
December 2018 CGRFA-17/19/10.3 

 

األغذية والزراعة للتقليل (، وهذه هي مبادرة من منظمة QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
MY602/A 

A 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة
 من جدول األعمال المؤقت 3-10البند 

 سابعة عشرةالالعادية الدورة 
 2019 شباط/فبراير 22-18روما، 

 في العالمالتقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية إعداد 
 

 المحتوياتبيان 
 الفقرات

 3-1 ....................................................................................... مقدمة –أوالً 
 4 ........................ للتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملالنطاق واملخطط املقرتحان  – ثانًيا
 12-5..................... التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملعداد التحضريية إلعملية ال – ثالثًا
 14-13 ......................................................................... الالزمةاملوارد املالية  –رابًعا 

 15 .............................................................................. التوجيهات املطلوبة –خامًسا 
 

 .التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل املخّطط املقرتح إلعداد املرفق األول:
 .التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل اإلطار الزمين املقرتح إلعداد املرفق الثاين:
 .التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل املوارد املقدرة من خارج امليزانية اليت يتطلبها إعداد املرفق الثالث:

 

http://www.fao.org/


2 CGRFA-17/19/10.3 

 

 مقدمة -أولا 
 
، 2017يف عةام  املنعقةدةاعتمدت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورهتا العادية السادسةة عشةرة  -1

)خطةةة العمةةل خطةةة العمةةل العامليةةة لصةةون املةةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة واسةةتخدامها املسةةتدام وتنميتهةةا لرصةةد تنفيةةذ  جةةدواًل زمنيًةةا
ووفقةةاً للجةةدول الةةزمين، ينب ةةي  .1)التقريةةر الثةةاين( ن حالةةة املةةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة يف العةةاملالتقريةةر الثةةاين عةةوإعةةداد  العامليةةة(
  2.للتقرير الثاين خالل هذه الدروة التقرير الثاين واخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطريةأن تنظر يف إعداد  للهيئة

 
إعةداد التقريةر يف ( مجاعةة العمةل)مجاعة العمل الفنيةة احلكوميةة الدوليةة املعنيةة بةاملوارد الوراثيةة احلرجيةة  تنظر وقد  -2

اهليئةة أوصة  و . 2018 أيةارمايو/ يف املعقودة  دورهتا اخلامسةعداد التقارير القطرية يف إلالتوجيهية طوط الثاين ومشروع اخل
مشةروع علةى بعة  الت يةريات إدخةال ب  أوصةكمةا إلعةداد التقريةر الثةاين،  املقرتحة  باملوافقة على املخطط واجلدول الزمين 

املوارد الوراثيةةةة جهةةةات االتصةةال الوطنيةةة املعنيةةةة بةة ةاألمانةةةة دعةةو مةةن وطلبةةة  كةةذل   3التقةةارير. عةةةدادالتوجيهيةةة إلطةةوط اخل
ت األخةةرية عليهةةا يف  ةةول التعليقةةات التقةةارير وو ةةع اللمسةةاعةةداد التوجيهيةةة إلطةةوط لتعليةةق علةةى مشةةروع اخلإىل ااحلرجيةةة 

التابعةةة لوطنيةةة جهةةات االتصةةال امةةن تعقيبةةات وردت تعليقةةات و/أو قةةد يف هةةذه الةةدورة. و  يئةةة، لكةةي تنظةةر فيهةةا اهلواردةالةة
 إسبانيا ومجهورية تنزانيا املتحدة.و مدغشقر و سرتاليا وفنلندا وأملانيا أل
 
النسةةخة املنقحةةة رد تةةو  .نظةةر فيهةةا اهليئةةةلكةةي ت وخمططةةو وعمليةةة إعةةدادهريةةر الثةةاين هةةذه الوثيقةةة نطةةاق التقعةةر  وت -3
التوجيهيةةة إلعةةداد التقةةارير القطريةةة خطةةوط املشةةروع املةةنق  للاملعنونةةة يف الوثيقةةة  التقةةاريرعةةداد التوجيهيةةة إل طةةوطاخلشةةروع مل
العمةةل مجاعةةة  ةةول التعليقةةات الةةواردة مةةن  املنقحةةة يف ةصةةي الب، يف العةةامل لتقريةةر الثةةاين عةةن حالةةة املةةوارد الوراثيةةة احلرجيةةةل
 4.الوطنيةجهات االتصال و 
 

