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  ؛)QR( السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن
 . للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدىن إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه
 www.fao.org املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن

 A 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة

 المؤقت األعمال جدول من 1-6 البند

 عشرة السادسةالدورة العادية 

 2017 فبراير/شباط 3 – يناير/كانون الثاني 30روما، 

 يةالفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحرج تقرير الدورة الرابعة لجماعة العمل
 
 
 دورهتا قبل اجتماعاً  دتعق أن هلا التابعة الدولية احلكومية الفنية العمل مجاعات من األخرية، دورهتا يف اهليئة، طلبت 

 احلرجية لوراثيةا باملوارد املعنية الدولية احلكومية الفنية العمل جلماعة الرابعة الدورة انعقدت وقد عشــــــــــرة. الســــــــــادســــــــــة العادية
 تنفيذ يف أمور، مجلة ضــــــــــــــمن العمل، مجاعة ونظرت .2016 مايو/أيار 12 إىل 10 من الفرتة لخال روما يف العمل) (مجاعة
 واملؤشــــــرات اياتالغ ذلك يف مبا وتنميتها، املســــــتدام واســــــتخدامها احلرجية الوراثية املوارد لصــــــون العاملية العمل خطة ورصــــــد
 احلرجية. الوراثية باملوارد ةخاصـ وطنية اسـرتاتيجيات لوضـع طوعيةال التوجيهية اخلطوط وإعداد احلرجية، الوراثية باملوارد املتعلقة

 الرئيسية البارزة عاملوامل املخرجات ونقحت وراجعت السنوات املتعدد اهليئة عمل برنامج تنفيذ أيضا العمل مجاعة واستعرضت
 اهليئة. فيه تنظر لكي الوثيقة، هذه يف العمل جلماعة الرابعة الدورة تقرير ويرد .2027-2018 للفرتة املقرتحة
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 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

 

 تقرير الدورة الرابعة
 لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية

 المعنية بالموارد الوراثية الحرجية
 

 2016مايو/أيار  12-10روما، إيطاليا، 

 

 

 

 

 

 

 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
  2016روما، 



 

 

 

 

 

 

 

 املعنية باملوارد الوراثية احلرجية الفنية احلكومية الدولية العملجلماعة إّن مجيع الوثائق املعّدة للدورة الرابعة 
 على شبكة اإلنرتنت على العنوان التايل: ةالتابعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة متاح
 

r/a/86904/forestry/org.fao.www://http 

 
 ميكن أيضاً طلب احلصول عليها من:

 أمني مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية
 املعنية باملوارد الوراثية احلرجية

 شعبة السياسات واملوارد احلرجية
 إدارة الغابات

 والزراعة لألمم املتحدة منظمة األغذية
00153 Rome, Italy 

 
  org.fao@FGR-ITWG-FOالربيد اإللكرتوين: 

 

 

 

 

 

 

 
األوصـــــــــاف املســـــــــتخدمة يف هذه الوثيقة وطريقة عرض موضـــــــــوعاهتا ال تعرب عن أي رأى خاص ملنظمة األغذية والزراعة 

 طــاهتــا مــا يتعلق بســــــــــــــل يتعلق بــالوضــــــــــــــع القــانوين ألي بلــد أو إقليم أو مــدينــة أو منطقــة، أو يفمــا  لألمم املتحــدة يف
 أو بتعيني حدودها وختومها.

http://www.fao.org/forestry/86904/ar/
mailto:FO-ITWG-FGR@fao.org
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 احملتوياتبيان 
 

ت  الفقرا
 1 مقدمة -أوالً 

 7-2 الرئيس واملقررافتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونواب  -ثانياً 

 متابعة خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية  -ثالثاً 
 21-8 واستخدامها املستدام وتنميتها

 24-22 احلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها -رابعاً 

 27-25 استعراض برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات -خامساً 

 28 من أعمالما يستجد  -سادساً 

 31-29 البيانات اخلتامية -سابعاً 

 

ت رفقا م  ال

 جدول أعمال الدورة الرابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية -ألف

حلرجية الذين ااألعضاء واألعضاء املناوبون يف مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية  -باء
 انتخبتهم اهليئة يف دورهتا العادية اخلامسة عشرة

الغايات واملؤشرات وأدوات التحقق لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها  -جيم
 املستدام وتنميتها

 احلرجية واستخدامها وتنميتها الغايات واملؤشرات وأدوات التحقق لتقييم حالة صون املوارد الوراثية -دال

وتنميتها،  ستداماملتنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها  لرصداجلدول الزمين  -هاء
 مبا يف ذلك اخلطوات الرئيسية إلعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

 قائمة بالوثائق -واو
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 مقدمة   -الً أوّ 
 
 ا الرابعــةهتــدور  قــدت مجــاعــة العمــل الفنيــة احلكوميــة الــدوليــة املعنيــة بــاملوارد الوراثيــة احلرجيــة (مجــاعــة العمــل)ع -1

 مجاعة العمليف  عضــــــــــــــاءقائمة باألميكن االطالع على . و 2016 أيار/مايو 12إىل  10يف روما، إيطاليا خالل الفرتة من 
نظمة األغذية والزراعة ين ملاإللكرتو وقع املعلى متاحة املندوبني واملراقبني يف حني أن قائمة  باءاملرفق يف واألعضـــــاء املناوبني 

 .1)املنظمة(
 

 والمقررانتخاب الرئيس ونواب الرئيس و افتتاح الدورة    -ثانياً 
 
 باملندوبني واملراقبني.  ،جلماعة العمل الثالثة)، رئيس الدورة فرنسا( Pierre Bouillonب السيد رحّ  -2
 
 املدير العام املســــــــــــاعد إلدارة الغابات، باملندوبني واملراقبني. وشــــــــــــدد ،René Castro Salazarالســــــــــــيد ب رحّ و  -3

