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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

  املائيةجمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية 
 لألغذية والزراعة

  الثالثةالدورة 

 2021 حزيران/يونيو 1-3

 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املؤقتان
 

 الرئيس وانئب )نواب( الرئيس واملقرر انتخاب -1
 
ممثلي أعضاء جمموعة العمل  بني منرئيس للأو أكثر  ا"تنتخب رئيسها وانئب   ،جمموعة العمل، مبوجب نظامها األساسي إن
انتخاهبم وز جيالتالية جملموعة العمل، و حىت الدورة مناصبهم هؤالء املكتب  أعضاءشغل . ويمن دوراهتا كل دورةمستهل  يف 

 .اجمموعة العمل كذلك مقرر  تنتخب و  ."1لوالية اثنية
 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -2
 

ذه الوثيقة جدول زمين هب 1. ويرد يف امللحق CGRFA/WG-AqGR-3/21/1يف الوثيقة  املؤقتألعمال يرد جدول ا
 2 لحقافرتاضي. ويعرض املاجتماع وستعقد الدورة الثالثة ك .يقدم معلومات مفّصلة بشأن جدول األعمال املؤقتمؤقت 

( يئةملوارد الوراثية لأغذية والزراعة )اهليئة االفرعية التابعة هلجهزة اإلجراءات اخلاصةةةةة املقرتحة لعقد اجتماعات افرتاضةةةةية لأ
  .2021يف عام 
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 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل -3
 

التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لأغذية  إعدادالوثيقة بعنوان يف  ،عشةةةةةةةةةةةةةةرةبعة يف دورهتا العادية السةةةةةةةةةةةةةةا ،يئةاهل نظرت
ائية لأغذية والزراعة يف حالة املوارد الوراثية امل منوأخذت علم ا ابلنسةةةةةةةةةةةخة املعروضةةةةةةةةةةةة ملزيد من التدقيق  2والزراعة يف العامل

النسةةةةخة النهائية من التقرير ونسةةةةخت  املوجزة وإصةةةةدار ا ونشةةةةر ا أن تقوم املنظمة إبعداد  اهليئة طلبتو  3،4)التقرير(. العامل
لتقرير مبناسةةةةةةبة الدورة العاجةةةةةةرة لل نة الفرعية صةةةةةةدار ا، مت إ2019 آب/أغسةةةةةةطسيف و  2019.5يف عام  على نطاق واسةةةةةةع

قد حظي التقرير برتحيب ، اليت عقدت يف تروندهامي، النرويج. و األمساك مصايدالتابعة لل نة  املختصة برتبية األحياء املائية
 الوثيقةجلنة مصةةةةةةةةةةةةةةايد األمساك )برتحيب  ( وبعد ذلكCGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.5الوثيقة لل نة الفرعية )ا

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.6). 
 

ميع لغات األمم املتحدة على املوقع اإللكرتوين توفرة جبوجزة مت  املنسةةةةةةةةةةةةةةخفإن ليزية كمتاح ابللغة اإلن 6التقريرويف حني أن 
 .7لمنظمةل

 
-CGRFA/WGالوثيقة ) ملائية لأغذية والزراعة يف العاالنسةةةةةةةةةةةةةةخة النهائية والة املوارد الوراثية امل بعنوانوتقدم الوثيقة 

AqGR-3/21/2  تابعة اخلاصةةةةةةةةةةةةةةة ابملنظمة املإىل إعداد التقرير ونطاق التقرير وتغطيت ، وأنشةةةةةةةةةةةةةةطة ادفة ا للعملية اهل( موجز
 .إىل نتائج التقرير ستنادابال
 
االحتياجات يشةةةةةةةمل ، مبا اليت توصةةةةةةةل إليهاتائج الرئيسةةةةةةةية أخذ العلم ابلنيف الرتحيب ابلتقرير، و جمموعة العمل رغب تقد و 

ا إىل النتائج الرئيسية املنظمة استناد  اليت تضطلع هبا نشطة األخذ علم ا ابألوالتحدايت اليت مت جتميعها يف الفصل العاجر، و 
 ا هلا.لتقرير ودعم  املنبثقة عن ا

