
January 2021 CGRFA/NFP-BFA-2/21/1 Add.1 
 

 

 www.fao.org :موقع املنظمةميكن االطالع على الواثئق على 
NF027/A 

A 

 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة
 جمموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي

 غذية والزراعةلأل

 االجتماع الثاين

 20211 آذار/مارس 4–2

 الزمين املؤقتانجدول األعمال التفصيلي واجلدول 
 

وهات على توصييييييييييييييملة مك ا وملاة املواغذ الوغازملة ل )اهلة ةال غاعة  انملاةعق هلاالجت اع هلاثالين االو ماع ال ا   موعة بناًء 
 ميكن االطالع فجاضيييييييييييييي   ة او مييياع ا ا موعيييةع  يييل )ييياهلييية ةال غاعييية  ال نسييييييييييييييملق الوطنملييية املثنملييية ييييالييية ال نوع ال ملولوو 

 اه الوزملالة هب األةلرفق املاالفجاض  للمجموعة يف  اخلاصة لالو ماعاإلوراءات على 

 افتتاح الدورة -1البند 

  رانتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقر   -2البند 

 تعيني جلنة الصياغة -3البند 

  موعةا لك  تنظر فملهما  وينةل األعمال ال فصملل  ةاجلينةل ال مين املؤق نيحت وي واه الوزملالة على 

عة استتتتتتتتعراة مستتتتتتتود ة االءتياجات وا جرانات املمعنة لصتتتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزرا -4البند 
 واستخدامه على حنو مستدام

 ق ونً ا حالة ال نوع ال ملولوو  ل )اهلة ةال غاعة يف الثاملعلى اع تالرهلر ق يف ذةغهتا الثاذهلة السييييييييييييييابثة ع يييييييييييييير ق ةافالت انملاة
ا إىل تراوع ال نوع ال ملولوو  ذي الصيييلة ذأل)اهلة اصيييلة يف من ينأت ا را ةالش ت ييي  اهل يييً إىل ونا مع املسييي جينات اح
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ا على اع واه امل ابثة هلن     ةافالتة  ةال غاعةق هلينعو إىل م ابثة ةاضيييييفة ةيف الوقت املناربييييا عل ط لا الال اعات  اهل ييييً
ل الثململييات ةامل يياذغات األ را ة  الثيياململيية ميكن تنفمليياوييا على املسيييييييييييييي وأت الال رهليية ةاإلقلملممليية ة اع تكوع  ييا: :   تكميي 

يف املنظمةق من ق ملل   ط الثمل الثاململة الصيييييياذغ  عن انملاة ةاربييييييجاتملجملة املنظمة ب يييييييع ال نوع ال ملولوو ق ةيف من ينأت 
 2 ت سم ب ابع طوع ة  ماشى مثها ت  فاذا االزذةاوملة مثها ة تا راق ة 

ةطل ت انملاة من امملنها اع هلل مس من اع يييييياء انملاة ةاملراق ني فملها نصييييييوع اقجاحات ةتثلملالات ملموربيييييية   ملة ب يييييييع 
  3قتالييينهلر االح مليياوييات ةاإلوراءات املمكنيية لوزملالييةامل ييييييييييييييرةع املنال   -ال نوع ال ملولوو  ل )يياهليية ةال غاعيية الوزملاليية بثنواع 

 لوزملالة ل نسخة مناليفة جمملثها يف باع هلالوم راق ني ة واه ال ثلملالات ألع اء انملاة ةامل ةاع هل مل 

امل ييييرةع املنال   -ال نوع ال ملولوو  ل )اهلة ةال غاعة  بثنواعوزملالة الال ليناع ب يييييع  املالينمة من  الاغهلرال بثنواعالوزملالة ةجتم ِّع 
  ةاملالييييينمييييةالوزملاليييية ع CGRFA/NFP-BFA-2/21/Inf.3 )الوثيقتتتةتالييييينهلر االح مليييياوييييات ةاإلوراءات املمكنيييية  لوزملاليييية
تالينهلر االح ملاوات ةاإلوراءات  لوزملالةامل ييرةع املنال   -ال نوع ال ملولوو  ل )اهلة ةال غاعة  بثنواعوزملالة الرنسييا ب يييع من ف

