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J0457/A 

A 

 
 من جدول األعمال المؤقت - 3البند 

 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

الوراثية النباتية لألغذية  الفنية الحكومية الدولية المعنية بالمواردجماعة العمل 
 والزراعة

 الدورة الثانية

 7/11/2003-5روما، 

  التفصيلي المؤقت والجدول الزمنياألعمالجدول 
 

 الرئيس) نواب(انتخاب رئيس المؤتمر ونائب  -1
 

، أن تنتخب رئيسها ونائبًا واحدًا أو أآثر األساسي لمجموعة العمل، وفقًا لنظامها ینبغي"
 فيویظل هؤالء المنتخبون .  مستهل آل دورةفي أعضاء مجموعة العمل ممثليللرئيس من بين 

 ". انتخابهمإعادة التالية لمجموعة العمل، ویتمتعون بحق  حين انعقاد الدورةإلىمناصبهم 
 

 انتخاب المقرر -2
 

 . للدورة
 
 الموافقة على جدول األعمال والجدول الزمني -3
 

 جدول األعمال المؤقت والجدول الزمنى، لتدرسهما جماعة  الوثيقة من هذه)1(یتضمن المرفق 
 .العمل

 
 بشUUUأن صUUUيانة المUUUوارد الوراثيUUUة النباتيUUUة لألغذيUUUة والزراعUUUة       :العمUUUل العالميUUUة خطcccة  -4

 واستخدامها على نحو مستدام
 استخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: تنفيذ خطة العمل العالمية 4-1

 

أآccدت الهيئccة، فccي دورتهccا التاسccعة، أهميccة التccرویج لالسccتخدام المسccتدام للمccوارد الوراثيccة      
بحcث  وت. النباتية لألغذیcة والزراعcة، مcن خcالل توصcيف المcادة الوراثيcة وتقييمهcا وتربيcة النباتcات                 

 الوثيقcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccة
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CGRFA/WG-PGR-2/03/2       نccددا مccوجز عccات وتccة النباتccة بتربيccایا المرتبطccن القضccة مccمجموع ،
وهcذه القضcایا   . الخطوات العملية لتحدید أولویات تربية المحاصيل واالسcتجابة لهcا فcي نهایcة األمcر             

تثمار فccي والبيئccات دون المثلccى؛ االسcc  الccدعم ألنشccطة التربيccة األساسccية للمحاصccيل المهملccة     : هccي
األنشccطة ذات القاعccدة العریضccة؛ تشccجيع مشccارآة المccزارعين وأصccحاب الشccأن فccي أنشccطة تربيccة   

سير الفجوة بين تربية النباتات التقليدیة والتقانة الحيویة التطبيقية؛ السبل إلcى            جالنباتات؛ السبل إلى ت   
 السبل إلى مساعدة البرامج تيسير بناء القدرات ونقل التقانة والشراآة بين القطاعين العام والخاص؛

القطریة لتربية النباتات على تحدید مجcاالت التوزیcع االسcتراتيجي للمcوارد وتعزیcز الشcراآات فcي              
ویرجccى مccن جماعccة العمccل أن تبccدي رأیهccا بشccأن المضccي قccدما فccي تعزیccز    . مجccال تربيccة النباتccات

م، واقتراح األولویات للدراسcة التcي       الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة واستخدامها المستدا      
آمcا  . تجریها المنظمة بشأن قدرات تربية النباتات وتشجيع البلدان على المشcارآة فcي هcذه الدراسcة                

الشرآاء من أجcل مزیcد   /یطلب من جماعة العمل أن تنظر في إجراء المشاورات مع أصحاب الشأن  
 .للهيئةمن إثراء الورقة التي ینتظر بحثها في الدورة القادمة 

 
 

 
آانت الهيئة قد قررت، في دورتها التاسعة، أن تبحث جماعة العمل الفنيcة المعنيcة بcالموارد          

الوراثيccة النباتيccة، فccي اجتماعهccا الثccاني، المسccائل ذات الصccلة باسccتخدام المccوارد الوراثيccة النباتيccة       
وفcي  . اثية وتربية النباتات ونظم إنتاج البcذور    عزیز صيانة المادة الور   تلألغذیة والزراعة من خالل     

. إطار التحضيرات لعقد هذا االجتماع، نظمت المنظمة ثالث حلقات عمل فنية عن سياسcات البcذور            
 وتقccccccccccccدم الوثيقccccccccccccة .  والبccccccccccccذور الجيccccccccccccدة المعلنccccccccccccة ،اإلغاثccccccccccccة لطccccccccccccورائ البccccccccccccذور 