 
 مشروع خطة العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة -4

 
اخليارات ملتابعة حالة املوارد الوراثية املائية لأغذية والزراعة  الوثيقة بعنوانيف  ،عشرةبعة دورهتا العادية السايف  ،يئةاهل نظرت

وإعداد  ،عة االسةةةةةرتاتي ية املقرتحةاألهداف والبنية اإلمجالية وقائمة أولوايت املتابوطلبت من املنظمة اسةةةةةتعراض  8،يف العامل
 9.جمموعة العمل واهليئة يف دوراهتما املقبلة فيهاخطة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية لأغذية والزراعة لكي تنظر  مشروع
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ا ووافقت اهليئة  األمساك  على ضةةةةةةرورة إعداد خطة العمل العاملية بعد التشةةةةةةاور مع األقاليم وابلتعاون مع جلنة مصةةةةةةايدأيضةةةةةة 
 10الفرعية املختصة.وأجهزهتا 

 
الل نةةة الفرعيةةة  إبقرار (CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.5الوثيقةةة طلةةب إعةةداد خطةةة عمةةل عةةامليةةة )كمةةا حظي 

  دورهتا العادية الرابعة والثالثني جلنة مصةةةةةةةةةةةةةةايد األمساك يفاملختصةةةةةةةةةةةةةةة برتبية األحياء املائية يف دورهتا العادية العاجةةةةةةةةةةةةةةرة و 
 (.CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.6الوثيقة )
 
العمةةل العةةامليةةة لصةةةةةةةةةةةةةةون املوارد الوراثيةةة املةةائيةةة لأغةةذيةةة والزراعةةة  إعةةداد مشةةةةةةةةةةةةةةروع خطةةة حةةالةةةقرير تبعنوان الوثيقةةة تعرض و 

( عملية إعداد مشةةروع خطة العمل العاملية، CGRFA/WG-AqGR-3/21/3الوثيقة ) اواسةةتخدامها املسةةتدام وتنميته
 استندت هذه العملية إىل ما يلي:قد مل العاملية. و مشروع خطة الع حيتوي مرفقها علىو 
 

 نتائج التقرير؛ 

  ابلنسبة إىل:حلقات العمل اإلقليمية اليت عقدت اليت قدمتها والتوصيات اإلسهامات و 
o ( الوثيقة أفريقياCGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.7)؛ 
o  و( الوثيقة آسيا واحمليط اهلادئCGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.8)؛ 
o  أورواب و( الوثيقة وآسيا الوسطىCGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.9؛) 
o  الوثيقةةةة أمريكةةةةا الالتينيةةةةة ومنطقةةةةة البحر الكةةةةاريي وأمريكةةةةا الشةةةةةةةةةةةةةةمةةةةاليةةةةة )وCGRFA/WG-AqGR-

3/21/Inf.10 ؛) 
o  والشرق األدىن( الوثيقةCGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.11 ؛) 

  الواردة التقارير و( الوثيقة من األعضةةةةةةةةةةةةاء واملراقبنيCGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.3) رسةةةةةةةةةةةةالة رد ا على ال
 خطة العمل العاملية؛ إسهامات يف لتمس فيها اليت تو ( C/FI-42األمانة )اليت وجهتها دورية ال

  التابعة  موعة العمل االسةةةةةةةتشةةةةةةةارية املعنية ابملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصةةةةةةةلةجملتقرير الدورة الثالثة و
 (؛ CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.4الوثيقة ) لل نة مصايد األمساك

  الوثيقةة )لل نةةة الفرعيةةة املختصةةةةةةةةةةةةةةةة برتبيةةة األحيةةاء املةةائيةةة وتقرير الةةدورة العةةاجةةةةةةةةةةةةةةرةCGRFA/WG-AqGR-

3/21/Inf.5.) 
 
النسخة  من أجل إعداد العاملية ض وتنقح، حسب االقتضاء، مشروع خطة العملر ستعأن تجمموعة العمل مدعوة إىل  إنو 

  هيئة.يف الدورة العادية الثامنة عشرة للالنهائية 
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 تطوير نظام عاملي للمعلومات لألنواع املستزرعة من املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة -5
 

تقييم بنظمة املالذي تضةةمن توصةةيات إىل  ملالعموعة ، يف دورهتا العادية السةةابعة عشةةرة، تقرير الدورة الثانية جمليئةاهلأقرت 
ودراسةةةةةتها وتطويرها مبا يف ذلك حسةةةةةب االقتضةةةةةاء من  لأغذية والزراعة آليات لرصةةةةةد حالة واجتاهات املوارد الوراثية املائية

بتوافر املوارد ا رهن  خالل إنشةةةةةاء نظام عاملي للمعلومات ووضةةةةةع سةةةةة ل ابألنواع املسةةةةةتزرعة، وكذلك أرصةةةةةدة األقارب ال ية 
 11املالية الالزمة.

