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 املقدمة - أوالً 

اعتمدت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) يف دورهتا العادية الســــــــابعة عشــــــــرة يف شــــــــهر فرباير/شــــــــباط  -1
(التقرير الثاين)،  التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملإلعداد  2واإلطار الزمين 1طوط العريضـــــــــةاخل، 2019

يف مجع املعلومات والبيا�ت من الشـروع إلعداد التقارير القطرية. وشـّجعت البلدان على  3ابإلضـافة إىل اخلطوط التوجيهية
يونيو/حزيران  30أجــل إعــداد تقــاريرهــا القطريــة ودعتهــا إىل تقــدمي تقــاريرهــا لغرض إعــداد التقرير الثــاين يف موعــد أقصــــــــــــــــاه 

ية لإلطار الزمين، ينبغي أن تنظر مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية لألغذ اووفقً  .2020
 والزراعة (مجاعة العمل) يف حالة إعداد التقرير الثاين يف دورهتا احلالية، ويف مشروع التقرير الثاين يف دورهتا السابعة.

وطلبت اهليئة من منظمة األغذية والزراعة دعوة الشــــــــبكات اإلقليمية اخلاصــــــــة ابملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات  -2
ا كذلك ابملوارد من خارج امليزانية الالزمة إعداد التقرير الثاين. وأحاطت اهليئة علمً  الدولية ذات الصـــــــــــــلة إىل املســـــــــــــامهة يف

  .ودعت املاحنني إىل دعم إعداده 4إلعداد التقرير الثاين

ا لألنشـــــــــــــطة اليت ّمت االضـــــــــــــطالع هبا إلعداد التقرير الثاين، واحلالة الراهنة للعملية وتعرض هذه الوثيقة ملخصـــــــــــــً  -3
 ت التالية، لكي تنظر فيها مجاعة العمل.التحضريية واخلطوا

 التقرير الثايناألنشطة اليت ّمت االضطالع هبا إلعداد  –ا اثنيً 
 عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

يونيو/حزيران  18يف  املؤرخو  C/CBD"5-10" إىل الـــدول املوجـــه لتعميمادعـــت منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة، يف  -4
أغسطس/آب  31جهات االتصال الوطنية، حسب االقتضاء، حبلول  ا ابلنسبة إىل، األعضاء إىل حتديث ترشيحاهت2019
. ويف الرســــــــــــــالة الدورية نفســــــــــــــها، 2020 حزيران/يونيو 30، وإىل تقدمي التقارير القطرية إلعداد التقرير الثاين حبلول 2019

تقارير  فعر إىل  ملعنيةااحلرجية واملنظمات الدولية  دعت منظمة األغذية والزراعة الشــــــــــــــبكات اإلقليمية املعنية ابملوارد الوراثية
(خطة العمل وتنميتها املستدام خطة العمل العاملية بشأن صون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها عن مسامهاهتا يف تنفيذ 

 .نفسه التاريخ لولحب 6العاملية)

، أطلعت منظمة األغذية والزراعة هيئات الغاابت اإلقليمية التابعة هلا يف أفريقيا وآســــيا 2020و 2019ويف عامي  -5
واحمليط اهلادئ وأورواب وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب والشــــــرق األدىن وأمريكا الشــــــمالية على العملية التحضــــــريية 

إىل الــدورة اخلــامســــــــــــــــة والعشـــــــــــــــرين للجنــة الغــاابت التــابعــة هلــا يف  ممــاثلــة حــاطــةإإلعــداد التقرير الثــاين. وقــّدمــت املنظمــة 
تقرير الثاين وإىل تقدميها إىل ال. ودعت اهليئة األعضـــــــــــــــاء إىل إمتام تقاريرهم القطرية إلعداد 2020أكتوبر/تشـــــــــــــــرين األول 

