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 والزراعة  لألغذية  الوراثية املوارد   هيئة
 من جدول األعمال املؤقت  2البند  

 لألغذية والزراعة احلرجيةمجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية 

 السادسةالدورة 

 2021  نيسان  /أبريل 13-15

 املؤقتان جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين 
 

 انتخاب الرئيس وانئب )نواب( الرئيس واملقرر -1
يتعني على مجاعة العمل، مبوجب نظامها األساااااااااسااااااااه  و ئبنتئب  ئو ااااااااها ممثئب  ئوا  مم      من  ني   له  ع ااااااااا   

جلماعة العمل، مجاعة العمل يف  داية  ّل دمم ة. مميبقى  ع اااااااااااا  يفومة املكتب يف منااااااااااااابها تا يني انعقاد الدمم ة التالوة  
 . ممقد بود مجاعة العمل  ذلك بعوني مق  .1ممجتوز تعادة انتئاهبائ

 
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -2

هبااذا الو وقااة جاادمما زم     1ممي د يف امللحق   .CGRFA/WG-FGR-6/21/1  ةي د جاادمما األعماااا امليفقااو يف الو وقاا 
 اجتماع افرتاضااه. سااتعقد    ال ااادسااةالدمم ة  د  اإلشااا ة تا  و خااااة ودمما األعماا امليفقو. ممجت بفااااولميفقو يع ض  
 .2021اإلج ا ات اخلااة املقرتية لعقد االجتماعات االفرتاضوة لألجهزة الف عوة التا عة للهومة يف عام   2مميع ض امللحق 

 

 جية واستخدامها املستدام وتنميتهاخطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلر تنفيذ الة ح -3

يف بنفوذ خطة العمل العاملوة لصاااوو    ،العادية ال اااا عة ع ااا ةيف دمم هتا    ،املوا د الو ا وة لألغذية ممالز اعة )اهلومة(يفومة  نظ ت  
بن ااااااوق مواااااااالة نظمة امل من اهلومة. ممطلبو 2املوا د الو ا وة احل جوة مماسااااااتئدامها امل ااااااتدام ممبنموتها )خطة العمل العاملوة(

 
 . Inf.1-FGR-CGRFA/WG/6/21الو وقة     1
2  /e1e19acfa735-aa3d-4f5a-0696-http://www.fao.org/publications/card/ar/c/b7f4bcd7  
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  3.املعنوةدمملوة احل جوة مماملنظمات الالو ا وة ممدعا بنفوذ خطة العمل العاملوة، ابلتعاممو مع ال بكات اإلقلوموة املعنوة ابملوا د  
 البلداو الناموة يف بنفوذ خطة العمل العاملوة. اندة وا د من خا ج املوزانوة ملالتماس م ما شجعو املنظمة على مواالة 

 ياالاة بنفواذ خطاة العمال العااملواة لصااااااااااااااوو املوا د الو ا واة احل جواة مماسااااااااااااااتئادامهاا امل ااااااااااااااتادام ممبنموتهاااملعنوناة  الو وقاة ممبقادم 
(CGRFA/WG-FGR-6/21/2  ) تنفوذ خطة ل ادعمً  ن اااااااااااااطة من  ابلتعاممو مع شااااااااااااا  ائها  نظمة  املهبا    قاموملا موجزًا

انعقاد الدمم ة العادية مجاعة العمل مدعوة تا اساااااتع اض التقّدم ا  ز يف بنفوذ خطة العمل العاملوة منذ   توّ مم العمل العاملوة. 
 .بنفوذ خطة العمل العاملوةصوص خبومة تا اهل اتبوجوهتسدا  مم ال ا عة ع  ة 

 
  التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملحالة إعداد  -4

 يالة املوا دإلعداد التق ي  ال اين عن   5ازمنوً  ممجدمماًل   4خطوطًا ع ي اااااااة  ، يف دمم هتا العادية ال اااااااا عة ع ااااااا ة،ومةاعتمدت اهل
  د إلعداد التقا ي  القط ية. ممشااااااااجعو البلداو على  6التوجوهوةمم ذلك اخلطوط )التق ي  ال اين(،   الو ا وة احل جوة يف العامل

