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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

  النباتيةالعمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية  مجاعة
 لألغذية والزراعة

 عاشرة الالدورة 

 2021 حزيران/يونيو 22-24

 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املؤقتان
 

 الرئيس وانئب )نواب( الرئيس واملقرر انتخاب -1
 

مجاعة مم ل  أعضاااااااا   بني "تنتخب رئيساااااااها يسئب رئيث أي أ    منأن العمل، مبوجب نظامها األسااااااااسااااااا   مجاعةعلى 
، يجتوز جلماعة العملىل حني انعقاد الديرة التالية إهيئة املكتب يف مناصااااااااااابه   أعضاااااااااااا يف بداية  ّل ديرة. ييبقى  العمل

  ذلك تعيني مق ر.  مجاعة العمليقد تود  .(CGRFA/WG-PGR-10/21/1/Inf.1الوثيقة ) إعادة انتخاهب "
 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -2
 

ذه الوثيقاة جادي  زم  هبا األي امل فق . يي د يف CGRFA/WG-PGR-10/21/1يف الوثيقاة  املؤقا ي د جادي  األعماا  
لةمؤق  يع ض  اجتماع  سااااتعقد  الديرة العاشاااا ة جتدر اإلشااااارة إىل أن ي  األعما  املؤق . دي جب خاصااااة معلومات مفصااااّ

املوارد الوراثية يئة التابعة هلالف عية جهزة ألااإلج ا ات اخلاصااااااااااااة املقرتحة لعقد اجتماعات  ال اين فق امليع ض ي فرتاضاااااااااااا . ا
 .2021افرتاض  يف عام بشكل ( يئةلألغذية يالزراعة )اهل

 
 خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتنفيذ  -3
 

 لألغذية يالزراعة أنشطة منظمة األغذية يالزراعة لدع  تنفيذ خطة العمل العاملية ال انية للموارد الوراثية النباتية
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إىل املنظمة مواصااااالة دع  البلدان يف  ،عشااااا ةبعة يف ديرهتا العادية الساااااا (اهليئة) املوارد الوراثية لألغذية يالزراعة هيئة طلب 
خطة العمل العاملية ال انية للموارد الوراثية النباتية لألغذية  يخباصااااااااااة دعم ا لتنفيذ، جما  تعزيز قدراهتا لتحسااااااااااني ا اصاااااااااايل

 .(املعاهدة) املعاهدة الديلية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية يالزراعة من 6ياملادة  (خطة العمل العاملية ال انية) يالزراعة
أنشااااطة منظمة األغذية يالزراعة لدع  تنفيذ خطة العمل العاملية ال انية للموارد الوراثية النباتية لألغذية يتقدم الوثيقة بعنوان 

منذ انعقاد الديرة األخرية للهيئة اضااااااااااااااطلع ب  لعمل الذي (، موجز ا لCGRFA/WG PGR-10/21/2الوثيقة ) يالزراعة
من  5-2قصاااااااااااد نظمة رصاااااااااااد تنفيذ املامليتواصااااااااااال  .مجاعة العمل، لك  تنظ  في  خطة العمل العاملية ال انيةلتنفيذ  ادعم  

ا أعدت املنظمةي  ال اعية ل . األم  املتحدةعتبارها ي الة اب التنمية املساااااتدامةأهداف مقاصاااااد  ، يئةعلى طلب اهل ، بنا   أيضااااا 
بني نظ  املعلومات العاملية ما  يفتعزيز التعاين  بعنوان يف الوثيقةي د األديار ا ددة لنظ  املعلومات ذات الصلة، بنّي ا يتق ي   

 (.CGRFA/WG-PGR-10/21/2/Inf.1 الوثيقة) بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية يالزراعة

 
 صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها وإدارهتا داخل املزرعة 3-1

 
( صااااااااااااون األقار  ال ية 1نديتني ديليتني بشااااااااااااأن  )من املنظمة عقد  ،عشاااااااااااا ةبعة يف ديرهتا العادية الساااااااااااااة، يئاهل طلب 

  املزرعة.يف ( يإدارة األنواع/السالالت األصلية للمزارعني 2موقعها الطبيع ؛ )للمحاصيل يالنبااتت الغذائية ال ية يف 
 
، ابلتعاين مع أمانة املعاهدة يالصنديق 2021مارس/آذار  30ي 29نظمة يوم  امل، عقدت اهليئةبعد التشاير مع مكتب ي 