خطة العمل ( املوارد الوراثية احلرجية واســــــــــــتخدامها املســــــــــــتدام وتنميتهاخطة العمل العاملية لصــــــــــــون على أن عملية تنفيذ 
ـــة نظراً  العـــامليـــة) ـــاســــــــــــــبـــة من حيـــث التوقيـــت ومهمـــة للغـــاي ـــة املســــــــــــــتـــدامـــةإىل مســــــــــــــــامهتهـــا يف  ال تزال من  خطـــة التنمي

اق باريس، واخلطة مبوجب اتف آثارهالتكّيف مع تغّري املناخ والتخفيف من حّدة اإلجراءات الوطنية املتعلقة بو  ،2030لعام 
رجية بأمهية املوارد الوراثية احلالتوعية مواصلة األعضاء واملراقبني ناشد . و 2020-2011للفرتة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 

  تنفيذ خطة العمل العاملية.املبذولة لاجلهود عزيز وت
 
راقبني. املندوبني واملبهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة)،  ة، أمينIrene Hoffmannالســــــــــــــيدة  تبورحّ  -4

أمانة اجلاري الذي تقوم به لعمل اعرضــت ، و 2030يســاهم يف خطة التنمية املســتدامة لعام يئة وشــددت على أن عمل اهل
باعتبارها الغابات يع اضــــــــمو ذي يتناول الو  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملبشــــــــأن التقرير األول عن اهليئة 

دوبني من منملشـاركة  امسـاعدة مالية دعما قدمته من حكومة أملانيا ملإىل شـكر توّجهت باللعدة قطاعات. و  ةشـاملقضـايا 
 الدورة.يف البلدان النامية 

 
أنه، متاشـــياً مع املادة إىل  Bouillonاملكتب، أشـــار الســـيد األعضـــاء اجلدد يف قبل االنتقال إىل عملية انتخاب و  -5

 الثالثة من النظام األساسي جلماعة العمل، سوف حتّل فرنسا حمّل اململكة املتحدة كعضو يف مجاعة العمل.
 
 . مث انتخبـــــــت هلـــــــا ا) رئيســــــــــــــــــــبوركينـــــــا فـــــــاســــــــــــــو( Sibidou Sinaوانتخبـــــــت مجـــــــاعـــــــة العمـــــــل الســــــــــــــيـــــــد  -6

 ) الــــــــنــــــــرويــــــــج( Kjersti Bakkebø Fjellstad ة) والســـــــــــــــــــــيــــــــدمــــــــالــــــــيــــــــزيــــــــا( Azulita Binti Salim ةالســـــــــــــــــــــيــــــــد
 Randy Johnsonوالســـيد والســـيد حممد علي اهلادي علي (الســـودان) ) الربازيل( Larissa Maria Lima Costaوالســـيدة 

ـــًا للرئيس، وا Hannington Tate ) والســــــــــــــيـــدالواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة(   Fjellstad ةالســــــــــــــيـــدنتخبـــت (فـــانواتو) نواب

 .للدورة مقرراً 
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  .ألف املرفقيف  كما يردواعتمدت مجاعة العمل جدول األعمال   -7
 

ةمتابعة    -ثالثاً  حرجي ال ة  ي وراث ل ا رد  وا م ال صون  ة ل مي لعال ا ل  العم  خطة 
ميتها ن وت م  دا ست الم خدامها  ست  وا

 
ةتنفيذ  حرجي ال ة  ي وراث ل ا موارد  ال صون  ة ل مي لعال ا ل  العم  خطة 

ها ت مي وتن م  دا ست الم خدامها  ست  وا
 
اســــــــــــــتخدامها و  خطة العمل العاملية لصــــــــــــــون املوارد الوراثية احلرجية تنفيذ" بعنواننظرت مجاعة العمل يف الوثيقة  -8

 . 2"وتنميتها املستدام
 
البلدان ناشــدة مبيئة اهلبأن تقوم  وأوصــتبالتقدم احملرز. أقرت باألنشــطة املبلغ عنها و  العمل علماً وأخذت مجاعة  -9

 لتنميـــة املســــــــــــــتـــدامـــةوخطـــة ا ؛العـــامليـــة للمســــــــــــــــامهـــة يف: اإلدارة املســــــــــــــتـــدامـــة للغـــابـــاتمواصــــــــــــــلـــة تنفيـــذ خطـــة العمـــل 
 الغابات، حسب االقتضاء.املتعلقة بوااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة  2030لعام 

 
املعنية ة قليمياإلشــــبكات الدعم، حســــب االقتضــــاء، أن تلى عالبلدان يئة تشــــجع اهلبأن العمل  مجاعة تأوصــــو  -10

 ينيف هذ اإلقليمي التعاونوطيد ســــاهم يف أنشــــطة هذه الشــــبكات لتأن ت، و رجيةواألنواع الغازية احلاحلرجية املوارد الوراثية ب
بالتعاون مع  ،هنســـــــــــــيق تنفيذ خطة العمل العاملية ودعمت مواصـــــــــــــلةيئة من الفاو طلب اهلتكذلك بأن   وأوصـــــــــــــت. لنياجملا

ـــــــدولـيـــــــة ذات  الضــــــــــــــوءمجـــــــاعـــــــة الـعـمـــــــل  تســــــــــــــلـطـــــــ كـمـــــــا  الصــــــــــــــلـــــــة. الشــــــــــــــبـكـــــــات اإلقـلـيـمـيـــــــة واملـنـظـمـــــــات ال
 .لغاباتل يئات اإلقليميةاهلو لمنظمة الغابات التابعة لبني عملها وعمل جلنة صالت على أمهية احلفاظ على ال

 
اتيجية اســـــــــرت بلورة أموال من خارج امليزانية و التماس مواصـــــــــلة يئة من الفاو طلب اهلتأن مجاعة العمل ب وأوصـــــــــت -11