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

 
لتقريةر الثةاين ينب ةي أن تشةمل حالةة  ةر  ادت اهليئة يف دورهتا األخرية على أن املعلومات اليت يتع  مجعهةا لشدّ  -4

ويةرد يف  5املةوارد الوراثيةة احلرجيةة نفسةها، باإل ةافة إىل اجلهةود املتعلقةة بصةون هةذه املةوارد واسةتخدامها املسةتدام وتنميتهةا. 
الضول على الوثيقة، مشروع املخطط ملضمون التقرير الثاين. ويقرتح أن يقوم هيكل التقرير الثاين بتسليط  هبذه املرفق األول

مةن أهةدا  التنميةة املسةتدامة )احليةاة علةى  15مسامهات املوارد الوراثية احلرجية يف التنمية املسةتدامة، وال سةيما يف اهلةد  
األر ( ووصةةت تةةداعيات أي ت يةةريات يةةت   ديةةدها يف قطةةاع ال ابةةات، علةةى املةةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة وإدارهتةةا. وينب ةةي أن 
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 طية املوارد الوراثية ألشجار ال ابات، وغريها من أنواع النباتات اخلشبية املستخدمة ألغرا  متعددة يواصل التقرير الثاين ت
وإدارهتا  من الطائفة الواسعة من نظ  إدارة ال ابات. كما ينب ي أن يقدم التقرير الثاين معلومةات اات صةلة تسةتخدم يف 

 التحديث املمكن خلطة العمل العاملية.
 

 التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالمعملية إعداد  -اثالثا 
 
املصةةةدر الرئيسةةةي للبيانةةةات واملعلومةةةات املسةةةتخدمة يف  تشةةةكلتةةةزال التقةةةارير القطريةةةة عةةةن املةةةوارد الوراثيةةةة احلرجيةةةة  مةةا -5

إعةةداد كةةل مةةن التقريةةر إىل اجلةةدول الةةزمين لرصةةد تنفيةةذ خطةةة العمةةل العامليةةة الةةذي اعتمدتةةو اهليئةةة شةةري ويإعةةداد التقريةةر الثةةاين. 
 6.والتقرير الثاين عن تنفيذ خطة العمل العاملية )تقرير التنفيذ الثاين( بالتوازي وارد الوراثية احلرجية يف العاملالثاين عن حالة امل

 
حبيةةةةث يتةةةالت القسةةةة  األول مةةةةن  ،ة إلعةةةةداد التقةةةةارير القطريةةةة مةةةةن قسةةةم ومةةةن املقةةةةرتح أن تتةةةالت اخلطةةةةوط التوجيهيةةة -6

إلعةداد التقةارير املرحليةة القطريةة بشةان تنفيةذ خطةة العمةل العامليةة، حةا يف الة  حالةة صةون  2017االستبيان الةذي و ةع يف عةام 
، 2020فةي عةام ف ،املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها وتنميتها، باإل ةافة إىل حالةة السياسةات واملاسسةات اات الصةلة. وهكةذا

 عةةةامإىل تقريةةةر التنفيةةةذ األول يف بالنسةةةبة علومةةةات الةةةيت قةةةدمتها سةةةتحتاج البلةةةدان فقةةةط إىل  ةةةديث أي ت يةةةريات يف البيانةةةات وامل
لوثيقةة املعنونةة با املرفةق األولمةن  1. ويةرد االسةتبيان يف امللحةق Open Forisعلى منصةة اإللكرتوين ، من خالل االستبيان 2018

  7.راثية احلرجية يف العاملعن حالة املوارد الو  للتقرير الثاين مشروع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية
 
لتقريةةر الثةةاين إىل احلصةةول علةةى املعلومةةات عةةداد التقةةارير ليسةةعى القسةة  الثةةاين مةةن اخلطةةوط التوجيهيةةة إلو  وسةة -7

لةيت اسةتخدم  يف إعةداد التقريةر األول عةداد التقةارير اتكييةت اخلطةوط التوجيهيةة إلمت . و هالتكميلية املطلوبةة لعمليةة إعةداد
البلةةدان. ولةةن كاهةةل عةةن  إعةةداد التقةةارير ت مةةن عةة ل يةةخفد  الت( هبةة2014) املةةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة يف العةةاملحالةةة عةةن 

