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 مقدمة   -اًلأّو

 

 تها الرابعةة دور قدت مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية )مجاعة العمل(ع -1

 مجاعةة العمةل  يف  عضةاء وائمةة باأل ميكن االطةال  علةى   . و2016 أيار/مايو 12إىل  10يف روما  إي اليا خالل الفرتة من 

نظمةة األغذيةة   اإللكرتونةي مل ووةع  املعلةى  متاحةة  املنةدوبني واملةراوبني   يف حني أن وائمةة   باءاملرفق يف ناوبني واألعضاء امل

 .1(املنظمةوالزراعة )

 

 واملقررالرئيس  نوابانتخاب الرئيس ووافتتاح الدورة    -يانيًا

 

 باملندوبني واملراوبني.   جلماعة العمل الثالثةالدورة  رئيس ( فرنسا) Pierre Bouillonب السيد رّح -2

 

 املةدير العةام املسةاعد إلدارة الغابةات  باملنةدوبني واملةراوبني. وشةدد         René Castro Salazar السةيد  برّحة و -3

)خ ةة العمةل    خ ة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجيةة واسةتخدامها املسةتدام وتنميتهةا    على أن عملية تنفيذ 

 خ ةةة التنميةةة املسةةتدامة  إىل مسةةاهمتها يف  سةةبة مةةن حيةةق التوويةةت ومهمةةة للغايةةة نظةةراً     ال تةةزال منا العامليةةة(

مبوجةب اتفةاب بةاريس      آثةاره التكّيف مع تغّير املناخ والتخفيةف مةن حةّدة    اإلجراءات الوطنية املتعلقة بو  2030لعام 

بأهميةة املةوارد   التوعيةة  مواصلة اوبني األعضاء واملرناشد . و2020-2011للفرتة واخل ة االسرتاتيجية للتنو  البيولوجي 

  تنفيذ خ ة العمل العاملية.املبذولة لاجلهود عزيز الوراثية احلرجية وت

 

املنةدوبني  بهيئةة املةوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة )اهليئةة(         ة  أمينة Irene Hoffmannالسةيدة   تبة ورّح -4

اجلةاري الةذي   لعمةل  اعرضةت    و2030نمية املستدامة لعام يساهم يف خ ة التيئة واملراوبني. وشددت على أن عمل اهل

اضةيع  موذي يتنةاول  الة و حالة التنو  البيولوجي لألغذية والزراعة يف العةامل بشأن التقرير األول عن اهليئة أمانة تقوم به 

 اة ماليةة دعمة  مسةاعد ا ودمتةه مةن   حكومة أملانيةا ملة  إىل شكر توّجهت باللعدة و اعات. و ةشاملباعتبارها وضايا الغابات 

 الدورة.يف مندوبني من البلدان النامية ملشاركة 

 

إىل أنه  متاشةيًا مةع املةادة     Bouillonاملكتب  أشار السيد األعضاء اجلدد يف وبل االنتقال إىل عملية انتخاب و -5

 العمل.الثالثة من النظام األساسي جلماعة العمل  سوف حتّل فرنسا حمّل اململكة املتحدة كعضو يف مجاعة 

 

 . ثةةةم انتخبةةةت  هلةةةا ا( رئيسةةةبوركينةةةا فاسةةةو ) Sibidou Sinaوانتخبةةةت مجاعةةةة العمةةةل السةةةيد     -6

 ( النةةةةةرويج) Kjersti Bakkebø Fjellstad ة( والسةةةةةيدماليزيةةةةةا) Azulita Binti Salim ةالسةةةةةيد

 noRnh JayRnaR والسيدوالسيد حممد علي اهلادي علي )السودان( ( الربازيل) Larissa Maria Lima Costaوالسيدة 
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  datllneon ةالسةةيدنتخبةةت ا( نوابةةًا للةةرئيس  وفةةانواتو) Hannington Tate ( والسةةيدالواليةةات املتحةةدة األمريكيةةة)

 .للدورة مقررًا

 

   .ألف املرفقيف  كما يردواعتمدت مجاعة العمل جدول األعمال  -7

 

 رييةخطة العمل العاملية لصون املوار  الورايية احلمتابعة    -يالثًا

 واستخدامها املستدام وتنميتها
 

 خطة العمل العاملية لصون املوار  الورايية احلرييةتنفيذ 

 واستخدامها املستدام وتنميتها

 

واسةتخدامها   خ ة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية تنفيذ" بعنواننظرت مجاعة العمل يف الوثيقة  -8

 . 2"وتنميتها املستدام

 

ناشةدة  مبيئةة  اهلبةأن تقةوم    وأوصةت بالتقدم احملرز. أورت باألنش ة املبلغ عنها و العمل علمًامجاعة  وأخذت -9

 لتنميةةة املسةةتدامةوخ ةةة ا ؛ة يف: اإلدارة املسةةتدامة للغابةةاتالبلةةدان مواصةةلة تنفيةةذ خ ةةة العمةةل العامليةةة للمسةةاهم   

 بات  حسب االوتضاء.الغااملتعلقة بوااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة  2030لعام 

 

