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 جدول األعمال التفصيلي املؤقت واجلدول الزمين املؤقت
 

 املقدمة 
ّّم ةال  وجر ّل الرّ منّة   و ّ  ال سار   -1  سو التّااب  الوطنيّة جضل ّّّّّّّّّّّّّّّ   بعمليّة    1 6/2019رحّب  اهاّ ا السي ّّّّّّّّّّّّ

  جضقسب بنيتا  جمنوذج مجع املعلوم    على حنو م  ضعابمه  املم ر ّ   جالارج  املتّتد وم من معم   ح وا املرارع) جلاهسو 
 لسيق اخلرباء ةال  لرتم التنت) امل ضية.

ّّة  جضةذ -2 خلي را   شّّّّّّميع معم   ح وا املرارع) ج و يال ج عرير   على اها ا السي ّّّّّّم علمو  اخلعوي العسي ّّّّ
ص من املع هام الاجلية جلاخلي را   9حنو م   نص عليل امل وم     م   ّّيشّّكب  ض ّّ  ّّو  ة  ر مامة لسيق اخلرباء الت   امل  ّّب

 يف هذا ال او.
ّّنت)   جقسبر اّلاعوم دّاووا مع ع ّا ا تمّ ع -3 ماّ مّل  على   ّ رهبّا  م  2021–2020لدسيق اخلرباء ةال  لرتم التّّّّّّّّّّّّ

 6/2019.2ض    االةت  ص   اليت جضعت يف الاجرم الت بعة للما ا السي م جاألحك ر الواروم يف ال سار 
ج ّيتّرت ّا لسيق اخلرباء  عنا جضّع هذ  اخلي را   االةت ّ صّ   اا لية اليت جضّعا  اها ا السي ّم يف وجر ل  -4

الذي  سو م تعد   منل ضي ّّّّّو  يف  6/2019هبذ  الوثي ة جاليت ضعيا أتكياه  من ةال  ال سار  2املسلق  التّّّّّ بعة جالواروم يف  
 هبذ  الوثي ة. 3املسلق  

 2020.3ضغتعس/ آب  28ج 25اضم يف الدرتم ب) ا تم عل الر لث بشك  الرت   ءاخلرباجع ا لسيق  -5
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 افتتاح االجتماع 
التوقيت ال ّّّيدم ألجرجا الو ّّّعى من يور الرالاثء   14:00  ر التّّّ عة   يف ّّّي اض اال تم ع السابع لدسيق اخلرباء  -6
حبتّّ  موقع ج وو ك  مشّّ رس  ج ّّتت ا هذ  املعلوم   مع . ج ّّتّوب  من طق التوقيت بشّّك  وقيق 2021م يو/ ضاير   4

 مذكسم املعلوم   املش ر مليا  ضعال .

 املسائل التنظيمية
ّّم هّذا الدسيق اعتّ  ر  لسيق ةرباء   -7 ّّ  اهاّ ا السي ّّّّّّّّّّّّ على النّو املّذكور يف اال تمّ ع الّر ّلث لدسيق اخلرباء  ضاشّّّّّّّّّّّّ
 رك ش يف التذك  مسم ضةسى أبال ين غم لألع ّّ ء ضال يعسضّّوا  ّّوى . جهبذا ال ّّاو  يسغ  السئيتّّ ش املشّّ 4لسي و  للتد جض ال

للما ر اليت ض ّّّّّّّّّناه  اها ا السي ّّّّّّّّّم لدسيق اخلرباء  جضالب يعسبوا عن مواق  جل و   م من ةربهتم اآلراء جاملاةال  املتّّّّّّّّّتماب 
 قش   لسيق اخلرباء جض  لي  عملل. ذ على هذا األ    الرت ي    الالامة ملن تب مقليمية ضج جطنية ضج قع عية. جالت يل   ّ  

التوصّّي   مع اها ا السي ّّم لكم ينظس ليا    رلع  املشّّورم ج   ء نعوي على م ّّاااوا ج عم  لسيق اخلرباء   ج   ضشب  -8
اليت ضع ّّّّّّّّّّ ء لسيق اخلرباء ماعوبجش مع    و  مع رلام جةرباهتم ج  رهبم بشّّّّّّّّّّ ش ح وا املرارع) من ض    نديذ املا ر   لإشب 

