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  من جدول األعمال المؤقت2البند 

 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 جماعة العمل المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة

 الدورة الثالثة

 2/4/2004 إلى 31/3روما، 

 جدول األعمال التفصيلى المؤقت والجدول الزمنى

 
 الرئيس) نواب(انتخاب الرئيس ونائب  - 1

أن تنتخب رئيسها ونائبًا واحدًا أو أآثر للرئيس "، وفقًا لنظامها األساسى، "ينبغى لمجموعة العمل" 
ويظل هؤالء المنتخبون فى مناصبهم  .من بين ممثلى أعضاء مجموعة العمل فى مستهل آل دورة

 ".الى حين انعقاد الدورة التالية لمجموعة العمل، ويتمتعون بحق اعادة انتخابهم
 ين المقررتعي 

  للدورةمقررآذلك قد تود مجموعة العمل تعيين 
 
 الموافقة على جدول األعمال والجدول الزمني - 2

  لتدرسهما جماعة العملل األعمال المؤقت والجدول الزمنىجدوبهذه الوثيقة ) 1(يتضمن المرفق 
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 الحيوانية فى التقرير األول عن حالة الموارد الوراثيةاستعراض سير العمل في إعداد  - 3
 العالم

تقرير عن حالة تنسيق عملية إعداد "الهيئة، فى دورتها الثامنة، على أن تتولى المنظمة اتفقت و
وقبلت الهيئة، فى دورتها التاسعة،  ."يكون ذا منحى قطريالموارد الوراثية الحيوانية في العالم 

نية فى العالم، استنادا الى التقارير عملية اعداد التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوا
وأآدت الهيئة  .القطرية التى ينبغى أن تستخدم فى اعداد التقرير عن األولويات االستراتيجية للعمل

الحاجة الى االنتهاء من التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية فى العالم، بحلول عام 
ة اشراك المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات آما شددت على الحاجة الى مواصل. 2006

 .الصلة، فى اعداد التقرير األول
امكانية االنتهاء من عملية اعداد التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في وبحثت الهيئة 

ت أن تبقي هذا ول عن الموارد الوراثية الحيوانية، وقرراألفنى الدولى المؤتمر الفى العالم، فى 
ووافقت على ضرورة أن تجتمع  .االحتمال قيد االستعراض الى حين اتخاذ قرار فى وقت الحق

جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لمواصلة توجيه العمل في 
  .التقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية فى العالم

 بالتفصيل مدى التقدم في إعداد التقرير األول عن حالة CGRFA/WG-AnGR-3/04/2قة وتوضح الوثي
وجرت إعادة توزيع واسعة  .للدراسةالموارد الوراثية الحيوانية في العالم، للعرض على جماعة العمل 

النطاق لموارد البرنامج العادي دعمًا لهذه العملية وآانت إشارة إلى الموارد الالزمة من خارج 
 .الميزانية الستكمال العملية

عرضًا أوليًا عن تقرير حالة الموارد الوراثية  CGRFA/WG-AnGR-3/04/2 Add. 1وترد في الوثيقة 
الحيوانية في العالم وعن التقرير الخاص باألولويات االستراتيجية للعمل للدراسة من جانب جماعة 

يجية هو عرض النتائج األولية على الهيئة والغرض من التقرير الخاص باألولويات االسترات. العمل
 .2006قبل االنتهاء من إعداد التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم عام 

وقد ترغب جماعة العمل في إصدار توصيات بشأن العملية والجدول الزمني المعّدلين لالنتهاء من 
الحيوانية في العالم، بما في ذلك الدعوة إلى عقد المؤتمر إعداد التقرير عن حالة الموارد الوراثية 

ي الخروج وقد ترغب أيضًا ف. الحكومي الدولي األول عن الموارد الوراثية الحيوانية إلنجاز العملية
باقتراحات عن سبل تحسين هيكلية التقرير األول وهيكلية التقرير الخاص باألولويات االستراتيجية 

وعلى ضوء التحليل المفّصل لالحتياجات من خارج الميزانية، والتي ال يمكن من دونها . للعمل
 الموارد استكمال العملية، قد ترغب جماعة العمل في إعطاء توجيهات عما يمكن تعبئته من

