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 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

 الدورة احلادية عشرة

 2021مايو/ أاير  19-21

 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املؤقتان
 
 انتخاب الرئيس وانئب )نواب( الرئيس واملقرر -1
 

يتعني على مجاعة العمل، مبوجب نظامها األساسي أن "تنتخب رئيسها وانئب رئيس أو أكثر من بني ممثلي أعضاء مجاعة 
هيئة املكتب يف مناصااااااااااااابهد ال وني انعقاد الدورة التالية وماعة العمل، و و  العمل يف بداية كّل دورة. ويبقى أعضااااااااااااااء 

 . وقد تود مجاعة العمل كذلك تعيني مقرر.1اعادة انتخاهبد"
 
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -2
 

ل  مين هبذه الوثيقة جدو  1ويرد يف امللحق  .CGRFA/WG-AnGR-11/21/1ة يرد جدول األعمال املؤقت يف الوثيق
 2خاصااة ودول األعمال املؤقت. وسااتعقد الدورة اةادية عكاارة كاجتماع ا واعااي. ويعرض امللحق  شااروو امؤقت يعرض 

 .2021اإلجراءات اخلاصة املقووة لعقد االجتماعات اال واعية لألجهزة الفرعية التابعة للهيئة يف عام 
 
 حليوانيةحالة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية ا -3
 

لألغذية  دعت اهليئة يف دورهتا العادية السااابعة عكاارة البلدان ال مواصاالة تنفيذ خمة العمل العاملية للموارد الوراثية اةيوانية
)خمة العمل العاملية( من أجل حتقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية الريفية املسااااااااااتدامة، ولاصااااااااااة من أجل حتقيق والزراعة 
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من أهداف التنمية املساااااااااتدامة. وطلبت من املنظمة توطيد الكاااااااااراكات مع أصاااااااااحا  امل ااااااااالحة واملا ني  15و 2اهلد ني 
ولذلك،  إن  2ملواصاااااالة تقدم الدعد الفين وعلى مسااااااتوت السااااااياسااااااات لتنفيذ خمة العمل العاملية على املسااااااتوت القمر .

 ل العاملية منذ الدورة العادية السابعة عكرة.مجاعة العمل مدعوة ال استعراض التقّدم احملر  يف تنفيذ خمة العم
 استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 3-1

-CGRFA/WG)الوثيقة  اسااااااااااااااتعراض تنفيذ خمة العمل العاملية للموارد الوراثية اةيوانيةتقّدم الوثيقة املعنونة 

AnGR-11/21/2املنظمة منذ انعقاد الدورة السااابقة للهيئة، مبا يف  (، حملة عامة عن األنكاامة الا اعااملعت هبا
ذلك اعداد اخلموط التوجيهية الفنية وتنمية القدرات والتدريب والدعد الفين املقدم للبلدان، وتعرض معلومات 

ا 3حمّدثة عن والة اسااااااااااااااواتينية التمويل لتنفيذ خمة العمل العاملية . واّن مجاعة العمل مدعّوة ال األخذ علم 
 تعراض عملها وتو ري توجيهات للهيئة بكأن العمل يف املستقبل لتنفيذ خمة العمل العاملية.ابس

مع األنكااامة حبساااب أهيتها ابلنسااابة ال االاالت االساااواتينية األربعة ذات األولوية  الا تضاااملع هبا املنظمة و ج
ل بكاااااااااأن تنفيذ خمة العمل تقرير منظمة األغذية "خلمة العمل العاملية يف الوثيقة املعنونة  والزراعة املرولي املف اااااااااّ

 .(CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.2)الوثيقة  ةالعاملية للموارد الوراثية اةيواني
. ويرد موجز عن هذه التقارير 4ودعت اهليئة البلدان ال ر ع تقارير عن التقدم احملر  يف تنفيذ خمة العمل العاملية