 
 ايليف الوقت اوعتزم وت 12أنواع املستزرعة من املوارد الوراثية املائية )الس ل(ل، بدأت املنظمة وضع س ل 2018ويف عام 

نظمة املتقارير منتظمة إىل رفع طوعي، لبشكل معلومات يستخدم  األعضاء، عاملي ا لل امواصلة توسيع نطاق  ليصبح نظام  
 تها.املستدام وتنمي هاواستخداماملستزرعة  أنواعلة ألقارب ال يألنواع املستزرعة واا صونحالة  بشأن

 
رعة لأنواع املسةةةةتز معلومات لل عاملي نظامنشةةةةاء األسةةةةان املنطقي إل CGRFA/WG-AqGR-3/21/4الوثيقة  وتعرض

املمكن اختاذها يف اخلطوات عرض ، وتضةةةةةةةةةةمارتقدم يف هذا املقدم موجز ا ملا أحزرت  املنظمة من ، وتمن املوارد الوراثية املائية
إىل  اتواسةتعراضة ، وتقدمي توجيهالسة ل ا ابلتقدم احملرز يف إنشةاء إىل اإلحاطة علم   ةمدعو إن جمموعة العمل و  .املسةتقبل

 ا بتوافر األموال الالزمة.ا للمعلومات، رهن  ا عاملي  ليصبح نظام  نطاق الس ل بشأن توسيع يئة اهل

 
 الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعهااحلصول على املوارد  -6

 
أبّن برانمج عملها املتعدد السةةةنوات ينل على إجراء اسةةةتعراض لعملها يف جمال اوصةةةول  ،يف دورهتا األخرية اهليئة،ذّكرت 

وطلبت من أمني اهليئة أن يعّد، بغرض االستعراض من قبل  ،على املوارد وتقاسم منافعها خالل دورهتا العادية الثامنة عشرة
 العمل الفنية اوكومية الدولية التابعة للهيئة، ما يلي: جمموعات

 
 املوارد الوراثية لأغذية والزراعة وتقاسم منافعها؛استعراض لعمل اهليئة سابق ا يف جمال اوصول على  (1)
اتفاقات وصةةةةكوك دولية أخرين تعين اوصةةةةول على املوارد الوراثية لأغذية حملة عامة عن التطورات اليت جةةةةهدهتا و  (2)

 والزراعة وتقاسم منافعها؛
دراسة استقصائية حديثة عن املقارابت التشريعية واإلدارية والسياساتية، مبا يف ذلك أفضل املمارسات، اخلاصة و  (3)

ية للموارد الوراثية لأغذية والزراعة واملعارف ابوصةةةةةةةةةةول على املوارد وتقاسةةةةةةةةةةم منافعها يف  تل  القطاعات الفرع
التقليدية املرتبطة هبذا النوع من املوارد واملتاحة لدين الشةةةةةةةةعوب األصةةةةةةةةلية واجملتمعات احمللية، وذلك بغرض  ديد 

 املقارابت النمطية والدرون املستخلصة من تنفيذها، إضافة إىل التحدايت واولول املمكنة؛
مل اهليئة يف املسةةةةةةةةتقبل يف جمال اوصةةةةةةةةول على املوارد وتقاسةةةةةةةةم منافعها يف  تل  القطاعات واقرتاح خيارات لع (4)

 13الفرعية للموارد الوراثية لأغذية والزراعة.
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الوثيقة ) توقعاتاسةةةةةةةتعراض و  وتقاسةةةةةةةم منافعها: املوارد الوراثية لأغذية والزراعةاوصةةةةةةةول على بعنوان لوثيقة سةةةةةةةت يب اتو 
CGRFA/WG-AqGR-3/21/5 بعنوان يف الوثيقة األعضاء ميكن االطالع على إسهاماتأعاله. و  الواردة( للطلبات 

