة املوارد الوراثية النباتية يف العامل



تقدم الشر ر ر رربكات ااقليمية ات الصر ر ر ررلة واملنظمات الدولية التقارير عن مسر ر ررا اهتا يف تنفيذ خاة
العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستهدامها املستدام وتنميتها

ال ل ل لمل ل للوارد الل ل للوراث ل ل ليل ل للة  -8التقرير المرحلي القطري عن تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية
الحيوانية
 يقدم املن يس ر ر ر ر ر رقون الوننيون للموارد الوراثية احليوانية تقارير مرحلية قارية بش ر ر ر ررأن تنفيذ خاة العمل
العر رراملي ررة للموارد الوراثي ررة احليوانير ررة ،بر رراتبر رراو ااجراء ا رردد يف الوثيق ررة Circular State Letter
 C/AGA-5بتاريخ  4مارس/آ ار 2019
الل ل لم ل للوارد م ل للن خ ل للارج  -9احلاجة إىل توف موارد من خار امليزانية ألنشاة اهليئة
الميزانية

 30يونيو/حزيران

 31يوليو/تموز

2020

2019

