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A 

  والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة

  من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية
  ملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

  الدورة الثانية عشرة

  2023 كانون الثاين/يناير 20 - 18روما، 

  جدول األعمال التفصيلي املؤقت واجلدول الزمين املؤقت
 

ئب (نواب) الرئيس واملقرر -1   انتخاب الرئيس و

ملوارد الوراثية  تنتخب ئبً  لألغذية والزراعة (مجاعة العمل)، احليوانيةمجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية  ا رئيســها و
وترد املعلومـــــات ذات الصــــــــــــــــلـــــة يف الوثيقـــــة  دورة.الـــــ مســــــــــــــــتهـــــلّ ممثلي أعضــــــــــــــــــــائهـــــا يف  ومقرًرا من بنيأو أكثر للرئيس 

CGRFA/WG-AnGR-12/23/1 . األســـاســـي جلماعة العمل وأمساء األعضـــاء يف الوثيقة  على النظاموميكن االطالع
CGRFA/WG-AnGR-12/23/1/Inf.1 . ــــــــذه ئــــــق اخلــــــــاصـــــــــــــــــــــــة  ــــــو   الــــــــدورة يف الــــــوثــــــيــــــقــــــــةوتــــــرد قــــــــائــــــمــــــــة ال
CGRFA/WG-AnGR-12/23/1/Inf.2. 

   اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -2

 املرفقاملؤقــــت يف  الزميندول اجلــــ دوير . CGRFA/WG-AnGR-12/23/2ة يرد جــــدول األعمــــال املؤقــــت يف الوثيقــــ
  الوثيقة ويتضمن معلومات مفصلة بشأن جدول األعمال املؤقت. ذه
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  العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةحالة تنفيذ خطة  -3

ا العادية الثامنة عشــــرة، البلدان إىل مواصــــلة تنفيذ خطة العمل  دعت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة)، يف دور
   2.ضايفعم فين وسياسايت إدوفري ت(خطة العمل العاملية)، وطلبت من املنظمة  1العاملية للموارد الوراثية احليوانية

-CGRFA/WG-AnGR الوثيقة( اســـــــــــــــتعراض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية بعنوانتقّدم الوثيقة و 

ا املنظمة منذ انعقاد الدورة 12/23/3 للهيئة، مبا يف ذلك إعداد  خريةألا)، حملة عامة عن األنشــــــــــــــــطة اليت اضــــــــــــــــطلعت 
ـا معهــا، وتعرض معلومـات حمــّدثــة  اخلطوط التوجيهيــة الفنيــة وتنميــة القــدرات والتــدريـب والـدعم الفين املقــدم للبلــدان وتعــاو

ا املنظمة حبســــب أمهيتها  ي جتميعر جيو  3.لعامليةاســــرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل اعن حالة  األنشــــطة اليت تضــــطلع 
الوراثية احليوانية املوارد توصـــيف ) 1( لنســـبة إىل اجملاالت االســـرتاتيجية األربعة ذات األولوية خلطة العمل العاملية كما يلي:

ا؛ ( ا واملخاطر املرتبطة  ا؛ 3مها بصورة مستدامة وتطويرها؛ () واستخدا2لألغذية والزراعة وجردها ورصد اجتاها ) وصو
عن تنفيذ خطة العمل العاملية  موجزتقرير مرحلي وتقّدم الوثيقة بعنوان  والســــــــياســــــــات واملؤســــــــســــــــات وبناء القدرات.  )4(

عن اجتمــاعــات اخلرباء  ) معلومــات أوىفCGRFA/WG-AnGR-12/23/3/Inf.1 الوثيقــة( للموارد الوراثيــة احليوانيــة
قني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية وفعاليات تنمية القدرات اليت عقدت، واملشـــــــــــــاريع اليت  وحلقات العمل للمنســـــــــــــّ

ا املنظمة وشركاؤها منذ الدو  تواصللاومواد  طالقهاإرى ج   رة العادية الثامنة عشرة للهيئة.اليت أعّد
ســتعراض عمل املنظمة وتوفري توجيهات للهيئة بشــأن العمل يف املســتقبل لدعم خذ ألاإّن مجاعة العمل مدعوة إىل و  علًما 

  تنفيذ خطة العمل العاملية.