 -املوارد الوراثية النباتية لألغذية يالزراعة بشااأن العامل  لتنوع ا اصاايل، الندية الديلية األيىل ألصااحا  املصاالحة املتعددين 
 .ها الطبيع يف موقعصوهنا ي  املشايرة التقنية بشأن إدارة املوارد الوراثية النباتية يف املزرعة

 
يإدارهتا يف  موقعها الطبيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية يالزراعة يف  لصاااااونيضاااااع إطار عامل   ابجتاهبعنوان الوثيقة تقّدم ي 

كن االطالع على النادية. يميموجز ا للنتاائ  ال  خلصاااااااااااااا  إليهاا  ،(CGRFA/WG-PGR-10/21/2.1الوثيقة ) ةاملزرعا
 .CGRFA/WG-PGR-10/21/2.1/Inf.1تق ي  موجز عن الندية يف الوثيقة 

 
 تنفيذ معايري بنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتّية لألغذية والزراعة 3-2

 
ديرهتا العادية السااااااااااابعة عشاااااااااا ة، من املنظمة إعداد أدلة عملية السااااااااااتخدام معايري بنو  اجلينات للموارد يف اهليئة، طلب  

 1.ياهليئة يف ديراهتما القادمة مجاعة العملالوراثية النباتية لألغذية يالزراعة، لك  تنظ  فيها 
 
نفيذ مشاااااااريع أدلة عملية مسااااااتقلة لت وضااااااع ثالثةب  اجلينات، و زايدة اسااااااتخدام معايري بنقام  املنظمة، سااااااعي ا منها إىل ي 
البذير التقليدية؛ ( صااااون 1)أدلة عملية( من أجل  اريع )مشاااا  اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية يالزراعة و عايري بنم
من  ل مشااااااااااا يع قدم  يي .يف األسبيب املخ يةعن ط يقة الزراعة يالصاااااااااااون ( 3؛ )احلقليةيف بنو  اجلينات  ( يالصاااااااااااون2)

لة عن معلومات مفصاااااااااّ يف بنو  اجلينات، العاملني إىل املوظفني التقنيني وجهة ابألسااااااااااس عملية، املالدلة مشااااااااااريع هذه األ
  و تنفيذ معايري بنبعنوان  الوثيقةيتقدم ات الصاااااالة. الصااااااون ذ  هنُ ابلنساااااابة إىل  اجلينات  و لبن املتدرجة ال يتينيةالعمليات 

ع ير ا ة عامة عن مشااااااا ،(CGRFA/WG-PGR-10/21/2.2الوثيقة )اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية يالزراعة 
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للموارد الوراثية النباتية لألغذية    اجليناتو معايري بننفيذ عملية لتالدلة األع ير امشااااااااااااابعنوان األدلة العملية الواردة يف الوثيقة 
 (.CGRFA/WG-PGR-10/21/2.2/Inf.1الوثيقة ) يالزراعة

 
 حالة سياسات البذور واجتاهاهتا -4
 

يطلب  من ، حالة الساااااااياساااااااات يالقوانني اخلاصاااااااة ابلبذير ياجتاهاهتايف ديرهتا العادية الساااااااابعة عشااااااا ة، يف اهليئة،  نظ ت
 2.التابعة هلا العمل ةمجاعتنظ  فيها نظمة إج ا  دراسات متعّمقة لك  امل
 
لبذير على تنوع املوارد اخلاصاااة ابتشااا يعات الأث  تنفيذ دراساااة اساااتقصاااائية تساااتكشااا  ، اساااتةابة لذلك، نظمةاملأعدت ي 

نتااائ  الاادراسااااااااااااااااة ي د موجز ل(. ي CGRFA/WG-PGR-10/21/3/Inf.1الوثيقةةة ) الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة يالزراعااة
-CGRFA/WG-PGRالوثيقة ) اخلاصاااااة ابلبذيرياللوائح الساااااياساااااات يالقوانني آاثر  بعنوان االساااااتقصاااااائية يف الوثيقة

 .مجاعة العمل انظ  فيهت(، لك  10/21/3
 

 إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل -5
 
التق ي  ال االاع عن حاالاة املوارد الوراثياة النبااتياة لألغاذياة يالزراعاة يف ت اهليئاة، يف ديرهتاا األخرية، النه  املقرتإل إلعاداد أق ّ 