حبلوا   تعاداد التق ي  ال ااينغ ض  بقاد  بقاا ي يفاا لثشااااااااااااااادهتاا  مجع املعلوماات ممالبوااثت من  جال تعاداد بقاا ي يفاا القط ياة، مم 
ا للجااادمما الزم ، ينبغه جلماااا2020يونوو/يزي او   30 ظ  يف ياااالااة تعاااداد التق ي  الن  ، يف دمم هتاااا يفااذا،عاااة العمااال. ممطبقاااً
 ال ا عة.  ابق ي  اثو يف دمم هتة  ودّ ، مممال اين

(  CGRFA/WG-FGR-6/21/3)   تعاداد التق ي  ال ااين عن ياالاة املوا د الو ا واة احل جواة يف العاامل ياالاة  املعنوناة  بع ض الو وقاة  مم 
مجاعة العمل مدعوة   ممتوّ تعداد التق ي  ال اين، مميالة العملوة التح ااااااية مماخلطوات التالوة. غ ض  لألن اااااطة امل اااااطلع هبا ل وجزًا م 

 إلعداد التق ي  ال اين.   ات توجوه زمميد اهلومة   غ عنها ممب املبلّ  النظ  يف األن طة تا  
 

 وضع نظام عاملي جديد لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجية -5
يف ممضاااع نظام  ،ا  تواف  املوا د اخلا جة عن املوزانوة يفنً بد ، ظمة  و بمن املن، يف دمم هتا العادية ال اااا عة ع ااا ة، اهلومةطلبو 

تعزيز نظا  فولة  نظمة على النظ  يف ساااااااااابل  امل ذلك ومة  عو اهلممشااااااااااجّ  7عامله جديد لإلعالم عن املوا د الو ا وة احل جوة.
 مماملايل.  ف بقد  الدعا الي مل من خالا ابملوا د الو ا وة احل جوة، مبا  اخلااةاملعلومات الوطنوة مماإلقلوموة 

(  CGRFA/WG-FGR-6/21/4)   ممضااااااااااااااع نظاام عاامله جادياد لإلعالم عن املوا د الو ا واة احل جواة ع ض الو وقاة املعنوناة  ممب 
ا اإلياطة علمً   يف العمل مجاعة  غب  ب هلذا الغ ض. ممقد زمع االضاااااطالع هبا اقوًقا  امل مم مماألن اااااطة اجلا ية   معلومات  سااااااساااااوة 

 من  جل ممضع نظام عامله جديد لإلعالم عن املوا د الو ا وة احل جوة. ات توجوه زمميد اهلومة   ابألن طة املزمع االضطالع هبا ممب 
  

 
 Report-CGRFA/17/19  من الو وقة  76  الفق ة  3
 CGRFA-17/19/10.3 ابلو وقة امل فق األمما  4
 CGRFA-17/19/10.3 ابلو وقة امل فق ال اين  5
 Inf.1-CGRFA/17/19/10.3 الو وقة  6
 Report-CGRFA/17/19  من الو وقة  79  الفق ة  7
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 حلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعهاا -6
عملها يف جماا احلصاااوا على املوا د ممبقاساااا لاساااتع اض  نص على تج ا   اهلومة أبّو   ثمج عملها املتعدد ال ااانوات يذّ  ت 

بل مجاعات العمل ممطلبو تا  مني اهلومة  و يعّد،  غ ض االساااااااااتع اض من ق    ،منافعها خالا دمم هتا العادية ال امنة ع ااااااااا ة
 التا عة للهومة، ما يله:

 يف جماا احلصوا على املوا د الو ا وة لألغذية ممالز اعة ممبقاسا منافعها؛ اهلومة سا ًقالعمل استع اض  (1)
 ة عامة عن التطو ات اليت شاااااهدهتا ابفاقات ممااااااكور دمملوة  خ اب ذات اااااالة ابحلصاااااوا على املوا د الو ا وة  (2)