ّّدتام ةرباء من   ا  ضق ليمام ضج دموع     كلبدام هب  اها ا السي ّّّّم. جيظاس ذلف الدام املتمر  يف ضابل ي  عيينام ب ّّ
شّ ركة هبذ  ال ّدة يف جضّع ال ّيغة النا ئية خلي را   شّميع معم   ح وا املرارع) ضصّّ ب امل ّلّة  جضال ي توقبع منام امل

من املع هام الاجلية  باالو من التد جض بشّّّّّ ش ضي من النوا ج اليت طل ا   9ج و يال ج عرير   على حنو م   نص عليل امل وم 
 اها ا السي م.

ّّم  يف وجرّ ل الّر مّنة  ضّال  واجقّا  -9 لدسيق اخلرباء  رهنّو  بتوالس املوارو  ضش يع ّا مّ  ي ّّّّّّّّّّّّّّ  مع   قسبر اهاّ ا السي ّّّّّّّّّّّّ
م اظسوا مع     جلكن.  2021-2020ا تم ع) اثن) يف لرتم التّّنت)   الساهنة يف الع مل جم  يرت   عنا   19-  ئّة كوليا دشّّب

ّّدس جالتممبع  لن يكوش من املمكن ع ّا ا ت مّ ع لعلم لدسيق من  ّااب  جطنيّة جوجليّة  نعوي على لسض قيوو على التّّّّّّّّّّّّ
ّّ رك) يف م يو/ضاير   ّّور املشّّ ّّت    ال سي . جيف   ب 2021اخلرباء حب ّّ   كم  ك ش خمععو  لل  جليس من املتوقع ع ا  يف املتّّ

الظسج  اا لية  ي النظس يف  ّىب اخلي را  بشّ ش ضل ّ  التّ   للم ّم قامو   مع مساع م حمم العم  الذي  ّيتع) على 
 ل ألواء املا ر املل  م على ع   ل.لسيق اخلرباء االضعالع ب

ج  عو  لذلف  قسر مكت  الاجرم الت  ّّّّّّّعة للما ا السي ّّّّّّّم ع ا اال تم ع السابع لدسيق اخلرباء بشّّّّّّّك  الرتاضّّّّّّّم  -10
 بوا عة الو  ئ  اةلكرتجاية.

اليت ي  كييدا  لتن  ّّّّّّ    Zoomج تّّّّّّت ار منظمة األغذية جالرراعة هبا   نظيم ا تم ع   الرتاضّّّّّّية من ّّّّّّة   -11
احتي   هت  جة ّّّّ ئ ّّّّا      يف ذلف ال ارم على  ول  ةام   الرتمجة الدورية. ج ّّّّرت ّّّّ  بشّّّّك  مند ّّّّ  مع األع ّّّّ ء 

لّّة عن اهّّاج  الرم  الّّاقيق جكيديّّة جاملساق ) يف موعّّا يكوش ضقسب مع موعّّا ااع ّّ و اال تمّّ ع مّّذكسم م ّّب علومّّ   مد ّّّّّّّّّّّّ
 الوصو  عن ب عا مع اال تم ع االلرتاضم ضج ضي منتاى ملكرتجين ذي صلة.

 

 . Report-FR-8/AHTEG-IT/GB/1/18من الوثي ة  3ج الد سم  Report-FR-8/AHTEG-IT/GB/2/19 من الوثي ة 2الد سم : ااظس ضي    4
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  بوا ّّّّّعة من ّّّّة  2021م يو/ ضاير    7مع   4 ّّّّّي ع ا اال تم ع السابع لدسيق اخلرباء بشّّّّّك  الرتاضّّّّّم من جالت يل    -12
Zoom  عسحا  اال تم ع   اليت  ع ا ب ّّّّّّّّّّورم الرتاضّّّّّّّّّّية  ي  رتا ع ا  لتّّّّّّّّّّة . جاظسوا مع بعض التّااي  احملاوم اليت

جاحام يف ك  يور من ضاير اال تم ع. ج ّت ذ  ق ّ رى اهاوو للت لي  قار اةمك ش من ح ال  اةاع ج اليت ال مدس منا   
 من طق التوقيت.ل را الوقت الن  م عن اةتال   اتيمةجاليت  تنش  

