
CGRFA/NFP-BFA-2.2/21/1 Add.1 March 2021 
 

 

 www.fao.org ميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة

NF399/A 

A 

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

 اجلزء الثاين من االجتماع الثاين

 2021مايو/ أاير  25-27

 التفصيلي واجلدول الزمين املؤقتانجدول األعمال 
 

عقد االجتماع الثاين جملموعة جهات التنسييييييييق الوطنية املعنية تالة التنوع البيولوجة لالزرة ةال راعة لرتتيبات العقب إقرار 
اجتماعها )جمموعة جهات التنسييييق الوطنيةص رةيييورض ا،رتاتييييةم ات قه جمموعة جهات التنسييييق الوطنية م ا    ا ة  من 

الثاين على تطبيق قواعدها ةممارسييا ا العاةرة لتسيييج االجتماعم ةعلى تعليق وا قواعد قد تتعار  مع الاييكا اال،رتاتيية 
لعقد االجتماع. كما ات قه جمموعة جهات التنسييق الوطنية على تطبيق وا إجرا ات ااةية وة وسياليب عما معد لة قد 

 1عما  االجتماع.تقتضيها احلاجة لضمان ك ا ض تسيج و
 هبزه الوثيقة. املر،ق ا ة ةترة اإلجرا ات اخلاةة لعقد االجتماع الثاين جملموعة جهات التنسيق الوطنية م 

 اعتماد جدول األعمال :1البند 
 لكة تنظر ،يهما جمموعة جهات التنسيق الوطنية. جدة  ا عما  الت ةيلة ةا دة  ال مين املؤقتنيتتضمن هزه الوثيقة 

استعراض مسوّدة االحتياجات واإلجراءات املمكنة لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه  :2البند 
 على حنو مستدام

طلبه هيئة املوارة الوراثية لالزرة ةال راعة )اهليئةص م ةةر ا العاةرة السييييييييييييييارعة عاييييييييييييييرض من ا مني ون رعقد اجتماع ا اث ي ا 
  - ة جهات التنسييييييييق الوطنية هبدا اسيييييييتعرا  الوثيقة رعنوان والتنوع البيولوجة لالزرة ةال راعةم توح العضيييييييورة جملموع

  2ةتنقيحهام حسب االقتضا . املارةع املنقح لوثيقة تقدرر االحتياجات ةاإلجرا ات املمكنةو
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 4إىل  2ةقد ردوت جمموعة جهات التنسييق الوطنية ابسيتعرا  الوثيقة اال  ا    ا ة  من اجتماعها الثاين الزا عقد من 
. ةررة مايييييييييرةع النن  على النحو 3. ةات قه على اسيييييييييتئناا االجتماع من وجا إ امل املهاإ املوكلة إليها2021مارس/ آذار 

ابلوثيقة املعنو ة والتنوع البيولوجة لالزرة  املر،ق ا ة نية حىت اآلنم م الزا اسيييييييييييتعرتيييييييييييتل جمموعة جهات التنسييييييييييييق الوط
 ص.CGRFA/NFP-BFA-2.2/21/2) املارةع املنقح لوثيقة تقدرر االحتياجات ةاإلجرا ات املمكنةو –ةال راعة 

تنظر ،يها اهليئة م ةةر ا ن  جمموعة جهات التنسيق الوطنية مدعو ض إىل استعرا  الوثيقة ةتنقيحها تسب االقتضا  لكة إ
 4العاةرة الثامنة عارض ردا،ع اعتماةها كخطة عما عاملية من جا ب مؤمتر املنظمة.

 ما يستجد من أعمال :3البند 
 اعتماد التقرير :4البند 
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 اجلدول الزمين املؤقت

 ةرةاب الوسطى هو ساعتني اثنتني رعد التوقيه العاملة املنسق.  الةي ة توقيهال* 
  

البنـد من  التوقيت
جدول 
 األعمال

 واثئق العمل العنوان

 2021مايو/ أاير  25الثالاثء، 
 الفرتة الصباحية

 13:00 – 10:00الساعة 
 بتوقيت أورواب الوسطى*

 

 CGRFA/NFP-BFA-2.2/21/1الوثيقتان  اعتماة جدة  ا عما  1
 CGRFA/NFP-BFA-2.2/21/1 Add .1ة