 لألغذية ممالز اعة ممبقاسا منافعها؛
مماإلدا ية ممال ااواسااابوة، مبا يف ذلك  ف اال املما سااات، اخلااااة   يدي ة عن املقا ابت الت اا يعوةد اسااة اسااتقصااائوة   (3)

ابحلصااااااااااوا على املوا د ممبقاسااااااااااا منافعها يف ةتلل القطاعات الف عوة للموا د الو ا وة لألغذية ممالز اعة مماملعا    
 غ ض اديد التقلودية امل ببطة هبذا النوع من املوا د مماملتاية لداب ال اااااااااعوو األاااااااااالوة مما تمعات ا لوة، ممذلك 

   املقا ابت النمطوة ممالد ممس امل تئلصة من بنفوذيفا، تضافة تا التحدايت مماحللوا املمكنة؛
مماقرتاح خوا ات لعمل اهلومة يف امل اااااااتقبل يف جماا احلصاااااااوا على املوا د ممبقاساااااااا منافعها يف ةتلل القطاعات  (4)

 8الف عوة للموا د الو ا وة لألغذية ممالز اعة.
 اساااااااااااااااتع اض ممبوقعااااات :  املوا د الو ا وااااة احل جوااااة ممبقاااااساااااااااااااااا منااااافعهااااا احلصاااااااااااااااوا على  املعنونااااة  ممب اااااااااااااااتجوااااب الو وقااااة  

 (CGRFA/WG- FGR-6/21/5  للطلبات املذ و ة  عالا.  ما امل اااااااوات الوا دة من األع ااااااا    اااااا و اإل ازات )
  لى املوا د الو ا وة لألغذية ممالز اعة ممبقاساا منافعها احلصاوا ع م ااوات األع اا  ممامل اقبني   ا و فرتد يف الو وقة املعنونة 

 (CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.4)   دا ا القط ية املتعلقة ابلوااااوا م ااا ممع الد اساااة االساااتقصاااائوة   ااا و الت ممي د
تا املوا د الو ا وة ممبقاسااااااا منافعها اليت بتكوّل مع ال اااااامات املموّزة للموا د الو ا وة لألغذية ممالز اعة مماملعا   التقلودية 

 . CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.3يف الو وقة    املتصلة هبا 
 

 احلرجية"معلومات التسلسل الرقمية" عن املوارد الوراثية  -7

ممافقو اهلومة على ضااا مم ة موااااالة اساااتع اض م ااا لة ئمعلومات الت ااال ااال ال قموةئ   ااا و املوا د الو ا وة لألغذية ممالز اعة.  
ممابفقو على  و بتنامما، يف دمم هتا املقبلة، ف ص اال تكا  اليت بتوحها ئمعلومات الت ااااال ااااال ال قموةئ   ااااا و املوا د الو ا وة 

ببطة ابلقد ة على الواااااااااوا تلوها مماسااااااااتئدامها ممانعكاساااااااااهتا على اااااااااوو املوا د الو ا وة لألغذية ممالز اعة، ممالتحدايت امل  
لألغذية ممالز اعة مماساااتئدامها امل اااتدام ممبقاساااا املنافع الناشااامة عنها. ممطلبو من مجاعات العمل التا عة هلا النظ  يف يفذا 

ات االة  صاوو املوا د الو ا وة مماساتئدامها امل اتدام امل اائل يف ما يتعلق مبا يفو قائا من  م لة خاااة ابلقطاعات الف عوة ذ
 9مكافحة آفات مم م اض ا ااول مماحلوواثت.ممبنموتها مماألمن الغذائه ممالتغذية ممسالمة األغذية مماجلهود ال اموة تا 
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غذية ممالز اعة: ف ص  معلومات الت اال اال ال قموةئ   اا و املوا د الو ا وة لألئ مم دًّا على طلب اهلومة، ب ااتع ض الو وقة املعنونة
معلومات الت اااااال اااااال ئ( ف ص اال تكا  اليت بتوحها  CGRFA/WG-FGR-6/21/6)  ممالتداعواتممالتحدايت اال تكا   

