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أولا -مقدمة
اعتمدت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) ،يف دورهتا العادية السادسةة عشةرة املنعقةدة يف عةام ،2017
-1
ةدوال زمنيًةةا لرصةةد تنفيةةذ خطةةة العمةةل العامليةةة لصةةون املةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة واسةةتخدامها املسةةتدام وتنميتهةةا (خطةةة العمةةل
جة ً
العامليةةة) وإعةةداد التقريةةر الثةةاين ع ةن حالةةة امل ةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة يف العةةامل (التقريةةر الثةةاين) .1ووفق ةاً للجةةدول الةةزمين ،ينب ةةي
2
للهيئة أن تنظر يف إعداد التقرير الثاين واخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية للتقرير الثاين خالل هذه الدروة.
وقد نظرت مجاعة العمل الفنيةة احلكوميةة الدوليةة املعنيةة بةاملوارد الوراثيةة احلرجيةة (مجاعةة العمةل) يف إعةداد التقريةر
-2
الثاين ومشروع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية يف دورهتا اخلامسة املعقودة يف مايو /أيةار  .2018وأوصة اهليئةة
باملوافقة على املخطط واجلدول الزمين املقرتحة إلعةداد التقريةر الثةاين ،كمةا أوصة بإدخةال بعة الت يةريات علةى مشةروع
اخلطةةوط التوجيهيةةة إلعةةداد التقةةارير 3.وطلب ة كةةذل مةةن األمانةةة دعةةوة جهةةات االتصةةال الوطنيةةة املعنيةةة ب ةاملوارد الوراثيةةة
احلرجيةةة إىل التعليةةق علةةى مشةةروع اخلطةةوط التوجيهيةةة إلعةةداد التقةةارير وو ةةع اللمسةةات األخةةرية عليهةةا يف ةةول التعليقةةات
الةواردة ،لكةةي تنظةةر فيهةةا اهليئةةة يف هةةذه الةةدورة .وقةةد وردت تعليقةةات و/أو تعقيبةةات مةةن جهةةات االتصةةال الوطنيةةة التابعةةة
ألسرتاليا وفنلندا وأملانيا ومدغشقر وإسبانيا ومجهورية تنزانيا املتحدة.
وتعةةر هةةذه الوثيقةةة نطةةاق التقريةةر الثةةاين وخمططةةو وعمليةةة إعةةداده لكةةي تنظةةر فيهةةا اهليئةةة .وتةرد النسةةخة املنقحةةة
-3
ملشةةروع اخلطةةوط التوجيهيةةة إلعةةداد التقةةارير يف الوثيقةةة املعنونةةة املشةةروع املةةنق للخطةةوط التوجيهيةةة إلعةةداد التقةةارير القطريةةة
للتقريةةر الثةةاين عةةن حالةةة امل ةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة يف العةةامل ،بالصةةي ة املنقحةةة يف ةةول التعليقةةات ال ةواردة مةةن مجاعةةة العمةةل
4
وجهات االتصال الوطنية.

ثانياا -النطاق والمخطط المقترحان للتقرير الثاني عن حالة
الموارد الوراثية الحرجية في العالم
ش ّددت اهليئة يف دورهتا األخرية على أن املعلومات اليت يتع مجعهةا ل ةر التقريةر الثةاين ينب ةي أن تشةمل حالةة
-4
املةوارد الوراثيةة احلرجيةة نفسةها ،باإل ةافة إىل اجلهةود املتعلقةة بصةون هةذه املةوارد واسةتخدامها املسةتدام وتنميتهةا 5 .ويةرد يف
املرفق األول هبذه الوثيقة ،مشروع املخطط ملضمون التقرير الثاين .ويقرتح أن يقوم هيكل التقرير الثاين بتسليط الضول على
مسامهات املوارد الوراثية احلرجية يف التنمية املسةتدامة ،وال سةيما يف اهلةد  15مةن أهةدا التنميةة املسةتدامة (احليةاة علةى
األر ) ووصةةت تةةداعيات أي ت يةريات يةةت ديةةدها يف قطةةاع ال ابةةات ،علةةى املةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة وإدارهتةةا .وينب ةةي أن
1
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الفقرة  74من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report/Rev.1
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يواصل التقرير الثاين ت طية املوارد الوراثية ألشجار ال ابات ،وغريها من أنواع النباتات اخلشبية املستخدمة ألغرا متعددة
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.