 .اهتنفيذعملية تنفيذ خطة العمل العاملية، وتشجيع اجلهات املاحنة على تقدمي الدعم لالتمويل لدعم 
 

  

                                        
 .FGR-WG/CGRFA-2/14/3الوثيقة   2
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 الغايات والمؤشرات الخاصة بالموارد الوراثية الحرجية
 
 . 3"يةاحلرجاملوارد الوراثية اخلاصة بؤشرات املو مشروع الغايات " بعنواننظرت مجاعة العمل يف الوثيقة  -21
 

 لى حنو، عهاوتنقيح احلرجيةاملوارد الوراثية اخلاصــــــــــــــة بواملؤشــــــــــــــرات غايات ض الااســــــــــــــتعر مجاعة العمل تولت و  -13
يم لرصــــــد الغايات واملؤشــــــرات باعتبارها أدوات تقيهذه يئة اهلعتمد بأن ت توأوصــــــ .دالرفق املو جيمرفق املوارد يف ما هو 

 .تنفيذ خطة العمل العاملية، مع مراعاة طابعها الطوعي
 

 :ما يلي . وطلبت من األمانةلتحققاأدوات أيضا بعض ت مجاعة العمل استعرضو  -14
 

اعة مج، بصـــــــــــيغته املعدلة من قبل ت التحققاأدو لتعليق على مشـــــــــــروع إىل ااالتصـــــــــــال الوطنية جهات دعوة  -
 ؛2016 /حزيرانيونيو 30حبلول العمل، 

ربيد البواســـــــــــــطة ، مجاعة العملأعضـــــــــــــاء على االتصـــــــــــــال الوطنية جهات من  ةرداتعميم مجيع التعليقات الو  -
 ؛ات بشأ�اتوجيهيقدموا فيها و  وانظر يل ،2016 /متوزيوليو 30حبلول  اإللكرتوين،

ائمة منقحة قبإعداد ، مجاعة العملاالتصال الوطنية وأعضاء جهات استنادا إىل التعليقات الواردة من القيام،  -
 .دورهتا املقبلةيف اهليئة وتعتمدها ظر فيها تن، لبأدوات التحقق

 
ماعة اص جباخلعلى املوقع اإللكرتوين ســــــــــيتاح ماعة العمل تقرير الدورة الرابعة جل أنّ إىل العمل  مجاعة توأشــــــــــار  -51

 . إىل األمانة إتاحته يف أقرب وقت ممكن وطلبت 4العمل
 
ية التقارير املرحلتوجيهية إلعداد طوط ن تطلب اهليئة من الفاو إعداد مشــــــــــــــروع خبأالعمل مجاعة  أوصــــــــــــــتو  -61
بأن كذلك   تأوصـو لشـبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية. بالنسـبة إىل ا رفع التقاريرلتوجيهية  خطوطإضـافة إىل  ،لقطريةا

شـــأن مشـــروع بالوســـائل اإللكرتونية، ، بواســـطة االتصـــال الوطنيةجهات العمل و مجاعة الفاو التشـــاور مع من يئة تطلب اهل
 .2017 /آذارمارس 31حبلول قبل وضــــــــــــــعها يف صــــــــــــــيغتها النهائية ، قطريةإلعداد التقارير املرحلية الالتوجيهية اخلطوط 
تضـــــــمن تأن لتقارير، و امتطلبات رفع بالتفصـــــــيل القطرية التوجيهية إلعداد التقارير املرحلية طوط اخلح توضـــــــّ بأن  وأوصـــــــت
بذور ة بالربامج اخلاصـــــوتدجني أشـــــجار الغابات، و ، هارجخاملوقع و الصـــــون يف مصـــــطلحات، مثل يقدم تفســـــريا للمســـــردا 

 .تربيتهاو األشجار 
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 خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجيةرصد تنفيذ 
 واستخدامها المستدام وتنميتها

 
مشـــــــــروع اجلدول الزمين لرصـــــــــد تنفيذ خطة العمل العاملية لصـــــــــون املوارد " بعنوانيف الوثيقة العمل نظرت مجاعة  -17

اجلدول الزمين لرصـــــــــد تنفيذ خطة العمل يئة بأن تعتمد اهل توأوصـــــــــ. 5"الوراثية احلرجية واســـــــــتخدامها املســـــــــتدام وتنميتها
 ).هاء رفقامل(مجاعة العمل ل ن قبمنقحة العاملية، بصيغته امل

 
جلمع املعلومات والبيانات، حســـــــــب  انفســـــــــهحتضـــــــــري لبلدان على اتشـــــــــجع اهليئة بأن العمل مجاعة  أوصـــــــــتو  -81

 يئةهلابأن تطلب  وأوصــــــــــــــت. يف الوقت املناســــــــــــــب التقرير املرحلي القطري األولمن أجل تيســــــــــــــري تقدمي االقتضــــــــــــــاء، 
 ،رحلية القطريةاملتقارير الأقل البلدان منوا، إلعداد امليزانية لدعم البلدان النامية، ال ســــيما  خارجاملنظمة إجياد موارد من من 
مات دعوة الشــــــــبكات اإلقليمية واملنظاهليئة من الفاو طلب تكذلك بأن   وأوصــــــــتيف ذلك من خالل تنمية القدرات. مبا 

 .إىل تقدمي تقرير عن مسامهاهتا يف تنفيذ خطة العمل العامليةاملعنية الدولية 
 

حالة املوارد  الثاين عنلتقرير اغرض ملعلومات اليت ســـــيتم مجعها لتتناول اأن على ضـــــرورة العمل وشـــــددت مجاعة  -19
د الوراثية نفســــــــها، فضــــــــالً عن اجلهود املبذولة يف ســــــــبيل صــــــــون املوار املوارد الوراثية احلرجية حالة  يف العامل احلرجيةالوراثية 

  احلرجية واستخدامها على حنو مستدام وتنميتها. 
 

 وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية لصون الموارد الوراثية الحرجية
 واستخدامها المستدام وتنميتها

 
 وضــــــــع اســــــــرتاتيجيات وخطط عمل وطنية لصــــــــون املوارد الوراثية احلرجية" بعنوانوثيقة يف ال العمل مجاعة نظرت -20

 .6"واستخدامها املستدام وتنميتها
 
خاصــة طنية اســرتاتيجية و وضــع خطوط توجيهية طوعية لعداد يئة من الفاو إطلب اهلتأن ب العملمجاعة  أوصــتو  -12
التوجيهية احلالية اخلطوط مراعاة مع ، و 7مع املخطط املقرتح ياً (اخلطوط التوجيهية الطوعية) متاشــــــــــــــ احلرجيةملوارد الوراثية با

 لخطوط التوجيهيـــــــة الطوعيـــــــةوينبغي ل. حرجيـــــــةصــــــــــــــيـــــــاغـــــــة ســــــــــــــيـــــــاســــــــــــــــــــة و وطنيـــــــة حرجيـــــــة إلعـــــــداد برامج 
هلا . وينبغي يذهاوتنف  إعداد االســـرتاتيجيات الوطنيةاملعنية يفواملنظمات صـــحاب املصـــلحة ألاملشـــاركة الكاملة أن تشـــجع 

 االعتبار.عني بلظروف الوطنية إضافة إىل اشدد على ضرورة أخذ السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية القائمة تأيضا أن 
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 وتقاسم منافعها الحرجيةالموارد الوراثية  لحصول علىا   -رابعاً 
 

ملوارد الوراثية ا وضع العناصر املعنية حتديداً بالقطاع الفرعي للحصول على" بعنوانوثيقة يف ال العمل مجاعةنظرت  -22
 ".8لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

 
مجاعة العمل بأن تقتصر املدخالت املطلوبة من هذه اجلماعة يف ما يتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم  طلبتو  -23

 منـــافعهـــا على اخلربات الفنيـــة املتعلقـــة بـــاملوارد الوراثيـــة احلرجيـــة، مثًال يف مـــا يتعلق ببلورة أوجـــه االســــــــــــــتخـــدام النمطيـــة 
 أو السمات املميزة للموارد الوراثية احلرجية.

 
ص احلصــول على املوارد وتقاســم منافعها وال ســيما خيبعملها خالل الدورات الســابقة فيما  مجاعة العمل وذّكرت -24

8Fبشـــــأن الســـــمات املميزة للموارد الوراثية احلرجية

لدان من قبل البوبشـــــأن جوانب املوارد الوراثية احلرجية اليت جيب مراعاهتا  9
9Fمنافعهالدى التعاطي مع احلصـــــــول على املوارد وتقاســـــــم 

فريق اخلرباء الفنيني والقانونيني  ودعت. على املســـــــتوى الوطين 10
 إىل مراعاة هذا العمل.  (فريق اخلرباء) املعين باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها

 
 استعراض برنامج عمل الهيئة المتعدد السنوات   -خامساً 

 
برنامج العمل املتعدد الســــــــــــــنوات ومشــــــــــــــروع اخلطة اســــــــــــــتعراض تنفيذ "  بعنوانالوثيقة  يف مجاعة العمل نظرت -25

 10F11.")2027-2018االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (

 
ـــالتقـــدم احملرز خالل العقـــد األخري جلهـــة تنفيـــذ بـــتورحّ  -26 ـــامج العمـــل املتعـــدد الســــــــــــــنوات. مجـــاعـــة العمـــل ب  برن

لدورتني لتخطيط الفضــــــــــالً عن  2027-2018لنواتج الكربى واملراحل الرئيســــــــــية املقرتحة للفرتة ا اهليئةبأن تقر  أوصــــــــــتو 
11Fأ�ما متصلتان باملوارد الوراثية احلرجيةحيث  للهيئةالسابعة عشرة والثامنة عشرة العاديتني 

12. 
 
تعديل غاية ب أوصتو  .، حسب االقتضاءمع أهداف التنمية املستدامة اهليئةمجاعة العمل باتساق عمل  بترحّ و  -72

التنوع الوراثي للنباتات املزروعة املعرضـــة للخطر صـــون ، 2020 عام حبلول املوارد لتصـــبح كالتايل: بصـــونلقة املتع 2اهلدف 
لى املدى ع الصــــــــونوحيوانات املزارع واحليوانات املدجنة وقريباهتا الربية وأشــــــــجار الغابات، من خالل برامج أو منشــــــــآت 

 ل. املتوسط أو الطوي
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 ما يستجد من أعمال   -سادساً 
 

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واســــــــــــــتخدامها  صــــــــــــــونالفاو موجزاً عن تقييمها األخري ملســــــــــــــامهتها يف  قدمت -28
12Fعلى حنو مســــــــــــــتدام

  أحاطت مجاعة العمل علماً بتقييم النتائج ورحبت باســــــــــــــتنتاجاته مؤكدة على أمهية دور الفاوو . 13
لى املوقع اإللكرتوين وسوف ينشر تقرير التقييم كامالً ع وع البيولوجي واملوارد الوراثية.السياسات املتعلقة بالتنعلى مستوى 

 13F14.للمنظمة
 

 البيانات الختامية   -سابعاً 
 

 ، مديرة شــــــــــــــعبة الســــــــــــــياســــــــــــــات واملوارد احلرجية، مجاعة العمل على ما حققته Eva Müllerهّنأت الســــــــــــــيدة  -29
كدت جمدداً أو من إجنازات وأشـــارت إىل أّن توجيهات مجاعة العمل وتوصـــياهتا أســـاســـية لرصـــد تنفيذ خطة العمل العاملية. 