 – اةيوانيااةالتقرير املرولي التنميعي عن تنفيااذ خمااة العماال العااامليااة للموارد الوراثيااة "املروليااة يف الوثيقااة املعنونااة 
 ( لتنظر  يها مجاعة العمل.CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.3)الوثيقة  "2020

 مشروع اخلطوط التوجيهية الفنية لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 3-2
مواصااالة العمل على وعاااع وحتدي  خموط توجيهية لتيساااري تمبيق االكتكاااا ات العلمية طلبت اهليئة من املنظمة 

. وقد أثّرت التمورات واالكتكااااا ات اوديدة 5اوديدة املتعلقة بتحديد املوارد الوراثية اةيوانية وتوصاااايفها وصااااو ا
. وردًّا على طلب اهليئة ويف 6راعةيف التكنولوجيات البيولوجية بكااااكل خاى على ادارة املوارد الوراثية لألغذية والز 

عوء هذه التمورات واالكتكا ات، أعّدت املنظمة مكروعني للخموط التوجيهية الفنية لكي تستعرعهما مجاعة 
 العمل.

 االبتكارات يف جمال حفظ املوارد الوراثية ابلتجميد 3-2-1
تعترب تكنولوجيات وفظ املوارد الوراثية اةيوانية، وال ساااااااااااااايما عن طريق التنميد، من بني التكنولوجيات 
الا شهدت أكرب أوجه التقدم يف السنوات األخرية. ولتيسري اعتماد التمورات األخرية يف "بنوك اوينات 

وفظ املوارد د يف الوثيقااة املعنونااة اةيوانيااة"، أدرجاات االبتكااارات يف ظااال وفظ املوارد الوراثيااة ابلتنمياا
ويرد مزيد  (.CGRFA/WG-AnGR-11/21/3)الوثيقة  يدالوراثية اةيوانية لألغذية والزراعة ابلتنم

 -كارات يف ظال وفظ املوارد الوراثية اةيوانية ابلتنميدتاالب"من التوجيهات املف ااااااالة يف الوثيقة املعنونة 
 .(CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.4الوثيقة ) "مكروع اخلموط التوجيهية الفنية

                                                      
 .Report-CGRFA/19/19من الوثيقة  86الفقرة   2
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 Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  85الفقرة   4
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  84الفقرة   5
 12Inf./21/11-AnGR-CGRFA/WG؛ وAnGR-CGRFA/WG-9/21/11الوثيقتان   6



CGRFA/WG-AnGR-11/21/1 Add.1 3 

 

 التوصيف اجلينومي 3-2-2
يف عدد قليل من امليادين، كان التمور التكنولوجي أكثر ساااااااااااااارعة أو لثري ا مما كان عليه يف علوم اوينوم. 
ومن أجل مساعدة البلدان على االستفادة من التقدم التكنولوجي يف ادارة املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية 

-CGRFA/WG)الوثيقة  التوصاااااااااااايم اوينومي للموارد الوراثية اةيوانيةزراعة، تعرض الوثيقة املعنونة وال

AnGR-11/21/4 متهيد ا هلذا املوعاااااااوع وحملة عامة عنه. ويرد مزيد من التوجيهات املف ااااااالة يف الوثيقة )
)الوثيقة  مكاااااااروع اخلموط التوجيهية الفنية احملّدثة -للموارد الوراثية اةيوانية  التوصااااااايم اوينومي"املعنونة 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.5). 
 حالة تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة 3-3

اخلاصااة بتبادل  شااّددت اهليئة على أهية نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسااتأنسااة بوصاافه اولية الدولية
املعلومات عن املوارد الوراثية اةيوانية، وطلبت من املنظمة احملا ظة على هذا النظام ومواصاااااااالة تمويره، ابإلعااااااااا ة 

، 7ال بلورة اجراءات لتبادل البياانت مع النظد الوطنية وتنقيحها.  اعااااااااااااملعت املنظمة، اسااااااااااااتنابة  لملب اهليئة
 "والة تموير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة"ثيقة املعنونة أبنكمة متعددة يرد موجز هلا يف الو 

