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 مقدمة - أواًل

طلبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( خالل دورتها العاديةة ااامسةة عةةرة املنعقةدة يف عةام       - 1

خطةة العمةل العامليةة ل ةون املةوارد      ، من منظمة األغذية والزراعة )الفاو( إعداد مةروع جدول زمين لرصد تنفيذ 2015

ة العمل العاملية(، لتنظر فيه مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية )خط الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

اسرتاتيجية تنفيذ كما اعتمدت اهليئة  1املعنية باملوارد الوراثية احلرجية )مجاعة العمل( واهليئة يف دورتيهما القادمتني.

 2)االسرتاتيجية(. اخطة العمل العاملية ل ون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميته

 

وحتةدد االسةةرتاتيجية طةرد رصةةد تنفيةذ خطةةة العمةل العامليةةة واإلبةاله عنةةه باعتبةاره أحةةد ا ةاالت األساسةةية         - 2

)مةرة كةل    عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطةة العمةل العامليةة    هاتقارير بةكل منتظم رفعأن تلالسرتاتيجية. ويتعّين على البلدان 

 التنفيذ وتقارير عن حالة املوارد الوراثية احلرجية واالجتاهات اااصة بها. عن اريرم إىل الفاو تقتقدأن مخس سنوات( و

 

وتوّفر هذه الوثيقة معلومات عن عملية الرصد وتقرتح مةروع جدول زمةين لرصةد تنفيةذ خطةة العمةل العامليةة.        - 3

التقرير الثاني عن داد وبهدف تيسري جهود التخطيط، يعرض مةروع اجلدول الزمين املقرتح هذا ااطوات الرئيسية إلع

 .حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل
 

 اجلدول الزمين املقرتح لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية -ثانيًا 
 

، ينبغي نةر التقرير الثاني عن حالةة املةوارد الوراثيةة احلرجيةة يف العةامل      وفقًا لربنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات - 4

ومن املقرتح أن تعّد الفاو تقريرين بةأن تنفيذ خطةة العمةل    .3مبدئيًا( 2023لتاسعة عةرة للهيئة )يف عام خالل الدورة العادية ا

 العاملية يستندان إىل التقارير املرحلية القطرية، وذلك قبل إطالد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلرجية.

 

مبدئيًا(، علةى   2019يف دورتها العادية السابعة عةرة )عام وجيب أن ُيعرض تقرير التنفيذ األّول على اهليئة  - 5

النحو املتوخى يف برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات. وينبغي بعد ذلك إعداد تقرير التنفيذ الثاني بالتوازي مع التقريةر  

رة. وسةيتم دمةج عمليةة    الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلرجية وعرضهما على اهليئة يف دورتها العاديةة التاسةعة عةة   

رصد تنفيذ خطة العمل العاملية وإعداد التقريةر الثةاني عةن حالةة املةوارد الوراثيةة احلرجيةة بةةكل وثيةق يف العمليةات           

، املزمع استعراضه من جانب مجاعة 4التكميلية. ومن شأن مةروع الغايات واملؤشرات اااصة باملوارد الوراثية احلرجية

ة، أن حيدد نطاد املعلومات اليت يتوقع أن تدرجها البلدان يف تقاريرها املرحلية القطرية املرفوعةة  العمل يف دورتها الرابع

 إىل الفاو ألغراض تقريري التنفيذ األّول والثاني، ونوعها. 

                                        
 .CGRFA-15/15/Reportمن الوثيقة  20الفقرة   1
 .CGRFA-15/15/Reportاملرفق هاء بالوثيقة   2
 .CGRFA-14/13/Reportاملرفق طاء بالوثيقة   3
 CGRFA/WG-FGR-4/16/3الوثيقة   4
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بهذه الوثيقةة، الضةوء علةى ااطةوات واألنةةطة اااصةة        املرفقويسّلط اجلدول الزمين املقرتح، كما هو وارد يف  - 6

نفيذ خطة العمل العاملية. كما يبّين كيف ترتبط جهود الرصد بااطوات الرئيسية لعملية إعةداد التقريةر الثةاني عةن     برصد ت

حالة املوارد الوراثية احلرجية. ويستند اجلدول الزمين املقرتح إىل االفرتاض بأن اهليئةة سةوف تعتمةد الغايةات واملؤشةرات      

. 2017ورتهةا العاديةة السادسةة عةةرة الةيت سةتعقد يف يناير كةانون الثةاني         اااصة باملوارد الوراثيةة احلرجيةة خةالل د   

وسيسمح ذلك للفاو بأن تنجز ااطوط التوجيهية إلعداد التقارير املرحلية القطرية والتقارير املرحلية اليت تقةّدمها الةةبكات   

