
 CGRFA/WG-FGR-2/13/2  

December 2012

  

ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . وعدم طلب نسخ إضافية منهااملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات 

 www.fao.org :على العنوان التالي
MF576/A 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

A 

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية

 الدورة الثانية 

  3103كانون الثاني /يناير 32-33روما، 

 عدادإ

 املوارد الوراثية احلرجية يف العامل حالة

 

 

 بيان احملتويات

 

 الفقرات

 3-1 املقدمة  - أواًل

 4 إعداد التقرير -  ثانيًا

 6-5 إعداد التقارير القطرية

 7 إعداد دراسات املعلومات األساسية املواضيعية

 8 تعزيز نظم املعلومات 

 9  ختاذ اإلجراءاتاملشاورات اإلقليمية لتحديد احلاجات واألولويات من أجل ا

 11 حتليل املعلومات وإعداد التقرير

 13-11 األثر اإلجيابي للعملية على الربامج القطرية والتعاون اإلقليمي

14 امللتمسةالتوجيهات  - ثالثًا



CGRFA/WG-FGR-2/13/2  2 

 املقدمة -أواًل

 

حالة من الفاو خالل دورتها الثانية عشرة العادية إعداد ( اهليئة)طلبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة - 1

لتنظر فيه يف دورتها الرابعة عشرة العادية باعتباره التقييم املوثوق به األول ( التقرير) يف العامل املوارد الوراثية احلرجية

وصون اإلدارة املستدامة للغابات واألمن الغذائي، والتخفيف من الفقر رد الوراثية احلرجية ذات األهمية بالنسبة إىل للموا

 .التنوع البيولوجي وضمان االستدامة البيئية

  
وقد رحبت اهليئة يف دورتها الثالثة عشرة العادية بالتقدم احملرز يف إعداد التقرير، مبدية دعمها للنهج القائم - 2

كما حثت املاحنني، واملنظمات الدولية ذات الصلة على توفري املوارد املالية من خارج امليزانية، . على املشاركة والتكامل

القطرية، مبا يف ذلك إجراء املشاورات القطرية واإلقليمية؛ وحّثت البلدان على رير اوتقديم الدعم العيين إلعداد التق

وقد شّددت على ضرورة أن تعد البلدان، . تعيني نقاط اتصال قطريني لضمان إعداد التقارير القطرية على وجه السرعة

وقد . فرها الفاو وذلك لتسهم يف التقريرتقارير القطرية يف الوقت احملدد باالستناد إىل اخلطوط التوجيهية اليت توالوترفع 

وقد طلبت اهليئة من الفاو . 2112كانون الثاني /ينايروافقت على متديد مهلة رفع التقارير القطرية حتى األول من 

وطلبت من مجاعة . اإلقليمية مشاوراتعلى التقارير القطرية لل جتميعّية حول اجملاالت ذات األولوّية تعتمد ثيقةوإعداد 

االجتماع قبل انعقاد دورة اهليئة ( مجاعة العمل)الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية العمل 

التقرير واجملاالت ذات األولوية كما حددتها التقارير القطرية واملشاورات  للنظر يف مشروع نسخة لرابعة عشرةالعادية ا

 .1ض وتقييم االحتماالت من أجل املتابعة، ورفع التوصيات إىل اهليئةاإلقليمية؛ واستعرا

 
وعلى ضوء التعليقات والتوصيات اليت . آخر دورة عقدتها اهليئةوتستعرض هذه الوثيقة التقدم الذي ُأحرز منذ - 3

ة ستكمال التقرير وآليتباعها عند اامت تلقيها من مجاعة العمل سُتطلب التوجيهات من اهليئة حول العملية اليت ينبغي 

 .املتابعة

 

 إعداد التقرير -ثانيًا

 

ملتزمة بإعداد التقرير  شعبة تقييم الغابات وإدارتها وصونهاظلت منذ الدورة األخرية اليت عقدتها اهليئة، - 4

وتندرج األنشطة املتعلقة بإعداد التقرير حتت اهلدف اإلسرتاتيجي هاء، . بالتعاون مع منظمات دولية أخرى ذات صلة

اإلدارة املستدامة لألراضي واملياه واملوارد الوراثية  واهلدف االسرتاتيجي واو أي. اإلدارة املستدامة للغابات واألشجار أي

د غري أن إعدا. يف اإلطار اإلسرتاتيجي للفاوة، عاملية اليت متس األغذية والزراعجابة للتحديات البيئية الوحتسني االست

