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 وثائق العمل
 

CGRFA-16/17/1 جدول األعمال املؤقت 
CGRFA-16/17/2 

 Rev.1 
 انجدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املؤقت

CGRFA-16/17/3  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملإعداد 
CGRFA-16/17/4  االحتياجات واإلجراءات املمكن اختاذها –التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
CGRFA-16/17/5  مستوى الوعي بدور املوارد الوراثية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذيةخيارات لرفع 
CGRFA-16/17/6 باحلصول على املوارد وتقاسم  املعين تقرير الدورة الثالثة لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني

 منافعها
CGRFA-16/17/7 ي للحصعول على ري التنفيذ احمللوضعع العنارعر اخلارعة بالقااعات الفرعية حتديدات لتيسع

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسععععم منافعها بالنسععععبة إىل طتلا القااعات الفرعية
 للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

CGRFA-16/17/8 استعراض برنامج العمل بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
CGRFA-16/17/9 تالتاورات والتحديات واملؤشرات للموارد الوراثية لألغذية والزراعة: الغايا 

CGRFA-16/17/10  تقرير الدورة األوىل جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصعععععععععععصعععععععععععة املعنية باملوارد
 الوراثية املائية لألغذية والزراعة

CGRFA-16/17/11  املائية لألغذية والزراعة يف العاملإعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية 
CGRFA-16/17/12  تقرير العدورة التعاسععععععععععععععععة جلمعاععة العمعل الفنيعة احلكوميعة العدوليعة املعنيعة بعاملوارد الوراثيعة

 لألغذية والزراعة احليوانية
CGRFA-16/17/13 حالة تنفيذ خاة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 
CGRFA-16/17/14  اض خاة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةاستعر 
CGRFA-16/17/15 ة تقرير الدورة الثامنة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتي

 لألغذية والزراعة
CGRFA-16/17/16  ية والزراعةلألغذحالة تنفيذ خاة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية 
CGRFA-16/17/17  التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملحالة إعداد 
CGRFA-16/17/18 تقرير الدورة الرابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية 
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CGRFA-16/7/19 املسعععععععتدام  واسعععععععتخدامها ة العمل العاملية لصعععععععون املوارد الوراثية احلرجيةحالة تنفيذ خا
 وتنميتها

CGRFA-16/17/20  ررعععععد تنفيذ خاة العمل العاملية لصعععععون املوارد الوراثية احلرجية واسعععععتخدامها املسعععععتدام
 وتنميتها

CGRFA-16/17/21 دامها واسعععععععععععتخ حالة عمل اهليئة بشعععععععععععأن رعععععععععععون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات
 املستدام

CGRFA-16/17/22 يجية هليئة ومسععودة اخلاة االسعع ات اسععتعراض تنفيذ برنامج عمل اهليئة املتعدد السععنوات
 ( 2027-2018املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )

CGRFA-16/17/23 
 

 فاءتهكمجع األموال من أجل العمل يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وزيادة  

CGRFA-16/17/24 
Rev.1 

 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية

 
CGRFA-16/17/25 التعاون مع املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 
 وثائق معروضة لإلحاطة

 
CGRFA-16/17/Inf.1 Information note for participants 
CGRFA-16/17/Inf.2 النظام األساسي هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
CGRFA-16/17/Inf.3 الالئحة الداخلية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
CGRFA-16/17/Inf.4  ية النباتية باملوارد الوراث النظام األسععععععععاسععععععععي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية

  يف الدورة العادية اخلامسة عشرة للهيئةنيلألغذية والزراعة واألعضاء املنتخب
CGRFA-16/17/Inf.5 احليوانية  املعنية باملوارد الوراثية النظام األسعععععععاسعععععععي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية

 لعادية اخلامسة عشرة للهيئة يف الدورة انيلألغذية والزراعة واألعضاء املنتخب
CGRFA-16/17/Inf.6 احلرجية  املعنية باملوارد الوراثية النظام األسععععععععاسععععععععي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية

 ةعشرة للهيئ اخلامسة يف الدورة العادية نيواألعضاء املنتخب لألغذية والزراعة
CGRFA-16/17/Inf. 7  ية الفنية احلكومية الدولية املخصععصععة املعنية باملوارد الوراثالنظام األسععاسععي جلماعة العمل