ان والةبكات اإلقليمية واملنظمةات الدوليةة   . وسيتم بعد ذلك دعوة البلد2017اإلقليمية واملنظمات الدولية حبلول مارس آذار 

، مبعاجلةة املعلومةات   2018الفةاو خةالل عةام    تقوم سة . و2017إىل تقديم تقاريرهةا إىل الفةاو حبلةول ديسةمرب كانون األول     

ا بتحليلةها، إىل جانةب إعةداد مةةروع تقريةر التنفيةذ األّول لكةي تستعرضةه مجاعةة العمةل يف دورتهة           والبيانات الةواردة و 

ااامسة. وستعتمد جودة تقرير التنفيذ األّول وطبيعته الةاملة إىل حد كبري على عةدد البلةدان الةيت سةتقدم تقريةرًا مرحليةًا       

قطريًا أول فضاًل عن جودة املعلومات الواردة يف تلك التقارير. ويف أعقاب االستعراض اليت ستقوم به مجاعة العمل، سةتنجز  

 (.2019لتنظر فيه اهليئة خالل دورتها العادية السابعة عةرة )الفاو تقرير التنفيذ األّول 

 

ويف ما خيص إعداد تقرير التنفيذ الثاني، من املقرتح تق ري فرتة إعةداد تلةك التقةارير مةن مخةس سةنوات إىل        - 7

ي عةن حالةة   ثالث. وبهذا التدبري، ميكن للبلدان إعداد تقرير واحد يوّفر معلومات لتقرير التنفيةذ الثةاني والتقريةر الثةان    

. ونظرًا إىل أنه مةن املتوّقةع   2020املوارد الوراثية احلرجية على حد سواء، على أن ُيرفع إىل الفاو حبلول يونيو حزيران 

، لن تطلةب الفةاو أي بيانةات شةاملة عةن املةوارد احلرجيةة        2020يف عام  تقييم املوارد احلرجية يف العامل تقديم التقرير

مح هذا التدبري املقرتح جلماعة العمل بأن تستعرض كةل مةن مةةروع تقريةر التنفيةذ الثةاني       كجزء من هذا التقرير. وسيس

، وأن توصةي الةدورة   2022ومةروع التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثيةة احلرجيةة خةالل دورتهةا السةابعة يف عةام       

اطة العمل العاملية. وبالتالي، سيتيح  ، إذا اقتضى األمر، بإجراء استعراض2023العادية التاسعة عةرة للهيئة يف عام 

 .2025ذلك للهيئة التوّصل إىل اتفاد بةأن خطة العمل العاملية احملدثة خالل دورتها العادية العةرين يف عام 

 

ومن األهمية مبكان التمييز بني النطاقات املختلفة لكل مةن تقةارير التنفيةذ والتقريةر الثةاني عةن حالةة املةوارد          - 8

ية. ويف حني أن تقارير التنفيذ من شأنها أساسًا متابعةة العمليةات الوطنيةة لتنفيةذ خطةة العمةل العامليةة        الوراثية احلرج

وحالة املوارد الوراثية احلرجية واالجتاهات اااصة بها يف خمتلف البلدان واألقاليم، يرمةي التقريةر الثةاني عةن حالةة      

ل وأعمةق لعمليةات صةون املةوارد الوراثيةة احلرجيةة واسةتخدامها        املوارد احلرجية يف العامل إىل توفري تقييم عاملي وأشة 

   وتنميتها، وللمسائل املت لة بها.
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 التوجيهات املطلوبة -ثالثًا 

 

 قد ترغب مجاعة العمل يف القيام مبا يلي: - 9
 

 خطة العمل العاملية وتنقيحه، حسب االقتضاء؛استعراض مةروع اجلدول زمين لرصد تنفيذ  (1)

يف  التقرير الثاني عن حالةة املةوارد الوراثيةة احلرجيةة    استعراض أهم ااطوات املبّينة من أجل إعداد  (2)

 العامل، وتوفري التوجيهات، حسب االقتضاء.

 

 وقد ترغب مجاعة العمل يف أن توصي اهليئة مبا يلي: - 10
 

مجاعة العمل، وذلك النظر يف اجلدول الزمين لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية، بالنسخة اليت نّقحتها  (1)

 بهدف اعتمادها؛

تةةةجيع البلةةدان علةةى ارةةاذ إجةةراءات حسةةب االقتضةةاء، والقيةةام بالتحضةةريات جلمةةع املعلومةةات   (2)

 والبيانات، وتقديم التقرير املرحلي القطري األول يف الوقت املناسب؛

ظمةات الدوليةة ذات   الطلب إىل الفاو دعوة الةبكات اإلقليمية املعنيةة بةاملوارد الوراثيةة احلرجيةة واملن     (3)