  النظام العامل  للمعلومات )التق ي  ال الع(. يدع  البلدان إىل تقدمي معلومات، حساااااااااااااابما اتفق علي ، من خالالعامل 
نظمة تنقيح دراسااااااااااااااات امل من يئةهلطلب  ا ما   2020.3نذار املبك  بشااااااااااااااأن املوارد الوراثية النباتية  لو  هناية عام ياإل

الوثيقة يتقدم املعلومات الالزمة إلعداد التق ي  ال الع. تكملة  شااااااأن يهو من املعلومات األساااااااسااااااية املواضاااااايعية املقرتحة، 
-CGRFA/WG-PGRالوثيقة ) التق ي  ال الع عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية يالزراعة يف العامل إعداد بعنوان

نظمة لدع  البلدان يف املألنشاطة ال  تضاطلع هبا يشامل ايف إعداد التق ي  ال الع، مبا  التقدم ا  زعن  اموجز   ،(10/21/4
عن إعداد التقاري  القط ية للتق ي  ال الع بعنوان مع التوجيهات الواردة يف يثيقة  ي امتاشااامجع يتقدمي املعلومات ذات الصااالة 

 ماا تتوي  (.CGRFA/WG-PGR-10/21/4/Inf.1الوثيقة ) املوارد الوراثياة النبااتياة لألغذية يالزراعة يف العااملحالة 
 .الوثيقة على قائمة منقحة من دراسات املعلومات األساسية املواضيعية لك  تنظ  فيها مجاعة العمل

 
 منافعها احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم -6

 
احلصااااااو  على املوارد يتقاساااااا  حو  ذّ  ت اهليئة أبّن ب سم  عملها املتعدد الساااااانوات ينإ على إج ا  اسااااااتع اض لعملها 

التابعة  مجاعات العمليطلب  من أمني اهليئة أن يعّد، بغ ض االسااااااتع اض من قبل  ،العادية ال امنة عشاااااا ة لديرهتا منافعها
 للهيئة، ما يل  

 
 لعمل اهليئة يف جما  احلصو  على املوارد الوراثية لألغذية يالزراعة يتقاس  منافعها؛استع اض  (1)
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احلصااااااااااااو  على املوارد الوراثية  تع  ة عامة عن التطورات ال  شااااااااااااهدهتا اتفاقات يصااااااااااااكو  ديلية أخ   ي  (2)
 منافعها؛لألغذية يالزراعة يتقاس  

التشاااا يعية ياإلدارية يالسااااياساااااتية، مبا يف ذلك أفضاااال املمارسااااات، دراسااااة اسااااتقصااااائية حدي ة عن املقارابت ي  (3)
اخلاصااااة ابحلصااااو  على املوارد يتقاساااا  منافعها يف تتل  القطاعات الف عية للموارد الوراثية لألغذية يالزراعة 

ية، يذلك ياملعارف التقليدية امل تبطة هبذا النوع من املوارد ياملتاحة لد  الشاااااااااااعو  األصااااااااااالية يا تمعات ا ل
 ؛بغ ض تديد املقارابت النمطية يالدريس املستخلصة من تنفيذها، إضافة إىل التحدايت ياحللو  املمكنة

جما  احلصااااو  على املوارد يتقاساااا  منافعها يف تتل  القطاعات  ياقرتاإل خيارات لعمل اهليئة يف املسااااتقبل يف (4)
 4.الف عية للموارد الوراثية لألغذية يالزراعة

 
    اسااااااااااااااتع اض يتوقعااتهاالى املوارد الوراثياة لألغاذياة يالزراعاة يتقااساااااااااااااا  مناافععصااااااااااااااو  احلبعنوان  وثيقاةةياب السااااااااااااااتتي 
األعضاااا  بشاااأن النتائ  املتوخاة إساااهامات لطلبات املذ ورة أعاله. يت د ل ،(CGRFA/WG-PGR-10/21/5الوثيقة )
 هالى املوارد الوراثية لألغذية يالزراعة يتقاسااا  منافععصاااو  األعضاااا  بشاااأن احلإساااهامات بعنوان ذ ورة أعاله يف الوثيقة امل
تدابري البشااأن لدراسااة االسااتقصااائية مسااودة ايميكن االطالع على  (.CGRFA/WG-PGR-10/21/5/Inf.1الوثيقة )
للموارد الوراثية السااامات املميزة  اع  ال  تعلى املوارد الوراثية لألغذية يالزراعة يتقاسااا  منافعها ابحلصاااو  قط ية اخلاصاااة ال

