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 مذكرة أعدهتا األمانة

بئتي اعل تألر  ق    ألطلبت  ايئةتةيف د رهتا تأل اة، ميف من اتألعتألم اللمتي الحلنئتة ااكومئتة التبهتلئتة املنبن تة عناتأل اع تل تب ا  متألعتأل ت
البهتلئة امللنئة  هتقب ع  بم ابلحللي البهتام الستتتتتتتتتتتألرعتتتتتتتتتتتة وموعة اللمي الحلنئة ااكومئة  .  عشتتتتتتتتتتت م للائةة  النألمنةالبهتام اللألرية  

هتقألم   .2021  عئستألع  /اب يي 15إىل   13،الل الحلرتم املم بم من افرتاضت     بشتكي  )جمموعة اللمي(  ابملواار الوااثئة اا  ئة
ببااعتتتتة الة مواضتتتتئع من بئناأل يأللة تنحلئع ، ة اللمي اللألملئة لرتتتتوع املواار الوااثئة اا  ئة هتاعتتتت  باماأل  اللمي    جمموعة
بشأع    عظألم عألمل   بيب لإلعالمهتت وي   يف  إعبار ال   ي  النألين عن يأللة املواار الوااثئة اا  ئة د اللألملهت يف هتتنمئ األاملس بام  
أل د املستتتتتتتألئي املشتتتتتتترتاة بحل ال  ألعألم على   اا اارتتتتتتتول على املواار    جمموعة  هتحبن   الوااثئة اا  ئة. املواار اللمي ايضتتتتتتتس

يف هترهتا املواار الوااثئة اا  ئة د ال  حلئف من هتطأم تغ  املنألخ هتال كئف  "مللومألم ال ستتتتتلستتتتتي ال قمئة"هتت ألعتتتتتف منألفلاأل هت
   نظئفالإعألرم  يف هت الوااثئة لأل عية هتالزااعة هتاع  باماأل املس باماللمي د جمألل ال كنولو ئألم البئولو ئة لروع املواار ملهيف هت 
تنظ   وموعة اللمي د هعه الوثئ ة لك    الستتتألرعتتتةهتي ر ت  ي  البهتام  لمي ايئةة د املستتت  بي د مأل بحل البهتاام.ل  احمل ملة

 ايئةة. فئه
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 اللمي الحلنئة ااكومئة البهتلئة امللنئة ابملواار الوااثئة اا  ئة  وموعةإّع ائع الواثئق امللّبم للبهتام اخلألمسة 
 ال ألبلة يئةة املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة م ألية على شبكة اإلعرتع  على اللنواع ال أليل: 

 
http://www.fao.org/forest-genetic-resources/working-group/intergovernmental-technical-working-group-on-forest-genetic-

resources/ar / 

 
 :ميكن ايضألس طلب اارول علئاأل من

 اللمي الحلنئة ااكومئة البهتلئة   جمموعةامحل 
 امللنئة ابملواار الوااثئة اا  ئة 
 شلبة السئألعألم هتاملواار اا  ئة 

 إراام الغألابم 
 منظمة اة عية هتالزااعة لألمف امل حبم 

00153 Rome, Italy 

 
 FO-ITWG-FGR@fao.org: الربيب اإللكرتهتين

 
 

  موضوعأل أل ال تلرب عن اي ااي ،ألص ملنظمة اة عية هتالزااعة لألمف امل حبم اةهتصألف املس  بمة د هعه الوثئ ة هتط ي ة ع ض 
 .اهت ب لئحل يبهترهأل هتختوماأل د مأل ي للق ابلوضع ال ألعوين ةي بلب اهت إقلئف اهت مبينة اهت من  ةيف اهت د مأل ي للق بسل أل أل
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 مقدمة -أّوًل 
 
ع بم جمموعة اللمي الحلنئة ااكومئة البهتلئة امللنئة ابملواار الوااثئة اا  ئة )جمموعة اللمي( رهتا أل الستتتتتتتتتتتألرعتتتتتتتتتتة   -1

هتميكن    .ابءامل فق . هتت ر امسألء اعضألء جمموعة اللمي هتاملنألهتبحل د 2021اب يي/ عئسألع    15إىل   13،الل الحلرتم املم بم من  
  1حل على املوقع اإللكرتهتين وموعة اللمي.االطالع على قألئمة املنبهتبحل هتامل اقب

اللألملئةيف هتال ئور هتالشتتتتتتوا ي    19-هتاعل بم هعه البهتام بشتتتتتتكي افرتاضتتتتتت  برتتتتتتحلة اعتتتتتت ننألئئة د  ي  ألئحة اوفئب -2
امل رتتتتتتلة ابلرتتتتتتحة اللألمة. هت ألء رلت ع ب مشتتتتتتألهتاام ا  اهأل مك ب هئةة املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة )ايئةة( بشتتتتتتأع  

 ت تئبألم ع ب اال  مألع بشكي افرتاض  هتإق اا اعضألء جمموعة اللمي يأل.
فرتاضتتتتتتتت  يشتتتتتتتتّكي رهتام عألرية امسئة وموعة اللمي.  هتاابم جمموعة اللمييف قبي ببء مباهتال أليف اّع اال  مألع اال -3

هتاتحل   على ت بئق قواعبهأل هتممألاعتتتتأل أل اللألرية ل ستتتتئ  اعمألل اال  مألعيف هتعلى تللئق اي قواعب قب ت لألاض مع الشتتتتكي  
االفرتاضت  املست  بم لغ ض ع ب هعا اال  مألع. امأل اتحل   على ت بئق اي إ  اءام ،ألصتة اهت اعتأللئب عمي ملّبلة قب 

  ضئاأل ااأل ة لضمألع احلألءم تسئ  اعمألل اال  مألع.ت 
 

 افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر -اثنًيا
 
)بولنبا(يف انئب ائئس البهتام اخلألمستة وموعة اللمييف هتاّيب ابملنبهتبحل    Czesław Koziolاف  ح البهتام الستئب   -4

 هتامل اقبحل.
هتشتتتتتتتتتتّبرم على اة ئة ااألمسة    مبي م شتتتتتتتتتتلبة الغألابم ابملنبهتبحل هتامل اقبحل.يف Mette Wilkieهتاّيب  الستتتتتتتتتتئبم   -5

أل    .عتتتتواءيب  لألشتتتتوألا هت  هأل من اعواع النبألاتم اخلشتتتتبئة هتمواارهأل الوااثئة للستتتتّكألع هتال نوع البئولو   على  هترّا م ايضتتتتس
عألرم أتهئي الغألابم. هتاشتألام اعلت إىل اع  ابلبهتا ايألم لإلراام املست بامة للغألابم د األية ال نوع البئولو  يف األ يشتمي إ

ع ظف هتطنئة لبعهتا اةشتتتتوألا تلمي على يو  ئب هتت اع  االع بألاام الوااثئة د هت ور الغألابم ي  ضتتتت     إصتتتتالحالنوألح د 
نألقش د هعا اال  مألع  ل هتضتتة للاةعشتت ة اللملئة إلعألرم أتهئي الغألابم. هتعالهتمس على رلتيف شتتّبرم على اّع املواضتتئع امل