املعنيةة  وليميةة  اإلشةبكات  الدعم  حسب االوتضاء  أن تلى عالبلدان يئة تشجع اهلبأن العمل  مجاعة تأوصو -10

يف  التعةاون اإلوليمةي  وطيةد  ساهم يف أنش ة هةذه الشةبكات لت  أن ت  ورجيةواألنوا  الغازية احلاحلرجية املوارد الوراثية ب

  بالتعةاون  هودعمة  نسيق تنفيذ خ ة العمةل العامليةة  ت مواصلةيئة من الفاو  لب اهلتأن كذلك ب وأوصت. لنياجملا ينهذ

 الضةةةةوءمجاعةةةةة العمةةةةل   تسةةةةل  كمةةةةا مةةةةع الشةةةةبكات اإلوليميةةةةة واملنظمةةةةات الدوليةةةةة ذات الصةةةةلة.    

 .للغابات يئات اإلوليميةاهلولمنظمة الغابات التابعة لبني عملها وعمل جلنة صالت على أهمية احلفاظ على ال

 

اسةرتاتيجية  بلةورة  أموال من خارج امليزانية والتماس مواصلة يئة من الفاو  لب اهلتأن مجاعة العمل ب وأوصت -11

 .هاتنفيذعملية التمويل لدعم تنفيذ خ ة العمل العاملية  وتشجيع اجلهات املاحنة على تقديم الدعم ل
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 الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوار  الورايية احلريية

 

 . 3"احلرجيةاملوارد الوراثية اخلاصة بؤشرات املومشرو  الغايات " بعنوانظرت مجاعة العمل يف الوثيقة ن -12

 

   علةى حنةو  هةا وتنقيح احلرجيةة املوارد الوراثية اخلاصة بواملؤشرات غايات ال ضااستعرمجاعة العمل تولت و -13

الغايات واملؤشرات باعتبارهةا أدوات تقيةيم لرصةد    هذه  يئةاهلعتمد بأن ت توأوص .دالرفق املو جيمرفق املوارد يف ما هو 

 .تنفيذ خ ة العمل العاملية  مع مراعاة طابعها ال وعي

 

 :ما يلي . وطلبت من األمانةلتحققاأدوات أيضا بعض ت مجاعة العمل استعرضو -14
 

مجاعةة  ن وبةل    بصةيغته املعدلةة مة   ت التحقةق اأدولتعليق على مشةرو   إىل ااالتصال الوطنية جهات دعوة  -

 ؛2016 /حزيرانيونيو 30حبلول العمل  

الربيةد  بواسة ة    مجاعةة العمةل  أعضةاء  علةى  االتصال الوطنيةة  جهات من  ةرداتعميم مجيع التعليقات الو -

 ؛ات بشأنهاتوجيهيقدموا فيها و وانظريل  2016 /متوزيوليو 30حبلول  اإللكرتوني 

وائمةة  بإعةداد    مجاعةة العمةل  االتصةال الوطنيةة وأعضةاء    جهات  استنادا إىل التعليقات الواردة منالقيام   -

 .يف دورتها املقبلةاهليئة وتعتمدها ظر فيها تن  لبأدوات التحققمنقحة 

 

اخلةاص  علةى املووةع اإللكرتونةي    سةيتاح  ماعةة العمةل   تقريةر الةدورة الرابعةة جل    أّنإىل العمل  مجاعة توأشار -15

 . احته يف أورب ووت ممكنإىل األمانة إت وطلبت 4ماعة العملجب

 

توجيهيةة إلعةداد التقةارير املرحليةة      ةو   ن ت لب اهليئة من الفةاو إعةداد مشةرو  خ   بأالعمل مجاعة  أوصتو -16

بةأن  كذلك  توأوصلشبكات اإلوليمية واملنظمات الدولية. بالنسبة إىل ا رفع التقاريرلتوجيهية  خ و إضافة إىل   لق ريةا

بشأن مشةرو   الوسائل اإللكرتونية    بواس ة االتصال الوطنيةجهات العمل ومجاعة شاور مع الفاو التمن يئة ت لب اهل

 .2017 /آذارمةارس  31حبلةول  وبل وضعها يف صةيغتها النهائيةة     ق ريةالتوجيهية إلعداد التقارير املرحلية الاخل و  

تضةمن  تأن التقةارير  و مت لبةات رفةع   تفصيل بالالق رية التوجيهية إلعداد التقارير املرحلية  و  اخلح توّضبأن  وأوصت

بةذور  الةربامج اخلاصةة ب    وتدجني أشةجار الغابةات  و  هارجخاملووع والصون يف مص لحات  مثل يقدم تفسريا للمسردا 

 .تربيتهاواألشجار 
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 خطة العمل العاملية لصون املوار  الورايية احلرييةرصد تنفيذ 

 واستخدامها املستدام وتنميتها

 

مشرو  اجلدول الزمين لرصد تنفيذ خ ة العمل العامليةة لصةون املةوارد    " بعنوانيف الوثيقة العمل مجاعة  نظرت -17

اجلدول الزمين لرصد تنفيةذ خ ةة العمةل    يئة بأن تعتمد اهل توأوص. 5"الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