 .7املنظمة يف أقرب وقت ممكن

                                                      
 .CGRFA-17/19/10.3 لوثيقةاباملرفق األول   1
 .CGRFA-17/19/10/3 لوثيقةاباملرفق الثاين   2
 .Inf.1-CGRFA/17/19/10.3..الوثيقة  3
 .CGRFA-17/19/10.3 لوثيقةاباملرفق الثالث   4
5   http://www.fao.org/3/ca5229ar/ca5229ar.pdf 
6  a.pdf3849a/i3849i/3http://www.fao.org/ 
 .COFO/2020/REPمن الوثيقة  16الفقرة   7
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جيهيـــة للرب�مج األورويب للموارد الوراثيـــة منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة اللجنـــة التو  طلعـــت، أ2019ويف مـــارس/آذار  -6
املنظمة  قدتع، 2019العملية التحضــــــــــــريية للتقرير الثاين. ويف أبريل/نيســــــــــــان  لىاحلرجية من خالل ندوة عرب اإلنرتنت ع

، اسيعمل إقليمية يف كوم لقةحالدولية للتنوع البيولوجي ومنظمة األغذية والزراعة ومعهد البحوث احلرجية الدولية يف غا� 
العمل  لقةحملنســقني الوطنيني لرب�مج املوارد الوراثية احلرجية يف أفريقيا جنوب الصــحراء الكربى. ومجعت إىل اغا� موجهة 

، ابإلضــــــافة إىل ممثلني عن اهليئة الدولية حلماية احلدائق النباتية، واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، 8ابلدً  20خرباء وطنيني من 
ا على  لقةحاجة الزراعية. وبينما ركزت واملركز العاملي للحر  العمل على تنفيذ خطة العمل العاملية، ّمت إطالع املشـــاركني أيضـــً

 عملية إعداد التقرير الثاين.

، ابلتعاون مع بر�مج املوارد الوراثية احلرجية يف آســـــــــــيا واحمليط نظمةقدت املع، 2019ويف أكتوبر/تشـــــــــــرين األول  -7
عمل تدريبية إقليمية بشــــــــــأن إعداد التقارير  لقةحمة الدولية للتنوع البيولوجي واألكادميية الصــــــــــينية للغاابت، اهلادئ واملنظ

الصــني يف أعقاب اجتماع بر�مج املوارد الوراثية احلرجية يف يجني، بالقطرية للتقرير الثاين. وّمت عقد هذا احلدث التدرييب يف 
. 9لدانب 10ها أو خرباء وطنيون آخرون من ن عنناوبو املتصــــــال الوطنية أو حضــــــرته جهات االقد آســــــيا واحمليط اهلادئ، و 

ا بشأن إعداد التقرير الثاين إىل االجتماع السنوي لرب�مج النبااتت والبذور ا حتديثً أيضً نظمة املالشهر نفسه، قدمت  اللخو 
 لنمسا.ا، فيينا، الذي ُعقد يف  امليدان االقتصادييفاحلرجية التابع ملنظمة التعاون والتنمية 

ملعرفة من اجلهات املاحنة احملتملة عدد مع األمانة  واصـــلتتويف إطار متابعة الدورة العادية الســـابعة عشـــرة للهيئة،  -8
من األمم  حد املتطوعنيأب، استعانت املنظمة 2019دعم إعداد التقرير الثاين. ويف أكتوبر/تشرين األول مدى اهتمامها يف 

مشـــروع حســـاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة الذي يدعم تنفيذ بر�مج عمل املتحدة ملدة عامني ابالســـتناد إىل موارد من 
، والذي تلقى حىت اآلن مســامهات من حكومات كندا والنرويج وســويســرا. وابإلضــافة إىل ذلك، 10اهليئة املتعدد الســنوات

أنشـــــــــــطة أخرى متعلقة إبدارة ســـــــــــاهم خبري يف جمال الغاابت أعارته فرنســـــــــــا إىل املنظمة يف إجراء هذا العمل من بني مجلة 
 .2020انون الثاين كالغاابت منذ يناير/

عت احلكومة األملانية ومنظمة األغذية والزراعة اتفاقية لتنفيذ مشـــــــــــــــروع عاملي مدته ، وقّ 2020ويف يوليو/متوز  -9
عمل تدريبية إقليمية لدعم  لقاتحمن أجل دعم إعداد التقرير الثاين. وتشــمل أنشــطة املشــروع تنظيم  11ثالث ســنوات

 إمتام التقارير القطرية.