 .(CGRFA/WG-AnGR-11/21/5)الوثيقة 
وطلبت اهليئة تو ري معلومات عن وند اوماعات وت نيم السالالت لالسوشاد هبا عند صنع القرارات بكأن 

وابالسااااااتناد ال عمليات حتدي  بياانت  8واملعلومات املتاوة.تنفيذ خمة العمل العاملية بفضاااااال أودا البياانت 
ومعلومات الساااااااااالالت الوطنية يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املساااااااااتأنساااااااااة، تعرض الوثيقة املعنونة 

(، CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.6)الوثيقااااة " 2020 –وااااالااااة وا اااااهااااات املوارد الوراثيااااة اةيوانيااااة "
 ملوبة.املعلومات امل

املدرجة يف نظام معلومات التنوع الوراثي  التوال تتوا ر تقديرات وديثة عن وند اوماعات يف غالبية السااااااااااااااال
للحيواانت املساااااتأنساااااة، ما يعين أنه ال ميكن حتديد ما اذا كانت يف والة التعرض خلمر االنقراض. وطلبت اهليئة 
من األمانة اجراء دراسااااة حتليلية داخلية بكااااأن العوامل املؤثرة يف النساااابة املرتفعة للسااااالالت الا ال تعرف والتها 

وترد نتائج هذه الدراساااااااة، مبا يف ذلك اةلول املقووة، يف الوثيقة املعنونة  9ال التعرض خلمر االنقراض. ابلنسااااااابة
 "التحليل املف ّل للعوامل املؤثر يف اإلبالغ عن املعلومات يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة"

 .(CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.7)الوثيقة 
 املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعهااحلصول على  -4

ذّكرت اهليئة أبّن برانمج عملها املتعدد الساااااانوات يلحظ اسااااااتعراض عملها يف ظال اة ااااااول على املوارد وتقاسااااااد منا عها 
مجاعات العمل التابعة خالل دورهتا العادية الثامنة عكاااااااااااااارة وطلبت ال أمني اهليئة أن يعّد، بغرض االسااااااااااااااتعراض من قبل 

 للهيئة، ما يلي:
 استعراض لعمل اهليئة سابق ا يف ظال اة ول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسد منا عها؛ (1)

                                                      
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  92-88الفقرات   7
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  89الفقرة   8
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حملة عامة عن التمورات الا شااااااهدهتا اتفاقات وصااااااكوك دولية أخرت ذات صاااااالة ابة ااااااول على املوارد الوراثية  (2)
 منا عها؛لألغذية والزراعة وتقاسد 

دراسة استق ائية وديثة عن املقارابت التكريعية واإلدارية والسياساتية، مبا يف ذلك أ ضل املمارسات، اخلاصة  (3)
ابة اااااااااول على املوارد وتقاساااااااااد منا عها يف عتلم القماعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف 

واملتاوة لدت الكاااااااعو  األصااااااالية واالتمعات احمللية، وذلك بغرض حتديد التقليدية املرتبمة هبذا النوع من املوارد 
 املقارابت النممية والدروس املستفادة من تنفيذها، اعا ة ال التحدايت الراهنة واةلول املمكنة؛

واقواح خيارات لعمل اهليئة يف املسااااااااتقبل يف ظال اة ااااااااول على املوارد وتقاسااااااااد منا عها يف عتلم القماعات  (4)
 10لفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.ا

 ةثيق)الو  "ساااااتعراض واو ا االاة اااااول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاساااااد منا عها: "وتساااااتنيب الوثيقة املعنونة 
CGRFA/WG-AnGR-11/21/6 د ( للملبات املذكورة أعاله. أما املساهات الواردة من األعضاء بكأن اإلجنا ات  و