 .دمبالغ كبرية من املوارد اخلارجة عن امليزانية املتلقاة من حكومات النرويج وإسبانيا والسوي تهلكيس التقرير
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 إعداد التقارير القطرية

  

التقارير  التدريبية اليت ُنظمت لنقاط االتصال الوطنية، ُوفر الدعم حلوالي ثالثني بلدًا لُتعّدبعد ورشات العمل - 5

وقد مت توفري اخلطوط التوجيهية املتعلقة (. القطرية واإلقليمية مشروعات مرفق برنامج التعاون التقينيف إطار )القطرية 

مترينًا لتقييم وضع املوارد الوراثية احلرجية، وحتديد االحتياجات  واعُترب إعداد التقرير الوطين. بإعداد التقارير القطرية

ومل تكن املوارد اخلارجة عن . املستدام ها، واستخداماملوارد صونل بالربامج القطرية واإلقليمية لواألولويات يف ما يتص

زت إعداد قد حّف (9أنظر الفقرة ) السيما لدعم إعداد التقارير القطرية، غري أّن املشاورات اإلقليمية امليزانية متوفرة

متوز حتى /من يوليو)رير القطرية أو االنتهاء منها على الرغم من أّن ذلك قد حصل يف مرحلة متأخرة من العملية االتق

 (.2112تشرين األول /أكتوبر

 

اليت ( رير املرفوعة رمسيًاااملسودات النهائية والتق)ويشري الرسم التالي إىل العدد اإلمجالي للتقارير القطرية - 6

وقد مت تلقي مثانية تقارير فقط . 2112كانون األول /وديسمرب 2111أيلول /جرى تلقيها خالل الفرتة املمتدة من سبتمرب

ي املهلة الزمنية لرفع التقارير اليت اتفقت عليها اهليئة خالل دورتها الثالثة وه) 2112كانون الثاني /شهر ينايرحبلول 

، تشرين األول/يف أكتوبر 69أيلول، و/يف سبتمرب 56، وإىل 2112حزيران /ونيويف ي 27ارتفع هذا العدد إىل  وقد(. عشرة

؛ 9؛ آسيا 31 إفريقيا: وتفاصيل التقارير املرفوعة وفقًا لكل إقليم هي على الشكل التالي. كانون األول/يف ديسمرب 73و

 وقد مت اإلبقاء. 6؛ احمليط اهلادئ 2ا ؛ مشال إفريقي5 دنىالشرق األ؛ 4؛ أمريكا الالتينية 12؛ أوروبا 5 آسيا الوسطى

ما  وكانت هناك بعض البلدان فقط اليت. من تقاريرها االنتهاءعلى اتصاالت كثيفة ومنتظمة مع البلدان لتشجيعها على 

 .ما أن جتهز ، وكانت تنوي رفعها2112كانون األول /تضع اللمسات األخرية على تقاريرها حبلول ديسمرب تزال

 

 
 التقارير املتلقاة: بيانات الشكل 
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 إعداد دراسات املعلومات األساسية املواضيعية

 

عادية الثانية نظرت، يف دورتها الد التقرير، يف حني شددت اهليئة على أهمية التقارير القطرية بالنسبة إلعدا- 7

حيث لتناول مواضيع ُتعاجل على الصعيد العاملي و فر املوارد،توحسب جراء دراسات مواضيعية، ، يف إمكانية إعشرة

وقد أعدت أفرقة اخلرباء من املؤسسات الوطنية ومراكز األحباث . 2املتعلقة بها هناك افتقار للمعلومات واملعارف الكافية

واضيعية حول ، الدراسات املواملركز العاملي للحراجة الزراعيةمبا يف ذلك املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي،  الدولية

 :املواضيع التالية
 

 االستنزاف والضعف؛ ،مؤشرات التنوع الوراثي للغابات 

 تفهم التنوع الوراثي لألنواع االستوائية يف الغابات الطبيعية؛ 

     املناخ؛ التكيف مع العوامل احليوية وغري احليوية مع الرتكيز على تغري دور املوارد الوراثية للغابات يف 

  احلد من الفقر، وحتسني مستوى، ويالغذائ األمنركزية لتحقيق المال إلدارةا الوراثية للغابات يفاملوارد 

 املعيشة؛

   للغابات؛ الوراثيعلى التنوع  اإلداريةتأثريات املمارسات 

 استخدام األنواع الطبيعية األصلية يف ترميم وإدارة التنوع البيولوجي؛ 

 االجتاهات يف إدارة املوارد الوراثية احلرجية من ِقبل القطاع اخلاص وقطاع الشركات. 