ل )راض املروثملةق  قت األمانةاعين  لواغذ   ة  الاغهلر اال قعCGRFA/NFP-BFA-2/21/Inf.3 Add.1 )الوثيقةاملمكنة 
ال نوع  بثنواعوزملالة ال علىال ثينهلالت املالجحة  بثنواعحة يف الوزملالة إىل مجملع ال ثينهلالت املالج  قوربيييييييييييييينيةزملالة ت يييييييييييييي  بني 

-CGRFA/NFP )الوثيقةامل يييييرةع املنال  لوزملالة تالينهلر االح ملاوات ةاإلوراءات املمكنة  -ال ملولوو  ل )اهلة ةال غاعة 

BFA-2/21/Inf.4ع  
امل ييييييييييييييرةع املنال  لوزملالة تالينهلر  –ال نالمليفات املوحين  لوزملالة ال نوع ال ملولوو  ل )اهلة ةال غاعة  بثنواعالوزملالة بملنما جتم ِّع 

 إذ يييييانيييييا املالجت   يييييل ال نالمليفييييياتع  CGRFA/NFP-BFA-2/21/2 )الوثيقتتتتة االح ملييييياويييييات ةاإلوراءات املمكنييييية
فملها انملاة يف ذةغهتا ق حسييييييييييا االق  يييييييييياءق لك  تنظر هااربيييييييييي ثراض الوزملالة ةتنالمليفإىل ا موعة مينعو  إع على الوزملالة  ة 

 4 الثاذهلة ال امنة ع ر ق من اول اع ماذوا  خ ة عمل عاململة من قِّ ل مؤمتر املنظمة

ترتة  مسود ةاستعراة  -5البند  تل للفت تة العمت تة 2023-2021خطت ترتاتيجية املنظمت تذ است تيم  لتنفيت تأن تعمت بشت
 التنتتوع البيولتتوجي عتترب القطاعات الزراعية

يف ذهلسييييييمل/ انوع األةل املثالوذ   الل ذةغته ال ال ة ةالسيييييي ني بثين املائة  قجملس منظمة األ)اهلة ةال غاعة  املنظمةعاع مين 
اربييييييييييييجاتملجملة املنظميييييييييييية ب يييييييييييييع تثمييييييييييييملم ال نييييييييييييوع إلمله مؤمتر املنظمة يف ذةغته احاذهلة ةاألغبثنيق  هاة لق على حنو ما 2019

  ع   ة عملق ت"اع ملنظمة من ااالربجاتملجملة  ةتال    5  االربجاتملجملةع ال غاعملة الال اعاتط لا ال ملولييييييييييييييييوو  عييييييييييييييييل 
 6مبا يف ذلك وينةاًل زمنمًلاق ل فثملل االربجاتملجملة لك  تنظر فملها اللجاع الفنملة يف املنظمة ةهلوافق علملها ا لس "

صييييت جلنة ال غاعة يف ذةغهتا السييييابثة ةالث ييييرهلنق ةجلنة ال اذت يف ذةغهتا اخلامسيييية ةالث ييييرهلنق  وراء م يييياةغ  مف وحة اة ة 
ل نفملييييييا اربييييييجاتملجملة املنظميييييية  2023-2021سوذ     يييييية الثمييييييل للفييييييج  ملةشفافة بالملاذ  األع اء لوضع الصمل ة النهائملة 

                                                      
 Report/19/17-CGRFA من الوزملالة 44الفالر    2
  Report/19/17-CGRFAذلوزملالة  املرفق وملم  3
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واه الثململة ال ثلملالات   م يف تؤ ا بثني االع  اغ ع أبة الال اعات ال غاعملةط لا و  عييل ب يييع تثمييملم ال نييوع ال ملولييو 
 7 ا موعةمن مجملع اللجاع الفنملة ة الك اإلربهامات الواغذ  من ة 

األ)اهلة  اربييييييييييجاتملجملة منظمةمن اول تنفملا  2023-2021  ة الثمل للفج   م ييييييييييرةعاربيييييييييي ثراض  بثنواعزملالة ةتالينم الو 
موو ًا ع CGRFA/NFP-BFA-2/21/3 )الوثيقتتتة ل ثمملم ال نوع ال ملولوو  عل ط لا الال يييياعييييات ال غاعمليييية ةال غاعيييية

