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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 االجتماع الثاين جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 

 2021مارس/آذار  2-4
_________________________________________________________________ 

 
يتشررررررررررررررر مل املدير العا  ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتأدة واملنظمةع ة حل يوجا الدعوة لضررررررررررررررور االجتماع الثاين 
مبواعيده اجلديدة جملموعة جهات التنسررريق الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة الذي سررريعقد ةصرررورة اف ا رررية 

 .2021مارس/آذار  4إىل  2من 
 

قدت خالل الف ة املمتدة اتفقت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واهليئةع يف دورهتا العادية السرررراةعة عشرررررة ال  ع  
إىل جانب التطورات  1حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملعلى أحل  التقرير عن  2019فرباير/شباط  22إىل  18من 

 تشررررررري ةدورها إىل تراجو التنوع البيولوجي املتصررررررل ةاألغذية والزراعة، يتطل ب متاةعة حسررررررنة التو يت يف املنتديات األخرى ال 
وطلبت اهليئة من األمانة عقد اجتماع مفتوح جملموعة جهات االتصال الوطنية املعنية حبالة  2ووا أة ومش كة ةني القطاعات.

التنوع البيولوجي ، وحسررب املقتضررى، مراجعة النسررثة اندثة من الوثيقة  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من أجل اسررتعرا 
  ل ي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا الثامنة عشرررررررررررة املقبلة املسررررررررررودة املراجعة لالحتياجات وامجراءات املم نة -لألغذية والزراعة 

 .  على أحل جيري اعتمادها على ش ل خطة عمل عاملية
./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 والزراعة التاةعةهيئة املوارد الوراثية لألغذية . J. Bélanger & D. Pilling (eds.)، حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .2019 .منظمة األغذية والزراعة  1

 عhttp://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdfو [النسثة امن ليزية] صفأة 572 .ملنظمة األغذية والزراعة. روما
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و د ع قد االجتماع األول جملموعة جهات التنسررررررريق الوطنية املعنية ةالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، حبضرررررررور ثالثة 

وختلل االجتماع اسرررتعرا  وتنقيس نسرررثة سررراةقة  2018منسرررقني وطنيني عي نهم كل إ ليم، يف روما خالل شرررهر يونيو/حزيراحل 
ول ن مت إرجاؤه ةسرربب جاةأة  2020من الوثيقة. وكاحل من املقرر يف األسرراس عقد االجتماع الثاين خالل شررهر أةريل/نيسرراحل 

 .19-كوفيد
 

األ اليم، سرري وحل وسرري وحل االجتماع الثاين  مفتوح ا  للمشرراركة فيا. وإ ررافة  إىل جهات التنسرريق الوطنية ال  تعي نها 
 ةالتايل مفتوح ا أما  الوفود من ساةر أعضاء اهليئة واملرا بني، مبا يف ذلك ممثلني عن املنظمات الدولية.

 
 

وسررري عقد االجتماع الثاين ةصرررورة اف ا رررية وسرررتاري و اةعا ةاللوات العرةية والصرررينية وامن ليزية والفرنسرررية والروسرررية 
ملناسررب امجراءات اصاصررة ةاالجتماع االف ا رري جملموعة جهات التنسرريق الوطنية املعنية حبالة وامسرربانية. وسررتتاح يف الو ت ا

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
 

 ومي ن حتميل الوثاةق ام ررررررررافية، فور جهواها، من املو و امل  وين للهيئة  و د أ رفق طي ا جدول األعمال املؤ ت.
/http://www.fao.org/cgrfa/meetings/nfpbfa/ar 
 

ويرجى من السرررادة أعضررراء اهليئة واألعضررراء واألعضررراء املنتسررربني غري األعضررراء يف اهليئة موافاة املدير العا ، يف أ ر  
. وسي وحل عناوين ةريدهم امل  وينالرمسية وعناوينهم وو ت مم ن، ة مساء ممثليهم املعينني لضور اجتماعهم الثاين ووظاةفهم 

التسررايل متاح ا للبلداحل على شررب ة امن نت مباشرررة من خالل ةواةة أعضرراء منظمة األغذية والزراعة انمية ة لمة مرور على 
.كما مي ن تنزيل إرشررررررررررررادات التسررررررررررررايل املباشررررررررررررر على /gateway/en-membershttp://www.fao.org/ العنواحل التايل 

امن نت من البواةة اصاصررررة ةاألعضرررراء. ويتعني مةا  عملية التسررررايل املباشررررر على امن نت إتاحة عنواحل الربيد امل  وين يف 
لقي املعلومات املذكورة أعاله ويتعني إتاحة اسررررررررتمارة االعتماد. وسرررررررريتاح الراةىل اصات ةالنفاذ إىل االجتماع االف ا رررررررري فور ت

من أجل منس املمثلني إم انية النفاذ إىل  Zoomنفس عنواحل الربيد امل  وين يف اسررررررررررتمارة التسررررررررررايل السررررررررررتثدا  منصررررررررررة 
 االجتماع االف ا ي.

 
ةواسرررطة  م امل  وينعناوين ةريدهويتعني على ممثلي املنظمات الدولية إرسرررال أمساةهم ووظاةفهم الرمسية وعناوينهم و

وسررررريتاح الراةىل اصات ةالنفاذ إىل االجتماع االف ا ررررري فور تلقي املعلومات املذكورة  .cgrfa@fao.org الربيد امل  وين إىل
من أجل منس املمثلني  Zoomأعاله ويتعني إتاحة نفس عنواحل الربيد امل  وين يف اسررررررررتمارة التسررررررررايل السررررررررتثدا  منصررررررررة 

 إم انية النفاذ إىل االجتماع االف ا ي.
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