  رصد تنوع املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة -4

املوارد الوراثيـة احليوانيــة،  ألغراض جردتـدعو خطـة العمـل العـامليـة إىل تعزيز نظم وشــــــــــــــــبكـات املعلومـات العـامليـة واإلقليميـة 
ت املســــتأنســــة. رصــــد تنوع  وتتضــــمن الوثيقة بعنوان ورصــــدها وتوصــــيفها، مبا يشــــمل نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا

) معلومــــات عن نظــــام معلومــــات التنوع الوراثي CGRFA/WG-AnGR-12/23/4 الوثيقـــة( املوارد الوراثيــــة احليوانيــــة
ت املســــــتأنســــــة ومســــــ وقد أعّدت هذه الوثيقة  ائل أخرى متصــــــلة بعمل املنظمة يف جمال رصــــــد تنوع املوارد الوراثية.للحيوا

   اهليئة إىل مجاعة العمل لكي تنظر يف ما يلي: ات اليت وجهتهاطلبلاستجابة ل
من مؤشــرات أهداف التنمية املســتدامة (نســبة املســاحة الزراعية املخصــصــة للزراعة املنتجة  1-4-2تنفيذ املؤشــر  )1( 

   4ملستدامة) ورصده كأداة إضافية لتقييم تنفيذ خطة العمل العاملية؛وا

                                                      
1  e.pdf1404e/a1404a/3https://www.fao.org/   
  Report/21/18-CGRFAمن الوثيقة  70الفقرة   2
3   https://www.fao.org/3/i1674a/i1674a00.pdf  
  Report/21/18-CGRFAمن الوثيقة  71الفقرة   4
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ب من مؤشــــرات 1-5-2االرتقاء مبســــتوى وعي اللجنة اإلحصــــائية لألمم املتحدة بضــــرورة توســــيع نطاق املؤشــــر  )2( 
ت  أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة ليشــــــــــــــمل مجيع الســــــــــــــالالت املســــــــــــــّجلة يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا

    5املستأنسة، بغية مراعاة جممل املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة؛
وراء عتبات حجم اجملموعات املســـــــــتخدمة لتحديد الســـــــــالالت املهددة خبطر  مناكدراســـــــــة األســـــــــاس املنطقي ال )3( 

  6االنقراض، وعرض النتائج على الدورة املقبلة جلماعة العمل.
ــــــا املوارد الوراثيــــــة احليوانيــــــةحــــــالــــــة وعلى حنو مــــــا طلبتــــــه اهليئــــــة، ترد يف الوثيقــــــة بعنوان   الوثيقــــة( 2022 – واجتــــــاهــــــا

CGRFA/WG-AnGR-12/23/4/Inf.1 ت وطنيــة حمــّدثــة عن الســــــــــــــــالالت ومعلومــات مســــــــــــــــتنــدة إىل نظــام ) بيــا
ت املستأنسة.   معلومات التنوع الوراثي للحيوا

ت املســــــــــــــــتــــأنســـــــــــــــــــةويرد يف الوثيقــــة بعنوان  ل عن تطوير نظــــام معلومــــات التنوع الوراثي للحيوا  الوثيقـــة( تقرير مفصـــــــــــــــــــّ
CGRFA/WG-AnGR-12/23/4/Inf.2( دة ســـــــهولة اســـــــ تخدام نظام معلومات التنوع موجز عن اجلهود املبذولة لز

ت يف الوراث ت إضـــافية للبيا ت املســـتأنســــة وإدماج خا ما  ســـمح برتمجةهذا نظام املعلومات واســـتحداث أداة تي للحيوا
دارة املوارد الوراثية احليوانية من حمتوى يف نظام املعلومات   .بصورة آلية يقّدمه املنّسقون الوطنيون املعنيون 