 (.ءها رفقامل)مجاعة العمل ل ن وبمنقحة العاملية  بصيغته امل

 

جلمةع املعلومةات والبيانةات  حسةب      انفسةه حتضةري  لبلةدان علةى   اتشجع اهليئة بأن العمل مجاعة  أوصتو -18

 يئةةةاهلبةةأن ت لةةب  وأوصةةت. يف الووةةت املناسةةب التقريةةر املرحلةةي الق ةةري األولمةةن أجةةل تيسةةري تقةةديم االوتضةةاء  

املرحليةة  تقةارير  الأوةل البلةدان اةوا  إلعةداد       ال سيما امليزانية لدعم البلدان النامية خارجاملنظمة إجياد موارد من من 

دعةوة الشةبكات اإلوليميةة    اهليئةة مةن الفةاو     لةب  تكذلك بةأن   وأوصتمبا يف ذلك من خالل تنمية القدرات.   الق رية

 .إىل تقديم تقرير عن مساهماتها يف تنفيذ خ ة العمل العامليةاملعنية واملنظمات الدولية 

 

حالةة   لتقريةر الثةاني عةن   اغةرض  ملعلومات اليت سةيتم مجعهةا ل  تتناول اأن على ضرورة العمل مجاعة  وشددت -19

نفسها  فضاًل عن اجلهود املبذولة يف سبيل صون املوارد املوارد الوراثية احلرجية حالة  يف العامل احلرجيةاملوارد الوراثية 

  الوراثية احلرجية واستخدامها على حنو مستدام وتنميتها. 

 

 اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية لصون املوار  الورايية احلريية وضع

 واستخدامها املستدام وتنميتها

 

 وضع اسرتاتيجيات وخ ط عمل وطنية لصون املوارد الوراثية احلرجية" بعنوانوثيقة يف ال العمل مجاعة نظرت -20

 .6"واستخدامها املستدام وتنميتها

 

اسةرتاتيجية وطنيةة   وضةع  خ ةو  توجيهيةة طوعيةة ل   عةداد  يئة من الفاو إ لب اهلتأن ب العملمجاعة  أوصتو -21

اخل ةو   مراعةاة  مةع    و7مةع املخ ةط املقةرتح    يًا)اخل و  التوجيهيةة ال وعيةة( متاشة    احلرجيةملوارد الوراثية خاصة با

 يةةةلخ ةةو  التوجيهيةةة ال وعوينبغةةي ل. حرجيةة صةةياغة سياسةةة ووطنيةةة حرجيةة  التوجيهيةة احلاليةةة إلعةةداد بةةرامج  

هلةا  . وينبغةي  وتنفيذها  إعداد االسرتاتيجيات الوطنيةاملعنية يفصحاب املصلحة واملنظمات ألاملشاركة الكاملة أن تشجع 

 االعتبار.بعني لظروف الوطنية إضافة إىل اشدد على ضرورة أخذ السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية القائمة تأيضا أن 
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 وتقاسم منافعها احلرييةية املوار  الوراي حلصول علىا   -رابعًا

 

املةوارد   وضع العناصر املعنية حتديةدًا بالق ةا  الفرعةي للحصةول علةى     " بعنوانوثيقة يف ال العمل مجاعة نظرت -22

 ".8الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

 

ول على املوارد وتقاسم مجاعة العمل بأن تقتصر املدخالت امل لوبة من هذه اجلماعة يف ما يتعلق باحلص طلبتو -23

 منافعها على اخلربات الفنية املتعلقة باملوارد الوراثية احلرجيةة  مةثاًل يف مةا يتعلةق ببلةورة أوجةه االسةتخدام النم يةة         

 أو السمات املميزة للموارد الوراثية احلرجية.

 

د وتقاسم منافعها وال سيما  ص احلصول على املوارخيبعملها خالل الدورات السابقة فيما  مجاعة العمل وذّكرت -24

مةن وبةل   وبشأن جوانب املوارد الوراثية احلرجية اليت جيب مراعاتهةا   9بشأن السمات املميزة للموارد الوراثية احلرجية

فريةق اخلةرباء الفنةيني     ودعةت . على املسةتوى الةوطين   10لدى التعاطي مع احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاالبلدان 

 إىل مراعاة هذا العمل.  )فريق اخلرباء( باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها والقانونيني املعين

 

 استعراض برنامج عمل اهليئة املتعد  السنوات   -خامسًا

 

اسةتعراض تنفيةذ برنةامج العمةل املتعةدد السةنوات ومشةرو  اخل ةة         "  بعنةوان الوثيقة  يف مجاعة العمل نظرت -25

11."(2027-2018اثية لألغذية والزراعة )االسرتاتيجية هليئة املوارد الور
 

 

 برنةامج العمةل املتعةدد السةنوات.     مجاعة العمل بالتقةدم احملةرز خةالل العقةد األخةري جلهةة تنفيةذ        بتورّح -26

لةدورتني  لتخ ةيط  الفضةاًل عةن    2027-2018لنواتج الكربى واملراحل الرئيسية املقرتحة للفرتة ا اهليئةبأن تقر  أوصتو