ج امليرااية امل امة من حكوميت ميع لي  جالنسجيج   تمسي جق ئع اال تم ع اللغة جبد   املت مهة الت ية من ة ر  -13
اةاكليرية مع ماتحة ةام   الرتمجة الدورية مع اللغ   اة ّّّّّّّّ  اية جالعسبية جالدساتّّّّّّّّية. كم   ّّّّّّّّتت ا جاثئق العم  اللغ   

 األربع املذكورم.
  ع      3هت   لدوارا التوقيت  ي  نظيم اال تم ع يف ض راء ماب  ا تن ووا مع  والس ةام   الرتمجة الدورية  جمساع مو  -14

  لكم ينظس ليل لسيق 1املسلق  . ج سو متّّّّّّووم اهاج  الرم  امل قت يف 2021م يو/ ضاير   7مع  4يوميو  يف الدرتم املمتام من 
 اخلرباء هبا   نظيم ضعم لل هلذا اال تم ع.

 

 اعتماد جدول األعمال  - 1البند  
ّّ ش الوثي ّّّة  -15 ّّيليّّّة بشّّّّّّّّّّّّّ ّّ رك)  جهم  عسض مالحظّّّ    د ّّّّّّّّّّّ    ضعّّّاب األم) هّّّذ  الوثي ّّّة بتو يّّّل من السئيتّّّّّّّّّّّّّ) املشّّّّّّّّّّّّّ

IT/GB-9/AHTEG-4/21/1   .املعنواة  اج  األعم   امل قت  لكم ينظس ليا  لسيق اخلرباء  ليتمكن من اعتم و  اج  ضعم لل 
املعنواّّة قّّ ئمّّة الواثئق. جقّّا   IT/GB-9/AHTEG-4/21/Inf.1ج سو قّّ ئمّّة الواثئق هلّّذا اال تمّّ ع يف الوثي ّّة   -16

ّّيعّية املّار ّة على  ّاج  األعمّ   اةضّّّّّّّّّّّّّّ ّلة مع جاثئق معلومّ   حيرمّ   ضعّاب  جثي ّة عمّ  لكّ  بّنا من ال نوو املواضّّّّّّّّّّّّ
 اقت ى األمس ذلف.

 
اخليارات املتاحة لتشجيع إعمال حقوق املزارعي وتوجيهه وتعزيزه على النحو الوارد   - 2البند  

 من املعاهدة الدولية 9يف املادة 
مشب لسيق اخلرباء مكلب    و   اةت ّّّّّ صّّّّّ  ل   امة معااو اخلي را  لتشّّّّّميع معم   ح وا املرارع) ج و يال  -17

 .اهسو عمليةمن املع هام الاجلية  ا تن ووا مع  9ج عرير  على حنو م  يسو يف امل وم 
 لم:طل  لسيق اخلرباء يف ا تم عل الر لث من األم اة معااو جثي ة عم   ت من م  ي اجق -18

ّّميع معمّّ   ح وا املرارع) ج و ياّّل ج عرير  على النّو الوارو يف املّّ وم     ضجل من   9اخليّّ را  املتّّ حّّة لتشّّّّّّّّّّّّ
  اليت ا ّّّّّّت اما  لسيق اخلرباء ك  ّّّّّّ     IT/GB-9/AHTEG-FR-3/20/2  جلالوثي ة املع هام الاجلية

 لعملل ةال  ا تم عل الر لث؛
 املن قشة  ا تن ووا مع عملية    و  اآلراء ةال  اال تم ع الر لث؛املت ئ  اليت قا حتت ج مع مريا من   بجل
 اقرتاح   بش ش الت   املمكنة ملع هة  لف املت ئ .   ججل
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 5الةت  ص  ل.  جقا ا دق لسيق اخلرباء على ا ت اار جثي ة العم  هذ  ك     لعملل يف ا تم عل السابع  جل و  -19
بعنواش  IT/GB-9/AHTEG-FR-4/21/2 املشّّّّّّّّّّّّ رك)  الوثي ة بن ءو عليل  ضعاب األم)  بتو يل من السئيتّّّّّّّّّّّّ) -20