لعادية اخلامسة  يف الدورة اني املنتخبنيواألعضاء واألعضاء املناوب املائية لألغذية والزراعة
 عشرة للهيئة

CGRFA-16/17/Inf.8 Statement of competence and voting rights submitted by the European 

Union (EU) and its Member States (MS) 
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CGRFA-16/17/Inf.9 Submissions by international organizations on biodiversity for food and 

agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.10 The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture (Draft) 

CGRFA-16/17/Inf.11.1 Report of the informal regional consultation on the state of Africa's 

biodiversity for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.11.2 Report of the informal regional consultation on the state of Asia's 

biodiversity for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.11.3 Report of the informal regional consultation on the state of Europe's and 

Central Asia's biodiversity for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.11.4 Report of the informal regional consultation on the state of biodiversity 

for food and agriculture in Latin America and the Caribbean 

CGRFA-16/17/Inf.11.5 Report of the informal regional consultation on the state of the Near 

East's and North Africa's biodiversity for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.11.6 Report of the informal regional consultation on the state of the Pacific 

Region's biodiversity for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.12 Use and exchange practices, relevant voluntary codes of conduct, 

guidelines and best practices, and/or standards and community protocols 

on access and benefit-sharing specifically addressing genetic resources 

for food and agriculture 
CGRFA-16/17/Inf.13 The State of the World’s Aquatic Genetic Resources for Food and 

Agriculture - Draft Report 

CGRFA-16/17/Inf.14 Report of the First Session of the Committee on Fisheries Advisory 

Working Group on Aquatic Genetic Resources and Technologies 

CGRFA-16/17/Inf.15 Status of Animal Genetic Resources - 2016 

CGRFA-16/17/Inf.16 مسامهات أنواع وسالالت املاشية يف توفري خدمات النظم اإليكولوجية 
CGRFA-16/17/Inf.17.1 ة التقييم املوجز لتنفيذ خاة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع

 2014-2012للف ة 
CGRFA-16/17/Inf.17.2 Assessment of the implementation of the Second Global Plan of Action 

for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2012-2014 

CGRFA-16/17/Inf.18 National level conservation and use of farmers’ varieties/landraces: 

Revised draft voluntary guidelines 

CGRFA-16/17/Inf.19 National level conservation of crop wild relatives and wild food plants: 

Revised draft voluntary guidelines 

CGRFA-16/17/Inf.20 Global networking on in situ conservation and on-farm management of 

plant genetic resources for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.21 Report of the informal multi-stakeholder dialogue on global networking 

on in situ conservation and on-farm management of plant genetic 

resources for food and agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.22 Progress of the International Initiative for the Conservation and 

Sustainable use of Pollinators 

CGRFA-16/17/Inf.23 Progress of the International Initiative for the Conservation and 

Sustainable use of Soil Biodiversity 
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CGRFA-16/17/Inf.24 Measuring progress against the targets of the Strategic Plan 

CGRFA-16/17/Inf.25 Report from the Secretariat of the Convention on Biological Diversity 

CGRFA-16/17/Inf.26 Report from the Global Crop Diversity Trust 

CGRFA-16/17/Inf.27 Report from the International Treaty on Plant Genetic Resources for 

Food and Agriculture 

CGRFA-16/17/Inf.28 قائمة بالوثائق 
 

 وثائق أخرى
 

African Union Practical Guidelines for the Coordinated Implementation of the Nagoya Protocol in 
Africa 

African Union Strategic Guidelines for the Coordinated Implementation of the Nagoya Protocol on 
Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their 
Utilisation 

The Second Report on the State of the World’s Animal Genetic Resources 

The Second Report on the State of the World’s Animal Genetic Resources in brief 

Guidelines: Development of integrated multipurpose animal recording systems  

Voluntary guidelines to support the integration of genetic diversity into national climate change 
adaptation planning  

Elements to facilitate domestic implementation of access and benefit-sharing for different subsectors 
of genetic resources for food and agriculture 

Voluntary guidelines for mainstreaming biodiversity into policies, programmes and national and 
regional plans of action on nutrition 

Voluntary guide for national seed policy formulation 

Individual chapters and their executive summaries of the thematic assessment on pollinators, 
pollination and food production (deliverable 3(a)) 

 موجز لواضعي السياسات عن التقييم املواضيعي حول امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذية

Evaluation of FAO’s Contribution to the Conservation and Sustainable use of Genetic Resources for 
Food and Agriculture 

 
 

 
 
 