إعةةداد تقةةارير أي بيانةةات تقةةدمها أو سةةبق أن قةةدمتها إىل املنظمةةة كجةةزل مةةن عمليةةات تةةوفري تطلةة  املنظمةةة مةةن البلةةدان 
يف سةياق إعةداد التقريةر الثةاين، حةا أن  احلرجيةةوارد املةة عةن . فعلى سبيل املثال، لن تطلة  املنظمةة أي بيانةات شةاملأخرى

وتةرد املعلومةات التكميليةة املقرتحةة للتقريةر الثةاين يف امللحةق  8.يف العةامل احلرجيةةملةوارد اهذه البيانات جتمع من خالل تقيي  
عن حالةة املةوارد الوراثيةة  للتقرير الثاين ريةمشروع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطلوثيقة املعنونة با املرفق األولمن  2

  9.احلرجية يف العامل
 
اإلجةةةرالات الةةةيت سةةةبق أن اتبعةةة  يف إعةةةداد التقريةةةر األول. ويف نفةةة   ، مبةةةدئيا،إّن إعةةةداد التقةةةارير القطريةةةة سةةةيتبعو  -8

املعنيةة بةاملوارد الوراثيةة احلرجيةة احلاليةة االتصةال الوطنيةة ة ، سةتدعو املنظمةة أعضةال اهليئةة إىل تاكيةد تعية  جهة2019مايو/أيار 
. 2020يونيةةو/حزيران  30تقةةاريره  القطريةةة إلعةةداد التقريةةر الثةةاين حبلةةول  ، وإىل تقةةدم جهةةة اتصةةال وطنيةةة جديةةدةأو تعيةة 
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لقطريةةةة، تةةةوافر املةةةوارد مةةةن خةةةارج امليزانيةةةة، سةةةتتاح مسةةةاعدة ماليةةةة عةةةدودة للبلةةةدان الناميةةةة لةةةدع  إعةةةداد تقاريرهةةةا اب اورهنًةةة
الةة  عقةد حلقةةات عمةل وطنيةةة ومشةاورات أخةةرى مةةع أصةحاو املصةةلحة. وسةتقوم املنظمةةة وشةركا ها أيضةةاً بةةالنظر  يف حةا
متطلبةات  ، ب يةة تو ةي األولملناقشة نتةائ  تقريةر التنفيةذ  2019يف  الفرعية إمكانية تنظي  مشاورات إقليمية أو إقليمية يف

التحديات والفرص ملواصلة تعزيةز صةون املةوارد الوراثيةة احلرجيةة واسةتخدامها املسةتدام وتنميتهةا.   ديدإعداد التقرير الثاين و 
 ذه الوثيقة.هب املرفق الثاينويرد مزيد من التفاصيل عن اجلدول الزمين إلعداد التقرير الثاين يف 

 
انات ومعلومات مت احلصول عليهةا مةن وسيت  استكمال البيانات واملعلومات املقدمة بواسطة التقارير القطرية، ببي -9

التقييمات األخرى اات الصلة ومن مقدمي البيانات، وكذل  من املالفات العلمية. ورهناً بتوافر املوارد من خارج امليزانية، 
ستقوم املنظمة بعقةد اجتماعةات للخة ال حةول موا ةيع خمتةارة للحصةول علةى مسةامهات عةددة وحديثةة للفصةول املختلفةة 

االقتضال، حس   مع استشاري ، ، حسبما تسم  بو املوارد املالية،املنظمةستتعاقد قرير الثاين. وعالوة على ال ، من الت
 لدع  إعداد التقرير الثاين.

 
وأثنةةةال إعةةةداد التقريةةةر الثةةةاين، ستواصةةةل املنظمةةةة التعةةةاون مةةةع الشةةةبكات اإلقليميةةةة بشةةةان املةةةوارد الوراثيةةةة احلرجيةةةة  -10

 واملنظمات الدولية اات الصلة، وستدعوها إىل املسامهة يف إعداد التقرير الثاين.
 