 (. CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.13الوثيقة ) على املوارد الوراثية لأغذية والزراعة وتقاسةةةةةةةةةةةةم منافعهااوصةةةةةةةةةةةةول 
للموارد الوراثية السمات املميّزة تراعي اليت  للحصول على املوارد وتقاسم منافعهاقطرية لتدابري الامسح مشروع يف حني أن 

  .CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.12الوثيقة متاح ابعتباره ، لأغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا
 

 لألغذية والزراعة املائية"معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية  -7
 

بشأن املوارد الوراثية لأغذية استعراض مسألة "معلومات التسلسل الرقمية" وافقت اهليئة على أن هناك حاجة إىل مواصلة 
واتفقت على أن تتناول، يف دورهتا املقبلة، فرص االبتكار اليت تتيحها "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد  والزراعة.

واستخدامها وانعكاساهتا على صون املوارد الوراثية الوراثية لأغذية والزراعة، والتحدايت املرتبطة ابلقدرة على الوصول إليها 
لدولية التابعة ا العمل الفنية اوكومية موعاتجموطلبت من  ئة عنها.لأغذية والزراعة واستخدامها املستدام وتقاسم املنافع الناج

بصون املوارد الوراثية  هلا النظر يف هذه املسائل يف ما يتعلق مبا هو قائم من أمثلة خاصة ابلقطاعات الفرعية ذات صلة
واستخدامها املستدام وتنميتها واألمن الغذائي والتغذية وسالمة األغذية واجلهود الرامية إىل مكافحة آفات وأمراض احملاصيل 

 14واويواانت.
 
: أغذية والزراعةل املوارد الوراثية"معلومات التسلسل الرقمية" بشأن  بعنوانوثيقة تقوم ال، صادر عن اهليئةطلب اللاست ابة لو 

ض فرص االبتكار اليت استعر اب( CGRFA/WG-AqGR-3/21/6الوثيقة ) فرص االبتكار والتحدايت والتداعيات
صول تتيحها "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لأغذية والزراعة و دد التحدايت املرتبطة ابلقدرة على او

 واستخدامها املستدام وتقاسم املنافع الناجئة عنها. املوارد الوراثية لأغذية والزراعةصون يها واستخدامها وانعكاساهتا على عل
معلومات الذي سيضطلع ب  يف املستقبل خبصوص العمل ل ما خي يف اتإىل تقدمي توجيه ةالعمل مدعو وإن جمموعة 

 .التسلسل الرقمية

 
 يف من وطأة تغري املناخ والتكيف معهدور املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف التخف -8

 
والزراعة يف التكي  مع تغري املناخ والتخفي   دور املوارد الوراثية لأغذيةطلبت اهليئة من املنظمة إعداد دراسة استقصائية عن 

والبحرية الصادرة عن من آاثره، مبا يشمل الف وات يف جمال املعارف، مع مراعاة التقارير اخلاصة املقبلة بشأن النظم ال ية 
اهليئة اوكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، وغريها من التقارير واملوارد ذات الصلة املتاحة، مبا يف ذلك أمثلة من مناطق 

العمل التابعة هلا استعراض الدراسة، وإذا اتضح هلا أنّ  يتوّجب إجراء  موعاتجموطلبت اهليئة من  وقطاعات فرعية  تلفة.
 15والزراعة، إعطاء توجيهات للهيئة إلجراء هذا التقييم. املوارد الوراثية لأغذيةعاملي لدور  تقييم

 

                                        
 Report/19/17-CGRFA من الوثيقة 23لفقرة ا  14
 Report/19/17-CGRFA من الوثيقة 29لفقرة ا  15
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 بعنوان ديث الدراسة إىل نظمة والشركاء، املابلتعاون مع الوحدات املعنية يف و  يئةلطلب اهلمنها است ابة  ،األمانةعمدت و 
دراسات مواضيعية ابالستناد إىل  2015اليت أعدت يف عام  16،والزراعة لأغذيةاملوارد الوراثية أدوار  –التأقلم مع تغري املناخ 