ت تبط على يو هتثئق ابل نمئة املستت بامة هتابواور ال امئة إىل صتتوع ال نوع البئولو   هتاملواار الوااثئة اا  ئة. هتاب حلم ااأل ة  
  ، ة اللمي اللألملئة لرتتتوع املواار الوااثئة اا  ئة هتاعتتت  باماأل املستتت بام هتتنمئ األ  إىل حلايرم ال وعئة هتشتتتّبرم على اّع تنحلئع

 د اواور اللألملئة. يسألهف (ة، ة اللمي اللألملئ)
مواصتتلة تنحلئع ، ة  يف امئنة ايئةةيف ابملنبهتبحل هتامل اقبحل. هتشتتّبرم على ا ئة  Irene Hoffmann  هتاّيب  الستتئبم -6

  يف( ال   ي  النألين )  ال   ي  النألين عن يأللة املواار الوااثئة اا  ئة د اللألمليف هتاصتتتتتتتتتتب تنحلئعهأليف فضتتتتتتتتتتالس عن إعبار اللمي اللألملئة
هت، م  مبا،ل األ ابل شتتبيب على ضتت هتام ملألوة مستتألة املواار الوااثئة اا  ئة د الستتئأل  اةهتعتتع  ابلنستتبة إىل عمي ايئةة.

 
1  -forest-on-group-working-technical-group/intergovernmental-resources/working-genetic-http://www.fao.org/forest

genetic-resources/detail/en/c/1256834/ 
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لل نوع البئولو  يف هتتنحلئع الستتئألعتتألم امل لل ة ابملواار الوااثئة اا  ئة األ ي مألشتتى مع الستتئألعتتألم اة، كيف األ د رلت تلت  
 .بشكي عألم صوع ال نوع البئولو   هتاع  بامه على يو مس بامهت ة اة، ك اليت ت نألهتل املواار الوااثئ

هتايألط انئب ال ئئس جمموعة اللمي علمسأل أبعهيف متألشتتتتتتتتتتئسأل مع املألرم النأللنة من النظألم اةعتتتتتتتتتتألعتتتتتتتتتت  وموعة اللمييف   -7
عوف تشألاك اّي من إعواتئين )عوضسأل عن الكألم هتع(يف هتف عسأل )عوضسأل عن السويب( هتااواية إي اع اإلعالمئة )عوضسأل عن 

 البهتام اأعضألء.)عوضسأل عن السوراع( د هعه افغألعس ألع (يف هت اةارع
 Sihle Magagula)الرتحل( ائئستسأل. هتاع  ب  االس من الستئب  Yongqi Zhenهتاع  ب  جمموعة اللمي الستئب   -8

-Khosro Saghebهتالستتتتتئب    )اةا ن حل( Leonardo Galloهتالستتتتتئب    )فنلنبا(  Mari Rusanenهتالستتتتئبم   )إعتتتتتواتئين( 

talebi  ااواية إي اع اإلعتتالمئة( هتالستتئب(Gwylim Blackburn   هتالستتئب )انبا(Anton Lata   )اببوا  ئنئأل اوبيبم(
 .للبهتام م  ام Mari Rusanenعواابس لل ئئس. هتاع   ب  السئبم 

 .الف امل فق هتاع مبم جمموعة اللمي  بهتل اةعمألل على النحو الواار د  -9
 

 خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية حالة تنفيذ  -اثلثًا
 واستخدامها املستدام وتنميتها

 
يأللة تنحلئع ، ة اللمي اللألملئة لرتوع املواار الوااثئة اا  ئة هتاعت  باماأل  عظ م جمموعة اللمي د الوثئ ة بلنواع   -10

  2.املس بام هتتنمئ األ
هتا،عم جمموعة اللمي علمسأل ابةعشتتتتتتتتت ة اليت اشتتتتتتتتت  إلئاأل د هعه الوثئ ةيف هتاشتتتتتتتتتألرم ابل  ّبم احمل حل د تنحلئع ، ة   -11

هتعّوه  جمموعة  .  اا  ئة اللمي اللألملئةيف األ يشتتتتتتتتتتتتتتمي مستتتتتتتتتتتتتتأل  األ د  بهتل اةعمألل البهتيل للبحو  د جمألل املواار الوااثئة  
املواار  عن    لإلعالم   اوبيب  نظألم اللألمل  الإعشتتألء  هت ال   ي  النألين  إلعبار    املئزاعئة   اللمي بنوألح املنظمة د يشتتب املواار من ،ألا 

هتشتتتتتتّول  جمموعة اللمي البلباع    . هتتو ا  ابلشتتتتتتك  إىل يكومة املألعئأل على ت بمياأل رعمسأل مأللئسأل يعا اللمي. الوااثئة اا  ئة 
مواصتتتتلة تلمئف املواار الوااثئة اا  ئة د إ  اءام اان   والس  على تلزيز  اورهأل ل نحلئع ، ة اللمي اللألملئة. هتشتتتتّول األ على  

هتاهتعتتتتتتتتتتتتع ع ألقسأل لإلراام املستتتتتتتتتتتت بامة للغألابم هتتباب  ال كئف مع تغ  املنألخ هتال  حلئف من أتث اته ال ألئمة على الغألابميف امأل  
 وااثئة اا  ئة.شّول األ على حتبيب االي ئأل ألم الختألر إ  اءام اعرتاتئوئة هتحمّبرم من ا ي املواار ال

يف ابل لألهتع  هترعف تنحلئعهأل   املنظمة مواصتتتتتتلة تنستتتتتتئق ، ة اللمي اللألملئة   إىلجمموعة اللمي أبع ت لب ايئةة    هتاهتصتتتتتت   -12
اعلت أبع    هتاهتصتت  .  يستتب االق ضتتألء   يف مع الشتتبكألم اإلقلئمئة امللنئة ابملواار الوااثئة اا  ئة هتاملنظمألم البهتلئة رام الرتتلة 

املنظمة مواصتتلة بعل  اورهأل ال امئة إىل افع مستت وك الوع  البهتيل بشتتأع ، ة اللمي اللألملئة هتأب ئة املواار    إىلت لب ايئةة  
هتاللمي د اعتتتتت ع هتق  ممكن على إاتية اخل وط ال و ئائة ال وعئة إلعبار اعتتتتترتاتئوئة هتطنئة للمواار الوااثئة    الوااثئة اا  ئة 
جمموعة اللمي أبع تشتّوع ايئةة اواألم املألية على رعف تنحلئع    اهتصت . امأل  د يشتمي امنلة على الن ا  الوطنئة   اا  ئةيف األ

  ، ة اللمي اللألملئة هتاعرتاتئوئة متويلاأل.
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 حالة إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل - رابًعا
 