إاا  احلرجيةةةةةالوراثيةةةةة ارد واملنظمةةةةة مسةةةةتعدة للنظةةةةر يف إمكانيةةةةة إنشةةةةال نظةةةةام معلومةةةةات عةةةةاملي جديةةةةد حةةةةول املةةةةو  -11
 REFORGENقاعةةدة البيانةةات ب لالرتقةةالالةة  مفيةةداً. وكجةةزل مةةن إعةةداد التقريةةر األول، ب ةةذل  جهةةود اهليئةةة اعتةة ت  مةةا

لتخةزين وإدارة البيانةات واملعلومةات مةن التقةارير القطريةة.  1993احلالية اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية اليت أطلق  يف عةام 
عةةالوة علةةى الةة  وتصةةمي  قاعةةدة البيانةةات. و ات نطةةوي علةةى مشةةاكل بسةةب  قيةةدم هيكليةةة ال  يةةالةة  يولكةةن تبةةّ  أن 

طنيةةة بسةةب  مشةةاكل فنيةةة، تعةةذر إنشةةال واجهةةة إلكرتونيةةة بينيةةة تتةةي  جلهةةات االتصةةال الوطنيةةة الوصةةول إىل البيانةةات الو و 
يسةتند إىل إلكرتونًيا إلعةداد التقةارير ، أنشات املنظمة نظاًما 2017. ويف عام REFORGEN قاعدة بيانات و ميلها على

نظةام جلهةات هةذا الإلعةداد وتقةدم التقةارير املرحليةة القطريةة مةن أجةل تقريةر التنفيةذ األول. وقةد  ة   Open Forisمنصةة 
رحليةةة القطريةةة علةةى اإلنرتنةة ، يف حةة  قةةدم  املنظمةةة دعمةةاً تقنيةةاً عةةدداً، حسةة  االتصةةال الوطنيةةة بإكمةةال التقةةارير امل

نةةو عةةدود مةةن فإعةةداد التقةةارير القطريةةة املتعلقةةة بةةالتقرير الثةةاين، إلقابةةل لالسةةتخدام أيًضةةا هةةذا النظةةام الطلةة . ويف حةة  أن 
بشان نظام معلومات عاملي جديد نشال شان إ حيث إتاحتو على اإلنرتن  للبيانات واملعلومات اليت تقدمها البلدان. ومن

 ملوارد الوراثية احلرجية أن يتخطى هذه العقبات.ا
 

مةةن أجةةل عتة  أولويةةة يينب ةةي أن هةةذا نظةةام املعلومةات إنشةةال أن إىل اخلامسةةة،  ايف دورهتةوأشةارت مجاعةةة العمةةل،  -12
ن كّ ميأن نظام املعلومات ينب ي أن إىل أيضا أشارت للجمهور. و التقارير القطرية متاحة املنبثقة عن جعل البيانات الرئيسية 

بةدل نظمةة املمةن تطلة  اهليئةة ان بة العمةلمجاعةة   أوصةلةذل ، . و اهبة صستخدام اخلاالتقارير لالنسخ من إعداد البلدان 
 10.يزانيةا بتوافر موارد إ افية من خارج املنظام جديد للمعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية، رهنً إنشال 
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 الموارد المالية المطلوبة -ارابعا 
 

جعةةل الزراعةةة وال ابةةات ) 2ينةةدرج عمةةل املنظمةةة بشةةان املةةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة يف ال نةةام  االسةةرتاتيجي للمنظمةةة  -13
واحةدًة يف  ، ت طي املوارد املتاحة وظيفةةً 2019-2018(. وبالنسبة إىل فرتة السنت  ومصايد األ اك أكثر إنتاجّية واستدامة

(، املةةةوارد الوراثيةةةة احلرجيةةةة والتنةةةوع البيولةةةوجي(، واملةةةوارد املاليةةةة املخصصةةةة 4-ال نةةةام  العةةةادي )مسةةةاول غابةةةات )برتبةةةة  
العمل، ومسامهات موظفي الةدع  يف العمةل علةى املةوارد الوراثيةة احلرجيةة. ومةن غةري املتوقةع  جملموعةلتنظي  الدورة اخلامسة 

. 2023إىل عةام  2020دي اخلاصة بالعمل يف  ال املوارد الوراثية احلرجية، أن تزيد بنسبة كبةرية مةن عةام ملوارد ال نام  العا
 املوارد من خارج امليزانية  رورية إلعداد التقرير الثاين  من اإلطار الزمين احملدد.لذل ، فإن و 
 