 .12أنهما متصلتان باملوارد الوراثية احلرجيةحيق  للهيئةلثامنة عشرة العاديتني السابعة عشرة وا

 

تعةديل  ب أوصةت و .  حسةب االوتضةاء  مع أهداف التنمية املسةتدامة  اهليئةمجاعة العمل باتساب عمل  بترّحو -27

للنباتةات املزروعةة    التنةو  الةوراثي  صةون    2020 عةام  حبلةول  املوارد لتصةبح كالتةالي:   بصونلقة املتع 2غاية اهلدف 

املعرضة للخ ر وحيوانات املزار  واحليوانات املدجنة ووريباتها الربية وأشجار الغابةات  مةن خةالل بةرامج أو منشة ت      

 على املدى املتوسط أو ال ويل.  الصون

                                        
 .CGRFA-WG-FGR-4/16/6 الوثيقة  8

 .CGRFA/WG-FGR-2/13/Reportمن الوثيقة  21الفقرة   9
 .CGRFA/WG-FGR-3/14/Reportلوثيقة من ااملرفق دال   10
 .CGRFA-WG-FGR-4/16/7الوثيقة   11
 األول. من املرفق 2وامللحق  1امللحق سب ما ترد يف حب CGRFA-WG-FGR-4/16/7الوثيقة   12
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 ما يستجد من أعمال   -سا سًا

 

 الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة واسةتخدامها     املةوارد   صةون الفاو موجزًا عةن تقييمهةا األخةري ملسةاهمتها يف      ودمت -28

  أهميةة دور الفةاو  أحاطت مجاعة العمل علمةًا بتقيةيم النتةائج ورحبةت باسةتنتاجاته مؤكةدة علةى        و. 13على حنو مستدام

وسةوف ينشةر تقريةر التقيةيم كةاماًل علةى املووةع         و  البيولةوجي واملةوارد الوراثيةة.   على مستوى السياسات املتعلقة بالتن

 14.للمنظمةي اإللكرتون

 

 البيانات اخلتامية   -سابعًا

 

   مةديرة شةعبة السياسةات واملةوارد احلرجيةة  مجاعةة العمةل علةى مةا حققتةه           Eva Müllerهّنأت السةيدة   -29

كةدت  وأمن إجنازات وأشارت إىل أّن توجيهات مجاعة العمل وتوصةياتها أساسةية لرصةد تنفيةذ خ ةة العمةل العامليةة.        

ابات يف املنظمة على التعاون مع مجاعة العمةل والبلةدان والشةبكات اإلوليميةة واملنظمةات الدوليةة       جمددًا رغبة إدارة الغ

 ذات الصلة لتوفري الدعم الفين لتنفيذ خ ة العمل العاملية. 

 

 بالشكر إىل املندوبني واملةراوبني علةى مسةاهمتهم ومشةاركتهم النشة ة. وأعربةت        Hoffmannوتوجهت السيدة  -30

 ملا حققته هذه الدورة من نتائج مشددة على أهميتها بالنسبة إىل عمل اهليئة.  عن ارتياحها

 

وشكر الرئيس مجاعة العمل على عملها وتوصياتها. وأشار إىل أهمية النتائج املنبثقةة عةن هةذه الةدورة ملواصةلة       -31

 توجةه الةرئيس بالشةكر أيضةًا     تنفيذ خ ة العمل العامليةة ولرصةد التقةدم احملةرز بهةذا الصةدد. ووبةل اختتةام الةدورة           

 إىل كل من املقرر واألمانة وإىل سائر موظفي املنظمة اآلخرين على مساهمتهم يف إجناح هذه الدورة.

 

  

                                        
 PC 119/5الوثيقة   13
14  arwww.fao.org/evaluation/ 

http://www.fao.org/evaluation/ar
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 املرفق ألف

 

 يدول أعمال الدورة الرابعة جلماعة العمل الفنية

 احلكومية الدولية املعنية باملوار  الورايية احلريية
 

  2016مايو/أيار  12-10روما  

 

 الرئيس ونائب )نواب( الرئيس واملقرر انتخاب -1

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -2

 متابعة خ ة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها -3

 نميتهاتنفيذ خ ة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وت 3-1

 الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية 3-2

 رصد تنفيذ خ ة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها 3-3

 وضةةةع اسةةةرتاتيجيات وخ ةةةط عمةةةل وطنيةةةة لصةةةون املةةةوارد الوراثيةةةة احلرجيةةةة واسةةةتخدامها  3-4

 تنميتها واملستدام 

 ول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعهااحلص -4

 استعراض برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات -5

 ما يستجد من أعمال -6

 اعتماد التقرير -7
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 باءاملرفق 

 

 األعضاء واألعضاء املناوبون يف مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية

 املعنية باملوار  الورايية احلريية الذين انتخبتهم اهليئة يف 

  ورتها العا ية اخلامسة عشرة
 

 البلد الرتكيبة )عد  البلدان من كل إقليم(

 أفريقيا

(5) 

 اجلزائر

 بوركينا فاسو

 الكامريون

 إثيوبيا

 زمبابوي

 : املغربالعضو املناوب األول

 : بورونديالعضو املناوب الثاني

 آسيا

(5) 

