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 وثائق العمل والمعلومات

 CGRFA/WG-PGR-10/21/1 جدول األعمال المؤقت

 CGRFA/WG-PGR-10/21/1 جدول األعمال التفصیلي والجدول الزمني المؤقتان
Add.1 Rev.1 

لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة  النظام األساسي
یة لألغذیة والزراعة، واألعض�������اء  بات یة الن بالموارد الوراث

 المنتخبون في الدورة العادیة السابعة العاشرة للھیئة
CGRFA/WG-PGR-10/21/1/Inf.1

 CGRFA/WG-PGR-10/21/1/Inf.2 قائمة الوثائق
Rev.1

 CGRFA/WG-PGR-10/21/1/Inf.3مذكرة إعالمیة للمشاركین

تنفیذ خطة العمل أنش������طة منظمة األغذیة والزراعة لدعم 
CGRFA/WG-PGR-10/21/2 العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

تعزیز التعاون بین نظم المعلومات العالمیة الخاص��ة بالموارد 
CGRFA/WG-PGR-10/21/2/Inf.1 الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

الوراثیة النباتیة باتجاه وض����ع إطار عالمي لص����ون الموارد 
CGRFA/WG-PGR-10/21/2.1 لألغذیة والزراعة في موقعھا الطبیعي وإدارتھا في المزرعة

لدولی�ة األولى المتع�ددة أص������ح�اب  تقریر موجز عن الن�دوة ا
 CGRFA/WG-PGR-10/21/2.1/Inf.1 المصلحة عن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

الجینات للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة تنفیذ معاییر بنوك 
 CGRFA/WG-PGR-10/21/2.2 والزراعة

مش�����اریع األدلة العملیة لتطبیق معاییر بنوك الجینات للموارد 
CGRFA/WG-PGR-10/21/2.2/Inf.1 الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 CGRFA/WG-PGR-10/21/3 آثار السیاسات والقوانین واللوائح الخاصة بالبذور

أثر تنفیذ التش������ریعات الخاص������ة بالبذور على تنوع الموارد 
CGRFA/WG-PGR-10/21/3/Inf.1 الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة 

إع��داد التقریر الث��ال��ث عن ح��ال��ة الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة 
CGRFA/WG-PGR-10/21/4 لألغذیة والزراعة في العالم 

التق��اریر القطری��ة للتقریر الث��ال��ث عن ح��ال��ة الموارد إع��داد 
CGRFA/WG-PGR-10/21/4/Inf.1 الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في العالم

الحص����ول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاس����م 
CGRFA/WG-PGR-10/21/5 منافعھا: استعراض وتوقعات

الموارد الوراثیة إس���ھامات األعض���اء بش���أن الحص���ول على 
CGRFA/WG-PGR-10/21/5/Inf.1 لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا
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مسودة الدراسة االستقصائیة بشأن التدابیر القطریة الخاصة 
بالحص����ول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاس����م 
منافعھا التي تراعي السمات الممیزة للموارد الوراثیة لألغذیة 

 والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھاوالزراعة 
CGRFA/WG-PGR-10/21/5/Inf.2 

"معلومات التس������لس������ل الرقمیة" بش������أن الموارد الوراثیة 
 CGRFA/WG-PGR-10/21/6 فرص االبتكار والتحدیات والتداعیاتلألغذیة والزراعة: 

 CGRFA/WG-PGR-10/21/7 تغیر المناخ والموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة 
الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في التكیف مع تغیر دور 

 CGRFA/WG-PGR-10/21/7/Inf.1  المناخ والتخفیف من وطأة آثاره

 CGRFA/WG-PGR-10/21/7/Inf.2 أنشطة منظمة األغذیة والزراعة في مجال تغیر المناخ
اس��تعراض العمل في مجال التكنولوجیات البیولوجیة لص��ون 

 CGRFA/WG-PGR-10/21/8 الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة واستخدامھا المستدام 

التطورات األخیرة في التكنولوجیات البیولوجیة ذات الص�����لة 
ھا  یة لألغذیة والزراعة وص������ون بتوص������یف الموارد الوراث

 واستخدامھا المستدام
CGRFA/WG-PGR-10/21/8/Inf.1 

إمك��انی��ة إع��ادة تنظیم عم��ل الھیئ��ة المس������تقبلي في م��ا بین 
 CGRFA/WG-PGR-10/21/9 الدورات

 CGRFA/WG-PGR-10/21/10 التعاون مع المنظمات والصكوك الدولیة
 CGRFA/WG-PGR-10/21/10/Inf.1 تقاریر المنظمات والصكوك الدولیة 

 