 3.يأللة إعبار ال   ي  النألين عن يأللة املواار الوااثئة اا  ئة د اللألملجمموعة اللمي د الوثئ ة بلنواع  عظ م -13
هتاةعشتتت ة اليت افئب عناأل ابلنستتتبة إىل إعبار ال   ي  النألين.  ال   ي  النألين  هتاطلل  جمموعة اللمي على يأللة إعبار  -14
هتالزااعة على تنظئماأل يل ألم عمي تبايبئة إقلئمئة مللألهتعة  األم  تو ا  جمموعة اللمي ابلشتتتتتتتتتتتتتك  إىل منظمة اة عيةهت 

على إعبار ت ألاي هأل ال   ية. هتطلب  إىل املنظمة  ( الوطنئة  االترألل األم  )ملواار الوااثئة اا  ئة  اب  امللنئةالوطنئة    االترألل
ن املللومألم يول املواار الوااثئة  ضتتتتمألع هت ور عملئة شتتتتألملة ال  مألعألم اخلرباء اةابلة اليت عتتتت لمي على اعتتتت  ألء مزيب م

 اا  ئة من اةع م الللمئة من ا ي إعبار ال   ي  النألين.
ايئةة ببعوم البلباع    هتاهتص   يفصئغ ه الناألئئة د  ح لوضع ال   ي  النألين  هتشبرم جمموعة اللمي على ال ألبع امللّ   -15

. هترع  اعلت البلباع هتالشبكألم  هتمنألهتبحليف يسب االق ضألء اترألل هتطنئة  ة  اليت مل تبألرا إىل رلت بلب إىل حتبيب  ا 
امل  رة البهتلئة  هتاملنظمألم  بلب   يفاإلقلئمئة  رلت  إىل  تبألرا  مل  للمنظمة    يفاليت  الناألئئة  ت ألاي هأل  ت بمي   حبلولإىل 

ي صسأل على عبم أت،  عملئة هتضع الرئأل ة الناألئئة    رلتيف  بلب  ممكن  هتق  اق ب  د اهت  2021اا وب /تش ين اةهتل    31
.  هتاع ايئةة د رهتا أل ال ألعلة عش م اللألرية  لل   ي  النألين العي من املزمع اع ت وم جمموعة اللمي ابع ل اضه د رهتا أل امل بلة

شأهنمأل مسألعبم  األم االترألل الوطنئة على إعبار ت ألاي هأل   هتاشألام إىل اّع إقألمة الشبكألم اإلقلئمئة هتتبألرل ال وألاب من
  جمموعة مهتاب حل بلباع اببم عزماأل على ت بمي ت ألاي هأل ال   ية ضمن املالة احملبرم.  عبمهتاشألام اعلت إىل اّع ال   ية. 
 . صئغ ه الناألئئةد  لوضع ال   ي  النألين    لباعالكن  من الب  اعرتض  عبئي  اليت  هتاملأللئة  البش ية  الرلوابم  ألايضس   اللألمياللمي  

يف ال عئمأل  جمموعة اللمي اعلت أبع تبعو ايئةة اواألم املألية إىل مسألعبم عملئة افع ال  ألاي  ال   ية   هتاهتص  -16
هتعش هيف امأل اهتص  املنظمة ابع كشألف عبي  صئغ ه الناألئئةد  ال   ي  النألين هتاعلت هتضع    النألمئةيف  لبلباع تلت اخلألصة اب 

لنش   يئث  جمبية من  هت  بيبم   النألين  هتتلمئف  ال كأللئف  ال ئئسئة.ال   ي   إاتية  اعلت  شّول   هت   هتع ألئوه  املنظمة على 
 .  على موقلاأل اإللكرتهتين ال  ألاي  ال   ية 

 

 وضع نظام عاملي جديد لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجية  - خامًسا
 

 4.هتضع عظألم عألمل   بيب لإلعالم عن املواار الوااثئة اا  ئةعظ م جمموعة اللمي د الوثئ ة بلنواع  -17
هتاطلل  جمموعة اللمي على اةعشتتتتتتتتتتتت ة اليت افئب عناأل لوضتتتتتتتتتتتتع النظألم اللألمل  اوبيب لإلعالم عن املواار الوااثئة   -18

ل فع ال  ألاي  هتمنرتتة إلكرتهتعئة يستتاي النحلألر إلئاأل من أبع ي ضتتمن النظألم اوبيب ارام عتتالة االعتت  بام   اهتصتت اا  ئة. هت 
 ا ي تبألرل البئألانم عن املواار الوااثئة اا  ئة. 

 
 . FGR-CGRFA/WG-6/21/3 الوثئ ة  3
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إبش اك  األم االترألل الوطنئة د عملئة ت ئئف االي ئأل ألم هتاال، بألا د خم لف م ايي   جمموعة اللمي  هتاّيب  -19
نئة هتال   ية بشتتتأع املواار الوااثئة اا  ئة هتابل أليل ختحلئف  أبع تستتتألهف د تنستتتئق ال  ألاي  الوط اهتصتتت ت وي  عظألم اإلعالم هت 

هتشتتتتتتتتتتتتّول     عبء افع ال  ألاي  املل ى على عألتق البلباع هتتستتتتتتتتتتتتائي اارتتتتتتتتتتتتول على املللومألم عن املواار الوااثئة اا  ئة.
عم علمسأل جمموعة اللمي املنظمة على مواصتتتتتتتتتتتتتلة إطالعاأل  األم االترتتتتتتتتتتتتتألل الوطنئة على يأللة ت وي  عظألم اإلعالم. هتا،

امل از اللألمل  للح ا ة الزااعئة هتامللاب اةهتاهتيب للغألابم د املستتتتتأل ة د ت وي  عظألم    –ب  بة م از البحو  اا  ئة البهتلئة  
 اإلعالم اوبيب. 

للمستتتتتتتتتتتأل ة د ت وي  النظألم اللألمل  اوبيب  ال ألبلة يألايئةة ببعوم البلباع هت األم االترتتتتتتتتتتتألل الوطنئة  اهتصتتتتتتتتتتت   هت  -20
لإلعالم عن املواار الوااثئتة اا  ئتة هتا، بتألاه هتمواصتتتتتتتتتتتتتتلتة إاتيتة البئتألانم عن املواار الوااثئتة اا  ئتة اعتتتتتتتتتتتتتت نتألرسا إىل الغتألايم  

  هتاهتص هتاعع. بغ ض عش هأل على ع أل    5هتاملؤش ام هتعوامي ال ح ق اليت اع مب أل ايئةة د رهتا أل اللألرية السألرعة عش م
أل أبع ت لب ايئةة من املنظمة مواصتتتتلة  اورهأل د عتتتتبئي هتضتتتتع عظألم عألمل   بيب عتتتتاي االعتتتت  بام   جمموعة اللمي ايضتتتتس
أل على ا ئة  ّنب ال ك اا هتمتئئز عظألم اإلعالم هعا عمأل  لإلعالم عن املواار الوااثئة اا  ئة. هتشتتتتتتبرم جمموعة اللمي ايضتتتتتتس

 عب ه من عظف. 
 