 شبنغالدي

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ماليزيا

 باكستان

 مجهورية كوريا

 : الصنيالعضو املناوب األول

 : إندونيسيا العضو املناوب الثاني

 أوروبا

(5) 

 فنلندا

 النرويج

 بولندا

 االحتاد الروسي

 اململكة املتحدة

 : فرنساالعضو املناوب األول

 : السويدالعضو املناوب الثاني

 مريكا الالتينية والبحر الكارييبأ

(5) 

 األرجنتني

 الربازيل

 شيلي

 كوبا

 أوروغواي

 : بنماالعضو املناوب األول

 : غياناالعضو املناوب الثاني
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 الشرق األ نى

(4) 

 أفغانستان

 العراب

 لبنان

 السودان

 : مجهورية إيران اإلسالميةالعضو املناوب األول

 : اليمن العضو املناوب الثاني

  كا الشماليةأمري

(2) 

 كندا

 الواليات املتحدة األمريكية

 ينوب غرب احمليط اهلا ئ

(2) 

 بابوا غينيا اجلديدة

 فانواتو

 : فيجيالعضو املناوب األول

 : جزر سليمانالعضو املناوب الثاني
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 ييماملرفق 

 

 رايية احلريية الغايات واملؤشرات وأ وات التحقق لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوار  الو

 واستخدامها املستدام وتنميتها.
 

 **أ اة )أ وات( التحقق املؤشر )االستجابة( *الغاية اجملال ذو األولوية

حتسةةني تةةوّفر املعلومةةات بشةةأن   

املوارد الوراثيةة احلرجيةة والنفةاذ    

 إليها

زيةةةةةادة تةةةةةوّفر البيانةةةةةات  

واملعلومةةةات بشةةةأن املةةةوارد   

 الوراثية احلرجية

 ***رد الوطنيةةةحجةةم وةةوائم اجلةة 

للمةةةوارد الوراثيةةةة احلرجيةةةة أو  

 الرتتيبات املشابهة

عةةدد ووائمةةة البلةةدان الةةيت حتظةةى   

بقةةوائم جةةرد وطنيةةة عمليةةة للمةةوارد  

 الوراثية احلرجية أو ترتيبات مشابهة

حجةةم نظةةم املعلومةةات الوطنيةةة      

احملدثةةة بشةةأن املةةوارد الوراثيةةة  

 احلرجية

م عدد ووائمة البلدان اليت حتظى بنظا

أو نظم معلومات وطنية حمدثة بشةأن  

املوارد الوراثية احلرجيةة أو ترتيبةات   

 أخرى مماثلة 

 صةةون املةةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة  

 يف املووع وخارجه

تعزيةةز الةةنظم الوطنيةةة لصةةون  

 املةةةوارد الوراثيةةةة احلرجيةةةة 

 يف املووع وخارجه

حجم النظم الوطنية لصون املةوارد  

 يف املووع

اليت حتظى بنظم  عدد ووائمة البلدان

 وطنية عملية لصون املوارد يف املووع

حجم النظم الوطنية لصون املةوارد    

 خارج املووع

عدد ووائمة البلدان اليت حتظى بنظم 

وطنيةةة عمليةةة لصةةون املةةوارد خةةارج  

 املووع

االسةةةةتخدام املسةةةةتدام للمةةةةوارد 

الوراثيةةةةة احلرجيةةةةة وتنميتهةةةةا 

 وإدارتها

ر تعزيز الةربامج اخلاصةة ببةذو   

األشةةجار وتربيتهةةا  وكةةذلك   

جهود اإلرشاد بشأن اسةتخدام  

 املةةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة    

 مبةةةةةا يف ذلةةةةةك بالنسةةةةةبة  

 إىل جمموعات الصون

حجةةم الةةربامج الوطنيةةة اخلاصةةة  

 ببذور األشجار

عةةدد ووائمةةة البلةةدان الةةيت حتظةةى   

 بربامج وطنية عمليةة لبةذور األشةجار   

 أو ترتيبات مشابهة

عةةدد ووائمةةة البلةةدان الةةيت حتظةةى    ألشجارحجم برامج تربية ا  

 بربامج عملية لرتبية األشجار

حجم جهود اإلرشةاد الةيت تعةّزز      

االستخدام املالئم للموارد الوراثيةة  

 احلرجية

عةةدد ووائمةةة البلةةدان الةةيت حتظةةى   

بةةربامج أو أنشةة ة مسةةتمرة ل رشةةاد  

بشةةةأن اسةةةتخدام املةةةوارد الوراثيةةةة  

 احلرجية

وبنةةةاء السياسةةةات واملؤسسةةةات  

 القدرات

اسةةةتحدال آليةةةات وطنيةةةة   

للتنسيق بشأن املوارد الوراثيةة  

احلرجيةةةة  ووضةةةع وتنفيةةةذ  

اسةةرتاتيجيات وطنيةةة لصةةون  

املةةةوارد الوراثيةةةة احلرجيةةةة  

 واستخدامها وتنميتها

حجةةم اآلليةةات الوطنيةةة للتنسةةيق 

 بشأن املوارد الوراثية احلرجية

عةةدد ووائمةةة البلةةدان الةةيت حتظةةى   

نسةيق بشةأن املةوارد    ب ليات وطنية للت

 الوراثية احلرجية
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 **أ اة )أ وات( التحقق املؤشر )االستجابة( *الغاية اجملال ذو األولوية