 ال لة إىل التبليغ عن مساهماتها يف تنفيذ خطة العمل العاملية على املستويني اإلقليمي والعاملي تباعًا.
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 املرفق

مشروع اجلدول الزمين لرصد تنفيذ خطةة العمةل العامليةة لصةون املةوارد الوراثيةة احلرجيةة واسةتخدامها املسةتدام          

 اخلطوات إلعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملوتنميتها، مبا يف ذلك أهم 

 

 اخلطوات/األنشطة اجلدول الزمين
 

 ااطوات التحضريية

 ستنظر هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورتها السادسة عةرة يف ما يلي: 2017

 التقرير املرحلي للفاو؛ 

 باملوارد الوراثية احلرجية؛ الغايات واملؤشرات اااصة 

 .اجلدول الزمين لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية 

 

 2017مارس آذار 

 

  ااطةوط التوجيهيةة   ااطوط التوجيهية إلعةداد التقةارير املرحليةة القطريةة    تعميم  

 إلعداد التقارير املرحلية اليت تقدمها الةبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية.

 
 

 األّولتقرير التنفيذ 

ديسةةةةةةمرب كانون األول 
2017 

    املوعد النهائي لتقديم التقارير املرحلية القطرية األوىل  التقارير املرحلية الةيت تعةّدها

 الةبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية.

 

ستنظر مجاعة العمل الفنية احلكومية الدوليةة املعنيةة بةاملوارد الوراثيةة احلرجيةة يف دورتهةا        2018

 يف ما يلي:ااامسة 

 التقرير املرحلي للفاو؛ 

     مةروع تقرير التنفيذ األّول املعّد بناًء على التقارير املرحليةة القطريةة األوىل والتقةارير

 املرحلية اليت تقدمها الةبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية؛

 إعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل؛ 

 رفةع تقةارير مةةرتكة ألغةراض      التوجيهية إلعداد التقارير القطرية مةروع ااطوط(

 تقرير التنفيذ الثاني والتقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل(.
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 ستنظر اهليئة يف دورتها السابعة عةرة يف ما يلي:   2019

 التقرير املرحلي للفاو؛ 

  مجاعة العمل يف دورتها ااامسة؛تقرير التنفيذ األّول كما استعرضته 

 إعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل؛ 

 رفةع تقةارير مةةرتكة ألغةراض      مةروع ااطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية(

 تقرير التنفيذ الثاني والتقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل(.

 
 

 تقرير التنفيذ الثاني  إعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

تعميم ااطةوط التوجيهيةة إلعةداد التقةارير القطريةة  ااطةوط التوجيهيةة إلعةداد           2019يونيو حزيران 

 التقارير املرحلية اليت تقدمها الةبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية.

 مجاعة العمل يف دورتها السادسة يف ما يلي: ستنظر 2020

 التقرير املرحلي للفاو؛ 

 حالة إعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل؛ 

 .حالة تقديم التقارير املرحلية من جانب الةبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية 

 

تقريةر التنفيةذ الثةاني والتقريةر عةن       غراضألرير القطرية املوعد النهائي لتقديم التقا  2020يونيو حزيران 

 حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل.

      املوعةةد النهةةائي لتقةةديم التقةةارير املرحليةةة مةةن جانةةب الةةةبكات اإلقليميةةة 

 واملنظمات الدولية.

 

 ستنظر اهليئة يف دورتها الثامنة عةرة يف ما يلي:  2021

 التقرير املرحلي للفاو؛ 

    حالة إعداد تقرير التنفيذ الثاني والتقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثيةة احلرجيةة

 يف العامل.

 

 ستنظر مجاعة العمل يف دورتها السابعة يف ما يلي: 2022

 التقرير املرحلي للفاو؛ 

 مةروع تقرير التنفيذ الثاني؛ 

 لعامل.مةروع التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف ا 
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 ستنظر اهليئة يف دورتها التاسعة عةرة يف ما يلي:   2023

 التقرير املرحلي للفاو؛ 

 ؛لسابعةايف دورتها  تقرير التنفيذ الثاني كما استعرضته مجاعة العمل 

     مةروع التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العةامل، كمةا استعرضةته

 .لسابعةايف دورتها  مجاعة العمل

 

 دورتها الثامنة يف ما يلي:ستنظر مجاعة العمل يف  2024

 التقرير املرحلي للفاو؛ 

 .مةروع خطة العمل العاملية احملّدثة 

 

 ستنظر اهليئة يف دورتها العةرين يف ما يلي: 2025

 التقرير املرحلي للفاو؛ 

 يف دورتها الثامنة مةروع خطة العمل العاملية احملّدثة، كما استعرضته مجاعة العمل. 

 

 

 

 