)الوثيقة  مساااهات األعضاااء واملراقبني بكااأن الوصااول ال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسااد منا عهايف الوثيقة املعنونة 
CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.9)  مكاااروع الدراساااة االساااتق اااائية بكاااأن التدابري القمرية املتعلقة ابلوصاااول ويرد

الا تتكيّم مع الساااااااااااااامات املميّزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية ال املوارد الوراثية وتقاسااااااااااااااد منا عها 
 .(CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.8)الوثيقة يف الوثيقة  املت لة هبا

 "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة -5
مساااألة "معلومات التسااالسااال الرقمية" بكاااأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.  وا قت اهليئة على عااارورة مواصااالة اساااتعراض

واتفقت على أن تتناول، يف دورهتا املقبلة،  رى االبتكار الا تتيحها "معلومات التساااااالساااااال الرقمية" بكااااااأن املوارد الوراثية 
مها وانعكاسااااااااااهتا على صاااااااااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، والتحدايت املرتبمة ابلقدرة على الوصاااااااااول اليها واساااااااااتخدا

لألغذية والزراعة واساااتخدامها املساااتدام وتقاساااد املنا ع الناشااائة عنها. وطلبت من مجاعات العمل التابعة هلا النظر يف هذه 
ها املستدام املسائل يف ما يتعلق مبا هو قائد من أمثلة خاصة ابلقماعات الفرعية ذات صلة ب ون املوارد الوراثية واستخدام

 11وتنميتها واألمن الغذائي والتغذية وسالمة األغذية واوهود الرامية ال مكا حة آ ات وأمراض احملاصيل واةيواانت.
"معلومات التسلسل الرقمية" بكأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة: الفرى وردًّا على طلب اهليئة، تستعرض الوثيقة املعنونة 

 (  رى االبتكار الا تتيحهاCGRFA/WG-AnGR-11/21/7)الوثيقة  ر املوتبة على السااااااااياساااااااااتوالتحدايت واواث
"معلومات التساااااااااالساااااااااال الرقمية" بكااااااااااأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، والتحدايت املرتبمة ابلقدرة على الوصااااااااااول اليها 

اّن  واستخدامها وانعكاساهتا على صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وتقاسد املنا ع الناشئة عنها.
 التوجيهات يف ما يتعلق بعمل اهليئة يف املستقبل بكأن معلومات التسلسل الرقمية. مجاعة العمل مدعوة ال تو ري

 دور املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه -6
التكيم مع تغري املناخ  طلبت اهليئة من املنظمة اعداد دراساااااااااااة اساااااااااااتككاااااااااااا ية عن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف

والتخفيم من وطأته، مبا يكمل الفنوات يف ظال املعارف، مع مراعاة التقارير اخلاصة بكأن النظد الربية والبحرية ال ادرة 
ليد عن اهليئة اةكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، وغريها من التقارير واملوارد ذات ال ااااااااالة املتاوة، مبا يف ذلك أمثلة من أقا
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 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  23الفقرة   11
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وقماعات  رعية عتلفة. وطلبت اهليئة من مجاعات العمل التابعة هلا اسااااتعراض الدراسااااة، واذا اتضااااو هلا أنّه يتوّجب اجراء 
 12تقييد عاملي لدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، اعماء توجيهات للهيئة إلجراء هذا التقييد.

مع الوودات املعنية يف املنظمة والكااااركاء، بتحدي  الدراسااااة األساااااسااااية  وقامت األمانة، اسااااتنابة  لملب اهليئة، وابلتعاون
اسااااااااااتناد ا ال دراسااااااااااات  2015، الا أعّدت يف عام 13أدوار املوارد الوراثية لألغذية والزراعة –بعنوان التأقلد مع تغري املناخ 