إىل ذه الوثيقةة. و هبة املرفةق الثالةثرير الثاين ونشةره، يف وترد املوارد املقدرة من خارج امليزانية اليت يتطلبها إعداد التق -14
سةةتكون هنةةاك ملشةةاورات اإلقليميةةة، تنظةةي  ااملةةوارد املاليةةة الالزمةةة لةةدع  البلةةدان الناميةةة يف إعةةداد تقاريرهةةا القطريةةة ولجانةة  

إىل  2019من يوليةو /وةوز الثاين. و للمساعدة يف إعداد التقرير وموظفي الدع   الفني زيد من املوظف  حاجة إىل إتاحة امل
( وموظةةت واحةةد مةةن فئةةة اخلةةدمات 3-مسةةاول غابةةات واحةةد )برتبةةة  سةةتكون هنةةاك حاجةةة إىل ، 2023يونيةةو/حزيران 

فهي ليس  مدرجةة ملوارد الوراثية احلرجية بشان اأما تكاليت إنشال نظام معلومات جديد ممكن و (. 3-العامة )برتبة خ ع
 .املرفق الثالثيف الواردة  امليزانية املاقتةيف 
 

 التوجيهات المطلوبة -خامساا
 

 :ا يليالقيام ح يف اهليئةقد ترغ   -15
 

 ؛من أجل اعتمادمهاملخطط واجلدول الزمين املقرتح  إلعداد التقرير الثاين النظر يف ا (1)
 ؛من أجل اعتمادمهامشروع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية لنظر يف وا (2)
 القطرية؛ هامجع املعلومات والبيانات إلعداد تقارير بدل تشجيع البلدان على و  (3)
 ؛2020يونيو/حزيران  30دعوة البلدان إىل تقدم تقاريرها القطرية إلعداد التقرير الثاين حبلول و  (4)
، إىل املعنيةةةةوالطلةةة  إىل املنظمةةةة دعةةةوة الشةةةبكات اإلقليميةةةة املعنيةةةة بةةةاملوارد الوراثيةةةة احلرجيةةةة واملنظمةةةات الدوليةةةة  (5)

 املسامهة يف إعداد التقرير الثاين؛
ا بتةةوافر مةةوارد املةةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة، رهنًةةبشةةان جديةةد للمعلومةةات عةةاملي نظةةام بةةدل إنشةةال  نظمةةةإىل املطلةة  وال (6)

 من خارج امليزانية؛ إ افية
الوراثيةةةة املوارد اخلاصةةةة بةةةلنظةةةر يف سةةةبل كفيلةةةة بتعزيةةةز نظةةة  املعلومةةةات الوطنيةةةة واإلقليميةةةة علةةةى انظمةةةة املع يتشةةةجو  (7)

 ؛واملايلالدع  الفين ، حا يف ال  من خالل تقدم احلرجية
بةار املةوارد مةن خةارج امليزانيةة املطلوبةة، االعتبعة  ىل دع  إعةداد التقريةر الثةاين، مةع األخةذ إجلهات املاحنة دعوة او  (8)

   .الثالثعلى النحو املبّ  يف املرفق 
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 لمرفق األولا
 التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالمالمخطط المقترح إلعداد 

 
 وهيد

 شكر وتقدير
 املختصرات

 معلومات عن املطبوع
 املوجز

 
 الوراثية الحرجية في التنمية المستدامةالجزء األول: مساهمات الموارد 

 
 قيمة املوارد الوراثية احلرجية وأمهيتها -الفصل األول 

 .تعريت املوارد الوراثية احلرجية •
 .القي  االقتصادية والبيئية واالجتماعية والثقافية للموارد الوراثية احلرجية •
 .ستدامة اات الصلةدور املوارد الوراثية احلرجية يف  قيق أهدا  التنمية امل •

 
 الجزء الثاني: حالة التنوّع في الغابات وفي األراضي المشّجرة األخرى

 
 حالة ال ابات -الفصل الثاين 

 .2020 لعاميف العامل  النتائ  اات الصلة املستقاة من تقيي  املوارد احلرجية •
 .مسببات الت يري يف قطاع ال ابات •