حجةةم االسةةرتاتيجيات الوطنيةةة     

لصةةون املةةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة 

 واستخدامها

عةةةدد ووائمةةةة البلةةةدان الةةةيت تنّفةةةذ 

اسةةرتاتيجيات وطنيةةة لصةةون املةةوارد  

 الوراثية احلرجية واستخدامها

مةةةدى مسةةةاهمة االسةةةرتاتيجيات   

الوطنية يف تنفيةذ االسةرتاتيجيات   

وليميةةةة أو اإلوليميةةةة الفرعيةةةة اإل

 لصون املوارد الوراثية احلرجية

عةةدد ووائمةةة البلةةدان الةةيت تسةةهم    

اسةةةرتاتيجيتها الوطنيةةةة يف تنفيةةةذ   

االسةةرتاتيجية اإلوليميةةة أو اإلوليميةةة 

الفرعيةةةة لصةةةون املةةةوارد الوراثيةةةة   

 احلرجية

 
 .اخل ة حددتها اليت االسرتاتيجية األولويات لتجميع نتيجة وهي العاملية العمل خ ة تنفيذ بتقييم الكفيلة الوسائل أنها على الغايات ُتفهم *

 ميكن للبلدان أن تبلغ عن التقّدم احملرز من خالل اإلشارة إىل درجة حتقيق الغايات على مقياس من نو  ليكرت.  **

 شبهأو تم مجعها على املستوى الوطين و/يالبيانات اليت  يستند إىلالتقارير الوطنية أن ميكن لرفع يف سياب رصد تنفيذ خ ة العمل العاملية   ***

  .الوطين بل ود تكون موجودة على املستوى شبه الوطين  مع اإلورار بأن بعض البلدان ود ال تتوافر لديها نظم على املستوى الوطين
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  الاملرفق 

 

 ة الغايات واملؤشرات وأ وات التحقق لتقييم حالة صون املوار  الورايية احلريي

 واستخدامها وتنميتها.
 

 **أ اة )أ وات( التحقق املؤشر )احلالة( *الغاية اجملال ذو األولوية

حتسةةني تةةوّفر املعلومةةات بشةةأن   

املوارد الوراثيةة احلرجيةة والنفةاذ    

 إليها

تقييم املةوارد الوراثيةة احلرجيةة    

 وتوصيفها بشكل منتظم

الةيت يتةاح مةةن    عةدد ووائمةة األنةوا     تقييم املوارد الوراثية احلرجية

أجلةةها حتةةديق عةةن ن ةةاب التوزيةةع 

 الوطين 

توصةةةةيف املةةةةوارد الوراثيةةةةة    

 احلرجية

 هاتوصةيف  عدد ووائمة األنوا  الةيت   

علةى أسةةاس معلومةةات غةةري جزيئيةةة  

)مةةثاًل رةةارب املصةةدر  أو تقسةةيم    

 املناطق اإليكولوجية أو املناخية(

 عدد ووائمة األنوا  الةيت   توصةيفها  

لومةات جزيئيةة )مةثاًل    على أساس مع

أخةةذ العّينةةات علةةى مسةةتوى الن ةةاب 

للمجموعات ألغراض دراسات الواسةم  

 اجلزيئي(.  

املوارد الوراثية احلرجيةة يف  صون 

 املووع وخارجه

املةةةوارد الوراثيةةةة  يةةةتم صةةةون  

احلرجية يف املووع وتنفيذ تةدابري  

 تكميليةةة لصةةون املةةوارد خةةارج  

 املووع

يةة  حجم املوارد الوراثية احلرج

 اليت تصان يف املووع

 

 

عدد ووائمة األنوا  املشمولة يف بةرامج  

 صون املوارد يف املووع

املساحة احملددة )باهلكتارات( واليت 

 تتم إدارتها لصون األنوا  يف املووع

عدد اجملموعات اليت تصان يف املووع 

 حسب النو 

حجم املوارد الوراثية احلرجيةة    

 اليت تصان خارج املووع

 

ووائمة األنوا  املشمولة يف بةرامج   عدد

 صون املوارد خارج املووع

املساحة احملددة )باهلكتارات( واليت 

تةةتم إدارتهةةا لصةةون األنةةوا  خةةارج   

 املووع

عدد اجملموعات الةيت تصةان خةارج    

 املووع حسب النو 

خةةةارج املووةةةع  املسةةةتحوذاتعةةةدد 

)البةةذور وبنةةوس االستنسةةاخ( حسةةب  

 النو 

 املستعرضة أداوت التحققنهاية 

االسةةةةتخدام املسةةةةتدام للمةةةةوارد 

الوراثيةةةةة احلرجيةةةةة وتنميتهةةةةا 

 وإدارتها

  تعزيز استخدام املوارد الوراثية 

 احلرجية وتنميتها

األنةةوا  يف املشةةمولة يف الةةربامج 

اخلاصة بالبذور والرتبية )مبا يف 

ذلك التعةاون الةدولي يف جمةال    

عةةةدد ووائمةةةة األنةةةوا  املشةةةمولة يف  

 الربامج الوطنية لبذور األشجار

عدد ووائمة األنوا  املشمولة يف بةرامج  
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 **أ اة )أ وات( التحقق املؤشر )احلالة( *الغاية اجملال ذو األولوية