  ة م رةع ةميكن االطالع على من ا موعة  إربهامات تثلملالات ة ل مس   ة الثمل ةتم رةع وضع اخلاصة بثململة لل
 ل نفملييييييييييييييييا اربييييييييييييييييجاتملجملة املنظميييييييييييييييية 2023-2021  يييييييييييييييية الثمييييييييييييييييل للفييييييييييييييييج  م رةع ارب ثراض  بثنواعالثمل يف الوزملالة 

 ع CGRFA/NFP-BFA-2/21/Inf.5 )الوثيقة الال اعات ال غاعملة ب يييع تثمييملم ال نييوع ال ملولييوو  عييل

 ما يستجد من أعمال -6البند 

 اعتماد التقرير -7البند 
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 اجلدول الزمين املؤقيت

    ق بساعة ةاحين هلس ق توقملت ةربط اةغةذ ال وقملت الثامل  املنس   *

البنتتتد من جدول  الوقت
 األعمال

 واثئق العمل العنوان

 2021 آذار/مارس 2 ،لثالاثنا
 الفرتة الصباءية

10:00 - 13:00 
 (*بتوقيت وسط أورواب)

  و ماعاال اف  ات 1

  غان خاب الرئملس ةنواب الرئملس ةاملالر   2

 CGRFA/NFP-BFA-2/21/1 اع ماذ وينةل األعمال 3
CGRFA/NFP-BFA-2/21/1 
Add. 1 

املمكنة لصيييوع ال نوع   االح ملاوات ةاإلوراءات اربييي ثراض مسيييوذ   4 
 ةارب خينامه على حنو مس ينام ال ملولوو  ل )اهلة ةال غاعة

CGRFA/NFP-BFA-2/21/2 

 2021 آذار/مارس 2 ،لثالاثنا
  فرتة بعد الظهر

14:30 - 17:30 
 (*بتوقيت وسط أورواب)

  االح ملاوات ةاإلوراءات املمكنة لصيييوع ال نوع اربييي ثراض مسيييوذ   4
 ةارب خينامه على حنو مس ينام ةال غاعةال ملولوو  ل )اهلة 

CGRFA/NFP-BFA-2/21/2 

 2021 آذار/مارس 3 األربعان،
 الفرتة الصباءية

10:00 - 13:00 
 (*بتوقيت وسط أورواب)

  االح ملاوات ةاإلوراءات املمكنة لصيييوع ال نوع اربييي ثراض مسيييوذ   4
 ةارب خينامه على حنو مس ينام ال ملولوو  ل )اهلة ةال غاعة

CGRFA/NFP-BFA-2/21/2 

 2021 آذار/مارس 3 األربعان،
 فرتة بعد الظهر

14:30 - 17:30 
 (*بتوقيت وسط أورواب)

  االح ملاوات ةاإلوراءات املمكنة لصيييوع ال نوع اربييي ثراض مسيييوذ   4
 ةارب خينامه على حنو مس ينام ال ملولوو  ل )اهلة ةال غاعة

CGRFA/NFP-BFA-2/21/2 

ل نفملييييييييييا  2023-2021  يييييييييية الثمييييييييييل للفييييييييييج  سوذ   م ارب ثراض 5
ب يييييييييييع تثمييييييييييملم ال نييييييييييوع ال ملولييييييييييوو  عييييييييييل  اربييييييييييجاتملجملة املنظميييييييييية

 الال اعات ال غاعملة

CGRFA/NFP-BFA-2/21/3 

  ما هلس جين من اعمال 6

 2021 آذار/مارس 4 اخلميس،
 فرتة بعد الظهر

14:30 - 17:30 
 (*بتوقيت وسط أورواب)

  ال الرهلر اع ماذ 7
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 األول املرفق
 إجرانات خاصة لعقد اجتماع افرتاضي جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي

 استثنائي يف اجتماعها الثاينبشعل  لألغذية والزراعة
 
 
وهات ال نسيييييملق الوطنملة اربييييي  نائ  على االو ماع ال ا   موعة ب يييييكل يف واه الوزملالة امل مل نة تن  ق اإلوراءات  -1