 ل على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها احلصو  - سادًسا
 

اارتتتتتتتتتتتتتتول على املواار الوااثئتة اا  ئتة هتت تألعتتتتتتتتتتتتتتف منتألفلاتأل: اعتتتتتتتتتتتتتت ل اض  عظ م جمموعتة اللمتي د الوثئ تة بلنواع   -21
مشتتتتتت هتع مستتتتتتح بشتتتتتتأع ال باب  ال   ية امل لل ة  "هتايألط  علمسأل ابلوثئ  حل املل هتضتتتتتت حل لغ ض اإليألطة بلنواع    6يفهتتوقلألم

ابارتتتتتتتتتتتول على املواار هتت ألعتتتتتتتتتتتف منألفلاأل اليت ت اع  الستتتتتتتتتتتمألم املمئزم للمواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة هتامللألاف ال  لئبية  
 8.منألفلاأل اارول على املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة هتت ألعفإعاألمألم اةعضألء بشأع "هت 7يفأل"امل تب ة هب

اارتتتتتتول على املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة   د جمأللعمي من    األ اضتتتتتت لل  به ايئةةهتاشتتتتتتألرم جمموعة اللمي   -22
د إطألا االتحلألقألم هتالرتكوك      ّواامابلل  ايئةة على املضت  قبمسأل د هعا اللمي هتايألط  علمسأل هتت ألعتف منألفلاأليف هتشتوّ 

رم على ضتتت هتام تحلألري االحلرهتا ئة هتضتتتمألع االتستتتأل   ، ك امللنئة ابارتتتول على املواار هتت ألعتتتف منألفلاأل. هتشتتتبّ اةالبهتلئة  
اشتتت هتع مستتتح بشتتتأع ال باب  ال   ية امل لل ة ابارتتتول على ب  مع اللمي املضتتت لع به د املن بايم اة، ك امللنئة. هتايّ 

ابع بألاه   عتتتتتتف منألفلاأل اليت ت اع  الستتتتتتمألم املمئزم للمواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة هتامللألاف ال  لئبية امل تب ة هبألاملواار هتت أل
ي اع  السمألم املمئزم للمواار الوااثئة لأل عية  األ  مئلسأل شألمالس هتمحلئبسا ل باب  اارول على املواار هتت ألعف منألفلاأل ال ألئمة  

املشتتتتتتتتألايع اوألاية هتاخلربام  عنقبموا مللومألم  جمموعة اللمي ب للئ ألم على مشتتتتتتتت هتع املستتتتتتتتحيف هت   هتالزااعة. هتارىل اعضتتتتتتتتألء
 الوطنئةيف هتايألطوا علمسأل أبعه مأل حلال ابإلمكألع ت بمي تللئ ألم هتإعاألمألم ، ئة.
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  عنألصتتتتتتتت  اارتتتتتتتتول على املواار هتت ألعتتتتتتتتف منألفلاألجمموعة اللمي أبع تنظ  ايئةة د م يلة مأل د تن ئح    هتاهتصتتتتتتتت  -23
رم لل باب  ال   ية امل لل ة ابارتتتتتتول على املواار هتت ألعتتتتتتف منألفلاأل اليت يف هببف إب احل امنلة حمبّ وعة اعا ام تحلستتتتتت ية مشتتتتتتحل

 ت اع  السمألم املمئزم للمواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة هت/اهت امللألاف ال  لئبية امل تب ة ابملواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة.
أل أبع تنظ  ايئةة د م يلة مأل د إعبار ت  ي  بشتتتتتتأع تنحلئع ال باب  ال   ية امل لل ة    هتاهتصتتتتتت  -24 جمموعة اللمي ايضتتتتتتس

لمواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة على الرتتلئب  بة إىل خم لف ال  ألعألم الحل عئة لابارتتول على املواار هتت ألعتتف منألفلاأل ابلنستت
م هتصتتتوع خم لف ال  ألعألم  رتتتول على املواار هتت ألعتتتف منألفلاأل على اعتتت  بااللمل يف هترلت من ا ي حتبيب آاثا تباب  اا

لمواار الوااثئتتة لأل تتعيتتة هتالزااعتتة هتامللتتألاف ال  لئتتبيتتة امل تب تتة ابملواار الوااثئتتة لأل تتعيتتة هتالزااعتتة هتال  تتألعتتتتتتتتتتتتتتف اللتتألرل  الحل عئتتة ل
يؤري إىل احلرهتا ئة د هتااّل    ء افع ال  ألاي إث ألل األهي اةعضألء بلب  أباّل يؤري هعا ال   ي  إىل  هتاهتص هتاملنرف للمنألفع.  

 م  لبألم اإلبالغ ال ألئمة.
مبك فألئبم عنألصتتتتت  اارتتتتتول على عن جمموعة اللمي اعلت أبع ت لب ايئةة من اةمألعة إعبار ت ئئف    هتاهتصتتتتت  -25

على خم لف املواار هتت ألعتتتتتتتتتتف منألفلاأل لوضتتتتتتتتتتع تباب  اارتتتتتتتتتتول على املواار هتت ألعتتتتتتتتتتف منألفلاأل هتتنحلئعهأليف على النحو امل بق  
  هتال وصتتتتتئةالوااثئة لأل عية هتالزااعةيف هترلت هببف حتبيب الحلووام هتمواطن الضتتتتتلف هتملألو األيف    للمواارال  ألعألم الحل عئة  

 لك  تنظ  فئاأل جمموعألم اللمي هتايئةة.ممكنة بوضع اعش ة 
 

 "معلومات التسلسل الرقمية" عن املوارد الوراثية احلرجية  - سابًعا
 

مللومألم ال سلسي ال قمئة" بشأع املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة: ف ص اللمي د الوثئ ة بلنواع "عظ م جمموعة   -26
هتاعتتت ل ضتتت  ال  بئ ألم الحلللئة اهت احمل ملة لتتتتتتتتتتتتتتتتت "مللومألم ال ستتتلستتتي ال قمئة" د جمألل    9.االب كألا هتال حبايم هتال باعئألم

اللمييف هتاع ربم اهنأل ت نألهتل اهف ت بئ ألم "مللومألم ال ستتتتتلستتتتتي    املواار الوااثئة اا  ئةيف على يو مأل هو موضتتتتتح د هتثئ ة
 .رام الرلة هتال وألاماملس بام  األهتاع  بام ألاملس بامة هتصوهن الغألابمإراام د جمألالم ال قمئة" 

لل باب  اهت الن ا  الوطنئة ال ألئمة  امللحو ة  جمموعة اللمي أبع ت لب ايئةة من املنظمة إ  اء حتلئي لآلاثا    اهتص هت  -27
منألفلاأل   هتت ألعف  املواار  على  اة عية    لتامل لل ة ابارول  ق ألع  د  هتال  وي   البحث  على  ال قمئة"  ال سلسي  "مللومألم 
 هتالزااعةيف لك  تس ل ضه جمموعألم اللمي هتايئةة. 