 الوثيقة( موعاتجملاأســــــــــــــــاليب تقدير التغيريات اجلينومية داخل لطلب اهليئة، تســــــــــــــــتكشــــــــــــــــف الوثيقة بعنوان  واســــــــــــــــتجابةً 
CGRFA/WG-AnGR-12/23/4/Inf.3 ت اجلينومية و/أو الدميوغرافية عن الســـــــالالت والوصـــــــول إليها ) توافر البيا

ت املتعلقـة حبجم جمموعـات  واســــــــــــــــتخـدامهـا على النحو األمثـل لتقـدير املعـايري اليت قد تكون مالئمـة الســــــــــــــــتكمـال البيـا
  املاشية. السالالت، بوصفها مؤشرات لرصد التنوع الوراثي ضمن سالالت

ملعلومات  خذألاوإّن مجاعة العمل مدعوّة إىل  وتوجيه اهليئة وأعضــــــــــائها يف ما يتعلق بتحســــــــــني رصــــــــــد تنوع  ملتاحةاعلًما 
  املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة.

  التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العاملإعداد  -5

-CGRFA/WG الوثيقة( الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العاملالتقرير الثالث عن حالة املوارد تقرتح الوثيقة بعنوان 

AnGR-12/23/5 إىل جانب املوارد الالزمة. إلعداده والعملية املتبعة وحمتواه لتقرير الثالث، ونطاقهل ازمنيً  ) جدوًال   
وعملية واســــــــــتبيان وجدول زمين إلعداد التقرير  اســــــــــتعراض ما مت اقرتاحه من خطوط عريضــــــــــةوقد ترغب مجاعة العمل يف 

ا يف البحث يف اقرتاح إطالق التقرير الثالث خالل الدورة العادية احلادية والعشـــــــرين  وقد ترغب الثالث. مجاعة العمل أيضـــــــً
ا العادية العشرين (انظر أيًضا البند    ل األعمال).من جدو  10للهيئة بدًال من دور

                                                      
  Report/21/18-CGRFAمن الوثيقة  78الفقرة   5
  Report/21/18-CGRFAمن الوثيقة  77الفقرة   6
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  دور الكائنات احلية الدقيقة اهلامة لعملية اهلضم لدى اجملرتات  -6

لنســـبة إىل عملية اهلضـــم لدى اجملرتات. ا املقبلة يف جدوى الكائنات احلية الدقيقة  وقررت  7ســـوف تنظر اهليئة خالل دور
ا  ذا اخلصــــوص. ريةخألااهليئة يف دور الكائنات احلية الدقيقة اهلامة لعملية وتقّدم الوثيقة بعنوان  8اســــتشــــارة مجاعة العمل 

) حملًة عامة عن حالة الكائنات احلية الدقيقة املوجودة CGRFA/WG-AnGR-12/23/6 الوثيقة(اهلضم لدى اجملرتات 
ا واســـــــتخدامها، وعن األطر الســـــــياســـــــاتية والقانونية واملؤســـــــســـــــية، وحت ا وتوصـــــــيفها وصـــــــو ليًال للثغرات يف املعدة، واجتاها

مشــــــروع الدراســــــة بشــــــأن حالة جدوى وتقّدم الوثيقة بعنوان  ها مبعاجلتها.ؤ تقوم اهليئة وأعضــــــات لواالحتياجات، واإلمكا
ـــا لنســــــــــــــــبـــة إىل عمليـــة اهلضــــــــــــــــم لـــدى اجملرتات وإدار -CGRFA/WG-AnGR الوثيقــة( الكـــائنـــات احليـــة الـــدقيقـــة 

1Inf./6/23/12وع.) معلومات أوىف عن هذا املوض  
  وإّن مجاعة العمل مدعّوة إىل استعراض هاتني الوثيقتني وإسداء املشورة الالزمة للهيئة يف ضوئهما.