رغبة إدارة الغابات يف املنظمة على التعاون مع مجاعة العمل والبلدان والشـــبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية ذات الصـــلة 
 العاملية. لتوفري الدعم الفين لتنفيذ خطة العمل 

 
 بالشـــــكر إىل املندوبني واملراقبني على مســـــامهتهم ومشـــــاركتهم النشـــــطة. وأعربت  Hoffmannوتوجهت الســـــيدة  -30

 عن ارتياحها ملا حققته هذه الدورة من نتائج مشددة على أمهيتها بالنسبة إىل عمل اهليئة. 
 

وشكر الرئيس مجاعة العمل على عملها وتوصياهتا. وأشار إىل أمهية النتائج املنبثقة عن هذه الدورة ملواصلة تنفيذ  -31
 خطـــة العمـــل العـــامليـــة ولرصــــــــــــــــد التقـــدم احملرز هبـــذا الصــــــــــــــــدد. وقبـــل اختتـــام الـــدورة، توجـــه الرئيس بـــالشــــــــــــــكر أيضــــــــــــــــاً 

 خرين على مسامهتهم يف إجناح هذه الدورة.إىل كل من املقرر واألمانة وإىل سائر موظفي املنظمة اآل
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 المرفق ألف

 
 جدول أعمال الدورة الرابعة لجماعة العمل الفنية

 الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحرجية
 

  2016مايو/أيار  12-10روما، 
 

 الرئيس ونائب (نواب) الرئيس واملقرر انتخاب -1

 الزمين اعتماد جدول األعمال واجلدول -2

 متابعة خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها -3

 تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها 3-1

 الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية 3-2

 العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها رصد تنفيذ خطة 3-3

 وضــــــــــــــع اســــــــــــــرتاتيجيــــات وخطط عمــــل وطنيــــة لصــــــــــــــون املوارد الوراثيــــة احلرجيــــة واســــــــــــــتخــــدامهــــا  3-4
 املستدام وتنميتها 

 احلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها -4

 تعدد السنواتاستعراض برنامج عمل اهليئة امل -5

 ما يستجد من أعمال -6

 اعتماد التقرير -7
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 المرفق باء

 
 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية

 المعنية بالموارد الوراثية الحرجية الذين انتخبتهم الهيئة في 
 دورتها العادية الخامسة عشرة

 
 البلد التركيبة (عدد البلدان من كل إقليم)

 أفريقيا
)5( 

 اجلزائر
 بوركينا فاسو

 الكامريون
 إثيوبيا

 زمبابوي
 : املغربالعضو املناوب األول
 : بورونديالعضو املناوب الثاين

 آسيا
)5( 

 بنغالديش
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ماليزيا
 باكستان

 مجهورية كوريا
 : الصنيالعضو املناوب األول
 : إندونيسيا العضو املناوب الثاين

 أوروبا
)5( 

 فنلندا
 النرويج
 بولندا

 االحتاد الروسي
 اململكة املتحدة

 : فرنساالعضو املناوب األول
 : السويدالعضو املناوب الثاين

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
)5( 

 األرجنتني
 الربازيل
 شيلي
 كوبا

 أوروغواي
 : بنماالعضو املناوب األول
 : غياناالعضو املناوب الثاين
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 الشرق األدنى
)4( 

 أفغانستان
 العراق
 لبنان

 السودان
 : مجهورية إيران اإلسالميةالعضو املناوب األول
 : اليمن العضو املناوب الثاين

  أمريكا الشمالية
)2( 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 جنوب غرب المحيط الهادئ
)2( 

 بابوا غينيا اجلديدة
 فانواتو

 : فيجياألولالعضو املناوب 
 : جزر سليمانالعضو املناوب الثاين
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 المرفق جيم

 
 الغايات والمؤشرات وأدوات التحقق لرصد تنفيذ خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية 

 واستخدامها المستدام وتنميتها.
 

 **أداة (أدوات) التحقق المؤشر (االستجابة) *الغاية المجال ذو األولوية
حتســـــــــــــــني توّفر املعلومات بشـــــــــــــــأن 
 املوارد الوراثية احلرجية والنفاذ إليها

زيادة توّفر البيانات واملعلومات 
 بشأن املوارد الوراثية احلرجية

 ***حـــجـــم قـــوائـــم اجلـــرد الـــوطـــنـــيــــــــة
ت للموارد الوراثية احلرجية أو الرتتيبا

 املشاهبة

عدد وقائمة البلدان اليت حتظى بقوائم 
موارد الوراثيــــــة جرد وطنيـــــــة عمليـــــــة لل

 احلرجية أو ترتيبات مشاهبة

حجم نظم املعلومــــــــات الوطنيــــــــة   
 احملدثة بشأن املوارد الوراثية احلرجية

عـدد وقـائمـة البلـدان اليت حتظى بنظام 
أو نظم معلومات وطنية حمدثة بشـــــــأن 
املوارد الوراثيـــــــة احلرجيـــــــة أو ترتيبـــــــات 

 أخرى مماثلة 

 صـــــــــــــــون املوارد الوراثيـــــــة احلرجيـــــــة 
 يف املوقع وخارجه

تعزيز النظم الوطنيـــــة لصـــــــــــــــون 
ــــــيــــــــة احلــــــرجــــــيــــــــة ــــــوراث  املــــــوارد ال

 يف املوقع وخارجه

حجم النظم الوطنية لصـــــــون املوارد 
 يف املوقع

عــدد وقــائمــة البلــدان اليت حتظى بنظم 
 وطنية عملية لصون املوارد يف املوقع

حجم النظم الوطنية لصـــــــون املوارد   
 خارج املوقع

م ان اليت حتظى بنظعــدد وقــائمــة البلــد
 وطنية عملية لصون املوارد خارج املوقع

االســـــــــــــــتخــدام املســـــــــــــــتــدام للموارد 
 الوراثية احلرجية وتنميتها وإدارهتا