يف األ يشمي مناأل  لبلباعيف ،ألصة البلباع النألمئةت بمي البعف لجمموعة اللمي أبع ت لب ايئةة إىل املنظمة  هتاهتص  -28
من ،الل توف  ال بايب اإلقلئم  هتاةقأللئم يف لبنألء ال باام الحلنئة هتاملؤعسئة هتالبش ية الالحلمة ل س   "مللومألم ال سلسي  

   اض البحث هتال  وي . ال قمئة" د جمألل املواار الوااثئة ة

جمموعة اللمي أبع ت لب ايئةة من املنظمة تنظئف يل ة عمي ،الل فرتم مأل بحل البهتااميف ابل لألهتع مع   هتاهتصتتتت  -29
الركوك هتاملنظمألم امللنئةيف ل فع مس وك هتع  اصحألب املرلحة امللنئحل ببهتا "مللومألم ال سلسي ال قمئة" د مضمألاي  
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ابملواار الوااثئة لأل عية هتالزااعةيف هتق ألع اة عية هتالزااعة بروام عألمةيف إضألفة إىل ال حبايم اليت البحث هتال  وي  امل رلحل 
 تلرتض عبئي الوصول إىل "مللومألم ال سلسي ال قمئة" هتاالع حلألرم مناأل اع حلألرم األملة.

"مللومألم ال ستلستي ال قمئة" د   ستألةايئةة اصتب املست وبام رام الرتلة ا  تواصتيجمموعة اللمي أبع   هتاهتصت  -30
رااعتتتتتتتة تبلألم هعه املستتتتتتت وبام ابلنستتتتتتتبة إىل اارتتتتتتتول على املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة هت املن بايم البهتلئة اة، كيف 

اعب ال ئئستتتئة اليت ينبغ  ا،عهأل هتاعتتت  باماأل هتت ألعتتتف املنألفع النألشتتتةة عناأليف هببف ال ئألميف يستتتب االق ضتتتألءيف ب حبيب اوو 
بلحل االع بألا عنب ال لألط  مع "مللومألم ال ستتتتتتتتلستتتتتتتتي ال قمئة" د جمألل املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعةيف هت ئةة بئةة تن وي  

يف هتاعلت بنألء ال باام على تولئب البئألانم  لأل عية هتالزااعة  املواار الوااثئةإىل   على م ومألم ال مكحل هتتئستتتتتتتتتتتتت  الوصتتتتتتتتتتتتتول
 لأل عية هتالزااعة هتتنمئ األ هتاع  باماأل بشكي مس بام. هتاع  باماأل هتتبألريأل هتالوصول إلئاأل لروع املواار الوااثئة

 

 دور املوارد الوراثية احلرجية يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه  -اثمًنا
 

أل بوثئ يت   10"الوااثئتتة لأل تتعيتتة هتالزااعتتةتغ  املنتتألخ هتاملواار  عظ م جمموعتتة اللمتتي د الوثئ تتة بلنواع " -31 هتا،تتعم علمتتس
رهتا املواار الوااثئة لأل عية  هت"  11"اةعشتتتتتتتتتتتتتت ة اليت تضتتتتتتتتتتتتتت لع منظمة اة عية هتالزااعة د جمألل تغ  املنألخاملللومألم بلنواع "

 12."هتالزااعة د ال  حلئف من هتطأم تغ  املنألخ هتال كئف مله
هتا،عم جمموعة اللمي علمسأل ابلبااعتتتتتتة االعتتتتتت كشتتتتتتألفئة عن رهتا املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة د ال  حلئف من   -32

أبع ت لب ايئةة من املنظمة عشتتتتتت  هعه البااعتتتتتتة. هتاعتتتتتت ل ضتتتتتت  جمموعة اللمي   هتاهتصتتتتتت هتطأم تغ  املنألخ هتال كئف ملهيف  
 امل فق اةهتلستتتتتألا اللمي امل للق ب غ  املنألخ على النحو الواار د املشتتتتت هتع املن ح لربانم  اللمي امل لبر الستتتتتنوام اخلألص ا

 .CGRFA/WG-FGR-6/21/7ابلوثئ ة 
هتاشتتتتتتتتألام جمموعة اللمي إىل اللبء الواقع ابلحللي على البلباع د مأل ي للق ب فع ال  ألاي  هتإىل ضتتتتتتتت هتام  ّنب اي   -33

ه ينبغ  لألعمألل امل بلة للائةة د مأل ي للق ب غ   عبء إضتتتألد    ضتتت هتاي هتتبستتتئط عملئة افع ال  ألاي . هتشتتتّبرم على اعّ 
املنألخ اع تستت نب إىل اللمي اوألاي د جمألل املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة هتاع تكّمي عمي عتتألئ  املنظمألم البهتلئة امللنئة.  

هتاملواار الوااثئتة لأل تعية  املنظمتة النظ  د مستتتتتتتتتتتتتتألتة ال نوع البئولو   لأل تعيتة هتالزااعتة   إىلأبع ت لتب ايئةتة   اهتصتتتتتتتتتتتتتت امتأل 
 هتالزااعة د عملاأل يول تغ  املنألخ د املس  بي.

أل ابل  تتألاي  ال   يتتة -34 يف هتب لتتب ايئةتتة إع تتألئاتأل  ال   ي  النتتألينامل فوعتتة د إطتتألا  ااتتأللئتتة  هتايتتألطتت  جمموعتتة اللمتتي علمتتس
اعتتتة د ال  حلئف من هتطتتتأم تغ  املنتتتألخ  تو ئاتتتألم إلعتتتبار ت ئئف عتتتألمل  ب ئتتتألرم البلتتتباع لتتتبهتا املواار الوااثئتتتة لأل تتتعيتتتة هتالزا 

 .ااأتم رلتإرا  13هتال كئف ملهيف
ال   ي امل رتح بشتتتتتتتأع املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة هتتغ  املنألخ على   االعتتتتتتت بئألعهتاعتتتتتتت ل ضتتتتتتت  جمموعة اللمي   -35

  االعتتتتتتتتتتت بئألعأبع تستتتتتتتتتتت ل ض ايئةة هعا    هتاهتصتتتتتتتتتتت يف  FGR-CGRFA/WG-6/21/7ابلوثئ ة    امل فق النألينالنحو الواار د  
 

 . FGR-CGRFA/WG-6/21/7الوثئ ة   10
 . Inf.5-FGR-CGRFA/WG/6/21الوثئ ة   11
 . Inf.6-FGR-CGRFA/WG/6/21الوثئ ة   12
 . Report-CGRFA/17/19من الوثئ ة  28؛ هتالحل  م Report Rev.1-CGRFA/16/17من الوثئ ة  27الحل  م   13
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أبع   هتاهتصتتتت عن هعا االعتتتت بئألعيف عنب االق ضتتتتألء.    م  ضتتتتبة اان ال   ي هتاع تنظ  د ال    امل عة املمكنة إلراا  صتتتتئغة  
الن تألئ  لك  تنظ  فئاتأل جمموعألم اللمتييف هتمن هل ايئةة.   اع ت ئحتبعو ايئةتة املنظمتة إىل تلمئف االعتتتتتتتتتتتتتت بئتألع على البلتباع هت 