 ومت إعداد 2013.17يف عام هيئة للدورة العادية الثالثة عشرة لل يةتحضري يف إطار األعمال البتكلي  من األمانة أجريت 
  التكي  مع تغري املناخ والتخفي  من آاثرهيف لأغذية والزراعة دور املوارد الوراثية بعنوان احملدثة الدراسة 

 العمل.ا جمموعة ستعرضهت( لكي CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.15الوثيقة )
 
خطة عمل، مبا يف ذلك إلعداد تقييم عاملي تقوده البلدان، تقوم مسودة إىل األمانة إعداد يئة ذلك، طلبت اهلعالوة على و 

خطة مسودة وميكن االطالع على  18خالل دوراهتا املقبلة. اابستعراضه جمموعات العمل الفنية اوكومية الدولية التابعة هلا
 (.CGRFA/WG-AqGR-3/21/7الوثيقة ) والزراعة املناخ واملوارد الوراثية لأغذيةتغري بعنوان العمل يف الوثيقة 

 (CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.14الوثيقة ) تغري املناخيف جمال ملنظمة أنشطة ابعنوان الوثيقة يف حني تقدم 
 19.اسرتاتي ية املنظمة اخلاصة بتغري املناخسياق ضمن تغري املناخ، اخلاصة بحملة عامة عن أنشطة املنظمة 

 
اسةةةةةةةةةتعرا  العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية من ملجل دةةةةةةةةةون املوارد الوراثية املائية لألغذية  -9

 والزراعة واستخدامها املستدام

 
البيولوجية  لعمل بشأن التكنولوجياتخالل دروهتا القادمة لينل برانمج عمل اهليئة املتعدد السنوات على إجراء استعراض 

  20.والزراعة واستخدامها بشكل مستدام املوارد الوراثية لأغذيةلصون 
 
التكنولوجيا البيولوجية من أجل صةةةةةةةةةون تطبيق وإدماج بعنوان  ديث الوثيقة إىل اسةةةةةةةةةت ابة لطلب اهليئة،  ابدرت األمانة،و 
. العادية اخلامسة عشرةهتا دور عرضت على اهليئة يف اليت  21،و مستدامواستخدامها على حن والزراعة أغذيةلوارد الوراثية امل

واسةةتخدامها لأغذية والزراعة  اسةةتعراض العمل يف جمال التكنولوجيات األحيائية لصةةون املوارد الوراثيةوتقدم الوثيقة بعنوان 
ما يتعلق على  يفنظمة نشةةةةةةةةةةةطة الفنية اليت تقوم هبا امللأ( موجز ا CGRFA/WG-AqGR-3/21/8 لوثيقةا) املسةةةةةةةةةةةتدام

العمل التابعة جمموعات و نظمة وج  التحديد ابلتكنولوجيا البيولوجية وتسةةةةةتعرض األعمال ذات الصةةةةةلة اليت تضةةةةةطلع هبا امل
امها على حنو دماجها من أجل صةةون املوارد الوراثية لأغذية والزراعة واسةةتخدبشةةأن تطبيق التكنولوجيا البيولوجية وإ للهيئة

 تشةةةرين األول/أكتوبرإىل  2014متوز /يوليو من لتقريراملشةةةمولة ابفرتة الومتتد  سةةةتعرضةةةها جمموعات العمل.، لكي تمسةةةتدام
 .السابقاليت مل يشملها التقرير اضية ومن مث فهي تشمل فرتة السنوات الست امل 2020

 

                                        
16  e.pdf3866i-a/3http://www.fao.org/ 
 .57 إىل رقم 53من رقم الدراسات األساسية  اتورقانظر   17
 Report/19/17-CGRFA من الوثيقة 30لفقرة ا  18
19  EN.pdf7175en/I7175i/3http://www.fao.org/ 
 Report/19/17-CGRFA ابلوثيقة "واو"ابملرفق  1 امللحق  20
21  a.pdf468a/mm468mm/3http://www.fao.org/ 
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ية جبيولو التكنولوجيات الاألخرية يف جمال لتطورات ابعنوان يف الوثيقة فنية تطورات وميكن االطالع على ما حصةةةةةةةةةةةةةةل من 
-CGRFA/WG-AqGR الوثيقة) صةةو اوالزراعة واسةةتخدامها املسةةتدام و  الوراثية لأغذيةاملوارد وصةةي  ذات الصةةلة بت

3/21/Inf.16.) 
 

