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 مقدمة -أولا 
 
، 2017يف عام  املنعقدةاعتمدت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورهتا العادية الساااد ااة ع اارة  -1

خطة دقيق املتصااالة باملوارد الوراثية احلرجية. وهت  اااتساااتخدم يأدوات تقييم، لر اااد تنفيذ واملؤشااارات وأدوات الت األهداف
يما اعتمدت اهليئة   1)خطة العمل العاملية(. العمل العاملية لصااااااون املوارد الوراثية احلرجية وا ااااااتخدامها املسااااااتدام وتنميتها 

)التقرير  الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل التقريرجدواًل زمنياً لر ااااااااااااااد تنفيذ خطة العمل العاملية، وإعداد 
جمموعااة الفنيااة احلكوميااة الاادوليااة املعنيااة باااملوارد الوراثيااة احلرجيااة )موعااة العماال ووفقااًا للواادول الزمين، ينب ت ج 2الثاااين(. 

  3.التوجيهية إلعداد التقارير القطريةم روع اخلطوط خالل دورهتا اخلامسة، أن تنظر يف إعداد التقرير الثاين ويف  (العمل
 
ويرد م اااااروع  .وعة العملجمموتقرتح هذه الوثيقة نطاق التقرير الثاين وخمططه وعملية إعداده، لكت تساااااتعرضاااااها  -2

 .CGRFA / WG-FGR-5/18 / Inf.6التوجيهية إلعداد التقارير القطرية يف الوثيقة رقم  خطوط
 

 للتقرير الثاني عن حالةوالمخطط المقترحان النطاق  -ثانيا
 الموارد الوراثية الحرجية في العالم

 
شااااااددت اهليئة يف دورهتا األخرية على أن املعلومات اليت يتعني لعها للتقرير الثاين ينب ت أن ت اااااامل حالة املوارد  -3

املرفق ويرد يف  4م وتنميتها. الوراثية احلرجية نفسااااها، باإلضااااافة إىل اعهود املتعلقة بصااااون هذه املوارد وا ااااتخدامها املسااااتدا
من هذه الوثيقة، م اااروع املخطط ملضااامون التقرير الثاين. ويقرتح أن يقوم هيكل التقرير الثاين بتساااليط الضاااو  على  األول

من أهداف التنمية املساااتدامة )احلياة على  15مساااامهات املوارد الوراثية احلرجية يف التنمية املساااتدامة، وال  ااايما يف اهلدف 
رض( وو ااااااااااااااغ تداعيات أد ت يريات يتم اديدها يف قطاع ال ابات، على املوارد الوراثية احلرجية وإدارهتا. وينب ت أن األ

يوا ل التقرير الثاين ت طية املوارد الوراثية ألشوار ال ابات، وغريها من أنواع النباتات اخل بية املستخدمة ألغراض متعددة 
نظم إدارة ال ابات. يما ينب ت أن يقدم التقرير الثاين معلومات ذات  الة تساتخدم يف وإدارهتا ضامن الطائفة الوا اعة من 

 التحديث املمكن خلطة العمل العاملية.
  

                                                      
 .Report/Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  74الفقرة   1
 .Report/Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  74الفقرة   2
 .CGRFA-16/17/20بالوثيقة  املرفق جيم  3
 .CGRFA-16/17/18من الوثيقة   19الفقرة   4



CGRFA/WG-FGR-5/18/3 3 

 

 ة في العالمالتقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجيعملية إعداد  -اثالثا 
 
صدر الرئيست للبيانات واملعلومات املستخدمة يف إعداد ال تزال التقارير القطرية عن املوارد الوراثية احلرجية هت امل -4

اعدول الزمين لر د تنفيذ خطة العمل العاملية الذد اعتمدته اهليئة، إعداد يل من التقرير الثاين عن  ويلحظالتقرير الثاين. 
  5.قرير التنفيذ الثاين( بالتوازدحالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل، والتقرير الثاين عن تنفيذ خطة العمل العاملية )ت

 
يتألغ القسااااااااااااام األول من  ومن املقرتح أن تتأّلغ اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية من قسااااااااااااامني:  يث -5