العمل التدريبية  لقاتحوالقيود املفروضــــــــة على الســــــــفر، ّمت حتويل  19-وبســــــــبب اســــــــتمرار انتشــــــــار جائحة كوفيد -10
 26يومي  تنظيم االجتماعات االفرتاضية جلهات االتصال الوطنية يف آسيا اإلقليمية املخطط هلا إىل اجتماعات افرتاضية. ومتّ 

وابإلضافة إىل  .2020نوفمرب/تشرين الثاين  13و 12يومي ويف جنوب غرب احمليط اهلادئ  2020أكتوبر/تشرين األول  27و
افرتاضـــــية. بصـــــورة عقدها  جهات االتصـــــال الوطنية، متكن خرباء وطنيون آخرون من حضـــــور االجتماعات بفضـــــل طريقة

 ئ، أّما االجتماع الذي ُعقد يف جنوب غرب احمليط اهلاد12بلدان ةا من تسعخبريً  23وضّم االجتماع الذي ُعقد يف آسيا 
                                                      

لسنغال وجنوب وبوركينا فاسو والكامريون والكونغو وكوت ديفوار وإثيوبيا وغامبيا وغا� وغينيا وكينيا ومدغشقر ومايل و�ميبيا والنيجر ونيجري� وا بنن  8
 .أفريقيا ومجهورية تنزانيا املتحدة وتوغو وأوغندا

 النكا والصني وكمبود� وماليز�، وميامنار واهلند. إندونيسيا، بنغالديش واتيلند ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وسري  9
 .GCP/GLO/841/MULالوثيقة   10
 .GCP/GLO/041/GERالوثيقة   11
 النكا والصني وماليز� واهلند والياابن.ي ومجهورية كور� ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وسر يلند إندونيسيا وات  12



4 CGRFA/WG-FGR-6/21/3 

 

زت االجتماعات على توضــــيح املبادئ التوجيهية إلعداد التقارير، وتوضــــيح . وركّ 13فقد ضــــّم مخســــة خرباء من ثالثة بلدان
اإلبالغ اإللكرتوين، وتبادل اخلربات بشــأن إعداد التقارير القطرية، وإحاطة جهات االتصــال الوطنية كيفية اســتخدام نظام 

 .ا ابلعملية التحضريية الشاملة للتقرير الثاينعلمً 

ومن املقرر عقد اجتماعات افرتاضــــية مماثلة جلهات االتصــــال الوطنية يف أفريقيا وآســــيا الوســــطى وأمريكا الالتينية  -11
 .2021ر الكارييب والشرق األدىن يف عام ومنطقة البح

 احلالة الراهنة واخلطوات التالية حنو إعداد –ا اثلثً 
 التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

ُتواصــل املنظمة تقدمي الدعم الفين جلهات االتصــال الوطنية عند الطلب من أجل إمتام التقارير القطرية من خالل  -12
) اســـــــــتبيان على شـــــــــبكة اإلنرتنت 1مكاملات الفيديو والربيد اإللكرتوين. ويتكون التقرير القطري من القســـــــــمني التاليني: (

. ويســــتند االســــتبيان إىل 14تقرير مكتوب يقدم معلومات إضــــافيةو ) 2(جلمع البيا�ت بشــــأن إدارة املوارد الوراثية احلرجية، 
صــة ابملوارد الوراثية احلرجية اليت اعتمدهتا اهليئة يف دورهتا العادية الســادســة عشــرة األهداف واملؤشــرات وأدوات التحقق اخلا

 .15لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية

 تبتعيني جهات االتصـــــــال الوطنية اخلاصـــــــة هبا وقدم 16ن البلدانم 102 ، قام2021شـــــــباط /ا من فربايراعتبارً و -13
خرى إبدخــال بيــا�هتــا أو ن البلــدان األم 20 تتقــاريرهــا القطريــة الكــاملــة إىل منظمــة األغــذيــة والزراعــة. وقــامــ 17لــدانب 10

حتديثها يف االســـــــتبيان عرب اإلنرتنت لكنها مل تقدم تقاريرها املكتوبة بعد. وأبلغت جهات االتصـــــــال الوطنية يف العديد من 
تقــدمي التقــارير القطريــة يف وقـت  أب�ــا تعتزموومــات ال تزال جــاريــة، ّن عمليــة مجع البيــا�ت واملعلأبالبلــدان األخرى األمــانــة 