أبع تنظ  ايئةتة د إمكتألعئتة إراا  املللومتألم اليت ت تبماتأل البلتباع عن املواار الوااثئتة لأل تعيتة هتالزااعتة هتتغ    اهتصتتتتتتتتتتتتتت امتأل 
أل عن إ  اء ت ئئف عألمل  إضتتتألد   عملئألم ال  ئئفاملنألخ د  اللألملئة اوألاية األلة املواار الوااثئة اا  ئة هتالنبألتئة د اللألمليف عوضتتتس

 بشأع تغ  املنألخ.
اخل وط ال و ئائة ال وعئة لبعف إراا  ال نوع  املنظمة اعتتتتتتتتتت ل اض   إىلجمموعة اللمي أبع ت لب ايئةة    هتاهتصتتتتتتتتتت  -36

يف هتاقرتاح تغئ اميف حبستتتتتتتتتتتب االق ضتتتتتتتتتتتألءيف لك  تنظ  فئاأل الوااث  د خت ئط ال كئف مع تغ  املنألخ على املستتتتتتتتتتت وك الوطين
األ ي مألشتتتتتتتتتى مع   إحلاء تغ  املنألخيف  ف املواار الوااثئة اا  ئةجمموعألم اللمي هتايئةةيف مع م اعألم ضتتتتتتتتت هتام ملألوة اهت ه ضتتتتتتتتتل

 االتحلألقألم البهتلئة رام الرلة.
املنظمة اقرتاح عتتتتتتتتبي ملألوة مستتتتتتتتألة تغ  املنألخ   إىلجمموعة اللمي أبع ت لب ايئةة    اهتصتتتتتتتت هتعالهتمس على رلتيف   -37

امل بلة هتالرتكوك الستئألعتألتئةيف   عملئألم ال  ئئفد   14على يو م ستق بحل ائع ال  ألعألم د املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة
 لك  تنظ  فئاأل جمموعألم اللمي هتايئةة.

 

 استعراض العمل يف جمال التكنولوجيات األحيائية لصون   -اتسًعا
 املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام

 
اعتتتتت ل اض اللمي د جمألل ال كنولو ئألم اةيئألئئة لرتتتتتوع املواار الوااثئة  عظ م جمموعة اللمي د الوثئ ة بلنواع " -38

  مال  واام اة، م د ال كنولو ئأل "هتايألط  علمسأل بوثئ ة املللومألم بلنواع    15"يفلأل عية هتالزااعة هتاعتتتتتت  باماأل املستتتتتت بام
  16".اةيئألئئة رام الرلة ب وصئف املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة هتصوهنأل هتاع  باماأل املس بام

املنظمة مواصتتتتلة تلزيز ال باام الوطنئة هتاإلقلئمئة د البلباع النألمئة    إىلمي أبع ت لب ايئةة  جمموعة الل  هتاهتصتتتت  -39
بم د جمتتألل ال كنولو ئتتأل ل وصتتتتتتتتتتتتتتئف املواار الوااثئتتة اا  ئتتة    اةيئتتألئئتتة  مهبتتبف ت بئق هتبلوام اعتتتتتتتتتتتتتتتتأللئتتب مالئمتتة هتمويتتّ

ع هتامل ألط  رام الرتتتتلةيف هتال واعحل  يف مع م اعألم املنألفهتهتقألي األ هتاعتتتت  باماأل املستتتت بام هتصتتتتوع املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة
 هتاةعظمة الوطنئة هتاإلقلئمئة رام الرلةيف هتالركوك البهتلئةيف األ فئاأل تلت امل لل ة ب  ئئف امل ألط .

من ا ي ت وي  السمألم  هتاعع    على ع أل   ال كنولو ئألم اةيئألئئةإىل منألفع اع  بام  جمموعة اللمي    مألا شاهت  -40
بام على حتّمي اإل األر    اةيئألئ  مني اوحلألف هتاا اام هتامللوية هتم ألهتمة اإل األر  املؤاتئةيف هتاةهف من رلتيف ل لزيز ال 

ل ب  لاةيئألئئة   كنولو ئألم  ال اةيئألئ  النأل ف عن اآلفألم هتاةم اض اليت يزرار اع شألاهأل بسبب تغ  املنألخيف فضالس عن  
  امل ألط     ئئفل   مناوئألم هتحتسحلاع حبا     ا ئةيألط  علمسأل ابك  الش ع  املس  بمة لل  ّبع هتإعحلألر ال واعحل البئةئة. هتا

 
 .هن  مشرتك  14
 . FGR-CGRFA/WG-6/21/8لوثئ ة ا  15
 . Inf.7-FGR-CGRFA/WG/6/21الوثئ ة   16
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ل  اةيئألئئةيف  ل كنولو ئألم النألاة عن ا  احمل ملة  هتالسلبئة  اإلجيألبئة  اآلاثالألوة  مل   البئةئة  هتاالتحلألقألم  الوطنئة  ل ش يلألمطب سأل 
 السألاية.  اةط اف  امل لبرم

عن رهتا مستتتت نبم إىل الوقألئع  صتتتتلة اع مللومألم حمّبثة جمموعة اللمي أبع ت لب ايئةة من املنظمة موا  هتاهتصتتتت  -41
ال كنولو ئألم اةيئألئئة د توصئف املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة هتصوهنأل هتاع  باماأل املس باميف هتعش هأل بروام من ظمةيف  

 من ،الل قواعب البئألانم هتالشبكألم هتال عألئي اإل،بألاية امل واف م لبياأل.
هتا ف ال  واام الس يلة اليت تشابهأل ال كنولو ئألم اةيئألئئة هتاإلمكألانم اليت قب تن وي علئاأل ل وصئف املواار   -42

الوااث   ال نوع  مواصلة صوع  ا ئة  على  اللمي  املس باميف شّبرم جمموعة  هتاع  باماأل  هتالزااعة هتصوهنأل  لأل عية  الوااثئة 
 . االق ضألء  يسب  اللألمليف ايألء   لف خم د اة، ك اخلشبئة النبألاتم هتاعواع لألشوألا

املنظمة مواصتتتتتتتتتلة اعتتتتتتتتت كشتتتتتتتتتألف آلئألم لل لألهتع د املستتتتتتتتت  بي مع إىل  جمموعة اللمي أبع ت لب ايئةة    هتاهتصتتتتتتتتت  -43
بحل بلباع اونوب على هت ه ال حبيبيف فضتتتتتتتتالس عن ال لألهتع بحل   ال لألهتع د مأل  ل وطئباملنظمألم البهتلئة امللنئةيف األ د رلت  

بلباع الشتتتتتتتتمألل هتاونوبيف هتال لألهتع النالث يف هترلت من ا ي تشتتتتتتتتوئع ال كنولو ئألم اةيئألئئة املنألعتتتتتتتتبة ل وصتتتتتتتتئف املواار  
 الوااثئة لأل عية هتالزااعة هتصوهنأل هتاع  باماأل املس بام.