ال قموةئ   اااا و املوا د الو ا وة لألغذية ممالز اعة، ممالتحدايت امل ببطة ابلقد ة على الواااااوا تلوها مماسااااتئدامها ممانعكاساااااهتا  
تّو مجاعة العمل مدعوة تا   على اااوو املوا د الو ا وة لألغذية ممالز اعة مماسااتئدامها امل ااتدام ممبقاسااا املنافع الناشاامة عنها.

 لتوجوهات يف ما يتعلق  عمل اهلومة يف امل تقبل    و معلومات الت ل ل ال قموة.بوفا ا
 

 دور املوارد الوراثية احلرجية يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه -8
اخ طلبو اهلومة من املنظمة تعداد د اساااااااااااة اساااااااااااتك اااااااااااافوة عن دمم  املوا د الو ا وة لألغذية ممالز اعة يف التكول مع بغا املن

ممالتئفول من ممط به، مبا ي ااااااااااااامل الفجوات يف جماا املعا  ، مع م اعاة التقا ي  اخلاااااااااااااااة   ااااااااااااا و النظا ال ية ممالبح ية 
الصااااااااد ة عن اهلومة احلكوموة الدمملوة املعنوة  تغا املناخ، ممغايفا من التقا ي  مماملوا د ذات الصااااااالة املتاية، مبا يف ذلك  م لة 

تلفة. ممطلبو اهلومة من مجاعات العمل التا عة هلا اسااااااااااتع اض الد اسااااااااااة، ممتذا اب اااااااااا  هلا  نّه من  قالوا ممقطاعات ف عوة ة
 10يتوّجب تج ا  بقووا عامله لدمم  املوا د الو ا وة لألغذية ممالز اعة، تعطا  بوجوهات للهومة إلج ا  يفذا التقووا.

يف املنظمة ممال اااا  ا ،  تحديد الد اسااااة األساااااسااااوة   ممقامو األمانة، اسااااتجا ًة لطلب اهلومة، ممابلتعاممو مع الويدات املعنوة
اساااااااااتناًدا تا د اساااااااااات   2015، اليت  عّدت يف عام  11 دمما  املوا د الو ا وة لألغذية ممالز اعة  – عنواو الت قلا مع بغا املناخ 

 مممت تعداد الد اسااااة ا ّد ة  2013.12 ج هتا األمانة يف تطا  التح ااااا للدمم ة العادية ال ال ة ع اااا ة للهومة يف عام  مواضااااوعوة
ماااعاااااااه املاااعاااناااوناااااااة ممالاااتاااكاااوااال  املااانااااااااخ  باااغاااا  ممطااااااا ة  مااان  الاااتااائااافاااوااال  يف  ممالاااز اعاااااااة  لاااألغاااااااذياااااااة  الاااو ا اااواااااااة  املاااوا د  دمم    : 
 عمل.( لكه ب تع ضها مجاعات الCGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.6)الو وقة 

ممابإلضااااااااااااااافة تا ذلك، طلبو اهلومة من األمانة تعداد م ااااااااااااااودة خطة عمل، مبا يف ذلك لغ ض تعداد بقووا عامله بقودا 
ممميكن االطالع على م اااااااودة خطة العمل يف الو وقة  13البلداو لتقوم مجاعات العمل ابساااااااتع اضاااااااها خالا دمم اهتا املقبلة.

