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ويرجى من السادة . املناخ من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :على العنوان التالي
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 لألغذية والزراعة الوراثيةهيئة املوارد 

 من جدول األعمال املؤقت 1البند 

 عشرة الرابعةعادية الالدورة 

 0213 نيسان/أبريل 11 – 15روما، 

 جدول األعمال املؤقت 

 

 جدول األعمال واجلدول الزمين اعتماد -1

 

 برنامج العمل املتعدد السنوات

 

 املسائل املشرتكة بني القطاعات -0
 

 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملعن تقرير الاملسائل الرئيسية وإعداد  0-1

 استعراض الغايات واملؤشرات الدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 0-0

 خريطة الطريق أو برنامج العمل حول تغّير املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 0-3

دراسة احلاجة إىل ترتيبات للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها وآليات  0-4

وضعها، مبا يف ذلك تقرير الدورة األوىل جملموعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد 

 الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

 يسية املتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغذيةسائل الرئاستعراض امل 0-5

 

 املوارد الوراثية احلرجية -3
 

 حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملعن تقرير العرض  3-1
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تقرير الدورة الثانية جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية، مبا يف  3-0

 املتابعةذلك مناقشة خيارات 

 

 املوارد الوراثية احليوانية- 4
 

تقرير الدورة السابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية  4-1

 والزراعة 

 استعراض تنفيذ نتائج إنرتالكن  4-0

 والزراعة يف العامل حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذيةإعداد التقرير الثاني عن  4-3

 

 املوارد الوراثية املائية- 5
 

 حالة املوارد الوراثية املائية يف العاملعداد التقرير عن املرحلة اليت بلغها إ 5-1

 استعراض حتليل سياسة حتديد النطاق 5-0

 

 استعراض املسائل الرئيسية بالنسبة إىل الكائنات احلّية الدقيقة والالفقاريات- 6

 

 الوراثية النباتيةاملوارد - 7
 

السادسة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية تقرير الدورة  7-1

 والزراعة

 خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمتابعة توصيات اهليئة بشأن تنفيذ  7-0

 معايري بنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  7-3

 استعراض التعاون مع املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 7-4

 

 تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات- 8
 

 اتاملوارد البشرية واملالية املتاحة لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنو 8-1

 من أجل تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات  0201-0214اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  8-0

 

 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية

 

 الصكوك واملنظمات الدوليةالتعاون مع  -1
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 عمل اهليئة  أسلوب

 

 ، مبا يف ذلك مناقشة عقد اجتماعات اهليئةاهليئة ومواصفاتها وضع -12

  العمل الفنية احلكومية الدولية مجاعاتتشكيل - 11

 

 املسائل األخرى 

 

 ما يستجد من أعمال  -10

 عشرة للهيئة  اخلامسةموعد ومكان انعقاد الدورة العادية  -13

 انتخاب رئيس الدورة العادية اخلامسة عشرة ونّوابه  -14

 اعتماد التقرير  -15

 