CGRFA/WG-PGR-2/03/3         ز      ، تقریرا مختصرا عن هذه المشاورات الواسعة التيcى تعزیcدفت إلcه
نظم البذور بوصفها الوسيلة إلى تحقيق غایات خطة العمل العالمية والمعاهدة الدولية بشأن الموارد              

وتسccccتفيد الوثيقccccة مccccن حصccccيلة حلقccccات العمccccل األربccccع    . الوراثيccccة النباتيccccة لألغذیccccة والزراعccccة 
 مجccال البccذور،  واالستعراضccات المتعلقccة بccنظم البccذور، وأنشccطة المنظمccة السccابقة والمقccررة فccي       

ویرجى من جماعة العمل إبداء   . وقضایا السياسات والتوصيات الموجهة للمنظمة وألصحاب الشأن      
آرائها وتعليقاتها على عدد من المسائل المطروحة فcي توصcيات حلقcات العمcل والمضcمنة فcي هcذه                     

 .الوثيقة
 

رد الوراثيUة   تقرير مرحلي عن رصد تنفيذ خطة العمل العالمية بشUأن صUيانة المUوا              4-2
 النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام

 
منظمة بcدور اسcتباقي وخcالق لتيسcير تنفيcذ خطcة العمcل العالميcة                 طلبت الهيئة أن تضطلع ال     

أهمية رصد تنفيذ الخطة من خالل نظcام مcرن   "وأآدت الهيئة، في دورتها التاسعة،      . ورصد تنفيذها 
أن یسcتجيب لالحتياجcات واألولویcات القطریcة واإلقليميcة المتغيcرة       قائم علcى التنفيcذ القطcري یمكcن         

وقامccت ". والمختلفccة، مccع العمccل فccي نفccس الوقccت علccى ضccمان المسccتوى الccالزم للتوحيccد القياسccي     
المنظمة، بالتعاون مع المعهد الدولي للمcوارد الوراثيcة النباتيcة، باسcتحداث مجموعcة أدوات لتيسcير            

 وتصcف  الوثيقcة   .  لتقاسم المعلومات من أجل تنفيذ خطة العمcل العالميcة       إنشاء وتشغيل آليات قطریة   
CGRFA/WG-PGR-2/03/4   ردccات وتسccم المعلومccة لتقاسccات القطریccذه اآلليccية لهccات الرئيسccالمكون ،

ویرجccى مccن جماعccة العمccل أن تصccدر     . أنشccطة الرصccد واالختبccار الرائccد   سccير العمccل فccي تنفيccذ    
توجيهاتهcا بشccأن التطبيcق الجccاري للccنهج الجدیcد للرصccد القطcري، وبشccأن دمccج أنشcطة الرصccد مccع      
إعداد التقریر الثاني عن حالة الموارد الوراثية النباتيcة لألغذیcة والزراعcة فcي العcالم، وبشcأن حشcد                    

 . الميزانيةالتمویل الالزم من خارج
 

 آلية تيسير تنفيذ خطة العمل العالمية 4-3
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درسccت الهيئccة، فccي دورتهccا التاسccعة، الجهccود الجاریccة مccن جدیccد لتعزیccز تنفيccذ خطccة العمccل   

تتcولى الهيئcة وجماعcة العمcل الفنيccة     "وأوصccت الهيئcة بcأن   . العالميcة، مcن خcالل إنشcاء آليcة التيسcير      
اثية النباتية لألغذیcة والزراعcة، توجيcه عمليcة إنشcاء آليcة التيسcير                التابعة لها والمعنية بالموارد الور    

 نفccذت لتعزیccز ، أنشccطة المتابعccة التccي CGRFA/WG-PGR-2/03/5وتصccف الوثيقccة ". فccي المسccتقبل
 ویcرد تقریcر االجتمcاع فcي         ،وقد نظم، في هذا الصcدد، اجتمcاع ألصcحاب الشcأن           . إنشاء آلية التيسير  

ویرجccى مccن جماعccة العمccل أن تسccدي المشccورة مccرة      . CGRFA/WG-PGR-2/03/5/Annexالوثيقccة 
أخرى بشأن إنشcاء وتشcغيل آليcة التيسcير، بمcا فcي ذلcك حشcد الcدعم والمcوارد بغcرض تعزیcز تنفيcذ                            

 .خطة العمل العالمية
 
تقرير سير العمل في بعض عناصر النظام العالمي بشأن صيانة المUوارد الوراثيUة النباتيUة              -5

 واستخدامها المستداملألغذية والزراعة 
 

یشمل النظcام العcالمي بشcأن المcوارد الوراثيcة النباتيcة لألغذیcة والزراعcة، اتفاقcات وتعcاون                      
وتبccادل للمعلومccات وإجccراءات علccى الصccعيد الccدولي فccي مجccال صccيانة المccوارد الوراثيccة النباتيccة       