 من املع هام الاجلية. 9اخلي را  املت حة لتشميع معم   ح وا املرارع) ج و يال ج عرير   على حنو م   نص عليل امل وم 
 ج نعوي هذ  الوثي ة على م  يلم: -21

بعنواش اخلي را  املت حة لتشّّّّّّّّّميع معم     IT/GB-9/AHTEG-FR-3/20/2مصّّّّّّّّّاار  ايا للوثي ة    ضجل
 من املع هام الاجلية؛ 9ح وا املرارع) ج و يال ج عرير   على حنو م   نص عليل امل وم 

مالحظ    د ّيلية  ّ ملة   عسض املتّ ئ  اليت قا حتت ج مع مريا من املن قشّة ا ّتن ووا مع عملية    و    بجل
ّّ     اآلراء اليت ض سيّّّت ّّ ر هبّ ّّااةال  اليت قّ ّّ م مجيع املّ ّّ لّّّث لدسيق اخلرباء  مع مساعّ ّّ ع الرّ ةال  اال تمّ

 اخلرباء  جم  را  مع الت   املمكنة ملع هة  لف املت ئ .
جمن ض    يتّّ  النظس يف هذ  املتّّ ئ  جالتّّ   املمكنة ملع هتا  جمن قشّّتا   ضب يت الوثي ة م ت ّّ ة  مع مساع م  -22

   ةال  اال تم ع الر لث لدسيق اخلرباء.مجيع املااةال  اليت  س 
 جقا قتبمت الوثي ة على النّو الت يل: -23

 ال تم ضل : امل امة؛   ضجل

 ال تم اء: املت ئ  املتعل ة الناج الش م  جالوثي ة كك ب؛  بجل
 ال تم  يم: املت ئ  املتعل ة اهرء التماياي؛   ججل
 ال تم وا : املت ئ  املتعل ة خبي را  حماوم.  وجل

م -24    تّّي   للمّتواي  من ض   لسعية هبا   يتّّ  املن قشّّ  . ج ت ّّمن الوثي ة  اجالو    راءك  قتّّم مع ض  جق تّّب
 االات    من قتم مع آةس.عملية لألع  ء يف لسيق اخلرباء 

جيف م  يتعلق بك  متّّ لة من هذ  املتّّ ئ   يسو مو ر  ليل م ّّ را  مع التّّ   اليت ميكن من ةالهل  مع هة   -25
 عن مر    وضّّّّّيّم  حيرم  ضمكن ذلف. ج سو هذ  األمرلة يف مط ر ا ّّّّّمب رم ويب لتمييره  عن  ل ّّّّّالو هذ  املتّّّّّ لة   

   ئس ضقت ر الوثي ة. 
 مشب لسيق اخلرباء ماعوب مع العم  ا تن ووا مع هذ  الوثي ة من ض   جضع اخلي را  يف صيغتا  النا ئية. -26
ر السئيتّّّّ ش املشّّّّ رك ش اقرتاحام  بشّّّّ ش ضل ّّّ  عنا الشّّّّسجع يف من قشّّّّة هذا ال نا من  اج  األعم     ّّّّي ا  -27

ّّتد وم مع ضق ّّّّّّّّّّّّّّى حا من الوقت احملاجو املت ا جالتّااي  اليت يعسحا  ع ا   العسا لتنظيم املن قشّّّّّّّّّّّّّّ    بغية اال ّّّّّّّّّّّّ
 اال تم ع ب ورم الرتاضية. 

 

 
   Report-FR-9/AHTEG-IT/GB/3/20 من الوثي ة 11الد سم   5
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 ما يستجد من أعمال  - 3البند  
  ل ّالو   التّنت)ضعم لل يف لرتم  م  رقا يسغ  لسيق اخلرباء يف مط ر هذا ال نا من  اج  األعم   يف من قشّة  ّ     -28

 عن ضية مت ئ  ضةسى ذا  صلة اليت قا يعسحا  األع  ء جاخلرباء يف الدسيق.