ل العاملية، مبا يف ذلك حالة  ون إلعداد التقارير املرحلية القطرية ب أن تنفيذ خطة العم 2017اال تبيان الذد وضع يف عام 
، 2020ذات الصلة. وهكذا يف عام  رد الوراثية احلرجية وا تخدامها وتنميتها، باإلضافة إىل حالة السيا ات واملؤ ساتاملوا

ير التنفيذ األول يف يناير/يانون  اااااااااااااتحتاج البلدان فقط إىل اديث أد ت يريات يف البيانات واملعلومات اليت قدمتها إىل تقر 
 املرفق األولمن  1لحق عرب اإلنرتنت. ويرد اال اااااااتبيان يف امل Open Forisمنصاااااااة  ، من خالل اال اااااااتبيان على2018الثاين 

 (.CGRFA/WG-FGR 5/18/INF.6" )م روع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطريةلوثيقة املعنونة "با
 
صاااول على املعلومات و اااوف يساااعى القسااام الثاين من اخلطوط التوجيهية للبال  املتعلقة بالتقرير الثاين، إىل احل -6

التكميلية املطلوبة لعملية إعداد التقرير. ويٌقرتح تكييغ اخلطوط التوجيهية للبال  اليت ا تخدمت يف إعداد التقرير األول 
( مبا خيفغ من عب  اإلبال  عن البلدان. وبالتايل، لن تطلب املنظمة 2014) حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملعن 

أد بيانات تزمع تقدميها أو  اااااااااااابق أن قدمتها إىل املنظمة يوز  من عمليات اإلبال  األخر . فعلى  اااااااااااابيل  من البلدان
يف  اااااااياق إعداد التقرير الثاين، مبا أن هذه البيانات  مع  احلرجيةوارد املاملثال، لن تطلب املنظمة أد بيانات شااااااااملة عن 

 املرفق األولمن  2ملعلوماات التكميلياة املقرتحاة للتقرير الثااين يف امللحق وترد ا 6.احلرجياةلموارد لمن خالل التقييم العااملت 
 (.CGRFA/WG-FGR 5/18/INF.6لوثيقة املعنونة "م روع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية" )با
 
ول. ويف مايو/أيار التقرير األ إّن إعداد التقارير القطرية  ااايتبع اإلجرا ات نفساااها اليت  ااابق أن اتبعت يف إعدادو  -7

وارد الوراثية احلرجية أو إعادة ،  ااااااااتدعو املنظمة أعضااااااااا  اهليئة إىل تأييد تعيني جهات االتصااااااااال الوطنية املعنية بامل2019
. ورهن توافر املوارد من 2020زيران يونيو/ح 30تعيينهاا، وإىل تقادت تقااريرهم القطرياة ل ااياات إعاداد التقرير الثااين،  لول 

طرية، مبا يف ذلك عقد حلقات عمل يزانية،  اااتتاح مسااااعدة مالية حمدودة للبلدان النامية لدعم إعداد تقاريرها القخارج امل
انية تنظيم م ااااااورات وطنية وم ااااااورات أخر  مع أ اااااحاو املصااااالحة. و اااااتقوم املنظمة وشاااااريا ها أيضااااااً بالنظر يف إمك

 اديدتطلبات إعداد التقرير الثاين و م ير التنفيذ الثاين، ب ية توضاااااااي ملناق اااااااة نتائ  تقر  2019يف  الفرعية إقليمية أو إقليمية
نميتها. ويرد مزيد من التفا يل عن التحديات والفرص ملوا لة تعزيز  ون املوارد الوراثية احلرجية وا تخدامها املستدام وت

 ذه الوثيقة.هب املرفق الثايناعدول الزمين إلعداد التقرير الثاين يف 
 

                                                      
 .CGRFA-16/17/20املرفق جيم بالوثيقة   5
6  s Assessment Working Paper Global Forest Resources Assessment 2020. Guidelines and specifications. Forest Resource

189, FAO, Rome. http://www.fao.org/3/I8699EN/i8699en.pdf. 
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ا تكمال البيانات واملعلومات املقدمة بوا طة التقارير القطرية، ببيانات ومعلومات مت احلصول عليها من  و يتم -8
التقييمات األخر  ذات الصلة ومن مقدمت البيانات، ويذلك من املؤلفات العلمية. ورهناً بتوافر املوارد من خارج امليزانية، 

ضااايع خمتارة للحصاااول على مساااامهات حمددة وحديثة للفصاااول املختلفة  اااتقوم املنظمة بعقد اجتماعات للخربا  حول موا
من التقرير الثاين. وعالوة على ذلك، ختطط املنظمة للتعاقد مع ا اااات اااااريني، بأموال من خارج امليزانية  سااااب املقتضااااى، 

 لدعم إعداد التقرير الثاين.
 
