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 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة
 من جدول األعمال املؤقت 1البند 

 الدورة العادية الثامنة عشرة

 2021أكتوبر/تشرين األول  1 -سبتمرب/أيلول  27

 جدول األعمال املؤقت
 
 واجلدول الزميناعتماد جدول األعمال  -1

 املسائل القطاعية املشرتكة

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية وصحة اإلنسان  دور -2

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه دور -3

 على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها احلصول -4

 تقرير الدورة اخلامسة لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 4-1

 األعمال السابقة واملقبلة بشأن احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها 4-2

 معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" -5

العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية من أجل صــــــــون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واســــــــتخدامها  اســــــــتعراض -6
 على حنو مستدام 

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 البيولوجي التنوع -7

 ين جملموعة جهات االتصال الوطنية املعنية ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةتقرير االجتماع الثا 7-1
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 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملاالحتياجات واإلجراءات املمكنة رًدا على  7-2
 الوراثية املائية املوارد -8

 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملعرض  8-1

 تقرير الدورة الثالثة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  8-2

 مشروع خطة العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  8-3

 الوراثية احلرجية املوارد -9

 الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجيةتقرير الدورة السادسة جلماعة العمل  9-1

 تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها 9-2

 التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملحالة إعداد  9-3

 الوراثية احليوانية املوارد -10

لألغذية يوانية الدورة احلادية عشـــــــــــــــرة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احل تقرير 10-1
 والزراعة

 تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 10-2

 املوارد الوراثية من الكائنات احلّية الدقيقة والالفقار�ت -11

 امللقحات، مبا يف ذلك حنل العسل  11-1

 عوامل املكافحة البيولوجية واملنشطات البيولوجية  11-2

 استعراض العمل بشأن املوارد الوراثية للكائنات احلية الدقيقة والالفقار�ت 11-3

 املوارد الوراثية النباتية -12

 ية ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتقرير الدورة العاشرة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعن 12-1

 تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 12-2

 أتثريات السياسات والقوانني واألنظمة اخلاصة ابلبذور 12-3

 والزراعة يف العامل التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذيةحالة إعداد  12-4

 أسلوب عمل اهليئة 

 تنظيم العمل يف ما بني الدورات يف املستقبل -13
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 التطورات يف املنتد�ت األخرى والتعاون 

 لتطورات يف املنتد�ت األخرى ا -14

 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية -15

 املسائل األخرى

 ليستجد من أعما ما -16

 ومكان انعقاد الدورة العادية التاسعة عشرة للهيئة موعد -17

 الرئيس ونواب الرئيس واملقرر انتخاب -18

 التقرير اعتماد -19


