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 وثائق العمل
 

CGRFA/WG-PGR-9/18/1 Rev.1 جدول األعمال املؤقت 

CGRFA/WG-PGR-9/18/1Add.1 
Rev.2 (English only) 

 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املؤقتان

CGRFA/WG-PGR-9/18/2 Rev.1  العاملية الثانية أنشطططططططط ة منظمة األغذية والزراعة لدعخ تنفيذ خ ة العمل
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-9/18/3  حططالططة ت وير النظططام العططاملي للمعلومططات وارنططذار املبكر بشططططططططططططططط ن املوارد
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-9/18/4  ية لألغذية والزراعة حالة املوارد الوراثية النباتإعداد التقرير الثالث بشططططط ن
 يف العامل

CGRFA/WG-PGR-9/18/5  مشروع املالحظات التفسريية اليت تصف ضمن سياق عناصر احلصول
على املوارد وتقاسططططططططططططخ منااعما السططططططططططططمات املميزة للموارد الوراثية النباتية 

 لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-9/18/6 Rev.1  لتقصططططططي احلقائق بشطططططط ن اسططططططتعراة مسططططططودة الدراسططططططة االسططططططتكشططططططااية
 "معلومات التسلسل الرقمية" بش ن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-9/18/7  مشروع خ ة العمل بش ن االستخدام املستدام للموارد الوراثية لألغذية
 والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالاقاريات وصوهنا

CGRFA/WG-PGR-9/18/8  اخل ة االسرتاتيجية املراجعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مشروع
(2018-2027) 

CGRFA/WG-PGR-9/18/9 التقارير الواردة من املنظمات والصكوك الدولية 

 
 الوثائق المعروضة لإلحاطة

 
CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.1 Rev.1 مذكرة إعالمية للمشاركني 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.2  النظام األسطططططططاسطططططططي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واألعضططططططططططاا واألعضططططططططططاا املناوبون الذين 

 انتخبتمخ اهليئة يف دورهتا السادسة عشرة العادية

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.3 هاتيسري تنفيذ املعايري اخلاصة ببنوك اجلينات ورصد 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.4  مشططططروع اخل وت التوجيمية ال وعية لصططططون األصططططنالياألنواع األصططططلية
 لدى املزارعني واستخدامما املستدام على املستوى الوطين
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CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.5 Rev.1  إقامة الشططططططططططططططبكات العاملية ردارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 ةداخل املزرع

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.6  إقامة الشبكات العاملية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف
 موقعما

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.7  اسططتعراة حالة واهاهات السططياسططات اخلاصططة بالبذور والقوانني اخلاصططة
 بالبذور

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.8  منوذج راع التقارير لرصططططططططد تنفيذ خ ة العمل الصططططططططيةة املنق ة ملسططططططططودة
 العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.9  حططالططة املوارد الوراثيططة النبططاتيططة إعططداد التقططارير الق ريططة للتقرير الثططالططث عن
 لألغذية والزراعة يف العامل

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.10 Rev.1  مسامهات األعضاا واملراقبني بش ن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية
 والزراعة وتقاسخ منااعما

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.11  نتائج حلقة العمل الدولية عن احلصططططططططططططططول على املوارد الوراثية لألغذية
 والزراعة وتقاسخ منااعما

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.12 Rev.1 الدولية بش ن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية  جمريات حلقة العمل
 والزراعة وتقاسخ منااعما

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.13  احلصططططططططططططططول على املوارد الوراثيططة لألغططذيططة والزراعططة وتقططاسططططططططططططططخ منططااعمططا 
 نتائج املسح

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.14  مسطططططططودة الدراسطططططططة االسطططططططتكشطططططططااية لتقصطططططططي احلقائق بشططططططط ن "معلومات
 التسلسل الرقمية" بش ن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.15 تقرير اجلماعة االستشارية للب وث الزراعية الدولية 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.16 تقرير الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.17 تقرير االحتاد الدويل للبذور 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.18 تقرير االحتاد الدويل حلماية األصنال النباتية اجلديدة 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.19 تقرير املعاهدة الدولية بش ن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.20 القائمة باملندوبني واملراقبني 

CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.21 القائمة بالوثائق 

 