تعزيز الربامج اخلــاصـــــــــــــــــة ببــذور 
األشـــــــــــــــجــار وتربيتهــا، وكــذلــك 
جهود اإلرشاد بشأن استخدام 
ـــــيــــــــة احلـــــرجـــــيــــــــة،  ـــــوراث  املـــــوارد ال
 مبــــــــا يف ذلــــــــك بــــــــالــــنســـــــــــــــــــبــــــــة 

 الصونإىل جمموعات 

حجم الربامج الوطنيــــة اخلــــاصــــــــــــــــــة 
 ببذور األشجار

عدد وقائمة البلدان اليت حتظى بربامج 
 وطنيـــــــة عمليـــــــة لبـــــــذور األشـــــــــــــــجـــــــار

 أو ترتيبات مشاهبة

عدد وقائمة البلدان اليت حتظى بربامج  حجم برامج تربية األشجار  
 عملية لرتبية األشجار

حجم جهود اإلرشـــــــــــــــــاد اليت تعّزز   
 ئم للموارد الوراثيةاالســــــــتخدام املال

 احلرجية

عدد وقائمة البلدان اليت حتظى بربامج 
أو أنشــــــطة مســــــتمرة لإلرشــــــاد بشــــــأن 

 استخدام املوارد الوراثية احلرجية
الســــــــياســــــــات واملؤســــــــســــــــات وبناء 

 القدرات
اســـــــــــــــتحــــــداث آليــــــات وطنيــــــة 
للتنســــــــيق بشــــــــأن املوارد الوراثية 
احلــرجــيــــــــة، ووضــــــــــــــــع وتــنـفـيــــــــذ 
اســــــــــــرتاتيجيات وطنية لصــــــــــــون 
ــــــيــــــــة احلــــــرجــــــيــــــــة  ــــــوراث املــــــوارد ال

 واستخدامها وتنميتها

حجم اآلليــات الوطنيــة للتنســـــــــــــــيق 
 بشأن املوارد الوراثية احلرجية

عدد وقائمة البلدان اليت حتظى بآليات 
وطنية للتنســـــــــيق بشـــــــــأن املوارد الوراثية 

 احلرجية

حجم االســـــــــــــــرتاتيجيـــــات الوطنيـــــة   
لصـــــــــــــــون املوارد الوراثيــــــة احلرجيــــــة 

 واستخدامها

ذ  عـــــــدد وقـــــــائمـــــــة البلـــــــدان اليت تنفـــــــّ
اســــــــــــــرتاتيجيات وطنية لصــــــــــــــون املوارد 

 الوراثية احلرجية واستخدامها
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 **أداة (أدوات) التحقق المؤشر (االستجابة) *الغاية المجال ذو األولوية
مدى مســـــــــــــــامهة االســـــــــــــــرتاتيجيات   

 الوطنية يف تنفيذ االســـــــــــــــرتاتيجيات
اإلقليميــــــــة أو اإلقليميــــــــة الفرعيــــــــة 

 لصون املوارد الوراثية احلرجية

عــــدد وقــــائمــــة البلــــدان اليت تســـــــــــــــهم 
يــــــــذ يف تنفاســـــــــــــــرتاتيجيتهــــــــا الوطنيــــــــة 

االســـــــــــــــرتاتيجيــة اإلقليميــة أو اإلقليميــة 
 الفرعية لصون املوارد الوراثية احلرجية

 
 ية اليت حددهتا اخلطة.االسرتاتيج بتقييم تنفيذ خطة العمل العاملية وهي نتيجة لتجميع األولويات الكفيلة الوسائل أ�ا على تُفهم الغايات *

 ميكن للبلدان أن تبلغ عن التقّدم احملرز من خالل اإلشارة إىل درجة حتقيق الغايات على مقياس من نوع ليكرت.  **
، الوطين شبهوى الوطين و/أو تم مجعها على املستيالبيانات اليت يستند إىل التقارير الوطنية أن ميكن لرفع يف سياق رصد تنفيذ خطة العمل العاملية،  ***

  .الوطين بل قد تكون موجودة على املستوى شبه الوطينمع اإلقرار بأن بعض البلدان قد ال تتوافر لديها نظم على املستوى 
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 المرفق دال

 
 الغايات والمؤشرات وأدوات التحقق لتقييم حالة صون الموارد الوراثية الحرجية 

 واستخدامها وتنميتها.
 

 **أداة (أدوات) التحقق (الحالة)المؤشر  *الغاية المجال ذو األولوية
حتســـــــــــــــني توّفر املعلومات بشـــــــــــــــأن 
 املوارد الوراثية احلرجية والنفاذ إليها

تـقـيـيـم املـوارد الـوراثـيــــــــة احلـرجيــــــــة 
 وتوصيفها بشكل منتظم

عـــــدد وقـــــائمـــــة األنواع اليت يتـــــاح من  تقييم املوارد الوراثية احلرجية
ــــــث عن نطــــــاق التوزيع  أجلهــــــا حتــــــدي

 الوطين 
 هافتوصـــــــــــــي عدد وقائمة األنواع اليت مت ةاملوارد الوراثية احلرجي توصيف  

على أســـــــــــــــــاس معلومـــات غري جزيئيـــة 
(مثالً جتارب املصـــــــــــــــدر، أو تقســـــــــــــــيم 

 املناطق اإليكولوجية أو املناخية)
 عدد وقائمة األنواع اليت مت توصـــــــــــــيفها
على أســـــــــــــــاس معلومات جزيئية (مثالً 
أخـذ العّينـات على مســـــــــــــــتوى النطاق 
للمجموعـــــــات ألغراض دراســــــــــــــــــــــات 