 

 ئة يف املستقبل يف ما بني الدورات اخليارات املتاحة لتنظيم عمل اهلي -عاشًرا
 

هتاّيب    17.إمكألعئة إعألرم تنظئف عمي ايئةة املست  بل  د مأل بحل البهتاامالوثئ ة بلنواع  د  جمموعة اللمي    عظ م -44
مع ال  بي  األ ا ي حل من ت بم د عمي ايئةة مأل بحل البهتاام ابالعتتتتتتتت نألر إىل إعتتتتتتتتاألمألم ا از أل الحل عئة هتمك باأل هت األم 
االترتتتألل الوطنئة / املنستتت حل الوطنئحل هتاةعضتتتألء. هتشتتتّبرم على ضتتت هتام ال لألط  برتتتوام م ستتت ة هتم كألملة هتم وألعستتتة مع 

زااعةيف األ د رلت املواار الوااثئة للكألئنألم اائة البقئ ة هتالالف ألاايميف ضتتتتتتتتتتتمن عمي مستتتتتتتتتتتألة ال نوع البئولو   لأل عية هتال
 عن ااأل ة إىل توطئب ال نستتتتتتتتتتئق هتال واصتتتتتتتتتتي بحل خم لف جمموعألم اللمي ال ألبلة للائةة هتد مأل بحل ايئةة هتالبلباعيف فضتتتتتتتتتتالس 

 . األم االترألل الوطنئة / املنس حل الوطنئحل
هتانقش  جمموعة اللمي مسألة تنظئف عمي ايئةة د املس  بي د مأل بحل البهتاام هتاع   تو ئاأل أل هبعا الربر.   -45
أبع تنظ  ايئةة ،الل مباهتال أل بشتتتتتتأع إعألرم تنظئف عملاأل د مأل بحل البهتاام د مستتتتتتألة حمبهترية املواار امل ألية   اهتصتتتتتت هت 

ل ض  جمموعة اللمي ب اهتصتتتتتت امل ألية إلعألرم تنظئف اة ازم الحل عئة للائةةيف  اخلئألاام   خم لف للبلباع هتلألمألعة. هتمع م اعألم 
من اخلرباء ت لىن اةهتىل ابل نوع البئولو   لأل عية هتالزااعة فئمأل    إعشتتتتتتتتتألء جمموع حل اثن حل  إمكألعئة  يشتتتتتتتتتمييف األ ،ئألا ،ألمس

تلىن النألعئة ابملواار الوااثئة للكألئنألم اائة البقئ ة هتالالف ألاايميف هترلت د ضتتتتتتتوء ال وألاب اخلألصتتتتتتتة ب نظئف اللمي د جمألل 
 .النحلألر إىل املواار هتت ألعف منألفلاأل

اهت يل ألم عمي إقلئمئة واألم     امسئة  ي ع ب مشألهتاام افرتاضئة  هتاشألام جمموعة اللمي إىل اعه من املحلضّ  -46
ال نسئق الوطنئة / املنس حل الوطنئحليف األ د رلت  لسألم إيألطة حتض سا لال  مألعألم ال مسئةيف عوضسأل عن اال  مألعألم 

 
 . FGR-CGRFA/WG-6/21/9الوثئ ة   17



9 CGRFA/WG-FGR-6/21/Report 

 

 بشكي افرتاض  ل مسئةا  اال  مألعألم  ع ب  اع  اللمي  جمموعة  هتاب حلم   .امل  ل ة األ يضمن املشألااة على عحلس قبم املسألهتام
 املنظمة للمي عألب ة يتشكّ  ااّل  هتجيب يف19- اوفئب   ألئحةاليت ت  ياأل  ظ هتف ال بسبب بروام اع ننألئئةيفاع يكوع  ينبغ 
 . املس  بي  د

إىل اعّه هتاشألام    يفهتاّيب  جمموعة اللمي إبعبار مش هتع ا، رألصألم  األم االترألل الوطنئة/ املنس حل الوطنئحل  -47
 مئلاأل حبئث تنظ    إىلبلب اال  مألع لك  تلمب اةمألعة  يف بشكي ،  يفايئةة إبباء مأل لبياف من تللئ ألمجيوحل ةعضألء 

ضع  خت  اع  هتطلب  اال، رألصألم تنحلئعاملأللئة املرتتبة عن   اآلاثاإىل جمموعة اللمي اشألام هت  فئاأل ايئةة ،الل رهتا أل امل بلة.
 . لبلباع الع ل اض ا 

 على  الوطنئة  االترألل   األم  ومئع  اإللكرتهتين  الربيب  لنألهتينب  قألئمة  إاتية  اةمألعة  من  جمموعة اللميطلب   هت  -48
 لكرتهتعئة وموعة اللمي. اإل صحلحة

 اخلتامية  البياانت -شرأحد ع
مأل ي   ه من    على  اللميابل انةة إىل جمموعة    لغألابميفشلبة ا  مبي   انئب  يفTiina Vähänen  السئبمت بم    -49

 ئح تو ئاألم ال  ىن عناأل  ع   ألهتتوصئأل    اللميجمموعة    شألمألع   عيألط  علمسأل أب هتا.  منم      مألعتنظئماأل الهت   إجنألحلام
 عملاأل دسألع  امل هعه ع ألئ  اع  بام إىل عت  لّ  املنظمة اعرم على شبّ هت . النظألم اللألمل  لإلعالم هت  النألين ال   ي  إلعبار

 .اللألملئة   اللمي  ، ة  تنحلئع  د  الحلين  لبعفتزهتيب البلباع اب   د   نظمةامل  د  لغألابمشلبة ا  ا بةبم جمبرسا على  هتااّ .  املس  بي   د

  مأل قبموه من تو ئاألم   على  هتال ئئس  اللمي  إىل اعضألء جمموعةلشك   اب   اعلت  Hoffmannا  السئبم  هتتو ّ  -50
 هتعملاأل البؤهتبيفجمموعة اللمي  ا  ته العي  املنم  الن ألش قيف بحلضيقب ي ّ  هتاشألام إىل اع اال  مألع. هعه البهتام  ،الل
 . ق ألعألم للبم الشألملةايئةة  خبروص بنور الوااثئة اا  ئة هتإمنأل ايضسأل ابملواار  امل للق اللمي بشأع ف ط لئس  قّئمةيف ع ألئ 

اع ب عن   امأل.  البهتام اعمألل    إجنألح  د  مسأل أل ف  على  ما هتامل  ّ   املنبهتبحلائع  ببهتاه ابلشك  إىل    ال ئئستوّ ه  هت  -51
ال ح ي ين  هت  الحلوايحل  لمرتاحلهتل  ايئةةيف  هتامألعة  هتالبئةة  البئولو    هتال نوع   املنألخ  تغ  هتمك ب  نظمةامل  د  الغألابمام نألعه لشلبة  