استعرا  مسوة ض االحتياجات ةاإلجرا ات  2 
املمكنة لةون التنوع البيولوجة لالزرة 

 حنو مستداإةال راعة ةاستخدامل على 

 CGRFA/NFP-BFA-2.2/21/2الوثيقة 

 2021مايو/ أاير  25الثالاثء، 
 فرتة بعد الظهر

 17:30 – 14:30الساعة 
 بتوقيت أورواب الوسطى*

استعرا  مسوة ض االحتياجات ةاإلجرا ات  2
املمكنة لةون التنوع البيولوجة لالزرة 

 ةال راعة ةاستخدامل على حنو مستداإ

 CGRFA/NFP-BFA-2.2/21/2الوثيقة 

 2021مايو/ أاير  26األربعاء، 
 الفرتة الصباحية

 13:00 – 10:00الساعة 
 بتوقيت أورواب الوسطى*

استعرا  مسوة ض االحتياجات ةاإلجرا ات  2
املمكنة لةون التنوع البيولوجة لالزرة 

 ةال راعة ةاستخدامل على حنو مستداإ

 CGRFA/NFP-BFA-2.2/21/2الوثيقة 

 2021مايو/ أاير  26األربعاء، 
 فرتة بعد الظهر

 17:30 – 14:30الساعة 
 بتوقيت أورواب الوسطى*

استعرا  مسوة ض االحتياجات ةاإلجرا ات  2
املمكنة لةون التنوع البيولوجة لالزرة 

 ةال راعة ةاستخدامل على حنو مستداإ

 CGRFA/NFP-BFA-2.2/21/2الوثيقة 
 

  ما رستجد من وعما  3

 2021مايو/ أاير  27اخلميس 
 فرتة بعد الظهر

 17:30 – 14:30الساعة 
 بتوقيت أورواب الوسطى*

  اعتماة التقررر 4
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 املرفق األول
 جملموعة جهات التنسيق الوطنيةاإلجراءات اخلاصة لعقد اجلزء الثاين من االجتماع الثاين 

 املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 
 
تنطبق اإلجرا ات املبي نة م هزه الوثيقة رةيييييييييي ة اسييييييييييتثنائية على ا    الثاين من االجتماع الثاين جملموعة جهات  -1

هات التنسييييق الوطنيةص م تيييو  التدارج املتخزض التنسييييق الوطنية املعنية تالة التنوع البيولوجة لالزرة ةال راعة )جمموعة ج
ةما ررتتب عنها من وسلوب ا،رتاتة لعقد هزا االجتماع. ةال راك ا اعتماة هزه اإلجرا ات  19-الحتوا  جائحة كو،يد

عما جمموعة جهات التنسييييييييييييق الوطنية وة وا جهامل ،رعة آار هليئة املوارة الوراثية لالزرة ةال راعة   سييييييييييياليبسيييييييييييارقة 
 )اهليئةص م االجتماعات القاةمة.

 جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة جمموعةوظائف 
تتمثا ةظي ة جمموعة جهات التنسيييق الوطنية على النحو الزا حدةتل اهليئة م ةةر ا العاةرة السييارعة عاييرض م  -2

املاييييييييييييرةع املنقح لوثيقة تقدرر  –املوحدض لوثيقة التنوع البيولوجة لالزرة ةال راعة اسييييييييييييتعرا  الوثيقة املعنو ة والتنقيحات 
 .6ةتنقيحها تسب االقتضا م لكة تنظر ،يها اهليئة م ةةر ا العاةرة الثامنة عارض 5االحتياجات ةاإلجرا ات املمكنةو

على وا  موعة جهات التنسييييق الوطنيةجملةال رنطوا ا سيييلوب اال،رتاتييية لعقد ا    الثاين من االجتماع الثاين  -3
 جمموعة جهات التنسيق الوطنية املبي نة آ   ا. من ةظائفتغيج ابلنسبة إىل وا 

 املداوالت إجراء
منصة من اال   جملموعة جهات التنسيق الوطنيةسُتعقد مجيع ا لسات العامة للج   الثاين من االجتماع الثاين  -4

Zoom ةسييييتمت ع وعضيييا  جمموعة جهات التنسييييق الوطنية ةاملراقبون على قدإ من املسييياةاض  مكا ية للمؤمترات ال يدرورة .
ةالوظائف الداالية الستخدامهام مبا رك ا قدر م على رؤرة املااركني م االجتماع اال،رتاتة  Zoomالوةو  إىل منةة 

 ن رؤرتهم.ةإلقا  رياانت وماإ جمموعة جهات التنسيق الوطنية ةمتك ن اآلاررن م
. ةسييياييك ا Zoomص م منةيية Raise Handر،ع ا ردا ) ةظي ةابسييتخداإ  طلب الكلمةةجيومل للمايياركني  -5

 ذلك قائمة ابملتحدثني سيستخدمها الرئيس لدعوض املااركني إىل تناة  الكلمة.
طة ا عضا  رواس ما ب ا قاليجكما مت ترشيحهم من األعضاء يف جمموعة جهات التنسيق الوطنية ةترة ومسا   -6

 .CGRFA/NFP-BFA-2.2/21/Inf.2م مكتب اهليئةم م الوثيقة 
جملموعة رلغات املنظمة السيييييييييييييه كا،ة  اال  ا    الثاين من االجتماع الثاين  خدمات الرتمجة الفوريةةسيييييييييييييتتاح  -7