 .CGRFA/WG-PGR-10/21/5/Inf.2وثيقة اليف  لألغذية يالزراعة ياملعارف التقليدية امل تبطة هبا
 

 "معلومات التسلسل الرقمية" عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -7
 

ال قمية" بشاااأن املوارد الوراثية لألغذية يافق  اهليئة على أن هنا  حاجة إىل مواصااالة اساااتع اض مساااألة "معلومات التسااالسااال 
ياتفق  على أن تتناي ، يف ديرهتا املقبلة، ف ص االبتكار ال  تتيحها "معلومات التساااااالساااااال ال قمية" بشااااااأن املوارد  يالزراعة.

املوارد الوراثية الوراثية لألغذية يالزراعة، يالتحدايت امل تبطة ابلقدرة على الوصاااو  إليها ياساااتخدامها يانعكاسااااهتا على صاااون 
يطلب  من مجاعات العمل التابعة هلا النظ  يف هذه  لألغذية يالزراعة ياسااااااتخدامها املسااااااتدام يتقاساااااا  املنافع الناشاااااائة عنها.

املساااائل يف ما يتعلق مبا هو قائ  من أم لة خاصاااة ابلقطاعات الف عية ذات صااالة بصاااون املوارد الوراثية ياساااتخدامها املساااتدام 
 5من الغذائ  يالتغذية يسالمة األغذية ياجلهود ال امية إىل مكافحة آفات يأم اض ا اصيل ياحليواست.يتنميتها ياأل

 
املوارد الوراثية لألغذية يالزراعة  ف ص االبتكار بشاااااااأن "معلومات التسااااااالسااااااال ال قمية" وثيقة تقوم ال، يئةياساااااااتةابة لطلب اهل

ف ص االبتكار ال  ض اسااتع  اب(، CGRFA/WG-PGR-10/21/6الوثيقة ) السااياساااتيف جما   يالتداعياتيالتحدايت 
"معلومات التسااالسااال ال قمية" بشاااأن املوارد الوراثية لألغذية يالزراعة، يتدد التحدايت امل تبطة ابلقدرة على احلصاااو   تتيحها

املوارد الوراثية لألغذية يالزراعة ياسااتخدامها املسااتدام يتقاساا  املنافع الناشاائة  صااون ابلنساابة إىل هتاتداعياعليها ياسااتخدامها ي 
 . "معلومات التسلسل ال قمية"يتعلق ابلعمل املقبل بشأن ا م يف اتإىل تقدمي توجيه ةمدعو يإن مجاعة العمل  عنها.
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  املناخ والتكيف معهدور املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري -8
 

  مع تغري املناخ نظمة إعداد دراساااااااااااااة تديد نطاق بشاااااااااااااأن دير املوارد الوراثية لألغذية يالزراعة يف التكيّ إىل املطلب  اهليئة 
، مبا يشاااااااامل الفةوات املع فية، مع م اعاة التقاري  اخلاصااااااااة املقبلة بشااااااااأن النظ  األرضااااااااية يالبح ية آاثره يطأة يالتخفي  من

الصااااااادرة عن اهليئة احلكومية الديلية املعنية بتغري املناخ يمصااااااادر أخ   ذات صاااااالة، مع تضاااااامني أم لة مسااااااتمدة من مناطق 
التابعة هلا اساااااتع اض الدراساااااة، يإذا اتضاااااح هلا يجو  إج ا  تقيي   مجاعات العمليطلب  اهليئة إىل  يقطاعات ف عية تتلفة.

 6يالزراعة، تقدمي إرشادات للهيئة بشأن تنفيذ هذا التقيي .عامل  لدير املوارد الوراثية لألغذية 
 
بعنوان  تديع الدراسااةإىل نظمة يالشاا  ا ، املابلتعاين مع الوحدات املعنية يف يئة ي اسااتةابة لطلب اهلاألمانة، عمدت ي 

دراسااااااااااااااات ابالسااااااااااااااتناد إىل  2015ال  أعدت يف عام  7،أديار املوارد الوراثية لألغذية يالزراعة –التأقل  مع تغري املناخ 
النسااااااااخة أعدت ي  2013.8يف عام  هيئةا للديرة العادية ال ال ة عشاااااااا ة للبتكلي  من األمانة تضااااااااري  أج ي  مواضاااااااايعية 