تربية األشجار واجلهود املبذولة 

 اخلاص(من الق ا  

 تربية األشجار

املساحة )باهلكتارات( وعدد منصةات   إنتاج مواد تكاثر األشجار  

 البذور حسب األنوا 

املساحة )باهلكتارات( وعةدد بسةاتني   

 البذور حسب األنوا 

توسةةةط العةةةدد يف السةةةنة( حجةةةم )م

خمزون الزر  الةذي يةتّم إنتاجةه مةن     

خةةالل اإلكثةةةار الكلةةةي واجملهةةةري  

 حسب األنوا 

دورة االختبةةةار واالختيةةةار )اجليةةةل   برامج حالة تربية األشجار  

األّول والثةةاني وغةةري ذلةةك( حسةةب   

 النو 

السياسةةةات واملؤسسةةةات وبنةةةاء  

 القدرات

  تعزيةةز السياسةةات والقةةدرات  

لصةةون املةةوارد الوراثيةةة الداعمةةة 

 احلرجية واستخدامها املستدام 

 

إدمةةاج صةةون املةةوارد الوراثيةةة   

احلرجيةةةةةة واسةةةةةتخدامها يف 

 *السياسات الوطنية ذات الصلة

عةةدد البلةةدان الةةيت أدجمةةت صةةون   

املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها 

يف براجمهةةا احلرجيةةة الوطنيةةة و/أو  

 سياساتها الوطنية بشأن الغابات

د البلةةدان الةةيت أدجمةةت صةةون   عةةد

املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها 

يف خ ةةةط العمةةةل الوطنيةةةة للتنةةةّو   

البيولةةةةوجي و/أو السياسةةةةات ذات  

 الصلة

عةةدد البلةةدان الةةيت أدجمةةت صةةون   

املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها 

يف اسرتاتيجياتها الوطنية للتكّيف مع 

 تغّير املناخ

التعةةةاون املشةةةاركة يف جهةةةود   

اإلوليمي/اإلوليمي الفرعي بشأن 

 املوارد الوراثية احلرجية

عةةدد البلةةدان املشةةاركة يف الشةةبكات  

اإلوليمية/اإلوليميةةة الفرعيةةة للمةةوارد  

 الوراثية احلرجية

املشةةةاركة يف جهةةةود التعةةةاون    

الةةةدولي يف جمةةةال البحةةةول   

والت وير بشأن املةوارد الوراثيةة   

 احلرجية

ات الوطنيةةةة عةةةدد البلةةةدان واملنظمةةة

املشاركة يف جهود التعةاون الةدولي يف   

جمال البحول والت وير بشأن املةوارد  

 الوراثية احلرجية

 .اخل ة حددتها اليت االسرتاتيجية األولويات لتجميع نتيجة وهي العاملية العمل خ ة تنفيذ بتقييم الكفيلة الوسائل أنها على الغايات ُتفهم *

شبه أو تم مجعها على املستوى الوطين و/يالبيانات اليت يستند إىل التقارير الوطنية أن ميكن لرفع لعمل العاملية  يف سياب رصد تنفيذ خ ة ا **

 .  مع اإلورار بأن بعض البلدان ود ال تتوافر لديها نظم على املستوى الوطين بل ود تكون موجودة على املستوى شبه الوطينالوطين
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 هاءاملرفق 

 

 رصد تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوار  الورايية احلرييةاجلدول الزمين ل

 واستخدامها املستدام وتنميتها، مبا يف ذلك اخلطوات الرئيسية إلعدا  التقرير الثاني

 عن حالة املوار  الورايية احلريية يف العامل
 

 اخلطوات / األنشطة اجلدول الزمين

 
 اخلطوات التمهيدية

 رد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورتها السادسة عشرة يف ما يلي:تنظر هيئة املوا 2017

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ 

 الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية 

 .اجلدول الزمين لرصد تنفيذ خ ة العمل العاملية 

 بالتشةاور مةع األعضةاء     ر املرحليةة الق ريةة  للخ و  التوجيهية بشأن إعداد التقةاري وضع الصياغة النهائية  2017مارس/آذار 

 يف مجاعة العمل وجهات االتصال الوطنية.
 

/ اخل و  التوجيهية بشأن إعداد التقارير  اخل و  التوجيهية بشأن إعداد التقارير املرحلية الق ريةتعميم 

 املرحلية من وبل الشبكات اإلوليمية واملنظمات الدولية.
 