   دور املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه -7

لألغـــذيـــة والزراعـــة يف التخفيف من وطـــأة تغري املنـــاخ دور املوارد الوراثيـــة احليوانيـــة  يفإّن مجـــاعـــة العمـــل مـــدعّوة إىل النظر 
مــا  يفاخلطوات املقبلــة يف إىل النظر  9طلــب اهليئــةمــدعّوة بوجــه خــاص وبنــاًء على  ّن مجــاعــة العمــلأ مــاك والتكيف معــه.

مع  10،ناخاخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدماج التنوع الوراثي يف التخطيط الوطين للتكيف مع تغّري املســتعراض يتعلق 
يف وجه تغّري املناخ، واالتفاقات الدولية ذات  لألغذية والزراعة مراعاة احلاجة إىل معاجلة مواطن الضـــــــــــعف يف املوارد الوراثية

حســـب االقتضـــاء، مســـّودات األســـئلة بشـــأن تغري املناخ  ،وإّن مجاعة العمل مدعّوة كذلك إىل اســـتعراض وتنقيح 11.الصـــلة
مت اختصـــــــارها وتبســـــــيطها واختبارها مســـــــبًقا من قبل أمانة اهليئة بناًء  ام وحن ىلعواملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، 

   12على طلب هذه األخرية.
-CGRFA/WG-AnGR الوثيقـــة( الزراعــــةتغري املنـــــاخ واملوارد الوراثيـــــة احليوانيـــــة لألغــــذيــــة و وتنـــــاقش الوثيقـــــة بعنوان 

لوثيقة وقد أرفق االســـــتبيان احملّدث  وعملية التنقيح املمكنة للخطوط التوجيهية.الســـــتعراض ل) اخلطوات املقبلة 12/23/7
عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري وترد حملة عامة عن أنشطة املنظمة يف جمال تغري املناخ يف الوثيقة بعنوان  نفسها.

  ).CGRFA/WG-AnGR-12/23/7/Inf.1 الوثيقة(ناخ امل

                                                      
  .Report/19/17-CGRFAلوثيقة  املرفق هاء  7
  Report/21/18-CGRFAمن الوثيقة  92الفقرة   8
  Report/21/18-CGRFAمن الوثيقة  20الفقرة   9

10  a.pdf4940a/i4940i/3https://www.fao.org/   
  Report/21/18-CGRFAمن الوثيقة  20الفقرة   11
  Report/21/18-CGRFAمن الوثيقة  19الفقرة   12
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  احلصول على املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها -8

مدعوة  يهو  احلصـــــول على املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وتقاســـــم منافعها.يف إّن مجاعة العمل مدعوة إىل النظر 
  يلي:إىل القيام مبا 

 حلصـــــــــول على املوارد وتقاســـــــــم منافعها، اليت تبّني أمهية املوارد الوراثية  اســـــــــتعراض أنواع التدابري القطرية املتصـــــــــلة 
لنســـــــبة إىل األمن الغذائي وخصـــــــائصـــــــها  احليوانية ا، ودورها املميز  لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة 
  13املميزة؛

  إعداد تقرير عن التطبيق  صـــــوصخبعليقات على اســـــتبيان مت إعداده اســـــتجابة لطلب اهليئة علًما وتقدمي ت خذاألو
رها على خمتلف القطاعات الفرعية  حلصـــــــــول على املوارد وتقاســـــــــم منافعها وآ العملي للتدابري القطرية املتصـــــــــلة 

ملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية   14ذات الصلة. املتصلة 
-CGRFA/WG الوثيقة( احلصــــــــول على املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وتقاســــــــم منافعهاتقّدم الوثيقة بعنوان و 

AnGR-12/23/8 ا االتفاقات والصـــــــــكوك الدولية األخرى، وتعرض ) حملة عامة عن التطورات ذات الصـــــــــلة اليت شـــــــــهد
ستعراضها.أنواع التدابري القطرية املتصلة  اليت  األنواعوترد  حلصول على املوارد وتقاسم منافعها، لكي تقوم مجاعة العمل 
ا يف الوثيقة بعنوان   الوثيقة( دابري القطريةتأنواع ال -احلصـول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسـم منافعهامتت بلور