ومت اعداد الدراسااااة احملّدثة  2013.14يف عام  مواعاااايعية أجرهتا األمانة يف اطار التحضااااري للدورة العادية الثالثة عكاااارة للهيئة
-CGRFA/WG)الوثيقااة  بعنوان: دور املوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة يف التخفيم من وطااأة تغري املناااخ والتكيم معااه

AnGR-11/21/Inf.11) .لكي تستعرعها مجاعات العمل 
عمل، مبا يف ذلك لغرض اعداد تقييد عاملي تقوده وابإلعااااااااااااااا ة ال ذلك، طلبت اهليئة من األمانة اعداد مسااااااااااااااودة خمة 

وميكن االطالع على مسااااااااودة خمة العمل يف الوثيقة  15البلدان لتقوم مجاعات العمل ابسااااااااتعراعااااااااها خالل دوراهتا املقبلة.
ملعنونة وتقّدم الوثيقة ا (.CGRFA/WG-AnGR-11/21/8)الوثيقة  تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعةاملعنونة 

-CGRFA/WG-AnGR)الوثيقة  األنكاااااااااااااامة الا تضااااااااااااااملع هبا البلدان ومنظمة األغذية والزراعة يف ظال تغري املناخ

Inf.10/11/21.16( حملة عامة عن أنكااااامة املنظمة بكاااااأن تغري املناخ، يف سااااايا  اساااااواتينية املنظمة اخلاصاااااة بتغري املناخ 
 
وجيتة لصتتتتتتتتتتتون املوارد الوراثيتة احليوانيتة لألغتذيتة والزراعتة استتتتتتتتتتتتعراض العمتل يف جمتال التكنولوجيتات البيول -7

 واستخدامها على حنو مستدام
البيولوجية ل اااااااااون املوارد الوراثية  عملها بكاااااااااأن التكنولوجياتاّن برانمج عمل اهليئة املتعدد السااااااااانوات يلحظ اساااااااااتعراض 

 17لألغذية والزراعة واستخدامها بككل مستدام.
لملب اهليئة، بتحدي  الوثيقة املعنونة: تمبيق وادماج التكنولوجيات البيولوجية من أجل صاااااااااون قامت األمانة، اساااااااااتنابة  

وتلّخص  ، الا عرعت على اهليئة يف دورهتا العادية اخلامسة عكرة. 18املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام
)الوثيقة  ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسااااااااااتخدامها املسااااااااااتدامالتكنولوجيات البيولوجية من أجل صااااااااااون ااملعنونة  الوثيقة

CGRFA/WG-AnGR-11/21/9خيص التكنولوجيا البيولوجية،  ( األنكمة الفنية الا تقوم هبا املنظمة، ال سيما يف ما
وتستعرض العمل ذ  ال لة الذ  تضملع به املنظمة ومجاعات العمل التابعة للهيئة بكأن تمبيق التكنولوجيات البيولوجية 
وادماجها من أجل صااااااااااااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسااااااااااااتخدامها على  و مسااااااااااااتدام، لكي تقوم مجاعات العمل 

، وتكاامل ابلتاف  وة الساانوات 2020ال أكتوبر/ تكاارين األول  2014تد  وة ر ع التقارير من يوليو/متو  ومت ابسااتعراعااها.
 الست األخرية الا مل يكملها التقرير السابق.

ثية التمورات األخرية يف التكنولوجيات البيولوجية ذات ال ااااالة بتوصااااايم املوارد الوراوترد التمورات الفنية يف الوثيقة املعنونة 
 (.CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.12)الوثيقة  اةيوانية لألغذية والزراعة وصو ا واستخدامها املستدام

                                                      
 Report/19/17-CGRFA  من الوثيقة  29الفقرة  12
13  e.pdf3866i-/a3http://www.fao.org/  
 .  57-53أنظر الدراسات األساسية األعداد   14
 .  Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  30الفقرة   15
16 EN.pdf7175en/I7175i/3http://www.fao.org/ 
 Report/19/17-CGRFA  ، املر ق واو، الوثيقة 1امللحق   17
 .CGRFA-7/15/15الوثيقة   18
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 تنظيم العمل ما بني الدورات يف املستقبل -8
طلبت اهليئة من أمينها اعداد وثيقة عن اخليارات املتاوة تتضمن عتلم اخليارات )وتداعياهتا املالية( لتنظيد عمل اهليئة بني 