 اهليئة يف املستقبل يف ما بني الدوراتاخليارات املتاحة لتنظيم عمل  -10

 
طلبت اهليئة من أمينها إعداد وثيقة عن اخليارات املتاحة تتضةةةةةةةةةةةةةةمن  تل  اخليارات )وتداعياهتا املالية( لتنظيم عمل اهليئة 

 من أجل: 22العمل واهليئة يف دوراهتا املقبلة موعاتجمبني الدورات يف املستقبل، لكي تنظر فيها 
 

نوع البيولوجي لأغذية والزراعة بصورة متسقة ومتكاملة ومتناغمة، مبا يف ذلك املوارد الوراثية من معاجلة مسألة الت (1)
 الكائنات اوية الدقيقة والالفقارايت؛

العمل التابعة للهيئة من أجل التوعية ابملسائل القطاعية  موعاتجموالبحث يف كيفية تعزيز التنسيق والتواصل بني  (2)
 23بشأن املسائل القطاعية املشرتكة للتعاطي على حنو فعال مع مهمة اهليئة وأهدافها. الفرعية وتعزيز االتساق

 
 ما يستجد من ملعمال -11

 
 اعتماد التقرير -12

  

                                        
 .Report/19/17-CGRFA من الوثيقة 97لفقرة ا  22
23  mission/ar-http://www.fao.org/cgrfa/overview/vision/ 
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 1امللحق 
 اجلدول الزمين املؤقت

 علىالبنةد  والوقتالتاريخ 
جدول 
 األعمال

 وثيقة العمل العنوان

 2021 حزيران/يونيو 1 ،الثالاثء
 الصباحيةالفرتة 
  انتخاب الرئيس وانئب )نواب( الرئيس واملقرر 1 13:00 - 10:00

 CGRFA/WG-AqGR-3/21/1 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين 2
CGRFA/WG-AqGR-3/21/1 Add.1 

 CGRFA/WG-AqGR-3/21/2 حالة املوارد الوراثية املائية لأغذية والزراعة يف العامل 3

العمل العاملية بشةةةةةأن املوارد الوراثية املائية خطة مشةةةةةروع  4 
 لأغذية والزراعة

CGRFA/WG-AqGR-3/21/3 

 2021 حزيران/يونيو 1 ،الثالاثء
 بعد الظهرفرتة 

 تطوير نظةةةةةام عةةةةةاملي للمعلومةةةةةات لأنواع املسةةةةةةةةةةةةةةةتزرعةةةةةة  5 17:30 - 14:30
 من املوارد الوراثية املائية لأغذية والزراعة

CGRFA/WG-AqGR-3/21/4 

 2021 حزيران/يونيو 2، األربعاء
 الفرتة الصباحية

اوصةةةةةةةةةةةةةةةول على املوارد الوراثيةةة املةةائيةةة لأغةةذيةةة والزراعةةة  6 13:00 - 10:00
 وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-AqGR-3/21/5 

"معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية املائية  7
 لأغذية والزراعة

CGRFA/WG-AqGR-3/21/6 

دور املوارد الوراثية املائية لأغذية والزراعة يف التخفي   8 
 من وطأة تغري املناخ والتكي  مع 

CGRFA/WG-AqGR-3/21/7 

 2021 حزيران/يونيو 2، األربعاء
 فرتة بعد الظهر

اسةةةةةةةتعراض العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية من  9 17:30 - 14:30
لأغةةةذيةةةة والزراعةةةة أجةةةل صةةةةةةةةةةةةةةةون املوارد الوراثيةةةة املةةةائيةةةة 

 واستخدامها املستدام

CGRFA/WG-AqGR-3/21/8 

اخليارات املتاحة لتنظيم عمل اهليئة يف املسةةةةةةةةةةةةتقبل يف ما  10 
 بني الدورات

CGRFA/WG-AqGR-3/21/9 

  ما يست د من أعمال 11 

 2021 حزيران/يونيو 3، اخلميس
 فرتة بعد الظهر

  اعتماد التقرير 12 17:30 - 14:30
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 احلكومية الدولية املعنية  العمل الفنية جملموعة جلسات افرتاضيةعقد اإلجراءات اخلادة ل
 الثالثة ايف دورهت ةبصفة استثنائي لألغذية والزراعة املائيةابملوارد الوراثية 