األن ااااااااطة ممبقّدم الو وقة املعنونة  (.CGRFA/WG-FGR-6/21/7)  غذية ممالز اعةبغا املناخ مماملوا د الو ا وة لألاملعنونة 
(  ة عامة  CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.5) اليت ب اااااطلع هبا البلداو مممنظمة األغذية ممالز اعة يف جماا بغا املناخ

 14املناخ.عن  ن طة املنظمة    و بغا املناخ، يف سواق اسرتابوجوة املنظمة اخلااة  تغا 
 

 استعراض العمل يف جمال التكنولوجيات األحيائية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام -9

البوولوجوة لصوو املوا د الو ا وة  التكنولوجوات  ال نوات على تج ا  استع اض لعملها    و  ثمج عمل اهلومة املتعدد   ينص
 15مماستئدامها   كل م تدام.لألغذية ممالز اعة 
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 Report  /19/17-CGRFAلو وقةابمل فق ممامم اب 1امللحق   15
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بطبوق ممتدماج التكنولوجوات البوولوجوة من  جل اااااااااوو قامو األمانة، اسااااااااتجا ًة لطلب اهلومة،  تحديد الو وقة املعنونة مم 
ممبلّئص ، اليت ع ضاو على اهلومة يف دمم هتا العادية اخلام اة ع ا ة. 16املوا د الو ا وة لألغذية ممالز اعة مماساتئدامها امل اتدام

لألغذية ممالز اعة مماسااااااااااااتئدامها  لصااااااااااااوو املوا د الو ا وة التكنولوجوات األيوائوةاسااااااااااااتع اض العمل يف جماا  املعنونة  وقةالو 
( األن ااااااااطة الفنوة اليت بقوم هبا املنظمة، ال سااااااااوما يف ما  ص التكنولوجوا CGRFA/WG-FGR-6/21/8) امل ااااااااتدام

البوولوجواة، ممب ااااااااااااااتع ض العمال ذل الصاااااااااااااالاة الاذل ب ااااااااااااااطلع  اه املنظماة مممجااعاات العمال التاا عاة للهوماة   ااااااااااااااا و بطبوق 
التكنولوجوات البوولوجوة ممتدماجها من  جل ااااااوو املوا د الو ا وة لألغذية ممالز اعة مماساااااتئدامها على  و م اااااتدام، لكه 

، ممب اامل 2020تا   تو  / ب اا ين األمما  2014 ي  من يولوو/متوز مممتتد فرتة  فع التقا  بقوم مجاعات العمل ابسااتع اضااها.
 ابلتايل فرتة ال نوات ال و األخاة اليت مل ي ملها التق ي  ال ا ق.

التطو ات األخاة يف التكنولوجوات البوولوجوة ذات الصاااالة  تواااااول املوا د الو ا وة ممب د التطو ات الفنوة يف الو وقة املعنونة 
 (.CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.7)الو وقة  غذية ممالز اعة مماوهنا مماستئدامها امل تداماحلووانوة لأل

 

 اخليارات املتاحة لتنظيم عمل اهليئة يف املستقبل يف ما بني الدورات -10

اهلوماة طلباو اهلوماة من  مونهاا تعاداد مم وقاة عن اخلواا ات املتااياة بت اااااااااااااامن ةتلل اخلواا ات )ممباداعوااهتاا املاالواة( لتنظوا عمال  
 من  جل: 17 ني الدمم ات يف امل تقبل، لكه بنظ  فوها مجاعات العمل مماهلومة يف دمم اهتا املقبلة

معاجلة م  لة التنوع البوولوجه لألغذية ممالز اعة  صو ة مت قة مممتكاملة مممتناغمة، مبا يف ذلك املوا د الو ا وة من  (1)
 الكائنات احلوة الدقوقة ممالالفقا ايت؛

ة بعزيز التن اااوق ممالتوااااال  ني مجاعات العمل التا عة للهومة من  جل التوعوة ابمل اااائل القطاعوة ممالبحد يف  وفو (2)
 18الف عوة ممبعزيز االب اق    و امل ائل القطاعوة امل رت ة للتعاطه على  و فعاا مع مهمة اهلومة مم يفدافها.