ةما هلجتا  19-ضييييييييييوء ال يناب  امل خا  الح واء وائيفة  وفملين  ا موعةع يف املثنملة يالة ال نوع ال ملولوو  ل )اهلة ةال غاعة
 عنها من اربيييييييلوب افجاضييييييي  لثالين واا االو ماع  ةال هل يييييييك ل اع ماذ واه اإلوراءات ربيييييييابالة ألربيييييييالملا عمل ا موعة 

  يف االو ماعات الالاذمةنملاة املواغذ الوغازملة ل )اهلة ةال غاعة  انملاةع آ ر فرع   وهازاي اة 

 وعة جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةجمم وظائف

ذته انملاة يف ذةغهتا الثاذهلة السيييييييييييابثة ع ييييييييييير ق يف اربييييييييييي ثراض ةتنالمل ق ا موعةق على حنو ما حين  ائا ةظت م ل  -2
امل ييييييييرةع املنال  لوزملالة  –ةال غاعة ال نالمليفات املوحين  لوزملالة ال نوع ال ملولوو  ل )اهلة  بثنواعحسييييييييا االق  يييييييياءق الوزملالة 

 9 انملاة يف ذةغهتا الثاذهلة ال امنة ع ر  نظر فملهات ك ل 8قتالينهلر االح ملاوات ةاإلوراءات املمكنة
ةاةصيييت جلنة ال غاعة يف ذةغهتا السيييابثة ةالث يييرهلنق ةجلنة ال اذت يف ذةغهتا اخلامسييية ةالث يييرهلنق  وراء م ييياةغ   -3

ل نفملا اربجاتملجملة املنظمة  2023-2021  ة الثمل للفج    رةعملالنهائملة لوضع الصمل ة  مف وحة ةشفافة بالملاذ  األع اء
ةأبع تؤ ا بثني االع  اغ يف   ييييييييييييييم واه الثململة ال ثلملالات  10 ب يييييييييييييييع تثمملم ال نوع ال ملولوو  عل الال اعات ال غاعملة

 11 ةاإلربهامات الواغذ  من مجملع اللجاع الفنملة ة الك من ا موعة
 هلن وي األربييييييييييييييلوب االفجاضيييييييييييييي  لثالين االو ماع ال ا  للمجموعة على اي ت مل  ذلنسيييييييييييييي ة إىل اهلة ةظملفة ةال  -4

 من ةظائا ا موعة امل مل نة اعاله 

 املداوالتإجران 

رات الفملينهلوهلة  للمؤمت Zoomصتتتتتتتتتة منربييييييييييي اثالين مجملع اجللسيييييييييييات الثامة لالو ماع ال ا  للمجموعة من  الل  -5
ةالوظائا الينا لملة  Zoomةربيييمل م ع اع ييياء ا موعة ةاملراق وع على قينم من املسييياةا  بنفس إمكانملة الوصيييول إىل منصييية 

ةمتك ن ا: رهلن  ا موعةالربييييي خينامهاق مبا هلكفل قينغهتم على غملهلة امل ييييياغ ني يف االو ماع االفجاضييييي  ةإلالاء بملا ت امام 
   من غملهل هم
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ل   ةربييمل ييك  Zoomيف منصيية  (Raise Hand) ذربيي خينام ةظملفة غفع األهليني طلب العلمةةجيوز للم يياغ ني  -6
 تناةل الكلمة ذلك قائمة ذمل يفينزني ربملس خينمها الرئملس لينعو  األع اء إىل 

وزملالة ق الاهلن عمل ن هم األقالملم من  الل اع يييياء مك ا انملاةق يف الأمسان أعضتتتتان اجملموعةةميكن االطالع على  -7
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  افًة  الل االو ماع ال ا  للمجموعة   م احة بل ات املنظمة الست   خدمات الرتمجة الفوريةةرب كوع  -8
ةنظرًا إىل األربلوب االفجاض  الش ربملاثالين به االو ماع ال ا  للمجموعة ةاحاوة إىل ت سملط اإلوراءات ل ماع  -9