 اعتماد التقرير  - 4البند  
ّّ لع لسيق اخلرباء  عمالو ال سار   -29 ّّم عن عملل لكم ينظس ليل هذا األة  يف     سيسوا مع  6/2019 ّّّّّ اها ا السي ّّّّّ

 .6وجر ل الت  عة
جمشب لسيق اخلرباء مّاعوب  يف مطّ ر هّذا ال نّا من  ّاج  األعمّ    مع اعتمّ و   سيس هّذا اال تمّ ع ج  سيس  املسلوع  -30

 مع الاجرم الت  عة للما ا السي م.
 ا مشّّّّّّّّّسجع الت سيس اللغة اةاكليرية ل    يف ح)  ّّّّّّّّّتكوش جيف   ب ال يوو املدسجضّّّّّّّّّة على املوارو امل لية   ّّّّّّّّّيت -31

 ةام   الرتمجة الدورية مع اللغ   األةسى مت حة ةال   لتة اعتم و الت سيس.
  حتت مط ر هذا ال نا ج ّّي عسض مشّّسجع الت سيس بشّّك  ملكرتجين على املشّّ رك) ج ّّيعتما ب ّّيغتل املعابلة  ّّدايو  -32

 من  اج  األعم  .
 2021م يو/ضاير   7 الواقع ليل يورالمن بعا  اس   17:00خيتتم اال تم ع ضعم لل يف   ر التّّّّّّّّّّّّّ عة   جمن املتوقع ضش -33

 .جلحبت  التوقيت ال يدم ألجرجا الو عى 
  

 
 . 6/2019ال سار يف  12ج 9الد ساتش   6

http://www.fao.org/3/nb784ar/nb784ar.pdf
http://www.fao.org/3/nb784ar/nb784ar.pdf
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 1املرفق 
 اجلدول الزمين املؤقت 

 
ال نّا  الرم ش

من 
 اج   
 األعم  

 جاثئق ذا  صلة  العنواش 

 2021مايو/ أاير  4الثالاثء، 
 17:00-14:00الساعة 

 بتوقيت رجم  
جلالتوقيت ال يدم  
 ألجرجا الو عى 

 
اال ّّّّّّّّّّّّّتّّّّّّّّّّّّّمّّّّّّّّّّّّّ ع  الّّّّّّّّّّّّّتّّّّّّّّّّّّّتّّّّّّّّّّّّّ ا 

 جاملت ئ  التنظيمية
 7/2017ال سار 
 6/2019ال سار 

األعّّّّّّّمّّّّّّّ    1  اعّّّّّّّتّّّّّّّمّّّّّّّ و  ّّّّّّّاج  
 جاهاج  الرم 

IT/GB-9/AHTEG-FR-4/21/1 
IT/GB-9/AHTEG-FR-4/21/1.1 

اخلي را  املت حة لتشّّّّّميع معم     2
ح وا املرارع) ج و ياّل ج عرير   
 9على حنو مّّ   نص عليّّل املّّ وم  

 من املع هام الاجلية

IT/GB-9/AHTEG-FR-4/21/2 
IT/GB-9/AHTEG-FR-4/21/Inf.2 

 2021 مايو/ أاير 5األربعاء، 
 17:00-14:00الساعة 

 بتوقيت رجم  
جلالتوقيت ال يدم  

 الو عى ألجرجا 

2 
 جل كملة 

اخلي را  املت حة لتشّّّّّميع معم   
ح وا املرارع) ج و ياّل ج عرير   
 9على حنو مّّ   نص عليّّل املّّ وم  

 جل كملة من املع هام الاجلية 

IT/GB-9/AHTEG-FR-4/21/2 
IT/GB-9/AHTEG-FR-4/21/Inf.2 

 2021مايو/ أاير  6اخلميس، 
 16:50-14:00الساعة 

رجمّّّّّّّّّّ   بّّّّّّّّّّتّّّّّّّّّّوقّّّّّّّّّّيّّّّّّّّّّت 
ال ّّّّّّّّّّّّّّّّيّّدّّم   جلالّّتّّوقّّيّّّّّّّت 

 ألجرجا الو عى 

2 
 جل كملة 

اخلي را  املت حة لتشّّّّّميع معم   
ح وا املرارع) ج و ياّل ج عرير   
 9على حنو مّّ   نص عليّّل املّّ وم  