 .جهات التنسيق الوطنية
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م جملموعة جهات التنسيق الوطنيةة ظر ا إىل ا سلوب اال،رتاتة الزا سيعقد رل ا    الثاين من االجتماع الثاين  -8
ةاحلاجة إىل تبسييييييييييت اإلجرا ات لضيييييييييمان إاتحة الوقه الكام اال  االجتماع السيييييييييتكما  مجيع رنوة جدة  ا عما م 

 ئقم ةمخس ةقائق ابلنسبة إىل املدااالت اإلقليمية.ثالث ةقا أال تتعّدى مدة مداخالهتمررجى من املااركني 
ا على تيسيييج الرتمجة  -9 ةسيييعي ا إىل تعظيم ك ا ض اإلجرا اتم ُرايييجع رايييكا اال إلقا  البياانت اإلقليمية. ةحرةييي 

ماع وة ال وررة ةإعداة التقارررم ررجى من مجيع املاييييييياركني تقدط  سيييييييهت اطية من رياان م إىل وما ة اهليئة قبا ا عقاة االجت
 cgrfa@fao.org.م وقرب ةقه ممكن رعد ذلك. ةررجى إرسا  البياانت إىل العنوان التايل:

من وجا تباة  املعلومات. لج و ل  Zoom( يف منصـــــة chatوظيفة الدردشـــــة   ةجيومل للمايييييياركني اسييييييتخداإ -10
 جيب الت عبج ش هي ا اال  االجتماع عن اآلرا  اليت رنبغة وازها رعني االعتبار لدى إعداة تقررر االجتماع.

 جدول األعمال واجلدول الزمين والواثئق
جهات التنسيق   جملموعةاالجتماع ةإاتحتها على املوقع اإللكرتةين واثئقرتمم ة،ق ا للممارسة املت بعةم إعداة مجيع  -11

 .7الوطنية
هو توقيه  جملموعة جهات التنسيييييييييييييييق الوطنيةا    الثاين من االجتماع الثاين  توقيت املنطقة املطّبق علىإن   -12

ق+  ص. ةرعترب هزا التوقيه توقيه املنطقة م املقر الرئيسة للمنظمةم ةسيكون مكان 2ةست وةرةاب )التوقيه العاملة املنس 
 ا لو كان اجتماع ا ،علي ا تضور املااركني.االجتماع كم

 10:00من السييييياعة  جملموعة جهات التنسييييييق الوطنيةا    الثاين من االجتماع الثاين ةمن املقرر عقد جلسيييييات  -13
م اليوإ ا ة  ةالثاين من الدةرض. ةم اليوإ الثالثم سيييعقد  17:30إىل السيياعة  14:30ةمن السيياعة  13:00إىل السيياعة 

 االا ذلك. وناملاارك الرؤسا م ما مل رقر ر 17:30إىل الساعة  14:30اجتماع ،رتض رعد الظهر من الساعة 
تةيييا مد ا إىل عاييير  اســرتاحة قصــ ة ون ردعوا إىل جملموعة جهات التنسييييق الوطنيةاملاييياركني  للرؤسيييا ةجيومل  -14
 ئق م وا ةقه اال  االجتماع.ةقا
املبي نة م هزه املزكرضم م ما رتعلق  جملموعة جهات التنسييييييييييق الوطنيةا ارى أســـــــاليب العمل ةسيييييييييتطب ق مجيع  -15

متاشييييي ا مع  جملموعة جهات التنسيييييق الوطنيةجبدة  ا عما  ةا دة  ال مين ةالواثئقم على ا    الثاين من االجتماع الثاين 
 املمارسة املتبعة.

 التقارير والسجالت
سييييييتاح على املوقع اإللكرتةين الزا سييييييتوىل مقر ر جمموعة جهات التنسييييييق الوطنية إعداة مايييييرةع تقررر االجتماع  -16

ا التقررر توا،ق آرا  13:30جملموعة جهات التنسيييييييييق الوطنية م اليوإ الثالث م متاإ السيييييييياعة  أن رايييييييي اجملموعة. ةسييييييييُيسييييييييج  
 ةاملعرةتة م هزه املزكرض. االجتماع ام هزا ساليب املعد لة املعتمدض 

رتعلق  ةسييييييييييتطب ق مجيع وسيييييييييياليب العما ا ارى جملموعة جهات التنسيييييييييييق الوطنية املبي نة م هزه املزكرضم م ما -17
ابلتقاررر ةحماتيييييير املداةالتم على ا    الثاين من االجتماع الثاين جملموعة جهات التنسيييييييق الوطنية متاشييييييي ا مع املمارسيييييية 

 املتبعة.
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