 الواسم اجلزيئي).  
املوارد الوراثيــة احلرجيــة يف صـــــــــــــــون 

 املوقع وخارجه
ة املوارد الوراثية احلرجييتم صــــــــــون 

يـــة يف املوقع وتنفيـــذ تـــدابري تكميل
 املوقع لصون املوارد خارج

 الوراثية احلرجية اليتحجم املوارد 
 تصان يف املوقع

 
 

عدد وقائمة األنواع املشــمولة يف برامج 
 صون املوارد يف املوقع

املســـــــــــــــاحة احملددة (باهلكتارات) واليت 
 تتم إدارهتا لصون األنواع يف املوقع

عدد اجملموعات اليت تصـــــــــان يف املوقع 
 حسب النوع

حجم املوارد الوراثية احلرجية اليت   
 رج املوقعتصان خا

 

عدد وقائمة األنواع املشــمولة يف برامج 
 صون املوارد خارج املوقع

املســـــــــــــــاحة احملددة (باهلكتارات) واليت 
 تتم إدارهتا لصون األنواع خارج املوقع

عــدد اجملموعــات اليت تصـــــــــــــــــان خــارج 
 املوقع حسب النوع

خــــــــارج املوقع  املســـــــــــــــتحوذاتعــــــــدد 
(البذور وبنوك االســــــتنســــــاخ) حســــــب 

 النوع
 املستعرضة �اية أداوت التحقق

االســـــــــــــــتخــدام املســـــــــــــــتــدام للموارد 
 الوراثية احلرجية وتنميتها وإدارهتا

مت تعزيز اســـــــــــتخدام املوارد الوراثية 
 احلرجية وتنميتها

األنواع يف املشـــــــــــــمولة يف الربامج 
 اخلاصـــــــــــــة بالبذور والرتبية (مبا يف
ذلــــك التعــــاون الــــدويل يف جمــــال 

ذولة ملبتربية األشــــــــــجار واجلهود ا
 من القطاع اخلاص)

عــــدد وقــــائمــــة األنواع املشـــــــــــــــمولــــة يف 
 الربامج الوطنية لبذور األشجار

عدد وقائمة األنواع املشــمولة يف برامج 
 تربية األشجار
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 **أداة (أدوات) التحقق (الحالة)المؤشر  *الغاية المجال ذو األولوية
املســـاحة (باهلكتارات) وعدد منصــات  إنتاج مواد تكاثر األشجار  

 البذور حسب األنواع
املســـــاحة (باهلكتارات) وعدد بســـــاتني 

 حسب األنواعالبذور 
حجم (متوســـــــــــــــط العدد يف الســـــــــــــــنة) 
ــــــاجــــــه من  ــــــذي يتّم إنت خمزون الزرع ال
خالل اإلكثار الكلي واجملهري حسب 

 األنواع
دورة االختبـار واالختيـار (اجليـل األّول  برامج حالة تربية األشجار  

 والثاين وغري ذلك) حسب النوع
الســــــــياســــــــات واملؤســــــــســــــــات وبناء 

 القدرات
مت تعزيز الســــــــــياســــــــــات والقدرات 
الـــداعمـــة لصـــــــــــــــون املوارد الوراثيــة 

 احلرجية واستخدامها املستدام 
 

إدمــــــاج صـــــــــــــــون املوارد الوراثيــــــة 
احلرجيــــــــة واســـــــــــــــتخــــــــدامهــــــــا يف 

 *السياسات الوطنية ذات الصلة

عدد البلدان اليت أدجمت صـــــــون املوارد 
الوراثية احلرجية واستخدامها يف براجمها 

نية أو سياساهتا الوطاحلرجية الوطنية و/
 بشأن الغابات

عدد البلدان اليت أدجمت صـــــــون املوارد 
الوراثية احلرجية واستخدامها يف خطط 
العمـــل الوطنيـــة للتنوّع البيولوجي و/أو 

 السياسات ذات الصلة
عدد البلدان اليت أدجمت صـــــــون املوارد 
الوراثيـــــة احلرجيـــــة واســـــــــــــــتخـــــدامهـــــا يف 

تغّري  عاســـرتاتيجياهتا الوطنية للتكّيف م
 املناخ

املشــــــــــــــــــــاركـــــة يف جهود التعـــــاون   
اإلقليمي/اإلقليمي الفرعي بشأن 

 املوارد الوراثية احلرجية

عدد البلدان املشـــــــــاركة يف الشـــــــــبكات 
اإلقليميـــــــة/اإلقليميـــــــة الفرعيـــــــة للموارد 

 الوراثية احلرجية
املشــــــــــــــــــــاركـــــة يف جهود التعـــــاون   

الدويل يف جمال البحوث والتطوير 
 الوراثية احلرجيةبشأن املوارد 

عـــــــدد البلـــــــدان واملنظمـــــــات الوطنيـــــــة 
املشــــــــــــاركة يف جهود التعاون الدويل يف 
جمال البحوث والتطوير بشـــــــــــــأن املوارد 

 الوراثية احلرجية

 حددهتا اخلطة.ية اليت االسرتاتيج بتقييم تنفيذ خطة العمل العاملية وهي نتيجة لتجميع األولويات الكفيلة الوسائل أ�ا على تُفهم الغايات *
، الوطينشبه وى الوطين و/أو تم مجعها على املستيالبيانات اليت يستند إىل التقارير الوطنية أن ميكن لرفع يف سياق رصد تنفيذ خطة العمل العاملية،  **

 .ه الوطينمع اإلقرار بأن بعض البلدان قد ال تتوافر لديها نظم على املستوى الوطين بل قد تكون موجودة على املستوى شب
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 المرفق هاء

 
 الجدول الزمني لرصد تنفيذ خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية

 واستخدامها المستدام وتنميتها، بما في ذلك الخطوات الرئيسية إلعداد التقرير الثاني
 عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم

 
 الخطوات / األنشطة الجدول الزمني

 
 الخطوات التمهيدية

 تنظر هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورهتا السادسة عشرة يف ما يلي: 2017

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ •
 الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية •
 اجلدول الزمين لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية. •

 شـــــاور مع األعضـــــاء بالت للخطوط التوجيهية بشـــــأن إعداد التقارير املرحلية القطريةوضـــــع الصـــــياغة النهائية  2017مارس/آذار 
 يف مجاعة العمل وجهات االتصال الوطنية.