 من أجل: 19الدورات يف املستقبل، لكي تنظر  يها مجاعات العمل واهليئة يف دوراهتا املقبلة
معاوة مسألة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ب ورة متسقة ومتكاملة ومتناغمة، مبا يف ذلك املوارد الوراثية من  (1)

 الكائنات اةية الدقيقة والال قارايت؛
التنساااايق والتواصاااال بني مجاعات العمل التابعة للهيئة من أجل التوعية ابملسااااائل القماعية والبح  يف كيفية تعزيز  (2)

 20الفرعية وتعزيز االتسا  بكأن املسائل القماعية املكوكة للتعاطي على  و  عال مع مهمة اهليئة وأهدا ها.
-CGRFA/WG-AnGR)الوثيقة  ملسااااااااااااااتقبلاعادة التنظيد احملتملة لعمل اهليئة بني الدورات يف اتعرض الوثيقة املعنونة 

 ( حملة عامة عن اخليارات املمرووة لكي تنظر  يها مجاعة العمل.11/21/10
 ما يستجد من أعمال -9

 اعتماد التقرير -10
  

                                                      
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  97الفقرة   19
20  /mission/ar-http://www.fao.org/cgrfa/overview/vision 

http://www.fao.org/cgrfa/overview/vision-mission/ar/
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 اجلدول الزمين املؤقت -1امللحق 
 

البنتد من  التاريخ والوقت
جدول 
 األعمال

 وثيقة العمل العنوان

 2021مايو/ أاير  19األربعاء، 
 الفرتة الصباحية

انتخا  الرئيس وانئب )نوا ( الرئيس  1 13:00 -10:00
 واملقرر

 

-CGRFA/WG-AnGR اعتماد جدول األعمال واودول الزمين 2
11/21/1 

CGRFA/WG-AnGR-
11/21/1 Add.1 

والة تنفيذ خمة العمل العاملية للموارد  3
 الوراثية اةيوانية

 

العاملية للموارد استعراض تنفيذ خمة العمل  3-1
 الوراثية اةيوانية

 CGRFA/WG-AnGR-
11/21/2 

 2021مايو/ أاير  19األربعاء، 
 فرتة بعد الظهر

مكروع اخلموط التوجيهية الفنية لتنفيذ خمة  3-2 17:30 -14:30
 العمل العاملية للموارد الوراثية اةيوانية

CGRFA/WG-AnGR-
11/21/3 

CGRFA/WG-AnGR-
11/21/4 

والة تموير نظام معلومات التنوع الوراثي  3-3
 للحيواانت املستأنسة

CGRFA/WG-AnGR-
11/21/5 

 2021مايو/ أاير  20اخلميس، 
 الفرتة الصباحية

اة ول على املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية  4 13:00 -10:00
 والزراعة وتقاسد منا عها

CGRFA/WG-AnGR-
11/21/6 

الرقمية" بكأن املوارد "معلومات التسلسل  5
 الوراثية اةيوانية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-AnGR-
11/21/7 

دور املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية والزراعة  6
يف التخفيم من وطأة تغري املناخ والتكيم 

 معه

CGRFA/WG-AnGR-
11/21/8 

 2021مايو/ أاير  20اخلميس، 
 فرتة بعد الظهر
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استعراض العمل يف ظال التكنولوجيات  7 17:30 -14:30
البيولوجية ل ون املوارد الوراثية اةيوانية 