 
العمل الفنية اوكومية موعة جملالثالثة  لدورةعلى ا ةاسةةةةةةةةةةةةةةتثنائيه الوثيقة بصةةةةةةةةةةةةةةفة نة يف هذتنطبق اإلجراءات املبيّ  -1

 احتواء جائحةاملتخذة هبدف يف ضةةةةةةةةةةةةةةوء التدابري العمل( جمموعة )الدولية املعنية ابملوارد الوراثية املائية لأغذية والزراعة 
ال يشةةكل اعتماد هذه اإلجراءات سةةابقة ألسةةاليب و . لعقد هذه الدورةافرتاضةةي ما يرتتب عنها من أسةةلوب و  19-كوفيد
 .اجتماعاهتا القادمةاملوارد الوراثية النباتية لأغذية والزراعة يف أو أي جهاز اثنوي اتبع هليئة  العملجمموعة عمل 

 
 جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةوظائف 

 
 مبا يلي:العمل، على حنو ما هو منصوص علي  يف نظامها األساسي، جمموعة تقوم  -2
 

 وإسداء املشورة ورفع توصيات للهيئة  ،لأغذية والزراعةائية استعراض األوضاع والقضااي املرتبطة ابملوارد الوراثية امل
 بشأن هذه املسائل؛

  لأغذية والزراعة وأية مسةةةةةةةةةةةائل أخرين ائية املحبث التقّدم احملرز يف تنفيذ برانمج عمل اهليئة يف جمال املوارد الوراثية
 العمل؛جمموعة  يلها اهليئة إىل 

 .تقدمي تقارير إىل اهليئة عن أنشطتها 
 
 ، سُتسند إليها اهليئة مهام حمددة.املوكلة إليها العمل الواليةجمموعة ؤدي على أن ت اوحرص   -3
 
على أي تغيري ابلنسةةةةةةةةةبة إىل أي و يفة من العمل موعة جملالثالثة  لدورةاال ينطوي األسةةةةةةةةةلوب االفرتاضةةةةةةةةةي لعقد و  -4

 ه.أعالاملبّينة العمل جمموعة و ائ  
 

 إجراء املداوالت
 
جمموعة أعضةةاء تمتع سةةيو . Zoom منصةةةن خالل مالعمل موعة جملالثالثة سةةُتعقد مجيع اجللسةةات العامة للدورة  -5

قدرهتم على مبا يكفل ، Zoomمنصةةةةةةة داخل والقدرات وصةةةةةةةول الإمكانية بون على قدم من املسةةةةةةةاواة بنفس راقاملو العمل 
 .العملجمموعة ومتّكن اآلخرين من رؤيتهم وإلقاء بياانت أمام يف االجتماع االفرتاضي شاركني رؤية امل

 
 .Zoom( يف منصةةةةةة Raise Handم و يفة رفع األيدي )اسةةةةةتخدعن طريق ا طلب الكلمةلمشةةةةةاركني وجيوز ل -6

 ملشاركني إىل إلقاء بياانهتم.ا سيستخدمها الرئيس لدعوة ل قائمة ابملتحدثنييشكمكِّن ذلك من توسي
 
 .CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.17يف الوثيقة  العملجمموعة أبعضاء وترد قائمة  -7
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 . العمل جملموعة الثالثةلدورة استكون خدمات الرتمجة الفورية متاحة جبميع اللغات الست للمنظمة خالل و  -8
 
وضةةةةةةرورة تبسةةةةةةيط اإلجراءات العمل موعة جملالثالثة ونظر ا إىل األسةةةةةةلوب االفرتاضةةةةةةي الذي سةةةةةةيعتمد لعقد الدورة  -9

ن على و ع املشةةةاركشةةة   يلضةةةمان ما يكفي من الوقت خالل الدورة السةةةتكمال مجيع البنود املدرجة على جدول األعمال، 
وسةةةةةةةةةةةةةةعي ا إىل  اإلقليمية مخس دقائق.داخالت اجملموعات وعلى أاّل تتعدين مثالث دقائق،  ال تتجاوزخالت ادمبالقيام 