الوثيقة ) آاثره يطأةدير املوارد الوراثية لألغذية يالزراعة يف التكي  مع تغري املناخ يالتخفي  من للدراسااة بعنوان ا دثة 
CGRFA/WG-PGR-10/21/7/Inf.1)،   مجاعة العمل.ستع ضها تلك 

 
 تستع ض إعداد تقيي  عامل  قط ي، لك  يشمل األمانة إعداد مش يع خطة عمل، مبا يئة إىل يابإلضافة إىل ذلك، طلب  اهل

تغري املناخ ياملوارد  بعنوانيميكن االطالع على مشااااا يع خطة العمل يف الوثيقة  9.القادمةيف ديراهتا مجاعات العمل التابعة هلا 
يف جما  أنشااااااااااااطة املنظمة بعنوان الوثيقة بينما تقدم  (.CGRFA/WG-PGR-10/21/7الوثيقة ) الوراثية لألغذية يالزراعة

تغري املناخ، يف سياق املتعلقة ب(  ة عامة عن أنشطة املنظمة CGRFA/WG-PGR-10/21/7/Inf.2الوثيقة ) تغري املناخ
 10. املناخة األغذية يالزراعة اخلاّصة بتغرُي اسرتاتيةية منظم

 
استعراض العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية من أجل صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -9

 واستخدامها املستدام
 

التكنولوجيات البيولوجية من لعمل يف جما  لاساااااتع اض ينإ ب سم  عمل اهليئة املتعدد السااااانوات لديرهتا القادمة على إج ا  
 11.أجل صون املوارد الوراثية لألغذية يالزراعة ياستخدامها املستدام

 

                                        
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  29الفق ة   6
7  e.pdf3866i-a/3http://www.fao.org/ 
 57-53رق   نظ  أيراق الدراسة األساسيةا  8
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  30الفق ة   9

10  EN.pdf7175en/I7175i/3http://www.fao.org/ 
 1امل فق ياي، امللحق ، Report/19/17-CGRFA الوثيقة  11

http://www.fao.org/3/a-i3866e.pdf
http://www.fao.org/3/i7175en/I7175EN.pdf
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تطبيق ة بعنوان العادية اخلامسااة عشاا  هتا دير ع ضاا  على اهليئة يف تديع الوثيقة ال  يئة، اسااتةابة لطلب اهلتول  األمانة، ي 
يتقدم  12.البيولوجية من أجل صااااااااون املوارد الوراثية لألغذية يالزراعة ياسااااااااتخدامها على  و مسااااااااتدام تيإدماج التكنولوجيا

 سااتداماملياسااتخدامها  يالزراعة لألغذيةصااون املوارد الوراثية لالبيولوجية  تالتكنولوجيا يف جما لعمل اسااتع اض ابعنوان لوثيقة ا
، ال سااااااااااااايماااا يف ماااا  إ نظماااةالفنياااة ال  تقوم هباااا امل ألنشاااااااااااااطاااةموجز ا ل (CGRFA/WG-PGR-10/21/8لوثيقةةة )ا

التابعة للهيئة بشاااأن تطبيق  يمجاعات العمل نظمةالبيولوجية يتساااتع ض العمل ذي الصااالة الذي تضاااطلع ب  امل تالتكنولوجيا
، لك  مساااااااااااااتدامياساااااااااااااتخدامها على  و البيولوجية من أجل صاااااااااااااون املوارد الوراثية لألغذية يالزراعة  تيإدماج التكنولوجيا

تشمل ابلتايل ، ي 2020تش ين األي  أ توب /  إىل 2014متوز يوليو/ يمتتد الفرتة املشمولة ابلتق ي  من تستع ض  مجاعة العمل. 
  فرتة السنوات الس  األخرية ال  مل يشملها التق ي  السابق.

 
ذات الصااااااااااااالااة البيولوجيااة  تالتكنولوجيااايف  ةالتطورات األخري  يف الوثيقااة بعنوانالتقنيااة ساااااااااااااتةاادات امليميكن االطالع على 

-CGRFA/WG-PGRالوثيقةةة ) املساااااااااااااتااادام اساااااااااااااتخااادامهااااصاااااااااااااوهناااا ي يالزراعاااة ي بتوصاااااااااااااي  املوارد الوراثياااة لألغاااذياااة 

10/21/8/Inf.1.) 
 