 
عداد التقارير / اخلطوط التوجيهية بشأن إ اخلطوط التوجيهية بشأن إعداد التقارير املرحلية القطريةتعميم 

 ت اإلقليمية واملنظمات الدولية.املرحلية من قبل الشبكا
 

 التقرير األول عن التنفيذ

 آخر مهلة لتقدمي أول تقارير مرحلية قطرية / تقارير مرحلية من قبل الشبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية. 2017ديسمرب/كانون األول 

  ما يلي:املوارد الوراثية احلرجية يفبتنظر الدورة اخلامسة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية  2018

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ •
مسودة التقرير األول عن التنفيذ املّعد استناداً إىل أول تقارير مرحلية قطرية وتقارير مرحلية من  •

 اإلقليمية واملنظمات الدولية؛ تقبل الشبكا
 العامل؛إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف  •
تقرير الثاين (التقارير املشرتكة ألغراض ال إعداد التقارير القطرية نبشأ مشروع اخلطوط التوجيهية •

 عن التنفيذ والتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل).
 تنظر هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورهتا السابعة عشرة يف ما يلي: 2019

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ •
التقرير األول عن التنفيذ، بعد استعراضه من جانب الدورة اخلامسة جلماعة العمل الفنية  •

 احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية؛
 إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احليوانية يف العامل؛ •
تقرير الثاين (التقارير املشرتكة ألغراض ال إعداد التقارير القطريةمشروع اخلطوط التوجيهية بشأن  •

 عن التنفيذ والتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل).



15 CGRFA/WG-FGR-4/16/Report 

 

 الخطوات / األنشطة الجدول الزمني
 

 العالم التقرير الثاني عن التنفيذ / إعداد التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في

 2019يونيو/حزيران 
 تعميم اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية / اخلطوط التوجيهية بشأن التقارير املرحلية  •

 من قبل الشبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية.

 جية يف:احلر ماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية الدورة السادسة جلتنظر  2020

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ •
 حالة إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل؛ •
 حالة تقدمي التقارير املرحلية من قبل الشبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية. •

 2020يونيو/حزيران 
آخر مهلة لتقدمي التقارير القطرية ألغراض التقرير الثاين عن التنفيذ والتقرير الثاين عن حالة  •

 املوارد الوراثية احلرجية يف العامل. 
 ات اإلقليمية واملنظمات الدوليةآخر مهلة لتقدمي التقارير املرحلية من قبل الشبك •

 دورهتا الثامنة عشرة يف ما يلي: تنظر هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف 2021

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ •
 حالة إعداد التقرير الثاين عن التنفيذ والتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احليوانية  •

 يف العامل.

 ما يلي: يف املوارد الوراثية احلرجيةبتنظر الدورة السابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية  2022

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ •
 مسودة التقرير الثاين عن التنفيذ؛ •
  مسودة التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل. •

 تنظر هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورهتا التاسعة عشرة يف ما يلي: 2023

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ •
التقرير الثاين عن التنفيذ بعد استعراضه من جانب الدورة السابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية  •

 املوارد الوراثية احلرجية؛بالدولية املعنية 
مسودة التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احليوانية يف العامل، بعد استعراضه من جانب الدورة  •

 املوارد الوراثية احلرجية.باحلكومية الدولية املعنية  السابعة جلماعة العمل الفنية

  ما يلي:املوارد الوراثية احلرجية يفبتنظر الدورة الثامنة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية  2024

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ •
 مسودة خطة العمل العاملية احملدثة. •

2025 
 لألغذية والزراعة يف دورهتا العشرين يف ما يلي:تنظر هيئة املوارد الوراثية 

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ •
ل الدورة الثامنة للجماعة العممسودة خطة العمل العاملية احملدثة بعد استعراضها من جانب  •

 املوارد الوراثية احلرجية. بالفنية احلكومية الدولية املعنية 
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 المرفق واو

 
 قائمة بالوثائق

 
 العملوثائق 

CGRFA/WG-FGR-4/16/1 جدول األعمال واجلدول الزمين املؤقتان 

CGRFA/WG-FGR-4/16/1 Add.1 Rev.2 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املؤقتان 

CGRFA/WG-FGR-4/16/2  تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها
 املستدام وتنميتها

CGRFA/WG-FGR-4/16/3 مشروع الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية 

CGRFA/WG-FGR-4/16/4  مشروع اجلدول الزمين لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد
 الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

CGRFA/WG-FGR-4/16/5  رجيةلصون املوارد الوراثية احلوضع اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية 
 واستخدامها املستدام وتنميتها

CGRFA/WG-FGR-4/16/6 ملوارد ا وضع العناصر املعنية حتديداً بالقطاع الفرعي للحصول على
 الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-FGR-4/16/7 سودة اخلطة وم استعراض تنفيذ برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات
 )2027-2018االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (

  

 المعروضة لإلحاطةوثائق ال

CGRFA/WG-FGR-4/16/Inf.1 Rev. 2  النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد
 واألعضاء املناوبونالوراثية احلرجية لألغذية والزراعة واألعضاء 

 املنتخبون يف الدورة العادية اخلامسة عشرة للهيئة

CGRFA/WG-FGR-4/16/Inf.2 قائمة بالوثائق 

CGRFA/WG-FGR-4/16/Inf.3 Rev. 2 مذكرة إعالمية 

CGRFA/WG-FGR-4/16/Inf.4 قائمة باملندوبني واملراقبني 
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