:  مزیcدا مcن التوجيcه بشcأن    وآانت الهيئة قد وافقت على أن تقدم جماعة العمل . واستخدامها المستدام 
 وتقcccccccccccccccccدم الوثيقcccccccccccccccccة . لعناصcccccccccccccccccر الثالثcccccccccccccccccة للنظcccccccccccccccccام العcccccccccccccccccالمي ، وهcccccccccccccccccي ا

CGRFA/WG-PGR-2/03/6  ،               ةcر الثالثcذه العناصcة هcي متابعcل فcير العمcف    . تقریرا عن سcا تصcآم
لزمنccي  فccي العccالم، ویرجccى مccن جماعccة العمccل تقccدیم التوجيccه بشccأن العمليccة التحضccيریة وجccدولها ا 

وفيما یتعلق بالشبكات، یرد    . والمجاالت المواضيعية ذات األولویة والحصول على الموارد الالزمة       
وصف العملية التي بدء في تنفيذها لتعزیcز التجcانس بcين الشcبكات ومسcاعدتها علcى تقيcيم وتحسcين                  

قتراحات عcن تنفيcذ     آما طلبت الهيئة من البلدان األعضاء أن تقدم المعلومات واال         . فعاليتها وآفاءتها 
وقد جمعت الردود التي وصلت . المدونة ومدى أهمية آل عنصر من عناصرها في الوقت الحاضر

 . واآلليات المطلوبة

 
 أية مسائل أخرى -6

  العالمية لتنوع المحاصيل  تقرير عن سير العمل بشأن األمانة- 
 

عرضccا عامccا مccوجزا عccن األمانccة  ، CGRFA/WG-PGR-2/03/Inf.1تقccدم وثيقccة المعلومccات   
العالمية لتنوع المحاصيل التي أنشئت مؤخرا، والتي تشcكل جcزءا مcن اسcتراتيجية تمویcل المعاهcدة                   

مات عن نتائج اجتماع اللجنة     وتقدم المعلو . الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة      
 .الدولية للخبراء رفيعي المستوى بشأن األمانة

 
 .الموافقة على تقرير جماعة العمل -7
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 المرفق األول
 الجدول الزمني المؤقت

 
البند من  الموعد والتوقيت

جدول 
 األعمال

 وثائق العمل العنوان

 األربعاء 
تشUUUUUرين الثUUUUUاني  / نUUUUUوفمبر5

2003 

   

 استهاللية من المدیر العام المساعد، مصلحة       اتملحوظ -1 10:00-10:15
 الزراعة

 

الرئيس، وتعيcين   ) نواب(انتخاب رئيس المؤتمر ونائب      -2 
 المقرر

 

10:15-11:00 
 

 -CGRFA/WG-PGR الموافقــة علــى جـدول األعمــال والجـدول الزمنـى -3
2/03/1/Rev.1  
CGRFA/WG-PGR- 
2/03/1/Add.1 

 بعccض عناصccر النظccام العccالمي  سccير العمccل فccيتقریccر  -5 11:00-13:00
بشccccأن صccccيانة المccccوارد الوراثيccccة النباتيccccة لألغذیccccة      

 والزراعة واستخدامها على نحو مستدام

 
CGRFA/WG-PGR- 
2/03/6 

غذیccccة  بشccccأن صccccيانة المccccوارد الوراثيccccة النباتيccccة لأل    4-2 14:30-16:00
 والزراعة واستخدامها المستدام

CGRFA/WG-PGR- 
2/03/4 

16:00-17:30 4-3  

 

CGRFA/WG-PGR- 
2/03/5 
CGRFA/WG-PGR- 
2/03/5 Annex. 

 الخميس
تشUUUUUرين الثUUUUUاني  / نUUUUUوفمبر6

2003 
   

 -CGRFA/WG-PGR تعزیز نظم البذور )ب(4-1 09:30-12:30
2/03/3 

نحcccو االسcccتخدام المسcccتدام للمcccوارد الوراثيcccة النباتيcccة       )أ(4-1 14:30-17:00
 تعزیز تربية النباتات: لألغذیة والزراعة

 
CGRFA/WG-PGR- 
2/03/2 

17.00-17.30 
 

 
6- 
 

 أیة مسائل أخرى
تقریر عن سير العمل بشأن األمانة العالميcة لتنcوع           -

 المحاصيل

 
CGRFA/WG-PGR- 
2/03/Inf.1 

 الجمعة
تشUUUUUرين الثUUUUUاني  / نUUUUUوفمبر7

2003 
   

  إعداد تقریر جماعة العمل  09:30-12:30
  الموافقة على تقریر جماعة العمل -7 14:30-17:30

 