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

اهليئة من أمينها إعداد يثيقة عن اخليارات املتاحة تتضااااااااااااامن تتل  اخليارات )يتداعياهتا املالية( لتنظي  عمل اهليئة  طلب 
 من أجل  13بني الديرات يف املستقبل، لك  تنظ  فيها مجاعات العمل ياهليئة يف ديراهتا املقبلةخال  فرتة ما 

 
يالزراعة بصاااااورة متساااااقة يمتكاملة يمتناغمة، مبا يف ذلك املوارد الوراثية من معاجلة مساااااألة التنوع البيولوج  لألغذية  (1)

 الكائنات احلية الدقيقة يالالفقارايت؛
يالبحع يف  يفية تعزيز التنساااااااايق يالتواصاااااااال بني مجاعات العمل التابعة للهيئة من أجل التوعية ابملسااااااااائل القطاعية  (2)

 14اعية املشرت ة للتعاط  على  و فعا  مع مهمة اهليئة يأهدافها.الف عية يتعزيز االتساق بشأن املسائل القط
 

-CGRFA/WG-PGRالوثيقة ) إمكانية إعادة تنظي  عمل اهليئة املساااااااااااااتقبل  يف ما بني الديراتبعنوان  ،يتقدم الوثيقة

 العمل.مجاعة نظ  فيها املتاحة لك  تعامة عن اخليارات ،  ة (10/21/9
  

                                        
 .CGRFA-7/15/15 الوثيقة  12
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  97الفق ة   13
14  mission/ar-http://www.fao.org/cgrfa/overview/vision. 

http://www.fao.org/cgrfa/overview/vision-mission/ar
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 والصكوك الدوليةتقارير املنظمات  -11
 

تعاااين ، (CGRFA/WG-PGR-10/21/10الوثيقةةة ) التعاااين مع املنظمااات يالصاااااااااااااكو  الااديليااةبعنوان  تتناااي  الوثيقااة
-CGRFA/WG-PGRالوثيقة ) املنظمات يالصااااااكو  الديلية تقاري  بعنوان الوثيقةتوي . يتاالعمل مع شاااااا  ائه جمموعة

10/21/10/Inf.1 )املنظمات يالصكو  الديلية.من الواردة تقاري  على ال 
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 األول رفقامل
 اجلدول الزمين املؤقت

 
 التاريخ
 والوقت

البنةد على 
جدول 
 األعمال

 وثيقة العمل العنوان

 الصباحية الفرتة، 2021يونيو/حزيران  22الثالاثء، 

10 00 – 
13 00 

  انتخا  ال ئيث يسئب )نوا ( ال ئيث ياملق ر 1
 CGRFA/WG-PGR-10/21/1 ياجلدي  الزم اعتماد جدي  األعما   2

CGRFA/WG-PGR-10/21/1 
Add.1 Rev.1 

 CGRFA/WG-PGR-10/21/2 تنفيذ خطة العمل العاملية ال انية للموارد الوراثية النباتية لألغذية يالزراعة 3 

 CGRFA/WG-PGR-10/21/2.1 صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية يالزراعة يف موقعها يإدارهتا داخل املزرعة  3-1 

 CGRFA/WG-PGR-10/21/2.2 للموارد الوراثية النباتّية لألغذية يالزراعةمعايري بنو  اجلينات تنفيذ  3-2 

 فرتة بعد الظهر ،2021يونيو/حزيران  22الثالاثء، 
14 30 – 
17 30 

 CGRFA/WG-PGR-10/21/3 حالة سياسات البذير ياجتاهاهتا 4

 CGRFA/WG-PGR-10/21/4 ال الع عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية يالزراعة يف العاملالتق ي  إعداد  5

 الفرتة الصباحية، 2021يونيو/حزيران  23 ،األربعاء

10 00 –  
13 00 

 CGRFA/WG-PGR-10/21/5 احلصو  على املوارد الوراثية النباتية لألغذية يالزراعة يتقاس  منافعها 6

 CGRFA/WG-PGR-10/21/6 معلومات التسلسل ال قمية" عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية يالزراعة" 7

دير املوارد الوراثية النباتية لألغذية يالزراعة يف التخفي  من يطأة تغري املناخ  8 
 يالتكي  مع 

