منوذج اختصاصات جهات التنسيق الوطنية املعنية باملوارد
الوراثية النباتية واملائية والحرجية وبالتنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة ،واملنسقني الوطنيني للموارد الوراثية الحيوانية
لألغذية والزراعة
تؤدي جهات التنسيق الوطنية املعنية باملوارد الوراثية النباتية واملائية والحرجية وبالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
واملنسقون الوطنيون للموارد الوراثية الحيوانية ،دور نقطة االتصال الوطنية مع املنظمة ومع هيئة املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة (الهيئة) التابعة لها يف ما يتعلّق بالعمل ذي الصلة باملوارد الوراثية أو مكونات التنوع البيولوجي املعنية .كام أنهم
يؤدون دو ًرا تنسيق ًيا عىل املستوى الوطني ،مبا يف ذلك يف ما يتعلّق بإعداد اإلسهامات يف التقييامت العاملية للهيئة وتنفيذ
خطط العمل العاملية والصكوك األخرى ذات الصلة ورصدها ،حسب االقتضاء .ويجوز لجهات التنسيق الوطنية/املنسقني
الوطنيني خالل تنفيذ/مامرسة مهمتهم أن يفوضوها إىل املناوبني عنهم أو إىل أصحاب املصلحة اآلخرين.
وقد تشمل مهام جهات التنسيق الوطنية /واملنسقني الوطنيني ما ييل :
•

االستجابة لطلبات الهيئة واقرتاحات كل من األجهزة الفرعية التابعة للهيئة واملنظمة ،مبا يف ذلك من خالل
تنسيق االستجابات املشرتكة من أصحاب املصلحة املعنيني عىل املستوى الوطني ،حسب االقتضاء؛

•

وتنسيق إعداد اإلسهامات يف التقييامت العاملية للهيئة (التقارير القطرية)؛

•

ودعم وتيسري التنفيذ الوطني لخطط العمل العاملية والصكوك األخرى ذات الصلة ،حسب االقتضاء ،عىل
املستويني السيايس والفني ،مبا يف ذلك وضع أو استعراض اسرتاتيجية وخطط عمل وطنية وسياسات وبرامج أخرى
ذات صلة قطاعية ومشرتكة بني القطاعات وإنشاء شبكات ألصحاب املصلحة الوطنيني أو تعزيزها ،حسب االقتضاء؛

•

وتنسيق إعداد اإلسهامات الوطنية لرصد تنفيذ خطط العمل العاملية والصكوك األخرى ذات الصلة ،حسب
االقتضاء؛

•

وتنسيق عملية جمع وإدارة البيانات الوطنية املتعلّقة باملوارد الوراثية ومكونات التنوع البيولوجي ذات
الصلة (مبا يف ذلك البيانات املتعلّقة برصد مقاصد أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة) واإلبالغ عن هذه البيانات
وإدارتها عىل املستوى العاملي عن طريق نظم املعلومات املناسبة ،حسب االقتضاء؛

•

وتنسيق التحضريات الوطنية الجتامعات األجهزة الفرعية املعنية التابعة للهيئة ،حسب االقتضاء ،مبا يف ذلك
من خالل ضامن إعالم أصحاب املصلحة املعنيني (املسؤولون الوزاريون ،والخرباء الفنيون ،ومنظامت املنتجني،

والسكان األصليون ،واملجتمعات املحلية ،وغريهم ).يف الوقت املناسب بتواريخ هذه االجتامعات وجدول أعاملها،
والحصول عىل إسهاماتهم ذات الصلة ،وتنظيم أي مشاورات رضورية لهم؛
•

وتنسيق تعيني الخرباء وأصحاب املصلحة للمشاركة يف االجتامعات واملشاورات وعمليات التقييم التي تجريها
الهيئة أو أجهزتها الفرعية أو املنظمة ،حسب االقتضاء؛

•

•

وتقديم الدعم ملكاتب األجهزة الفرعية املعنية التابعة للهيئة من أجل ضامن االتصاالت الفعالة يف االتجاهني
بني املستويني الوطني واإلقليمي؛

•

•

وتقوية الروابط مع جهة التنسيق الوطنية للبالد يف الهيئة وجهات التنسيق الوطنية/املنسقني الوطنيني
اآلخرين لتعزيز التواصل والتعاون بني الوكاالت والقطاعات؛

•

•

والتعاون ،حسب االقتضاء ،مع جهات التنسيق الوطنية واملنسقني الوطنيني يف بلدان أخرى ومع جهات
التنسيق والشبكات اإلقليمية حيثام تتواجد لتيسري العمل القطاعي واملشرتك بني القطاعات ،مبا يف ذلك عىل وجه
الخصوص عمل الهيئة وتنفيذ الصكوك التي تضعها الهيئة؛

•

•

ودعم وتيسري تحضري املواد اإلعالمية املتعلقة باملوارد الوراثية ومك ّونات التنوع البيولوجي ذات الصلة
ومساهمتها يف تحقيق األمن الغذايئ والتنمية الريفية ،ألصحاب املصلحة ،مبن فيهم املسؤولني الحكوميني واملنتجني
ووسائل اإلعالم وعامة الناس ،حسب االقتضاء.

•