 اااااااااابكات اإلقليمية ب ااااااااااأن املوارد الوراثية احلرجية وأثنا  إعداد التقرير الثاين،  ااااااااااتوا اااااااااال املنظمة التعاون مع ال -9

 واملنظمات الدولية ذات الصلة، و تدعوها إىل املسامهة يف إعداد التقرير الثاين. 
 

واملنظمة مساااااااتعدة للنظر يف إمكانية إن اااااااا  نظام معلومات عاملت جديد حول املوارد احلرجية، من أجل تيساااااااري  -10
ذلااك مفيااداً. ويوز  من إعااداد التقرير األول، باُاذلاات جمموعااة العماال ، يف حااال اعتربت إعااداد التقااارير القطريااة وتقاادميهااا

احلالية اخلا ااااااااااااااة باملوارد الوراثية احلرجية، واليت يانت قد أطلقت يف عام  REFORGENقاعدة البيانات ب لالرتقا جهود 
أن هذه العملية تنطود على م ااااااااايل بساااااااابب لتخزين وإدارة البيانات واملعلومات من التقارير القطرية. ولكن تبنّي  1993

ِقدم هيكلية الربجمية وتصاااااميم قاعدة البيانات. وبسااااابب امل اااااايل الفنية، تعذر إن اااااا  واجهة إلكرتونية بينية تتي  عهات 
، أن ااااااااأت املنظمة نظاًما 2017. ويف عام REFORGEN االتصااااااااال الوطنية الو ااااااااول إىل البيانات الوطنية واميلها على

إلعداد وتقدت التقارير املرحلية القطرية، من أجل تقرير التنفيذ  Open Forisعرب اإلنرتنت يسااااااااااااااتند إىل منصااااااااااااااة للبال  
األول. وقد مس  نظام اإلبال  عهات االتصاااااااااااال الوطنية بإيمال التقارير املرحلية القطرية على اإلنرتنت، يف حني قدمت 

ا يف إعداد التقارير املنظمة دعماً تقنياً حمدداً، حساااااااااب الطلب.  ويف ح ني أن نظام اإلبال  هذا قابل لال اااااااااتخدام أيضاااااااااً
القطرية املتعلقة بالتقرير الثاين، إال أنه حمدود من حيث إتاحته على اإلنرتنت للبيانات واملعلومات اليت تقدمها البلدان. 

 عقبات.ومن شأن إر ا  نظام معلومات عاملت جديد للموارد الوراثية احلرجية أن يتخطى هذه ال
 

 الموارد المالية المطلوبة -ارابعا 
 

جعل الزراعة وال ابات ) 2يندرج عمل املنظمة ب اااااااااأن املوارد الوراثية احلرجية يف الربنام  اال ااااااااارتاتيوت للمنظمة  -11
احدًة يف ، ت طت املوارد املتاحة وظيفًة و 2019-2018(. وبالنسبة إىل فرتة السنتني ومصايد األمساك أيثر إنتاجّية وا تدامة

(، املوارد الوراثية احلرجية والتنوع البيولوجت(، واملوارد املالية املخصصة لتنظيم 4-الربنام  العادد )مسؤول غابات )برتبة ف
العمل، ومساااااااااامهات موظفت الدعم يف العمل على املوارد الوراثية احلرجية. ومن غري املتوقع ملوارد  جموعةالدورة اخلامساااااااااة 
. وهذا 2023إىل عام  2020اخلا اااة بالعمل يف جمال املوارد الوراثية احلرجية، أن تزيد بنسااابة يبرية من عام  الربنام  العادد

 يعين أن املوارد من خارج امليزانية ضرورية إلعداد التقرير الثاين ضمن اإلطار الزمين احملدد.
 