CGRFA/WG-PGR-10/21/7 

 فرتة بعد الظهر، 2021يونيو/حزيران  23 ،األربعاء

14 30 – 
17 30 

استع اض العمل يف جما  التكنولوجيات البيولوجية لصون املوارد الوراثية  9
 لألغذية يالزراعة ياستخدامها املستدام

CGRFA/WG-PGR-10/21/8 

 CGRFA/WG-PGR-10/21/9 اخليارات املتاحة لتنظي  عمل اهليئة يف املستقبل يف ما بني الديرات 10 

 CGRFA/WG-PGR-10/21/10 يالصكو  الديليةتقاري  املنظمات  11 

  ما يستةد من أعما  12 

 فرتة بعد الظهر، 2021يونيو/حزيران  24 ،اخلميس

14 30 – 
17 30 

  اعتماد التق ي  12
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 الثاين رفقامل
الوراثية العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد ماعة جل جلسات افرتاضيةعقد اإلجراءات اخلاصة ل

 العاشرة ايف دورهت ةبصفة استثنائي النباتية لألغذية والزراعة
 
جلماعة العمل الفنية احلكومية الديلية العاش ة  لديرةعلى ا ةاست نائيه الوثيقة بصفة نة يف هذتنطبق اإلج ا ات املبيّ  -1

 19- وفيد  احتوا  جائحةاملتخذة هبدف يف ضااااااااااااااو  التدابري )مجاعة العمل( املعنية ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية يالزراعة 
مجاعة ال يشااكل اعتماد هذه اإلج ا ات سااابقة ألساااليب عمل ي . لعقد هذه الديرةافرتاضاا  ما يرتتب عنها من أساالو  ي 

 .اجتماعاهتا القادمةيف  )اهليئة( املوارد الوراثية لألغذية يالزراعةالعمل أي أي جهاز اثنوي اتبع هليئة 
 
 ظائف مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةو 
 
 تقوم مجاعة العمل، على  و ما هو منصوص علي  يف نظامها األساس ، مبا يل   -2
 

 تية لألغذية يالزراعة اسااااااتع اض األيضاااااااع يالقضااااااااي امل تبطة ابلتنوع البيولوج  الزراع  يف جما  املوارد الوراثية النبا
 يإسدا  املشورة يرفع توصيات للهيئة بشأن هذه املسائل؛

  ي ع التقّدم ا  ز يف تنفيذ ب سم  عمل اهليئة يف جما  املوارد الوراثية النباتية لألغذية يالزراعة ي ذلك أية مسائل
 أخ   تيلها اهليئة إىل مجاعة العمل؛

  ها.تقدمي تقاري  إىل اهليئة عن أنشطتي 
 
 على أن تنهض مجاعة العمل هبذه الوالية، سُتسند إليها اهليئة مهام حمددة. اح ص  ي  -3

 
على أي تغيري ابلنسااااابة إىل أي يظيفة من ماعة العمل جلعاشااااا ة ال ينطوي األسااااالو  االفرتاضااااا  لعقد الديرة الي  -4

 ه.أعالاملبّينة مجاعة العمل يظائ  

 
 إجراء املداوالت

 
مجاعة أعضااا  تمتع ساايي . Zoomمنصةة ن خال  عاشاا ة جلماعة العمل مالعامة للديرة السااُتعقد مجيع اجللسااات  -5

قدرهت  على رؤية مبا يكفل ، Zoomداخل منصة يالقدرات وصو  الإمكانية بون على قدم من املساياة بنفث  اقاملي العمل 
 .مجاعة العمل يمتّكن اآلخ ين من رؤيته  يإلقا  بياست أماميف االجتماع االفرتاض  شار ني امل
 
 .Zoom( يف منصاااااة Raise Handم يظيفة رفع األيدي )اساااااتخدعن ط يق ا طلب الكلمةلمشاااااار ني يجيوز ل -6

 ملشار ني إىل إلقا  بياسهت .ال قائمة ابملتحدثني سيستخدمها ال ئيث لدعوة يشكمكِّن ذلك من تيسي
 
 .CGRFA/WG-PGR-10/21/1/Inf.1يف الوثيقة  العملمجاعة أبعضاء يت د قائمة  -7
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 عاش ة جلماعة العمل. لديرة الامتاحة جبميع اللغات الس  للمنظمة خال   خدمات الرتمجة الفوريةستكون ي  -8
 
يضاااا يرة تبساااايا اإلج ا ات ماعة العمل جلعاشاااا ة عتمد لعقد الديرة الينظ  ا إىل األساااالو  االفرتاضاااا  الذي ساااايُ  -9