زالث ذقائق  عدم جتاوزهلروى من امل اغ ني اع الرب كمال مجملع بنوذ وينةل األعمالق إاتحة الوقت الكايف  الل االو م
 ةمخس ذقائق ذلنس ة إىل املينا الت اإلقلملمملة  ممداخالهتابلنسبة إىل 

ا على ال ملا ت اإلقلملمملة ب يييييييكل  اع ل ثظملم  فاء  جمرأت امليناةالت  ة إلالاء  يييييييجع هلا ة  -10 لجمجة اتملسييييييي  حرصيييييييً
تالينمي نسيييييي    ملة من بملا هتم إىل امانة ا موعة ق ل انثالاذ االو ماع  مل يييييياغ نيامن مجملع روى ةإعيناذ ال الاغهلرق هلالفوغهلة 

  cgrfa@fao.orgاة يف اقرب ةقت ممكن بثين ذلك  ةهلن    إغربال ال ملا ت إىل الثنواع ال ايل: 
من اول ت اذل املثلومات  )  انه جيا  Zoom( ملنصتتتة chatيفة الدردشتتتة )وظةجيوز للم ييياغ ني اربييي خينام  -11
 ث   شفهمًلا  الل االو ماع عن ا:غاء الش هلن    ا اوا بثني االع  اغ لينا إعيناذ تالرهلر االو ماع ال   

 جدول األعمال واجلدول الزمين والواثئق

  12 إاتح ها على املوقع اإللكجة  للمجموعةة و ماع اال واثئق ثةق إعيناذ مجملع ق ةفاًلا للمماغربة امل   هل م -12

توقملت ةربييييييييييط اةغةذ ربييييييييييملكوع ال ا  للمجموعة و ماع اال على توقيت املنطقة املطب قةجتينغ اإلشيييييييييياغ  إىل اع  -13
ق   ع  ةهلث ل واا ال وقملت توقملت املن الة يف املالر الرئملسييييي  للمنظمةق ةربيييييملكوع مكاع االو ماع 1 ال وقملت الثامل  املنسييييي 

  اع او ماًعا فثلمًلا ي وغ امل اغ ني  ما لو  

  14:30ةمن السيييييييياعة  13:00إىل السيييييييياعة  10:00و ماع ال ا  للمجموعة من السيييييييياعة الا انعقادن املالرغ ةم -14
بثين الظهر من السيياعة الين او ماع فج  ما ثمليف الملوم ال الثق ربيية   و ماعيف الملوم األةل ةال ا  من اال 17:30إىل السيياعة 

 غ الرئملس  الف ذلك ق ما مل هلالر  17:30اعة إىل الس 14:30

 تصل مينهتا إىل ع ر ذقائق يف اي ةقت  الل االو ماع  اسرتاءة قصريةالينعو  إىل موعة ةجيوز لرئملس ا  -15

يف واه املا ر ق يف ما هل ثلق جبينةل األعمال ةاجلينةل  امل مل نةلمجموعة ل األ راثمل الاربيييييالملا مجملع ةربييييي   ق  -16
 متاشمًلا مع املماغربة امل  ثة و ماع ال ا  للمجموعة الال مين ةالواثئقق على ا

  

                                                      
12  fpbfa/arhttp://www.fao.org/cgrfa/meetings/n 
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 والتاالتقارير وحماضر املد

مجملع على عن طرهلق اللهلين اإللكجة  الاي ربيييييييييييييملثم م االو ماع م يييييييييييييرةع تالرهلر غ ا موعة إعيناذ مالر   وىل ملربييييييييييييي -17
ل   13:30الساعة امل اغ ني ةربمل ات على املوقع اإللكجة  للمجموعة يف الملوم ال الث عنين متام   الرهلر توافق آغاء الةربملاسج ِّ

  ةاملثرةضة يف واه املا ر ا االو ماع  موعة ب يع األربالملا املثين لة املث مين  يف واا

امل مل نة يف واه املا ر ق يف ما هل ثلق ذل الاغهلر ةحماضييييييييييييير  اربييييييييييييييالملا الثمل األ را للمجموعةةربيييييييييييييي   ق مجملع  -18
 شمًلا مع املماغربة امل  ثة متاو ماع ال ا  للمجموعة ةالتق على االااملين