هلاذه الوثيقااة.  املرفق الثااالاثرير الثاااين ون ااااااااااااااره، يف وترد املوارد املقاادرة من خاارج امليزانيااة اليت يتطلبهااا إعاداد التق -12
وباإلضااااااااااااااافة إىل املوارد املالية الالزمة لدعم البلدان النامية يف إعداد تقاريرها القطرية، وللم اااااااااااااااورات اإلقليمية وت طية 

، 2023و/حزيران إىل يوني 2019وموظفت الدعم من يوليو /متوز  الفنينيالتكاليغ األخر ، جيب إتاحة مزيد من املوظفني 
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(. أما 3-( وموظغ واحد من فئة اخلدمات العامة )برتبة خ ع3-على النحو التايل: مسااااااااااااااؤول غابات واحد )برتبة ف
 .املرفق الثالثتكاليغ إن ا  نظام معلومات جديد ممكن للموارد الوراثية احلرجية ضمن امليزانية املؤقتة، فال ترد يف 

 
 التوجيهات المطلوبة -خامساا

 
 :ما يلت يفجمموعة العمل قد ترغب  -13
 

ا اااتعراض املخطط واعدول الزمين املقرتحني إلعداد التقرير الثاين وتنقيحهما، حساااب احلاجة، لكت تنظر فيهما  (1)
 اهليئة يف دورهتا القادمة؛

األمانة  وا ااااااااتعراض م ااااااااروع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية وتنقيحه،  سااااااااب احلاجة، والطلب إىل (2)
، لكت تنظر 2018 ابتمرب/أيلول  15ا اتكماله ا اتناداً إىل التعليقات الواردة من جهات االتصاال الوطنية  لول 

 فيه اهليئة يف دورهتا القادمة؛
 والنظر يف إن ا  نظام معلومات عاملت للموارد الوراثية احلرجية وتقدت تو ية هبذا اخلصوص إىل اهليئة. (3)
 

 يف التو ية بقيام اهليئة مبا يلت:موعة العمل جموقد ترغب  -14
 

 ؛2020يونيو/حزيران  30دعوة البلدان إىل تقدت تقاريرها القطرية إلعداد التقرير الثاين  لول  (4)
والطلب إىل املنظمة دعوة ال اااابكات اإلقليمية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية ذات الصاااالة، إىل  (5)

 سامهة يف إعداد التقرير الثاين؛امل
وحاث اعهااات املاالاة على دعم إعاداد التقرير الثاااين، مع األخاذ يف االعتبااار املوارد من خاارج امليزانيااة املطلوباة،  (6)

 على النحو املبنّي يف املرفق جيم.
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 رجية في العالملوراثية الحالتقرير الثاني عن حالة الموارد االمرفق األول: المخطط المقترح إلعداد 
 

 متهيد
 شكر وتقدير
 املختصرات

 معلومات عن املطبوع
 املوجز

 
 الجزء األول: مساهمات الموارد الوراثية الحرجية في التنمية المستدامة

 
 قيمة املوارد الوراثية احلرجية وأمهيتها -الفصل األول 

 تعريغ املوارد الوراثية احلرجية •
 جتماعية والثقافية للموارد الوراثية احلرجيةالقيم االقتصادية والبيئية واال •
 دور املوارد الوراثية احلرجية يف اقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة •

 
 اعز  الثاين: حالة التنوّع يف ال ابات ويف األراضت امل ّورة األخر 

 
 حالة ال ابات -الفصل الثاين 

  2020 لعام املت حلالة املوارد احلرجيةالنتائ  ذات الصلة املستقاة من التقييم الع •
 مسببات الت يري يف قطاع ال ابات •

 
 حالة األراضت امل ّورة األخر  -الفصل الثالث 

عامة تساااااتند إىل التقييمات املتاحة لألراضااااات امل اااااّورة األخر  اليت مل تصااااانغ على أ ا "غابات" من قبل  حملة •
 . 7 التقييم العاملت حلالة املوارد احلرجية

 
 حالة التنوع ضمن األشوار واألنواع النباتية اخل بية األخر  -الفصل الرابع 

فذه حالياً املريز الدويّل لصااااااون عامة تسااااااتند إىل النتائ  اليت تو اااااال إليها التقييم العاملت لألشااااااوار الذد ين حملة •
د الدويل حلفظ الطبيعة واهليئة املعنية اااحلدائق النباتّية، واجموعة العاملّية ألخصاااااائّيت األشاااااوار امل ااااارتية بني اال