 
 . الرئيسية والتوصيات اليت وردت يف الدراسات إعداد التقرير تدعم النتائُجسو. ت كمرافق للتقريروسُتنشر الدراسا

 

 تتعزيز نظم املعلوما

 

متويل من خارج امليزانية تقوم الفاو بتعزيز  اعتماد خالل، ومن من إدارة الغابات الكندية بدعم عيين- 8

قاعدة البيانات العاملية للموارد الوراثية احلرجية املوجودة لتخزين وإدارة املعلومات املتعلقة بالتقرير  خصوصيات ووظائف

التقارير القطرية، وستجري  وسيتم االحتفاظ باملعلومات املنبثقة عن مجيع. السيما البيانات الواردة يف التقارير القطرية

، وسيسمح باالتصال الدائم 2113حبلول منتصف عام وسيبدأ العمل بالنظام اجلديد . إدارتها يف قاعدة البيانات

كما سيسهل تبادل الروابط . ورفع التقارير يف املستقبل بلدان للمعلومات من أجل التحاليلالتفاعلي، وحتديث ال

 . القطرية واإلقليمية املتوفرة حول املوارد الوراثية احلرجيةوالبيانات مع قواعد البيانات 
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  الختاذ اإلجراءات املشاورات اإلقليمية لتحديد االحتياجات واألولويات

 

مثاني مشاورات إقليمية أو شبه إقليمية باعتماد املوارد من خارج امليزانية لتقاسم املعلومات والنتائج مت إجراء - 9

 . 3يتعلق بالتقارير القطرية ولتحديد االحتياجات واألولويات الختاذ اإلجراءاتالرئيسية يف ما 
 

 بالتعاون مع املركز الوطين  2112متوز /يوليو 6-2 وغادوغو، بوركينا فاساوُعقدت يف  ة،إفريقيا الغربي

نظام و ،األفريقياجلدار األخضر العظيم للصحراء الكربى ومبادرة الساحل لبذور الغابات يف بوركينا فاسو، و

 .منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ملراقبة مواد التكاثر احلرجي

 ُعقدت يف طربقة يف تونس بالتعاون مع وزارة الزراعة يف تونسمشال إفريقيا والشرق األدنى ،. 

 بالتعاون مع معهد  2112آب /أغسطس 29-27، دوشانبه، طاجيكستان، ُعقدت يف آسيا الوسطى

 . احلرجية الطاجيكياألحباث 

 بالتعاون مع أمانة مجاعة احمليط  2112أيلول /سبتمرب 6-4، ُعقدت يف نادي، فيدجي، احمليط اهلادئ

 .اهلادئ

 هيئة الغابات يف بالتعاون مع  2112أيلول /سبتمرب 8-7، ليربفيل يف غابون، ُعقدت يف إفريقيا الوسطى

 .ىأفريقيا الوسط

 رابطة آسيا واحمليط بالتعاون مع  2112أيلول /سبتمرب 14-12، اليزيكواال ملبور، ما ، ُعقدت يفآسيا

 .، واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجياهلادي ملؤسسات البحوث احلرجية

 بالتعاون مع معهد  2112أيلول /سبتمرب 19-17، ُعقدت يف نريوبي، كينيا، إفريقيا الشرقية والغربية

 .أحباث الغابات الكيين

  برنامج بالتعاون مع  2112تشرين األول /أكتوبر 17-15، ُعقدت يف سانتياغو، شيلي، الالتينيةأمريكا

 .، واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجياملوارد الوراثية احلرجية ألمريكا الالتينية

 

 حتليل املعلومات وإعداد التقرير

 

وعلى الرغم من أّن الفاو قد بدأت بإعداد . التقرير إعدادصعوبات يف تسبب التأخري يف تسليم التقارير القطرية ب- 11

الدفق املستمر للمعلومات اجلديدة إاّل أّن ن مت تلقي عدد معقول من التقارير القطرية من األقاليم املختلفة، إالتقرير ما 

ويتم . حياًلاالنتهاء من صياغة النص مستجعل اليت حتتويها التقارير القطرية اليت جرى رفعها على امتداد العام 

ونتيجًة هلذه الصعوبة سيكون . حتليل املعلومات الواردة يف التقارير القطرية وإدراجها يف املسودة كّلما مت تلقي التقارير