 جل كملة من املع هام الاجلية 

IT/GB-9/AHTEG-FR-4/21/2 
IT/GB-9/AHTEG-FR-4/21/Inf.2 

  ضعم  م  يتتما من  3 17:00-  16:50الساعة 
 

 2021مايو/ أاير  7اجلمعة، 
 17:00 -14:00الساعة 

 بتوقيت رجم  
جلالتوقيت ال يدم  
 ألجرجا الو عى 

ذلّّّّّّّف  4 يف  الت سيس   ّّّّّّّ   اعتمّّّّّّّ و 
 ها ا السي ّّماملسلوع مع ات سيس  ال

 يف وجر ل الت  عة
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 2املرفق 
 

 املزارعياختصاصات فريق اخلرباء التقين املخّصص املعين حبقوق 
 

  يتوعب لسيق اخلرباء الت   امل  بص املع  حب وا املرارع) ال ي ر    يلم: -1
م ساء  سو للتااب  الوطنية اليت ميكن اعتم وه  جضل ّّّّّ  املم ر ّّّّّ   جالارج  املتّّّّّت ل ّّّّّة من معم     1جل

 من املع هام الاجلية؛ 9ح وا املرارع) على حنو م   نص عليل امل وم 
جا ّّتن ووا مع هذا اهسو  جضّّع اخلي را  املت حة لتشّّميع معم   ح وا املرارع) ج و يال ج عرير   على   2جل

 من املع هام الاجلية. 9حنو م   نص عليل امل وم 
جميكن لدسيق اخلرباء الت   امل  ّّّّّّص  عنا االضّّّّّّعالع بعملل  ضش رةذ يف االعت  ر مااجال  املشّّّّّّ جرم الع ملية  -2

   مض لة مع   ئس املش جرا  ذا  ال لة.2016ارع) اليت ع ا  يف ايل  مااجايتي   يف ع ر بش ش ح وا املر 
ج ّّي ّّم لسيق اخلرباء الت   امل  ّّص م  ي ّّ  مع ءتّّة ضع ّّ ء يعيبنام ك  مقليم من ضق ليم املنظمة  جم  ي ّّ    -3

 ّّّّّّويل  جم  ي ّّّّّّ  مع ثالثة من ضصّّّّّّّ ب مع ثالثة ممرل) عن منظم   املرارع)  ال  ّّّّّّيم  من مساكر املنشّّّّّّ  جالتنوع احمل
 امل لّة اآلةسين     يف ذلف قع ع ال ذجر  يعيبنام مكت  الاجرم الر منة للما ا السي م.

  -ج ّّّّّّيع)ب مكت  الاجرم الر منة للما ا السي ّّّّّّم رئيتّّّّّّ) مشّّّّّّ رك) من األطسا  املتع قام يف املع هام الاجلية   -4
 ار.ضحامه  من بلا انر جاآلةس من بلا مت 

  رهنو  بتوالس 2019-2018جميكن لدسيق اخلرباء الت   امل  ّص ضش يع ا م  ي ّ  مع ا تم ع) يف لرتم التّنت)  -5
 املوارو امل لية.

ج ّّّّّ لع لسيق اخلرباء الت   امل  ّّّّّص   سيسوا مع اها ا السي ّّّّّم بشّّّّّ ش عملل لينظس ليل اها ا السي ّّّّّم يف  -6
 وجر ل الر منة. 

 هذ  العملية ج يت عا لسيق اخلرباء الت   امل  ص يف م  ي ور بل من عم .ج ييتس األم)  -7
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 2019/ 6القرار رقم  
 

 ، حقوق املزارعي9تنفيذ املادة  
 

 إّن اجلهاز الرائسي،
االعرتا   يف املع هام الاجلية  املتّّّّّّّ مهة اهل ئلة اليت قامتا  ااتمع   احمللية جاألصّّّّّّّلية جاملرارعوش من مجيع   إذ يستتتتتتتذ ر

ّّلوش   اميا   من ض   صّّّوش املوارو الوراثية الن   ية ج نميتا  جا ّّّت ااما   ك  ّّّ   ل ات ج  ضق ليم الع مل  جاليت  ّّّو  يواصّ
 ضمجع؛الغذائم جالرراعم على متتوى الع مل 