  GlobalTreeSearch ببقا  األنواع، والبيانات املتاحة من قاعدة البيانات
  

                                                      
7  Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and Definitions. Forest Resources Assessment Working Paper 188, 

FAO, Rome. http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf. 

http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf
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 حالة التنوع ضمن األشوار واألنواع النباتية اخل بية األخر  -الفصل اخلامس 
ناداً إىل املن اااااورات العلمية واملعلومات عامة إىل قوائم اعرد وتو ااااايغ املوارد الوراثية احلرجية ور ااااادها، ا ااااات حملة •

  .األخر  املتاحة، مبا يف ذلك البيانات واملعلومات ذات الصلة املستقاة من التقارير القطرية
 

 حالة صون الموارد الوراثية الحرجية الجزء الثالث:
 

 الفصل السادس:  ون املوارد الوراثية احلرجية يف املوقع
 رجية يف ال ابات الطبيعية واملزروعة ون املوارد الوراثية احل •

 
 الفصل السابع:  ون املوارد الوراثية احلرجية خارج املوقع

 ااااااااون املوارد الوراثية احلرجية يف اجموعات احلرجية احملمية خارج موقعها الطبيعت، والتوارو  سااااااااب األ اااااااال  •
 .اع رايف والنسل، وبنوك البذور، واجموعات النسيلة وغريها

 
 احلرجية وتنميتها وإدارهتاالرابع: حالة ا تخدام املوارد الوراثية  اعز 

 
 حالة اال تخدام الفصل الثامن:

 احلرجية وإنتاجها وتسليمها ون رها التكاثراختيار مواد  •
 احلرجية من الناحية االقتصادية واملعي ية التكاثرمواد  •

 
 حالة برام  التحسني الوراثت والرتبية الفصل التا ع:

 حالة برام  اسني وتربية األشوار وا اهاهتا •
 مكا ب اإلنتاجية واعوانب االقتصادية •

 
 املوارد الوراثية احلرجيةإدارة الفصل العاشر: 

  االعتبارات الوراثية يف إدارة ال ابات الطبيعية واملزروعة وآثارها االقتصادية •
 راثية احلرجية وإدارهتاعواقب الت يريات يف قطاع ال ابات على املوارد الو  •

 
 اعز  الرابع: حالة القدرات والسيا ات

 
 وتنميتهاوا تخدامها الفصل احلادد ع ر: اإلطار املؤ ست لصون املوارد الوراثية احلرجية 

 قدرات  ون املوارد الوراثية احلرجية وا تخدامها وتنميتها •
 الوراثية احلرجية املوارداليت تتعامل بآليات التنسيق الوطنية واملؤ سات األخر   •
 السيا ات واال رتاتيويات ذات الصلة باملوارد الوراثية احلرجية •
 أ حاو املصلحة املعنيون بصون املوارد الوراثية احلرجية وا تخدامها وتنميتها •
 البحث والتطوير •
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 الفصل الثاين ع ر: التعاون الدويل واإلقليمت ب أن املوارد الوراثية احلرجية
 الوراثية احلرجية اإلقليمية اليت تتعامل باملواردملنظمات الدولية وال بكات ا •
 مسامهات التعاون الدويل واإلقليمت يف  ون املوارد الوراثية احلرجية وا تخدامها وتنميتها •

 
 التحديات والفرص -الجزء السادس 

 
 الفصل الثالث ع ر: اإلجرا ات املو ى هبا للمستقبل

 ات عن املوارد الوراثية احلرجيةإتاحة املعلوم •
  ون املوارد الوراثية احلرجية •
 ا تخدام املوارد الوراثية احلرجية وتنميتها وإدارهتا •
 السيا ات واملؤ سات وبنا  القدرات •

 
 املراجع

 
 املالحق
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 حرجية في العالمالتقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الالمرفق الثاني: اإلطار الزمني المقترح إلعداد 
 

 2018 2019 

 
الفصل 

1 
الفصل 

2 
 الفصل

3 
 الفصل

4 
الفصل 

1 
الفصل 

2 
الفصل  

3 
الفصل  

4 

الفنياة احلكومياة الادولياة موعاة العمال الادورة اخلاامساااااااااااااااة ج
         املعنية باملوارد الوراثية احلرجية تنظر يف إعداد التقرير الثاين