اإلضـــــــــــــافة إىل التحد�ت املتعلقة بتوفر املوارد  ،نّهأب. وأفادت العديد من جهات االتصـــــــــــــال الوطنية 2021عام  نمالحق 
عملية  ااملطبقة يف بلدا� والقيود ذات الصــــــــــلة 19-جائحة كوفيد علتجاملالية والبشــــــــــرية الالزمة إلعداد التقارير القطرية، 
. ومل ترد حىت اآلن أّي تقارير من الشـــــبكات اإلقليمية للموارد أكثر تعقيًدا مجع املدخالت من خمتلف أصـــــحاب املصـــــلحة
 الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية ذات الصلة.

احملتملة عند ا عن األخطاء والتناقضـــات ، ســـتواصـــل املنظمة اســـتعراض التقارير القطرية الواردة حبثً 2021ويف عام  -14
إدخال البيا�ت ابلتشـــاور مع جهات االتصـــال الوطنية، حســـب االقتضـــاء. وســـيتّم بعد ذلك إجراء حتليالت وملخصـــات 
للبيا�ت وللمعلومات الواردة من التقارير القطرية إلعداد التقرير الثاين. ومن املقرر عقد أربعة اجتماعات للخرباء يف عام 

املوارد الوراثية احلرجية من اجملتمع العلمي إلعداد التقرير الثاين. وابإلضــــــــافة إىل ذلك،  جلمع معلومات إضــــــــافية عن 2021
 سيتّم تعيني مستشارين لدعم إعداد التقرير الثاين.
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 املســـــــــــــــودة األوىل، من املتوقع أن ُتعّد املنظمة 18ا للجدول الزمين الذي اعتمدته اهليئة إلعداد التقرير الثاينووفقً  -15
. وســـــــتنظر اهليئة بعد ذلك يف مشـــــــروع التقرير 2022تنظر فيه مجاعة العمل يف دورهتا الســـــــابعة يف عام كي للتقرير الثاين ل

واملعلومات . ومبا أّن التقارير القطرية هي املصـــــدر الرئيســـــي للبيا�ت 2023الثاين يف دورهتا العادية التاســـــعة عشـــــرة يف عام 
من التقــارير القطريــة يف أقرب وقــت ممكن التبــاع  امزيــدً الالزمــة إلعــداد التقرير الثــاين، فمن الضـــــــــــــــروري أن تتلقى املنظمــة 

 اجلدول الزمين املتفق عليه.

 التوجيهات املطلوبة -ا اثلثً 

مجاعة  رغبت. وقد عنها إلعداد التقرير الثاين ليت أفيداا ابألنشـــــــــــــــطة قد ترغب مجاعة العمل يف اإلحاطة علمً  -16
 :ا يف القيام مبا يليالعمل أيضً 

تشـــجيع البلدان والشـــبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية ذات الصـــلة اليت مل تقدم تقاريرها بعد على القيام  )1(
 بذلك يف أقرب وقت ممكن.

 أن توصي اللجنة مبا يلي:يف مجاعة العمل ابإلضافة إىل ذلك  رغبتوقد  -17

دعوة البلدان والشــــــــــبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية ذات الصــــــــــلة اليت مل تُقّدم تقاريرها بعد إىل منظمة  )1(
 ؛كحّد أقصى  2021أكتوبر/تشرين األول  31األغذية والزراعة إىل تقدميها حبلول 

يف ابســـــتعراضـــــه مجاعة العمل  كي تقوملوالطلب من منظمة األغذية والزراعة إعداد مشـــــروع التقرير الثاين  )2(
 ؛رهتا السابعةدو 

والطلب من منظمة األغذية والزراعة أن أتخذ يف االعتبار التعليقات اليت أبدهتا مجاعة العمل يف دورهتا  )3(
كي حمدثة من مشروع التقرير الثاين إىل اهليئة لنسخة للتقرير الثاين، وأن تقدم  ملسودة األوىلاالسابعة على 

 ؛تنظر فيها يف دورهتا العادية التاسعة عشرة

 ة اجلهات املاحنة إىل دعم إمتام التقرير الثاين ونشره.ودعو  )4(
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