 ذالتقرير األول عن التنفي

 آخر مهلة لتقديم أول تقارير مرحلية و رية / تقارير مرحلية من وبل الشبكات اإلوليمية واملنظمات الدولية. 2017ديسمرب/كانون األول 

 املوارد الوراثية احلرجية يف ما يلي:بتنظر الدورة اخلامسة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية  2018

 مة؛التقرير املرحلي للمنظ 

  مسودة التقرير األول عن التنفيذ املّعد استنادًا إىل أول تقارير مرحلية و رية وتقارير مرحلية من

 اإلوليمية واملنظمات الدولية؛ توبل الشبكا

 إعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل؛ 

 لتقارير املشرتكة ألغراض التقرير )ا إعداد التقارير الق رية نبشأ مشرو  اخل و  التوجيهية

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

 تنظر هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورتها السابعة عشرة يف ما يلي: 2019

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ 

 ضه من جانب الدورة اخلامسة جلماعة العمل الفنية التقرير األول عن التنفيذ  بعد استعرا

 احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية؛

 إعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية يف العامل؛ 

 التقارير املشرتكة ألغراض التقرير  مشرو  اخل و  التوجيهية بشأن إعداد التقارير الق رية(

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

 

 

 



15 CGRFA/WG-FGR-4/16/Report 

 

 اخلطوات / األنشطة اجلدول الزمين

 
 التقرير الثاني عن التنفيذ / إعدا  التقرير الثاني عن حالة املوار  الورايية احلريية يف العامل

 ارير الق رية / اخل و  التوجيهية بشأن التقارير املرحليةة  تعميم اخل و  التوجيهية إلعداد التق  2019يونيو/حزيران 

 من وبل الشبكات اإلوليمية واملنظمات الدولية.

 ماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية يف:الدورة السادسة جلتنظر  2020

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ 

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

 .حالة تقديم التقارير املرحلية من وبل الشبكات اإلوليمية واملنظمات الدولية 

آخر مهلة لتقديم التقارير الق رية ألغراض التقرير الثاني عن التنفيذ والتقرير الثاني عن حالة   2020يونيو/حزيران 

 . املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

 ات اإلوليمية واملنظمات الدوليةآخر مهلة لتقديم التقارير املرحلية من وبل الشبك 

 تنظر هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورتها الثامنة عشرة يف ما يلي: 2021

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ 

 د الوراثية احليوانية حالة إعداد التقرير الثاني عن التنفيذ والتقرير الثاني عن حالة املوار 

 يف العامل.

 املوارد الوراثية احلرجية يف ما يلي:بتنظر الدورة السابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية  2022

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ 

 مسودة التقرير الثاني عن التنفيذ؛ 

  العامل.مسودة التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف 

 
 تنظر هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورتها التاسعة عشرة يف ما يلي: 2023

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ 

  التقرير الثاني عن التنفيذ بعد استعراضه من جانب الدورة السابعة جلماعة العمل الفنية

 املوارد الوراثية احلرجية؛باحلكومية الدولية املعنية 

 ة التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية يف العامل  بعد استعراضه من جانب مسود

 املوارد الوراثية احلرجية.بالدورة السابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية 

 ثية احلرجية يف ما يلي:املوارد الورابتنظر الدورة الثامنة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية  2024

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ 

 .مسودة خ ة العمل العاملية احملدثة 

 تنظر هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورتها العشرين يف ما يلي: 2025

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ 

  للجماعة العمل الدورة الثامنة مسودة خ ة العمل العاملية احملدثة بعد استعراضها من جانب

 املوارد الوراثية احلرجية. بالفنية احلكومية الدولية املعنية 
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 واواملرفق 

 

 قائمة بالويائق
 

 ويائق العمل

CGRFA/WG-FGR-4/16/1 جدول األعمال واجلدول الزمين املؤوتان 

CGRFA/WG-FGR-4/16/1 Add.1 Rev.2 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املؤوتان 

CGRFA/WG-FGR-4/16/2  تنفيذ خ ة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها

 املستدام وتنميتها

CGRFA/WG-FGR-4/16/3 مشرو  الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية 

CGRFA/WG-FGR-4/16/4 ن املوارد مشرو  اجلدول الزمين لرصد تنفيذ خ ة العمل العاملية لصو

 الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

CGRFA/WG-FGR-4/16/5 وضع اسرتاتيجيات وخ ط عمل وطنية لصون املوارد الوراثية احلرجية 

 واستخدامها املستدام وتنميتها

CGRFA/WG-FGR-4/16/6 املوارد  وضع العناصر املعنية حتديدًا بالق ا  الفرعي للحصول على

 ية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعهاالوراث

CGRFA/WG-FGR-4/16/7 ومسودة اخل ة  استعراض تنفيذ برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات

 (2027-2018االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )

  

 املعروضة لإلحاطةويائق ال

CGRFA/WG-FGR-4/16/Inf.1 Rev. 2 ي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد النظام األساس

الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة واألعضاء واألعضاء املناوبون 

 املنتخبون يف الدورة العادية اخلامسة عشرة للهيئة

CGRFA/WG-FGR-4/16/Inf.2 وائمة بالوثائق 

CGRFA/WG-FGR-4/16/Inf.3 Rev. 2 مذكرة إعالمية 

CGRFA/WG-FGR-4/16/Inf.4 وائمة باملندوبني واملراوبني 

 