 . املو حلحل عألئ  هت 
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 املرفق ألف

 
 السادسة جدول أعمال الدورة 

 جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية
   2021 عئسألع/اب يي  15 - 13

 
 اع  ألب ال ئئس هتانئب )عواب( ال ئئس هتامل  ا -1
 
 اع مألر  بهتل اةعمألل هتاوبهتل الزمين -2
 
 ، ة اللمي اللألملئة لروع املواار الوااثئة اا  ئة هتاع  باماأل املس بام هتتنمئ األيأللة تنحلئع  -3
 
 ال   ي  النألين عن يأللة املواار الوااثئة اا  ئة د اللألمليأللة إعبار  -4
 
 هتضع عظألم عألمل   بيب لإلعالم عن املواار الوااثئة اا  ئة -5
 
 اارول على املواار الوااثئة اا  ئة هتت ألعف منألفلاأل -6
 
 "مللومألم ال سلسي ال قمئة" عن املواار الوااثئة اا  ئة -7
 
 رهتا املواار الوااثئة اا  ئة د ال  حلئف من هتطأم تغ  املنألخ هتال كئف مله -8
 
 اع ل اض اللمي د جمألل ال كنولو ئألم اةيئألئئة لروع املواار الوااثئة اا  ئة هتاع  باماأل املس بام -9
 

 اخلئألاام امل ألية ل نظئف عمي ايئةة د املس  بي د مأل بحل البهتاام -10
 

 مأل يس وب من اعمألل -11
 

 ال   ي  اع مألر -12
  



11 CGRFA/WG-FGR-6/21/Report 

 

 املرفق ابء 

 
 العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية جمموعة ألعضاء واألعضاء املناوبون يف ا

  عشرةسابعة يف دورهتا العادية ال الذين انتخبتهم اهليئة احلرجية
 

 البلد  التشكيل)عدد البلدان يف كل إقليم( 

 أفريقيا 

(5) 

 إثئوبئأل 

 وال غاع

 تو و 

  توعس
 الكألم هتع 

 إعواتئين اللضو املنألهتب اةهتل: 

  ألان  اللضو املنألهتب النألين: 

 آسيا

(5) 

  اتيلنب
 ااواية اوااي 

 ااواية الهت البمي  اطئة الشلبئة 

 الرحل  
  مأللئزاي 

 اينب اللضو املنألهتب اةهتل: 

 إعبهتعئسئأل اللضو املنألهتب النألين:  

 أورواب 

(5) 

  االحتألر ال هتع 
 إي أللئأل 

 بولنبا 

    السويب
 فنلنبا 

  ف عسألاللضو املنألهتب اةهتل: 

 الن هتي   اللضو املنألهتب النألين: 

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريب 

(5) 

 اةا ن حل 

 الرباحليي 
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  ئألان 

 اواب 

 اوع ألايكأل 

   ب هتاللضو املنألهتب اةهتل: 

 بنمأل اللضو املنألهتب النألين:  

 الشرق األدين 

(4) 

 اةارع 

 السوراع 

 لبنألع 

 الئمن 

 ااواية إي اع اإلعالمئة اللضو املنألهتب اةهتل: 

 اوماواية الل بئة السواية اللضو املنألهتب النألين: 

 أمريكا الشمالية 

(2) 

 انبا

 الوالايم امل حبم اةم يكئة 

 جنوب غرب احمليط اهلادئ 

(2) 

  اببوا  ئنئأل اوبيبم 
  فألعواتو 

 فئو  اللضو املنألهتب اةهتل: 

  زا علئمألع اللضو املنألهتب النألين: 
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 املرفق جيم

 لواثئق ابقائمة 
 العنوان  رمز الوثيقة 

CGRFA/WG-FGR-6/21/1 املؤق    بهتل اةعمألل 

CGRFA/WG-FGR-6/21/1 Add.1  بهتل اةعمألل ال حلرئل  هتاوبهتل الزمين املؤق ألع  

CGRFA/WG-FGR-6/21/2  هتاع  باماأل   املواار الوااثئة اا  ئة، ة اللمي اللألملئة لروع يأللة تنحلئع
 املس بام هتتنمئ األ 

CGRFA/WG-FGR-6/21/3  ال   ي  النألين عن يأللة املواار الوااثئة اا  ئة د اللألمل يأللة إعبار 
CGRFA/WG-FGR-6/21/4  هتضع عظألم عألمل   بيب لإلعالم عن املواار الوااثئة اا  ئة 

CGRFA/WG-FGR-6/21/5 ارول على املواار الوااثئة اا  ئة هتت ألعف منألفلاأل: اع ل اض هتتوقلألم ا 

CGRFA/WG-FGR-6/21/6 "لأل عية هتالزااعة: ف ص   مللومألم ال سلسي ال قمئة" بشأع املواار الوااثئة
 االب كألا هتال حبايم هتال باعئألم 

CGRFA/WG-FGR-6/21/7  هتاملواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة تغ  املنألخ 

CGRFA/WG-FGR-6/21/8   اع ل اض اللمي د جمألل ال كنولو ئألم اةيئألئئة لروع املواار الوااثئة
 اا  ئة هتاع  باماأل املس بام 

CGRFA/WG-FGR-6/21/9  إمكألعئة إعألرم تنظئف عمي ايئةة املس  بل  د مأل بحل البهتاام 
 

 املعلومات واثئق 

 العنوان  رمز الوثيقة 

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.1    ة ئابملواار الوااث  ةئامللن   ةئ البهتل  ةئااكوم   ةئاللمي الحلن   وموعةالنظألم اةعألع 
هتاةعضألء  ةئ اا   رهتا أل    هتاةعضألء  د  ايئةة  اع  ب اف  العين  املنألهتبوع 

 اللألرية السألبلة عش م 

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.2 
Rev.1 

 معا م مللومألم للمشألااحل 
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CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.3   مسورم البااعة االع  رألئئة بشأع ال باب  ال   ية اخلألصة ابارول
هتت ألعف منألفلاأل اليت ت اع  السمألم على املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة 

 املمئزم للمواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة هتامللألاف ال  لئبية امل تب ة هبأل

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.4  إعاألمألم اةعضألء بشأع اارول على املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة
 هتت ألعف منألفلاأل 

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.5 ة هتالزااعة د جمألل تغ  املنألخ عش ة منظمة اة عيا 

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.6   رهتا املواار الوااثئة لأل عية هتالزااعة د ال كئف مع تغ  املنألخ هتال  حلئف
 من هتطأته 

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.7  رام الرلة ب وصئف آ،  ال  واام د جمألل ال كنولو ئألم البئولو ئة
 هتالزااعة هتصوهنأل هتاع  باماأل املس بام. املواار الوااثئة لأل عية 

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.8  لواثئق اب قألئمة 

CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.9  قألئمة ابملنبهتبحل هتامل اقبحل 

 