 ؛7/2017ج 5/2015ج 8/2013ج 6/2011ج 6/2009ج 2/2007قسارا ل  وإذ يستذ ر
ص املع  حب وا املرارع)   يرحتّت  -1 ّّب ّّكس مع لسيق اخلرباء الت     بت سيس لسيق اخلرباء الت   امل  ّّّّّّّّّّّّ جيتو ّّل الشّّّّّّّّّّّّ

 امل  بص على الت ابر امللّوظ الذي ضحسا  حى اآلش يف ضواء ما مل؛
ص الذين يب  عيينام ضج اةتي رهم من   ا    وأيخذ علمًا -2 املتّّّّّّّّ جل) جاألع ّّّّّّّّ ء يف لسيق اخلرباء الت   امل  ّّّّّّّّب

 هيئة مكت  اها ا السي م يف وجر ل الر منة؛
جلاهسو     سو التااب  الوطنية جضل ّّّ  املم ر ّّّ   جالارج  املتّّّتد وم من معم   ح وا املرارع)بعملية  ويرّح  -3

 جي سب أبابل  يمسي حتايث هذ  الوثي ة جا تعساضا  ب ورم وجرية  حبت  االقت  ء؛
ص  ةوم  ا  يف عملية  ويقرّ  -4 ّّب هيكلية اهسو جمنوذج مجع املعلوم    على حنو م  ضعاب  لسيق اخلرباء الت   امل  ّّّ

 اهسو ضج ملواصلة حتايث املعلوم   الواروم ليل؛
ّّع اتّّّّّّ ة ملكرتجاية للمسو على اةارتات    ويرّح  -5 ّّ لية   ويطل بوضّّّّ ّّلة التم   معلوم   مضّّّّ مع األم) مواصّّّّ

 ةوم  ا  يف عملية اهسو ضج لتّايث املعلوم   الواروم ليل؛
 على حنو م   نص  خلي را   شّّّّّّّّّّّميع معم   ح وا املرارع) ج و يال ج عرير اخلعوي العسي ّّّّّّّّّّّة    وأيخذ علمًا -6

   م   يشكب  ض   و  ة  ر مامة لسيق اخلرباء الت   امل  بص يف هذا ال او؛املع هام الاجليةمن   9عليل امل وم 
  2021– 2020الاعوم داووا مع ع ا ا تم ع لدسيق اخلرباء الت   امل  ّّّّّّّّّّّّّّّبص ةال  لرتم التّّّّّّّّّّّّّّّنت)   ويقرّر  -7

للما ا السي ّّّّّم جاألحك ر  هبا  ا ّّّّّتكم   ما مل  على ض ّّّّّ   االةت ّّّّّ صّّّّّ   اليت جضّّّّّعت يف الاجرم التّّّّّ بعة  
 الواروم يف هذا ال سار؛ 

ّّيم   لف  ويقرّر -8 ّّوين اثن) ممرل) عن منظم   املرارع)  جال  ّّ ص بع ّّ ّّ ء لسيق اخلرباء الت   املت  ّّّّب اايوم ضع ّّ
 املتوا ام يف مساكر املنش  ج نوبع احمل صي ؛
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   امل  ّّّّبص  بتكوينل اا يل  ضش يع ا م  ي ّّّّ  رهنو  بتوالس املوارو امل لية  ضال  وا لدسيق اخلرباء الت   ، ويقرّر  -9
  جضش يسلع الت  ريس بشّّّّ ش عملل ليواصّّّّ  اها ا السي ّّّّم حبرا  يف 2021- 2020مع ا تم ع) اثن) يف لرتم التّّّّنت)  

 وجر ل الت  عة؛ 
 مع األم) معااو الواثئق ذا  ال لة لتتاي  عم  لسيق اخلرباء الت   امل  بص؛ ويطل  -10
يئة مكت  الاجرم الت  عة للما ا السي م ضش ي ور  التع جش مع اةقليم املع  ضج دموعة ضصّ ب مع ه  ويطل  -11

 امل لّة املعني)    ء ضية ج  ئ    غسم قا  نش  يف ع وية لسيق اخلرباء الت   امل  بص؛
 مع لسيق اخلرباء الت   امل  بص   امي ات ئج عملل مع اها ا السي م يف وجر ل الت  عة للنظس ليا ؛ ويطل  -12
 

].…[ 