 واستخدامها على  و مستدام

CGRFA/WG-AnGR-
11/21/9 

خيارات تنظيد عمل اهليئة بني الدورات يف  8
 املستقبل

CGRFA/WG-AnGR-
11/21/10 

  ما يستند من أعمال 9

 2021مايو/ أاير  21اجلمعة، 
 بعد الظهر فرتة

  اعتماد التقرير 10 17:30 -14:30
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إجراءات خاصة لعقد اجتماع افرتاضي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد  -2امللحق 
 الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة بصفة استثنائية يف دورهتا احلادية عشرة

الوثيقة ب ااافة اساااتثنائية على الدورة اةادية عكااارة وماعة العمل الفنية اةكومية تنمبق اإلجراءات املبّينة يف هذه  -1
 19-الدولية املعنية ابملوارد الوراثية اةيوانية لألغذية والزراعة )مجاعة العمل( يف عاااوء التدابري املتخذة الوتواء جائحة كو يد

يكّكل اعتماد هذه اإلجراءات سابقة ألساليب عمل مجاعة وما يوتب عنها من أسلو  ا واعي لعقد هذا االجتماع. وال 
 العمل أو أ  جها   رعي آخر هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف االجتماعات القادمة.

 وظائف مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة
 لعمل، و ق ا ملا ينّص عليه نظامها الداخلي، مبا يلي:تقوم مجاعة ا -2

 ظال املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية  يف يالزراع ياساااااااااتعراض األوعااااااااااع والقضاااااااااااي املرتبمة ابلتنوع البيولوج
 والزراعة وتقدم املكورة والتوصيات للهيئة بكأن هذه املسائل؛

 ظال املوارد الوراثية اةيوانية لألغذية والزراعة وأية مساااااااائل  تنفيذ برانمج عمل اهليئة يف حب  ساااااااري العمل يف
 أخرت حتيلها اهليئة على مجاعة العمل؛

 .تقدم تقارير ال اهليئة عن أنكمتها 
 وورص ا على أن تنهض مجاعة العمل هبذه الوالية، ستجسند اليها اهليئة مهام حمددة. -3
اةادية عكرة وماعة العمل على أ  تغيري ابلنسبة ال أ  وظيفة من  الدورة ال ينمو  األسلو  اال واعي لعقد -4

 وظائم مجاعة العمل املبّينة آنف ا.
 

 إجراء املداوالت
للمؤمترات  Zoomمنصتتتتتتتتتة ساااااااااااتجعقد مجيع اولساااااااااااات العامة للدورة اةادية عكااااااااااارة وماعة العمل من خالل  -5

 Zoomقدم من املسااااااااواة بنفس امكانية الوصاااااااول ال من اااااااة وسااااااايتمّتع أعضااااااااء مجاعة العمل واملراقبون على  الفيديوية.
والوظائم الداخلية الساااتخدامها، مبا يكفل قدرهتد على ر ية املكااااركني يف االجتماع اال واعاااي والقاء بياانت أمام مجاعة 

 العمل ومتّكن اوخرين من ر يتهد. 
. وسااايكاااّكل Zoom( يف من اااة Raise Handابساااتخدام وظيفة ر ع األيد  ) طلب الكلمةوجيو  للمكااااركني  -6

 ذلك قائمة ابملتحدثني سيستخدمها الرئيس لدعوة األعضاء ال تناول الكلمة.
 ..CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.1وميكن االطالع على أمساء أعضاء مجاعة العمل يف الوثيقة  -7
متاوة بلغات املنظمة السااّت كا ة  خالل الدورة اةادية عكاارة وماعة العمل،  خدمات الرتمجة الفوريةوسااتكون  -8

 و ق ا لتأكيد أعضاء مجاعة العمل مكاركتهد يف هذه الدورة.
  ساااااااااتجعقد به الدورة اةادية عكااااااااارة وماعة العمل، واةاجة ال تبساااااااااي  ذونظر ا ال األسااااااااالو  اال واعاااااااااي ال -9