ن على و ع املشاااار شاااة  يرة الساااتكما  مجيع البنود املدرجة على جدي  األعما ، لضااامان ما يكف  من الوق  خال  الدي 
يسااااااااااااااعي ا إىل . اإلقليمية مخث دقائقا موعات تتعد  مداخالت يعلى أاّل ثالث دقائق،  ال تتجاوزخالت ادمبالقيام 

 إقليمية. ة عن  ل جمموعةبالبياست ابلنياتعظي   فا ة اإلج ا ات، ُيشةع بشكل خاص إلقا  

 
ا على ي  -10 من خطية يطلب من مجيع املشاااااار ني تقدمي نسااااا   إعداد التق ي ،ي فورية لرتمجة الخدمات ا تيساااااريح صااااا 

 إرساااااااا  البياست إىليينبغ  قبل انعقاد الديرة العاشااااااا ة أي يف أق   يق  ممكن بعد ذلك. مجاعة العمل بياسهت  إىل أمانة 
 . PGRFA@fao.org-ITWG  العنوان التايل

 
يلكن ينبغ  لتباد  املعلومات.  Zoomمنصةةةةة  داخل (Chat) وظيفة الدردشةةةةةاساااااتخدام  نيلمشاااااار ل يجيوز -11

 عند إعداد تق ي  االجتماع.م اعاهتا عن اآلرا  ال  ينبغ  ه  شفبشكل اإلع ا  الديرة خال  

 
 جدول األعمال واجلدول الزمين والواثئق

 
 15ماعة العمل.ا للممارسة املتبعة على املوقع اإللكرتيين جلالديرة يإاتحتها يفق   واثئقيت  إعداد مجيع  -12
 

قي  تو التوقي  الصااااااايف  أليرياب الوساااااااطى ) وهالديرة العاشااااااا ة جلماعة العمل على  قاملنطقة املطبّ توقيت يإن  -13
كان مسااايكون ، ي األغذية يالزراعة لألم  املتحدة نظمةال ئيسااا  ملق  يف املاملنطقة ا التوقي  توقي  هذييعت  (. 2ينتش+  غ

 . ضور املشار ني فعلي ااجتماع ا االجتماع  ما لو  ان 
 

ا، صباح   00 13إىل الساعة  00 10الساعة  منالعاش ة جلماعة العمل الديرة مواعيد انعقاد جلسات كون ستي  -14
تعقد ، األي  يال اين من الديرة. ييف اليوم ال الع ني  اليومخال بعد الظه  17.30إىل الساااااااااااااااعة  14.30يمن الساااااااااااااااعة 

 ما مل يتق ر خالف ذلك.، 17.30إىل الساعة  14.30الساعة من  فرتة بعد الظه جلسة 
 

خال  عشاااااااا  دقائق يف أي يق  تصاااااااال مدهتا إىل  قصاااااااارية اساااااااارتاحةفرتة إىل  ةدعو مجاعة العمل ال ئيث جيوز لي  -15
 لسة.اجل
 

املبّينة يف هذه املذ  ة، يف ما يتعلق جبدي  األعما  ياجلدي  الزم  مجاعة العمل  عملأسةةةةةاليب سااااااتطبق مجيع ي  -16
 متاشي ا مع املمارسة املتبعة.ماعة العمل جلعاش ة يالواثئق، على الديرة ال

                                        
15  pgr/itwg/10th/en-themes/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/core. 

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

 
عن ط يق ال يد  املشاااااااااار نيمجيع على الديرة الذي سااااااااايعّم  إعداد مشااااااااا يع تق ي  ر مجاعة العمل يتوىل مق ّ سااااااااا -17

ل التق ي  توافق . يسيسةّ 13.30الساعة عند يف اليوم ال الع لكرتينية جلماعة العمل صفحة اإلالعلى يسيتاإل  اإللكرتيين
 .لة املعتمدة يف هذه الديرة ياملع يضة يف هذه املذ  ةاملعدّ األساليب بشأن مجاعة العمل آرا  
 

، على ايحماضااااااا هديرة هذه املذ  ة، يف ما يتعلق بتقاري  الاملبّينة يف عمل المجاعة ساااااااتطبق مجيع أسااااااااليب عمل ي  -18
 .متاشي ا مع املمارسة املتبعةعاش ة جلماعة العمل الديرة ال

 