 ة عن كل جمموعة إقليمية.بتعظيم كفاءة اإلجراءات، ُيش ع بشكل خاص إلقاء البياانت ابلنيا
 

ا على و  -10 من خطية يطلب من مجيع املشةةةةةاركني تقدمي نسةةةةة   إعداد التقرير،و فورية لرتمجة الخدمات ا تيسةةةةةريحرصةةةةة 
 إرسةةةةةةةةةةةةةةال البياانت إىلوينبغي أو يف أقرب وقت ممكن بعد ذلك. الثالثة قبل انعقاد الدورة العمل جمموعة بياانهتم إىل أمانة 

 . AQGR@fao.org-ITWG :العنوان التايل
 

ولكن ينبغي لتبادل املعلومات.  Zoomمنصةةةةة  داخل (Chat) وظيفة الدردشةةةةةاسةةةةةتخدام  نيلمشةةةةةاركل وجيوز -11
 عند إعداد تقرير االجتماع.مراعاهتا عن اآلراء اليت ينبغي هي جفبشكل الدورة اإلعراب خالل 

 
 جدول األعمال واجلدول الزمين والواثئق

 
 24.العمل جملموعةا للممارسة املتبعة على املوقع اإللكرتوين الدورة وإاتحتها وفق   واثئقيتم إعداد مجيع  -12
 

قيت تو التوقيت الصةةةةةةةةةةةةةيفي ألورواب الوسةةةةةةةةةةةةةطى ) وهموعة العمل جملالثالثة الدورة على  قاملطب  املنطقة توقيت وإن  -13
كان مسةةةيكون ، و األغذية والزراعة لأمم املتحدة نظمةالرئيسةةةي ملقر يف املاملنطقة ا التوقيت توقيت هذويعت  (. 1ينتش+ر غ

 .حبضور املشاركني فعلي ااجتماع ا االجتماع كما لو كان 
 

ا، صةةباح   13:00إىل السةةاعة  10:00السةةاعة  منالدورة الثالثة جملموعة العمل  جلسةةاتكون مواعيد انعقاد سةةتو  -14
تعقد ، خالل اليومني األول والثاين من الدورة. ويف اليوم الثالث بعد الظهر 17.30إىل السةةةةةةةةةةةةةةاعة  14.30ومن السةةةةةةةةةةةةةةاعة 

 مل يتقرر خالف ذلك.ما ، 17.30إىل الساعة  14.30الساعة من  فرتة بعد الظهرجلسة 
 

 لسة.اجلخالل عشر دقائق يف أي وقت تصل مدهتا إىل اسرتاحة فرتة إىل  ةدعو العمل ال جمموعةلرئيس جيوز و  -15
 

املبّينة يف هذه املذكرة، يف ما يتعلق جبدول األعمال العمل  جمموعةعمل األخرين لسةةةةةةةةةةةةةةاليب األسةةةةةةةةةةةةةةتطبق مجيع و  -16
 متاجي ا مع املمارسة املتبعة.موعة العمل جملثة الدورة الثالواجلدول الزمين والواثئق، على 

 

                                        
24  en/41297http://www.fao.org/fishery/nems/  

mailto:ITWG-AQGR@fao.org
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 والتااملد التقارير وحماضر
 

مجيع على عن طريق ال يد اإللكرتوين الدورة الذي سةةةةةةةةةيعّمم إعداد مشةةةةةةةةةروع تقرير العمل جمموعة  مقرّريتوىل سةةةةةةةةة -17
ل التقرير توافق . وسةةيسةة ّ 13.30السةةاعة عند يف اليوم الثالث العمل موعة جمللكرتونية صةةفحة اإلالعلى املشةةاركني وسةةيتاح 

 .لة املعتمدة يف هذه الدورة واملعروضة يف هذه املذكرةاملعدّ األساليب بشأن العمل جمموعة آراء 
 

دورة املبّينة يف هذه املذكرة، يف ما يتعلق بتقارير الالعمل  جمموعةعمل األخرين لسةةةةةةةةةةةةةةاليب األمجيع سةةةةةةةةةةةةةةتطبق و  -18
 .متاجي ا مع املمارسة املتبعةموعة العمل جملالدورة الثالثة ، على اوحماضره

 
 