 
 املشّجرة األخرىحالة األرا ي  -الفصل الثالث 

تصةةنت علةةى أغةةا "غابةةات" مةةن قبةةل ال عامةةة تسةةتند إىل التقييمةةات املتاحةةة لألرا ةةي املشةةّجرة األخةةرى الةةيت  حملةةة •
  11.يف العامل تقيي  املوارد احلرجية

 
 حالة التنوع  من األشجار واألنواع النباتية اخلشبية األخرى -الفصل الرابع 

الةةيت توصةةل إليهةةا التقيةةي  العةةاملي لألشةةجار الةةذي ينفةةذه حاليةةاً املركةةز الةةدويّل لصةةون عامةةة تسةةتند إىل النتةةائ   حملةةة •
احلدائق النباتّية، واجملموعةة العامليّةة ألخصةائّيي األشةجار املشةرتكة بة  اال ةاد الةدويل حلفة  الطبيعةة واهليئةة املعنيةة 

   GlobalTreeSearch ببقال األنواع، والبيانات املتاحة من قاعدة البيانات

                                                      
11  . Forest Resources Assessment Working Paper 188, definitionsGlobal Forest Resources Assessment 2020. Terms and 

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

http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf


CGRFA-17/19/10.3 7 

 

 حالة التنوع  من األشجار واألنواع النباتية اخلشبية األخرى -الفصل اخلام  
عامةةة إىل قةةوائ  اجلةةرد وتوصةةيت املةةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة ورصةةدها، اسةةتناداً إىل املنشةةورات العلميةةة واملعلومةةات  حملةةة •

 .األخرى املتاحة، حا يف ال  البيانات واملعلومات اات الصلة املستقاة من التقارير القطرية
 

 حالة صون الموارد الوراثية الحرجية الجزء الثالث:
 

 صون املوارد الوراثية احلرجية يف املوقعالفصل السادس: 
 .صون املوارد الوراثية احلرجية يف ال ابات الطبيعية واملزروعة •

 
 الفصل السابع: صون املوارد الوراثية احلرجية خارج املوقع

 صةةون املةةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة يف اجملموعةةات احلرجيةةة احملميةةة خةةارج موقعهةةا الطبيعةةي، والتجةةارو حبسةة  األصةةل •
 .اجل رايف والنسل، وبنوك البذور، واجملموعات النسيلة وغريها

 
 الحرجية وتنميتها وإدارتهاالجزء الرابع: حالة استخدام الموارد الوراثية 

 
 حالة االستخدام الفصل الثامن:

 .احلرجية وإنتاجها وتسليمها ونشرها التكاثراختيار مواد  •
 .احلرجية من الناحية االقتصادية واملعيشية التكاثرمواد  •

 
 حالة برام  التحس  الوراثي والرتبية الفصل التاسع:

 .حالة برام   س  وتربية األشجار واجتاهاهتا •
 .مكاس  اإلنتاجية واجلوان  االقتصادية •

 
 املوارد الوراثية احلرجيةإدارة الفصل العاشر: 

 .ال ابات الطبيعية واملزروعة وآثارها االقتصاديةاالعتبارات الوراثية يف إدارة  •
 .عواق  الت يريات يف قطاع ال ابات على املوارد الوراثية احلرجية وإدارهتا •

 
 : حالة القدرات والسياساتلخامساالجزء 

 
 وتنميتهاواستخدامها الفصل احلادي عشر: اإلطار املاسسي لصون املوارد الوراثية احلرجية 

 .وارد الوراثية احلرجية واستخدامها وتنميتهاقدرات صون امل •
 .الوراثية احلرجية اليت تتعامل باملواردآليات التنسيق الوطنية واملاسسات األخرى  •
 .السياسات واالسرتاتيجيات اات الصلة باملوارد الوراثية احلرجية •
 .اأصحاو املصلحة املعنيون بصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها وتنميته •
 .البحث والتطوير •
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 الفصل الثاين عشر: التعاون الدويل واإلقليمي بشان املوارد الوراثية احلرجية
 الوراثية احلرجية اإلقليمية اليت تتعامل باملوارداملنظمات الدولية والشبكات  •
 مسامهات التعاون الدويل واإلقليمي يف صون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها وتنميتها •

 
 التحديات والفرص -الجزء السادس 

 
 الفصل الثالث عشر: اإلجرالات املوصى هبا للمستقبل

 إتاحة املعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية •
 صون املوارد الوراثية احلرجية •
 استخدام املوارد الوراثية احلرجية وتنميتها وإدارهتا •
 السياسات واملاسسات وبنال القدرات •