         اد التقرير الثاينح د املوارد من خارج امليزانية إلعد

ا تكمال اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية للدورة 
         السابعة ع رة للهيئة

         تنظر يف إعداد التقرير الثاينلدورة السابعة ع رة للهيئة ا

         إن ا  نظام معلومات عاملت )ن اط ممكن( 

         إعداد تقارير قطرية للتقرير الثاين

         م اورات إقليمية
 

 2020 2021 
 

 الفصل
1 

 الفصل
2 

 الفصل
3 

 الفصل
4 

 الفصل
1 

 الفصل
2 

  الفصل
3 

  الفصل
4 

         إعداد تقارير قطرية للتقرير الثاين

         م اورات إقليمية

الفنية احلكومية الدولية املعنية موعة العمل الدورة الساااااد ااااة ج
         إعداد التقرير الثاين حالة لوراثية احلرجية تنظر يفباملوارد ا

         تتنقي  البيانات وإجرا  التحليال

         التقرير  ميع البيانات واملعلومات ملختلغ فصول

         تتناول حالة إعداد التقرير الثاين للهيئةالدورة الثامنة ع رة 

         ارة ذات  لة بالتقرير الثايناجتماعات اخلربا  ب أن مواضيع خمت

         فصول التقرير الثاين سوداتإعداد م

         األقران ملسودات فصول التقرير الثاينا تعراض 
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 2022 2023 

 
 الفصل

1 
 الفصل

2 
 الفصل

3 
 الفصل

4 
 الفصل

1 
 الفصل

2 
  الفصل

3 
  الفصل

4 

         التقرير الثاين سودةإعداد م

الفنيااة احلكوميااة الاادوليااة موعااة العماال الاادورة الساااااااااااااااابعااة ج
         املعنية باملوارد الوراثية احلرجية تنظر يف مسودة التقرير الثاين

         يف مسودة التقرير الثاينجمموعة العمل إدراج تعليقات 

         الدورة التا عة ع رة للهيئة تنظر يف مسودة التقرير الثاين

وضع اللمسات النهائية على التقرير الثاين من أجل طباعته 
         وتوزيعه

رافيك( غإعداد موجزات ور اااااااااومات بيانية تفصااااااااايلية )إنفو 
         للتقرير الثاين بست ل ات

         إطالق التقرير الثاين
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تقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الالمرفق الثالث: الموارد المقدرة من خارج الميزانية المطلوبة إلعداد 
  8دولر أمريكي( 1000)المبالغ بـ  الحرجية في العالم

 
-2018 البند

2019 
2020-
2021 

2022-
2013 

 اإلجمالي

×  70رية )م اورات أ حاو املصلحة الوطنيني وإعداد التقارير القط
  بلد( دوالر أمريكت / 10.000

700   700 

 رق األدىن ومنطقة )آ يا وأفريقيا وال الفرعية يميةإقلو م اورات إقليمية 
  إقليم( /125.000أمريكا الالتينية والكارييب واحمليط اهلادد؛ 

500 125  625 

 120  120   دوالر أمريكت/اجتماع( 30.000( )4اجتماعات اخلربا  )
 ة املوارد الوراثّيةحالعن ين يدعمون إعداد التقرير الثاين اال ت اريون الذ
 احلرجّية يف العامل

34 269 51 354 

(، وموظغ 3-رتبة فبالدعم التقين واإلدارد )مسؤول غابات واحد )
 (هماشهراً لكل من 48(، ملدة 3-ع رتبة خبخدمات عامة واحدة )

119 476 357 952 

 90 30 30 30  غ املتنوعة(والتكالي ال تهالييةالعمليات ) فر املوظفني، واملواد ا
لبيانية التفصيلية لطباعة والتوزيع؛ إعداد امللخصات والر وم ااإلنتاج وا

 170 170   رافيك( بست ل ات؛ إطالق التقرير الثاينغ)إنفو 

 3,011    اجموع الفرعت
 391    (يف املائة 13تكاليغ خدمة امل اريع )

 3,402    اإلجمالي
 

                                                      
 .ملؤقتةايف امليزانية  ال تردباملوارد الوراثية احلرجية  ب أنإن تكاليغ إن ا  نظام معلومات جديد ممكن   8