CGRFA/WG-AnGR-12/23/8/Inf.1 .( ا يف األوقد ترغب مجاعة علًما مبســــودة االســــتبيان الذي  خذالعمل أيضــــً
ر تدابري احلصــول على املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وتقاســم منافعها وإبداء  دف إعداد التقرير بشــأن آ وضــع 

تداعيات تدابري احلصــول بشــأن  مســودة االســتبيانوترد مســودة االســتبيان يف الوثيقة بعنوان  التعليقات بشــأن هذه املســودة.
-CGRFA/WG-AnGR الوثيقـــة( على املوارد الوراثيـــــة احليوانيـــــة لألغـــــذيـــــة والزراعـــــة وتبـــــادهلـــــا وتقـــــاســــــــــــــــم منـــــافعهـــــا

12/23/8/Inf.2.(   

  املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعةو "معلومات التسلسل الرقمي"  -9

التســـــلســـــل الرقمي" يف صـــــون املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة إّن مجاعة العمل مدعوة إىل النظر يف دور "معلومات 
ا يف أخذ التطورات ذات الصـــــــلة يف اتفاقية التنوع  واســـــــتخدامها املســـــــتدام وتقاســـــــم منافها. وقد ترغب مجاعة العمل أيضـــــــً

ا احملتملة على املوارد الور    اثية احليوانية لألغذية والزراعة.البيولوجي واحملافل األخرى يف احلسبان، والنظر يف تداعيا
-CGRFA/WG الوثيقة( معلومات التســـــــــــــلســـــــــــــل الرقمي واملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعةوتقّدم الوثيقة بعنوان 

AnGR-12/23/9 توليد معلومات التســــــــلســــــــل الرقمي وختزينها واحلصــــــــول عليها واســــــــتخدامها يف  عن كيفية) معلومات
ا احملافل األخرى، البحث والتطوير امل ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وتلّخص التطورات ذات الصـــــلة اليت شـــــهد تصـــــلني 

تســـــتند الوثيقة إىل دراســـــة أجريت بتكليف من و  .2022تشـــــرين الثاين نوفمرب/ 15مبا يشـــــمل اتفاقية التنوع البيولوجي قبل 
التســـــــــــــــلســـــــــــــــل الرقمي يف صـــــــــــــــون املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة دور معلومات أمانة اهليئة وترد يف الوثيقة بعنوان 

  ).CGRFA/WG-AnGR-12/23/9/Inf.1 الوثيقة( واستخدامها املستدام
                                                      

  Report/21/18-CGRFAمن الوثيقة  26الفقرة   13
  Report/21/18-CGRFAمن الوثيقة  27الفقرة   14
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وعلى حنو ما طلبته اهليئة، عقدت األمانة حلقة عمل عاملية بشــــــــــأن معلومات التســــــــــلســــــــــل الرقمي واملوارد الوراثية لألغذية 
املصــــــــلحة املعنيني بدور معلومات التســــــــلســــــــل الرقمي يف صــــــــون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  لتوعية أصــــــــحاب والزراعة

ثري تطّور معلومات التسلسل الرقمي على املوارد الوراثية،  واستخدامها املستدام وتقاسم املنافع الناشئة عنها، والتطّرق إىل 
ملوارد الوراثية وعرض التداعيات احملتملة اليت قد ترتكها التكنولوجيا ت ذات الصلة على مستوى البحث والتطوير املتعلقني 

تلألغذية والزراعة، والبحث يف  حلصـــــــول على معلومات التســـــــلســـــــل الرقمي واســـــــتخدامها  التحد على أكمل املتصـــــــلة 
ية التنوع لتعاون مع اتفاق 2022نوفمرب/تشـــــــــــــــرين الثاين  15و 14 يوميوعقدت حلقة العمل بصـــــــــــــــورة افرتاضـــــــــــــــية  وجه.