 
 المراجع

 
 المالحق
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 المرفق الثاني
 التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالماإلطار الزمني المقترح إلعداد 

 
 2019 

 4الفصل  3الفصل  2الفصل  1الفصل  

     حشد املوارد من خارج امليزانية إلعداد التقرير الثاين

     التقرير الثاينتنظر يف إعداد لدورة السابعة عشرة للهيئة ا

     إنشال نظام معلومات عاملي )نشاط ممكن( 

     إعداد تقارير قطرية للتقرير الثاين

     مشاورات إقليمية
 
 2020 2021 

 الفصل 
1 

 الفصل
2 

 الفصل
3 

 الفصل
4 

 الفصل
1 

 الفصل
2 

  الفصل
3 

  الفصل
4 

         إعداد تقارير قطرية للتقرير الثاين
         إقليميةمشاورات 

الفنيةةة احلكوميةةة الدوليةةة املعنيةةة موعةةة العمةةل الةةدورة السادسةةة جمل
         باملوارد الوراثية احلرجية تنظر يف حالة إعداد التقرير الثاين

         تتنقي  البيانات وإجرال التحليال
         جتميع البيانات واملعلومات ملختلت فصول التقرير

         تتناول حالة إعداد التقرير الثاين للهيئةالدورة الثامنة عشرة 
         اجتماعات اخل ال بشان موا يع خمتارة اات صلة بالتقرير الثاين

         إعداد مسودات فصول التقرير الثاين
         استعرا  األقران ملسودات فصول التقرير الثاين
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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

الفنيةة احلكوميةة الدوليةة املعنيةة العمةل  جلماعةالدورة السابعة 
         باملوارد الوراثية احلرجية تنظر يف مسودة التقرير الثاين

         التقرير الثاينيف مسودة العمل  مجاعةإدراج تعليقات 

         الدورة التاسعة عشرة للهيئة تنظر يف مسودة التقرير الثاين

و ع اللمسات النهائية على التقرير الثةاين مةن أجةل طباعتةو 
         وتوزيعو

رافيةةةة ( غإعةةةةداد مةةةةوجزات ورسةةةةومات بيانيةةةةة تفصةةةةيلية )إنفو 
         للتقرير الثاين بس  ل ات

         التقرير الثاين إصدار
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 المرفق الثالث
التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في الموارد المقدرة من خارج الميزانية المطلوبة إلعداد 

  12دولر أمريكي( 1000)المبالغ بـ  العالم
 

-2018 البند
2019 

2020-
2021 

2022-
2013 

 اإلجمالي

 الوطني  وإعداد التقارير القطريةمشاورات أصحاو املصلحة 
  بلد( دوالر أمريكي / 10.000×  70)

700   700 

آسيا وأفريقيا والشرق األدىن ومنطقة يف  الفرعية إقليميةو مشاورات إقليمية 
  إقلي ( /125.000؛ (5ئ )الكارييب واحمليط اهلادالبحر أمريكا الالتينية و 

375 250  625 

 120  120   دوالر أمريكي/اجتماع( 30.000( )4اجتماعات اخل ال )
حالة املوارد الوراثّية عن ين يدعمون إعداد التقرير الثاين االستشاريون الذ
 احلرجّية يف العامل

34 269 51 354 

 642 241 321 80 (شهراً  48( ملدة 3-رتبة  بالدع  التقين )مساول غابات واحد )
 310 116 155 39 (شهراً  48موظت خدمات عامة واحد، ملدة الدع  اإلداري )

 90 30 30 30  والتكاليت املتنوعة( الستهالكيةالعمليات )سفر املوظف ، واملواد ا
اإلنتاج والطباعة والتوزيع؛ إعداد امللخصات والرسوم البيانية التفصيلية 

 170 170   التقرير الثاين إصداررافي ( بس  ل ات؛ غ)إنفو 

 011 3    اجملموع الفرعي
 211    (يف املائة 7)الدع  غري املباشرة تكاليت 
 222 3    اإلجمالي

 

                                                      
 .يف امليزانية املاقتةليس  مدرجة ملوارد الوراثية احلرجية ا بشانإن تكاليت إنشال نظام معلومات جديد ممكن   12