( CGRFA/WG-FGR-6/21/9)  ما  ني الدمم اتتمكانوة تعادة بنظوا عمل اهلومة امل اتقبله يفبع ض الو وقة املعنونة 
  ة عامة عن اخلوا ات املط ممية لكه بنظ  فوها مجاعة العمل.

 

 ما يستجد من أعمال -11

 
 اعتماد التقرير -12

  

 
 . CGRFA-7/15/15الو وقة   16
 . Report/19/17-CGRFAمن الو وقة  97الفق ة   17
18  mission/ar-http://www.fao.org/cgrfa/overview/vision  

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

البنـد   التاريخ والوقت
من  

جدول 
 األعمال 

 وثيقة العمل  العنوان

 2021أبريل/ نيسان  13الثالاثء، 
 الفرتة الصباحية

انتئاو ال ئوا ممثئب )نواو( ال ئوا  1 13:00 -10:00
 مماملق   

 

 CGRFA/WG-FGR-6/21/1 اعتماد جدمما األعماا مماجلدمما الزم   2

CGRFA/WG-FGR-6/21/1 
Add.1 

خطة العمل العاملوة لصوو  بنفوذ يالة  3
مماستئدامها  املوا د الو ا وة احل جوة 

 امل تدام ممبنموتها 

CGRFA/WG-FGR6/21/2 

 2021أبريل/ نيسان  13الثالاثء، 
 فرتة بعد الظهر 

التق ي  ال اين عن يالة  يالة تعداد  4 17:30 -14:30
 املوا د الو ا وة احل جوة يف العامل 

CGRFA/WG-FGR-6/21/3 

ممضع نظام عامله جديد لإلعالم عن  5
 الو ا وة احل جوة املوا د 

CGRFA/WG-FGR-6/21/4 

 2021أبريل/ نيسان  14، األربعاء
 الفرتة الصباحية

احلصوا على املوا د الو ا وة احل جوة  6 13:00 -10:00
 ممبقاسا منافعها 

CGRFA/WG-FGR-6/21/5 

ئمعلومات الت ل ل ال قموةئ عن  7
 املوا د الو ا وة احل جوة 

CGRFA/WG-FGR-6/21/6 

دمم  املوا د الو ا وة احل جوة يف   8
التئفول من ممط ة بغا املناخ 

 ممالتكول معه
 

CGRFA/WG-FGR-6/21/7 
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 2021أبريل/ نيسان  14األربعاء، 

 فرتة بعد الظهر 
استع اض العمل يف جماا  9 17:30 -14:30

التكنولوجوات األيوائوة لصوو املوا د  
 احل جوة مماستئدامها امل تدام الو ا وة 

CGRFA/WG-FGR-6/21/8 

اخلوا ات املتاية لتنظوا عمل اهلومة يف   10
 امل تقبل يف ما  ني الدمم ات

CGRFA/WG-FGR-6/21/9 

 ما ي تجد من  عماا  11
 

 

 2021أبريل/ نيسان  15اخلميس، 
 فرتة بعد الظهر 

 اعتماد التق ي   12 17:30 -14:30
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ــة   -2امللحق   الــــدوليــ ــة  احلكوميــ ــة  الفنيــ العمــــل  ــة  ــاعــ افرتاضـــــــــــي جلمــ اجتمــــاة  لعقــــد  ــة  ــاعــــــــــــ  إجراءات خــ
 السادسةلألغذية والزراعة بصفة استثنائية يف دورهتا   احلرجيةاملعنية ابملوارد الوراثية  

جلماعة العمل الفنوة احلكوموة ال اااااااادساااااااة  بنطبق اإلج ا ات املبوّنة يف يفذا الو وقة  صااااااافة اسااااااات نائوة على الدمم ة  -1
  19-لألغذية ممالز اعة )مجاعة العمل( يف ضاااو  التدا ا املتئذة اليتوا  جائحة  وفود احل جوةالدمملوة املعنوة ابملوا د الو ا وة 

عقد يفذا االجتماع. ممال ي ااااااّكل اعتماد يفذا اإلج ا ات سااااااا قة ألسااااااالوب عمل ممما يرتبب عنها من  ساااااالوو افرتاضااااااه ل
 مجاعة العمل  مم  ل جهاز ف عه آخ  هلومة املوا د الو ا وة لألغذية ممالز اعة )اهلومة( يف االجتماعات القادمة.