وسُتقدم النتائج الرئيسية للتقرير خالل االجتماع لرتاجعها . من املستحيل على مجاعة العمل أن تراجع مشروع التقرير

 . مجاعة العمل

                                                 
 .CGRFA/WG-FGR/2/13/3 الوثيقةُتعرض نتائج املشاورات يف  3
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إاّل أّنه ال بد من بذل مزيد من اجلهد لالنتهاء منه وفيما ُحدد الفحوى، والنتائج الرئيسية بوضوح يف التقرير  

نظرًا إىل الزخم، والدعم اللذين سادا بني البلدان والشركاء املشاركني  2113وميكن حتقيق ذلك خالل عام . بشكل كامل

وأثر ، دة ُتشّكل خط أساس لرصد املوارد الوراثية احلرجية يف العامليف هذه العملية، والذين التزموا بوضع وثيقة جي

ويوفر اجلدول التالي معلومات حول حالة إعداد الفصول املختلفة من . التدابري املتخذة لدعم الصون واالستخدام املستدام

 .التنفيذ التقرير وجدول

 

املرحلة  

 األوىل

مجع 

 املعلومات

املرحلة 

 الثانية

حتليل 

 املعلومات

املرحلة 

 الثالثة 

إعداد 

املسودة 

 األوىل

املرحلة 

الرابعة 

مراجعة 

املسودة 

 داخليًا

املرحلة 

اخلامسة 

 االنتهاء من 

املراجعة 

 خارجيًا

املرحلة 

 السادسة 

االنتهاء من 

 التحرير

املرحلة 

 السابعة

التقرير 

جاهز 

 للطباعة

احلالة 

كانون /ديسمرب)

 (2112األول 

 اجلدول 

قيد  ُأجنز

 اإلجناز

قيد 

 اإلجناز

1 
شباط /فرباير
2113 

1 
نيسان /أبريل
2113 

1 
حزيران /يونيو
2113 

1 
 /سبتمرب

أيلول 
2113 

 

 األثر اإلجيابي للعملية على الربامج الوطنية والتعاون اإلقليمي حول املوارد الوراثية احلرجية

 

شّكل إعداد التقارير القطرية يف الكثري من البلدان فرصة إلشراك وحتفيز اهتمام طائفة واسعة من أصحاب - 11

يف  ،يف حاالت عّدة ،وقد ساهم. الشأن وإشراكهم يف عملية التخطيط اإلسرتاتيجي يف ما يتعلق باملوارد الوراثية احلرجية

وجرت مناقشة . ييم واإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احلرجيةبالتقتوفري فهم أفضل للمسائل واالحتياجات املرتبطة 

واألولويات على الصعيدين الوطين واإلقليمي، ومت حتليل اجلهود احملتملة لتعزيز الصون  واالحتياجات حتديد الثغرات

 .لموارد الوراثية احلرجية الوطنيةواالستخدام املستدام ل

 

تكامل  لتيسريمع املؤسسات اإلقليمية أو شبه اإلقليمية على الصعيد اإلقليمي  أنشطة تشاوريةوجرى تنظيم  -12

 .التوصيات يف إطار اإلسرتاتيجيات والربامج اإلقليمية وشبه اإلقليمية

 

ويبدو أّن عملية إعداد التقرير برمتها قد ساهمت بشكل كبري يف بث الوعي يف ما يتعلق بأهمية اعتماد - 13

ويف  ،وكنتيجة لذلك. والتدابري اليت تنهض بفهم أفضل وإدارة مستدامة للموارد الوراثية احلرجيةالسياسات املناسبة 

أوسع الكثري من البلدان جيري التفهم واألخذ بالشواغل املتعلقة باملوارد الوراثية احلرجية على حنو أفضل يف إطار 

 .للسياسات والربامج الوطنية
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 التوجيهات امللتمسة -ثالثًا

 

 :وقد ترغب مجاعة العمل يف- 14
 

إذا دعت احلاجة إىل ، حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملـالنتائج األساسية لستعراض ومراجعة ا (أ)

 ؛ذلك

 ؛حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملبإنهاء إعداد إسداء النصيحة يف ما يتعلق  (ب)

أمام اهليئة للنظر فيها خالل  ارد الوراثية احلرجية يف العاملحالة املوالطلب من الفاو أن تقدم مسودة  (ج)

 . الدورة العادية الرابعة عشرة