 . المذآورة
 
إستعراض األنشطة المتصلة بتنفيذ االستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثية لحيوانات  - 4

 .المزرعة والتقدم المحرز فى هذا الصدد

، على أن تستعرض جماعة العمل األنشطة 1999نيسان /وافقت الهيئة، فى دورتها التاسعة، فى ابريل
راتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة والتقدم المحرز فى المتصلة بتنفيذ االست

وافقت الهيئة، فى دورتها التاسعة، على ضرورة أن تواصل الجماعة توجيه العمل فى  .هذا الصدد
واتفقت على  .التوسع في وضع االستراتيجية العالمية الدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة

 اتخاذ المزيد من اإلجراءات العاجلة، بما فى ذلك التدريب، والدعم الفنى والبحوث ألجل ضرورة
مساعدة البلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة تحول، على صيانة ما لديها من موارد وراثية 

 .حيوانية واستخدام هذه الموارد بصورة أفضل لزيادة االنتاج واالنتاجية الزراعية

التقدم المحرز في تطوير مكونات االستراتيجية  CGRFA/WG-AnGR-3/04/3لوثيقة وتستعرض ا
وقد ترغب جماعة العمل في استعراض التقدم المحرز في هذه األنشطة بالتفصيل . العالمية وتنفيذها

وقد اقترحت عدة مجاالت قابلة . تمهيدًا للخروج بتوصيات بشأن األولويات تعرض على الهيئة
استحداث نقاط ترآيز إقليمية؛ تطوير  على جماعة العمل لدراستها، وهي تشمل للتطوير وعرضت

إداة لدعم اتخاذ القرارات من أجل مساعدة البلدان النامية على تعزيز قدرتها على تحقيق تكثيف 
مستدام؛ تفعيل العمل على تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة؛ إنشاء نظام 

وارد الوراثية الحيوانية؛ واستعراض الحواجز القائمة أمام استخدام التقانات الحيوية لرصد الم
 .الموجودة من جانب البلدان النامية بغرض استخدام الموارد الوراثية الحيوانية وتنميتها وصيانتها
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ين وقد ترغب جماعة العمل في رفع توصيات إلى الهيئة بشأن األولويات في العمل في فترتي السنت
 . بشأن المهام التي يمكن أن تضطلع بها جماعة العمل لحساب الهيئة و2006/2007 و2004/2005

 
 أية مسائل أخرى - 5

 

 الموافقة على تقرير جماعة العمل - 6
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 1المرفق 

 الجدول الزمنى المؤقت

 

البند  التاريخ والموعد
فى 

جدول 
 األعمال

 وثائق العمل عنوان الوثيقة

 ،األربعاء
31/03/2004 

   

الرئيس، ) نواب(انتخاب الرئيس ونائب  - 1 14:30-14:40
 وانتخاب المقرر

 

الموافقة على جدول األعمال والجدول  - 2 14:40-15:00
 الزمني

CGRFA/WG-AnGR-3/04/1 Add. 1 

استعراض سير العمل في إعداد التقرير  - 3 15:00-17:30
الموارد الوراثية الحيوانية األول عن حالة 

 ى العالمف

CGRFA/WG-AnGR-3/04/2 

 الخميس،
01/04/2004 

   

استعراض سير العمل في إعداد التقرير   09:00-12:30
 الموارد الوراثية الحيوانية األول عن حالة

 فى العالم

CGRFA/WG-AnGR4/04/2 Add. 1 
 تكملة

 

14:30-17:30 4 - 

 

 

5 - 

إستعراض األنشطة المتصلة بتنفيذ 
عالمية إلدارة الموارد االستراتيجية ال

الوراثية لحيوانات المزرعة والتقدم 
 .المحرز فى هذا الصدد

 أية مسائل أخرى

CGRFA/WG-AnGR4-/04/3 

 

 

الجمعة، 
02/04/2004 

   

  األحداث الجانبية  09:30-12:30

  الموافقة على تقرير جماعة العمل - 6 14:30-17:30

 