 الزراعةلألغذية و احلرجية وظائف مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية 
 بقوم مجاعة العمل، ممفًقا ملا ينّص علوه نظامها الداخله، مبا يله: -2

لألغذية  احل جوةجماا املوا د الو ا وة  يف  هالز اع هاساااااااااتع اض األممضااااااااااع ممالق اااااااااااي امل ببطة ابلتنوع البوولوج •
 امل ائل؛ ممالز اعة ممبقد  امل و ة ممالتواوات للهومة    و يفذا

لألغذية ممالز اعة مم ية م اااااااااائل  احل جوة جماا املوا د الو ا وة  بنفوذ   ثمج عمل اهلومة يف حبد ساااااااااا العمل يف •
  خ اب اولها اهلومة على مجاعة العمل؛

 ا اهلومة عن  ن طتها.تبقد  بقا ي   •
 ممي ًاا على  و بنهض مجاعة العمل هبذا الوالية، سُت ند تلوها اهلومة مهام حمددة. -3
جلماعة العمل على  ل بغوا ابلن ااابة تا  ل ممةوفة من ال اااادساااة  الدمم ة األسااالوو االفرتاضاااه لعقدال ينطول مم  -4

 ممةائل مجاعة العمل املبوّنة آنًفا.
 إجراء املداوالت

  للمؤمترات الفيديوية.  Zoomمنصــة جلماعة العمل من خالا ال اااادساااة  ساااُتعقد مجوع اجلل اااات العامة للدمم ة   -5
ممالوةائل   Zoomممساااااااوتمّتع  ع اااااااا  مجاعة العمل ممامل اقبوو على قدم من امل اااااااامماة  نفا تمكانوة الوااااااااوا تا منصاااااااة  

الداخلوة السااااااااتئدامها، مبا يكفل قد هتا على  رية امل ااااااااا  ني يف االجتماع االفرتاضااااااااه ممتلقا   واثت  مام مجاعة العمل 
 مممتّكن اآلخ ين من  ريتها. 

. ممسااو ااّكل Zoom( يف منصااة  Raise Handابسااتئدام ممةوفة  فع األيدل ) ب الكلمةطلممجيوز للم ااا  ني   -6
 ذلك قائمة ابملتحد ني سو تئدمها ال ئوا لدعوة األع ا  تا بنامما الكلمة.

 .CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.1ممميكن االطالع على  مسا   ع ا  مجاعة العمل يف الو وقة  -7
جلماعة العمل، ممفًقا  ال ادسة  ات املنظمة ال ّو  افًة خالا الدمم ة  متاية  لغ خدمات الرتمجة الفوريةممستكوو  -8

 لت  ود  ع ا  مجاعة العمل م ا  تها يف يفذا الدمم ة.
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جلماعة العمل، مماحلاجة تا بب ااوا اإلج ا ات  ال ااادسااة  ل سااُتعقد  ه الدمم ة  ذنظ ًا تا األساالوو االفرتاضااه المم  -9
 عدم جتاوزكماا مجوع  نود جدمما األعماا، ي جى من امل ااااااااا  ني  ل ااااااااماو تتية الوقو الكايف خالا االجتماع الساااااااات

 الث دقائق ابلن ااااابة تا مداخالهتا مماا دقائق ابلن ااااابة تا املداخالت اإلقلوموة. ممُب اااااجع البواثت اإلقلوموة   اااااكل 
 خاص لتعظوا  فا ة جم ايت اجلل ات.