عدم  خالل االجتماع الستكمال مجيع بنود جدول األعمال، يرجى من املكاركني اإلجراءات لضمان ااتوة الوقت الكايف
ثالا دقائق ابلنساااااااااابة ال مداخالهتد ولس دقائق ابلنساااااااااابة ال املداخالت اإلقليمية. وتجكاااااااااانع البياانت اإلقليمية  جتاوز

 بككل خاى لتعظيد كفاءة ظرايت اولسات.
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ا على تيساااري الومجة الفورية واعدا -10 د التقارير، يرجى من مجيع املكااااركني تقدم نسااا  خمية من بياانهتد ال وورصااا 
أمانة مجاعة العمل قبل انعقاد الدورة اةادية عكاااارة أو يف أقر  وقت ممكن بعد ذلك. ويرجى ارسااااال البياانت ال العنوان 

 AnGR@fao.org-ITWG.التاف:
من أجل تبادل املعلومات. غري أنه جيب  Zoom( ملنصتتتة chatوظيفة الدردشتتتة ) كني اسااااتخداموجيو  للمكااااار  -11

 الّتعبري شفهي ا خالل االجتماع عن اوراء الا ينبغي أخذها بعني االعتبار لدت اعداد تقرير الدورة.
 جدول األعمال واجلدول الزمين والواثئق

 .21الدورة وااتوتها على املوقع اإللكووين وماعة العمل ئقواثيتد، و ق ا للممارسة املّتبعة، اعداد مجيع  -12
الدورة اةادية عكاااااااااااارة وماعة العمل هو توقيت وساااااااااااا  أورواب )التوقيت العاملي  توقيت املنطقة املطّبق علىاّن  -13

ق   كان (. ويعترب هذا التوقيت توقيت املنمقة يف املقر الرئيساااااااااااااي للمنظمة، وسااااااااااااايكون مكان االجتماع كما لو  1املنساااااااااااااّ
 اجتماع ا  علي ا حبضور املكاركني.

ومن  13:00ال السااااااااعة  10:00الدورة اةادية عكااااااارة وماعة العمل من السااااااااعة  اجتماعاتومن املقرر عقد  -14
يف اليوم األول والثاين من االجتماع. ويف اليوم الثال ، سااااااايعقد اجتماع  وة ما بعد  17:30ال السااااااااعة  14:30السااااااااعة 

 ، ما مل يقّرر الرئيس خالف ذلك.17:30ال الساعة  14:30الظهر من الساعة 
 ت ل مدهتا ال عكر دقائق يف أ  وقت خالل االجتماع. اسرتاحة قصرية وجيو  لرئيس مجاعة العمل الدعوة ال -15
األخرت وماعة العمل املبّينة يف هذه املذكرة، يف ما يتعلق ودول األعمال أستتتتتتتتتتتاليب العمل وسااااااااااااااتمّبق مجيع  -16

 الزمين والواثئق، على الدورة اةادية عكرة وماعة العمل متاشي ا مع املمارسة املتبعة.واودول 
 التقارير والسجالت

سااااااايتول مقّرر مجاعة العمل اعداد مكاااااااروع تقرير االجتماع الذ  سااااااايعّمد عن طريق الربيد اإللكووين على مجيع  -17
ل التقرير توا ق 13:30ليوم الثال  يف متام الساااااعة املكاااااركني وساااايتاح على املوقع اإللكووين وماعة العمل يف ا . وساااايجساااانّي

 آراء مجاعة العمل بكأن األساليب املعّدلة املعتمدة يف هذه الدورة واملعروعة يف هذه املذكرة.
وسااااااااااااتمّبق مجيع أساااااااااااااليب العمل األخرت وماعة العمل املبّينة يف هذه املذكرة، يف ما يتعلق ابلتقارير وحماعاااااااااااار  -18

 ، على الدورة اةادية عكرة وماعة العمل متاشي ا مع املمارسة املتبعة.املداوالت
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