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 ؛(QRالسريعة )ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز 
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
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A 

 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة

 من جدول األعمال المؤقت 1البند 

 الدورة العادية السابعة عشرة

 2018 شباط/فبراير 22-18، روما

 جدول األعمال المؤقت
 
 الزمينواجلدول اعتماد جدول األعمال  -1

 المسائل القطاعية المشتركة
 دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية -2
 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها -3

 تقاسم منافعهاو فريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين باحلصول على املوارد لتقرير الدورة الرابعة  3-1
 السمات املميزة واملمارسات احملددة ملختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 3-2

 معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" -4
 والتكيف معهدور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ  -5
 التغذية واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة -6

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 التنوع البيولوجي -7

 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل 7-1
  زراعةاملعنية بالتنوع البيولوجي لألغذية وال الوطنية التنسيقجملموعة جهات تقرير االجتماع األول  7-2
 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملاالحتياجات واإلجراءات املمكنة رًدا على  7-3
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 املوارد الوراثية املائية -8
لوراثية املائية اموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخص              ص              ة املعنية باملوارد جملتقرير الدورة الثانية  8-1

 لألغذية والزراعة
 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل 8-2
 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملاخليارات املتاحة ملتابعة  8-3

 املوارد الوراثية النباتية -9

 غذية والزراعةاحلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألتقرير الدورة التاسعة جلماعة العمل الفنية  9-1
 تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 9-2
 حالة السياسات اخلاصة بالبذور واجتاهاهتا 9-3
 ذية والزراعة يف العاملحالة املوارد الوراثية النباتية لألغ التقرير الثالث عنإعداد  9-4

 املوارد الوراثية احلرجية -10
 تقرير الدورة اخلامسة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية 10-1
 تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها 10-2
 حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل الثاين عن التقريرإعداد  10-3

 املوارد الوراثية احليوانية -11
لألغذية  يوانيةاحلتقرير الدورة العاشرة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية  11-1

 والزراعة
 تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 11-2

 املوارد الوراثية من الكائنات احلّية الدقيقة والالفقاريات -12
ت يف جمال االستخدام املستدام للموارد الوراثية من الكائناالعمل املستقبلي املشاورة بشأن عن تقرير  12-1

  احلّية الدقيقة والالفقاريات لألغذية والزراعة وصوهنا
يات املستدام للموارد الوراثية من الكائنات احلّية الدقيقة والالفقار العمل املستقبلي يف جمال االستخدام  12-2

 لألغذية والزراعة وصوهنا
 لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة االستراتيجيةالخطة 

 تقرير مرحلي واستعراض اخلطة -13
 والمنظمات الدولية الصكوكالتعاون مع 

 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية -14
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 األخرى المسائل
 ما يستجد من أعمال -15
 موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الثامنة عشرة للهيئة -16
 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر -17
 اعتماد التقرير -18