ا على بو اااا الرتمجة الفو ية ممتعداد التقا ي ، ي جى من  -10 مجوع امل اااا  ني بقد  ن ااا  خطوة من  واثهتا تا ممي ااااً
 مم يف  ق و ممقو  كن  عد ذلك. ممي جى ت سااااااااااا البواثت تا العنواو ال اااااااااادساااااااااة   مانة مجاعة العمل قبل انعقاد الدمم ة  

 AnGR@fao.org-ITWG.التايل:
من  جل ببادا املعلومات. غا  نه جيب    Zoom( ملنصـــة  chatوظيفة الدردشـــة )  ممجيوز للم اااا  ني اساااتئدام -11

 الّتعبا شفهًوا خالا االجتماع عن اآل ا  اليت ينبغه  خذيفا  عني االعتبا  لداب تعداد بق ي  الدمم ة.
 جدول األعمال واجلدول الزمين والواثئق

 .19تتيتها على املوقع اإللكرتممين جلماعة العملالدمم ة مم  واثئقيتا، ممفًقا للمما سة املتّبعة، تعداد مجوع  -12
جلماعة العمل يفو بوقوو ممسااااااااااااا  مم مماب )التوقوو العامله ال ااااااااااااادسااااااااااااة  الدمم ة    توقيت املنطقة املطّبق علىتّو  مم  -13

ق   يفذا التوقوو بوقوو املنطقة يف املق  ال ئو اااااااااااااه للمنظمة، ممساااااااااااااوكوو مكاو االجتماع  ما لو  او    (. مميعت 2املن اااااااااااااّ
 علًوا حب و  امل ا  ني.اجتماًعا ف

مممن ال ااعة   13:00تا ال ااعة    10:00جلماعة العمل من ال ااعة  ال اادساة  الدمم ة   اجتماعاتمممن املق   عقد  -14
يف الووم األمما ممال اين من االجتماع. مميف الووم ال الد، ساااوعقد اجتماع فرتة ما  عد الظه  من   17:30تا ال ااااعة    14:30
 ، ما مل يقّ   ال ئوا خال  ذلك.17:30تا ال اعة  14:30ال اعة 

بصاااااااااااال مدهتا تا ع اااااااااااا  دقائق يف  ل ممقو خالا   اســـــــــرتاحة قصـــــــــرية  ممجيوز ل ئوا مجاعة العمل الدعوة تا -15
 االجتماع.

ــالـيب العمـل  وع  ممسااااااااااااااتطّبق مج -16 األخ اب جلمااعاة العمال املبوّناة يف يفاذا املاذ  ة، يف ماا يتعلق وادمما األعمااا أســـــــــ
 جلماعة العمل متاشًوا مع املما سة املتبعة.ال ادسة مماجلدمما الزم  ممالواثئق، على الدمم ة  

 التقارير والسجالت
ن ط يق ال يد اإللكرتممين على مجوع سااااااوتوا مقّ   مجاعة العمل تعداد م اااااا ممع بق ي  االجتماع الذل سااااااوعّما ع -17

ل التق ي  بوافق 13:30امل اااا  ني ممساااوتاح على املوقع اإللكرتممين جلماعة العمل يف الووم ال الد يف متام ال ااااعة   . ممساااُو اااجّ 
 آ ا  مجاعة العمل    و األسالوب املعّدلة املعتمدة يف يفذا الدمم ة مماملع ممضة يف يفذا املذ  ة.

ممساااااااااااتطّبق مجوع  ساااااااااااالوب العمل األخ اب جلماعة العمل املبوّنة يف يفذا املذ  ة، يف ما يتعلق ابلتقا ي  ممحماضااااااااااا   -18
 جلماعة العمل متاشًوا مع املما سة املتبعة.ال ادسة املداممالت، على الدمم ة  

 
19  -on-group-working-technical-group/intergovernmental-resources/working-cgeneti-http://www.fao.org/forest 

resources/ar/-genetic-forest 

mailto:ITWG-AnGR@fao.org
http://www.fao.org/animal-genetics/events/events-detail/en/c/1369166/
http://www.fao.org/animal-genetics/events/events-detail/en/c/1369166/