درة البيولوجي، واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واملركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية، ومبا
حلقة العمل على  تســــــــــجيلوميكن االطالع على  بنوك اجلينات التابعة للجماعة االســــــــــتشــــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية.

  15اإلنرتنت.

  اخلطة االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -10

مج العمل املتعدد السنوات2007اسرتشدت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف عملها، منذ عام  وتستعرض  16.، برب
 الوثيقة( معلومات حمّدثةخطة اســــــــــــــــرتاتيجية للهيئة بشــــــــــــــــأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة: اســــــــــــــــتعراض و الوثيقة بعنوان 

CGRFA/WG-AnGR-12/23/10 مج العمل املتعدد ) التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االســــــــــــــــرتاتيجية مبا يشــــــــــــــــمل بر
 تشملوتتضمن أيًضا املشروع احملّدث للخطة االسرتاتيجية اليت  السنوات، منذ انعقاد الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة.

   الدورات اخلمس املقبلة للهيئة.
مج العمل املتعدد الســـــنوات، واســـــتعراض مشـــــروع اخلطة  وإّن مجاعة العمل مدعوة إىل اســـــتعراض التقّدم احملرز يف تنفيذ بر

مج العمل املتعدد السنوات  2031-2023االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للفرتة  حسب  وتنقيحهماوبر
  ذه الوثيقة. املرفق األولاالقتضاء، على النحو الوارد يف 

 أية مسائل أخرى -11

  اعتماد التقرير -12
   

                                                      
15  /ar/2022-workshop-https://www.fao.org/cgrfa/meetings/dsi   
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  املرفق
  اجلدول الزمين املؤقت

لبنـد من ا  الزمانو التاريخ 
 جدول األعمال

  وثيقة العمل  العنوان

  2023كانون الثاين يناير/ 18األربعاء، 
  الفرتة الصباحية

 10:00من الساعة 
 13:00إىل الساعة 

ئب (نواب) الرئيس   1 انتخاب الرئيس و
  واملقرر

CGRFA/WG-AnGR-12/23/1 

 CGRFA/WG-AnGR-12/23/2 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  2
CGRFA/WG-AnGR-12/23/2 
Add.1 

حالة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد   3
  الوراثية احليوانية

CGRFA/WG-AnGR-12/23/3 

 2023يناير/كانون الثاين  18األربعاء، 

  فرتة بعد الظهر
 14:30من الساعة 
 17:30إىل الساعة 

رصــــــــــــــــــــد تنوع املوارد الوراثيــــة احليوانيـــــة   4
  لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-AnGR-12/23/4 

التقرير الثــالــث عن حــالــة املوارد إعــداد   5
الوراثيـــة احليوانيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة يف 

  العامل

CGRFA/WG-AnGR-12/23/5 

 2023يناير/كانون األول  19اخلميس، 

  الفرتة الصباحية
 10:00من الساعة 
 13:00إىل الساعة 

دور الكــــائنــــات احليــــة الــــدقيقــــة اهلــــامــــة   6
  لعملية اهلضم لدى اجملرتات 

CGRFA/WG-AnGR-12/23/6 

ــــة   7 دور املوارد الوراثيــــة احليوانيــــة لألغــــذي
من وطـــــأة تغري والزراعـــــة يف التخفيف 

  املناخ والتكيف معه

CGRFA/WG-AnGR-12/23/7 

احلصــــــــــــــــول على املوارد الوراثية احليوانية   8
  لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-AnGR-12/23/8 
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  2023يناير/كانون الثاين  19اخلميس، 
  فرتة بعد الظهر

 14:30من الساعة 
 17:30إىل الساعة 

ارد واملو "معلومات التســـــــلســـــــل الرقمي"   9
  الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-AnGR-12/23/9 

اخلطة االســـــــرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية   10
  لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-AnGR-
12/23/10 

   أية مسائل أخرى  11

  2023كانون الثاين يناير/ 20اجلمعة، 
  فرتة بعد الظهر

 14:30من الساعة 
 17:30إىل الساعة 

   اعتماد التقرير  12

 