ثالثاا -عملية إعداد التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم
مةةا ت ةزال التقةةارير القطريةةة عةةن امل ةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة تشةةكل املصةةدر الرئيسةةي للبيانةةات واملعلومةةات املسةةتخدمة يف
-5
إعةةداد التقريةةر الثةةاين .ويشةةري اجلةةدول الةةزمين لرصةةد تنفيةةذ خطةةة العمةةل العامليةةة الةةذي اعتمدتةةو اهليئةةة إىل إعةةداد كةةل مةةن التقريةةر
6
الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل والتقرير الثاين عن تنفيذ خطة العمل العاملية (تقرير التنفيذ الثاين) بالتوازي.
وم ةةن املق ةةرتح أن تت ةةالت اخلط ةةوط التوجيهية ةة إلع ةةداد التق ةةارير القطري ةةة م ةةن قس ةةم  ،حبي ةةث يت ةةالت القسة ة األول م ةةن
-6
االستبيان الةذي و ةع يف عةام  2017إلعةداد التقةارير املرحليةة القطريةة بشةان تنفيةذ خطةة العمةل العامليةة ،حةا يف الة حالةة صةون
املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها وتنميتها ،باإل ةافة إىل حالةة السياسةات واملاسسةات اات الصةلة .وهكةذا ،ففةي عةام ،2020
س ةةتحتاج البل ةةدان فق ةةط إىل ةةديث أي ت ي ةريات يف البيان ةةات واملعلوم ةةات ال ةةيت ق ةةدمتها بالنس ةةبة إىل تقري ةةر التنفي ةةذ األول يف ع ةةام
 ،2018من خالل االستبيان اإللكرتوين على منصةة  .Open Forisويةرد االسةتبيان يف امللحةق  1مةن املرفةق األول بالوثيقةة املعنونةة
7
مشروع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية للتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل.
وسةو يسةةعى القسة الثةةاين مةةن اخلطةةوط التوجيهيةةة إلعةةداد التقةةارير للتقريةةر الثةةاين إىل احلصةةول علةةى املعلومةةات
-7
التكميلية املطلوبةة لعمليةة إعةداده .ومت تكييةت اخلطةوط التوجيهيةة إلعةداد التقةارير الةيت اسةتخدم يف إعةداد التقريةر األول
عةةن حالةةة امل ةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة يف العةةامل ( )2014هب ةد التخفي ةت مةةن ع ة ل إعةةداد التقةةارير عةةن كاهةةل البلةةدان .ولةةن
تطل ة املنظمةةة مةةن البلةةدان تةةوفري أي بيانةةات تقةةدمها أو سةةبق أن قةةدمتها إىل املنظمةةة كجةةزل مةةن عمليةةات إعةةداد تقةةارير
أخرى .فعلى سبيل املثال ،لن تطلة املنظمةة أي بيانةات شةاملة عةن املةوارد احلرجيةة يف سةياق إعةداد التقريةر الثةاين ،حةا أن
هذه البيانات جتمع من خالل تقيي املةوارد احلرجيةة يف العةامل 8.وتةرد املعلومةات التكميليةة املقرتحةة للتقريةر الثةاين يف امللحةق
 2من املرفق األول بالوثيقة املعنونة مشروع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية للتقرير الثاين عن حالةة املةوارد الوراثيةة
9
احلرجية يف العامل.
وإ ّن إع ةةداد التق ةةارير القطري ةةة س ةةيتبع ،مب ةةدئيا ،نف ة اإلج ةرالات ال ةةيت س ةةبق أن اتبع ة يف إع ةةداد التقري ةةر األول .ويف
-8
مايو/أيار  ،2019سةتدعو املنظمةة أعضةال اهليئةة إىل تاكيةد تعية جهةة االتصةال الوطنيةة احلاليةة املعنيةة بةاملوارد الوراثيةة احلرجيةة
أو تعي ة جهةةة اتصةةال وطنيةةة جديةةدة ،وإىل تقةةدم تقةةاريره القطريةةة إلعةةداد التقريةةر الثةةاين حبلةةول  30يونيةةو/حزيران .2020
6
7

8

املرفق جي بالوثيقة .CGRFA-16/17/20
الوثيقة .CGRFA-17/19/10.3/Inf.1

Global Forest Resources Assessment 2020. Guidelines and specifications. Forest Resources Assessment Working Paper
.189, FAO, Rome. http://www.fao.org/3/I8699EN/i8699en.pdf
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ورهنً ةا ب تة ةوافر امل ةوارد م ةةن خ ةةارج امليزاني ةةة ،س ةةتتاح مس ةةاعدة مالي ةةة ع ةةدودة للبل ةةدان النامي ةةة ل ةةدع إع ةةداد تقاريره ةةا القطري ةةة،
حةا يف الة عقةد حلقةةات عمةل وطنيةةة ومشةاورات أخةةرى مةةع أصةحاو املصةةلحة .وسةتقوم املنظمةةة وشةركا ها أيضةاً بةةالنظر
يف إمكانية تنظي مشاورات إقليمية أو إقليمية الفرعية يف  2019ملناقشة نتةائ تقريةر التنفيةذ األول ،ب يةة تو ةي متطلبةات
إعداد التقرير الثاين و ديد التحديات والفرص ملواصلة تعزيةز صةون املةوارد الوراثيةة احلرجيةة واسةتخدامها املسةتدام وتنميتهةا.
ويرد مزيد من التفاصيل عن اجلدول الزمين إلعداد التقرير الثاين يف املرفق الثاين هبذه الوثيقة.
وسيت استكمال البيانات واملعلومات املقدمة بواسطة التقارير القطرية ،ببيانات ومعلومات مت احلصول عليهةا مةن
-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
من التقرير الثاين .وعالوة على ال  ،ستتعاقد املنظمة ،حسبما تسم بو املوارد املالية ،مع استشاري  ،حس االقتضال،
لدع إعداد التقرير الثاين.
 -10وأثن ةةال إع ةةداد التقري ةةر الث ةةاين ،ستواص ةةل املنظم ةةة التع ةةاون م ةةع الش ةةبكات اإلقليمي ةةة بش ةةان املة ةوارد الوراثي ةةة احلرجي ةةة
واملنظمات الدولية اات الصلة ،وستدعوها إىل املسامهة يف إعداد التقرير الثاين.
 -11واملنظم ةةة مس ةةتعدة للنظ ةةر يف إمكاني ةةة إنش ةةال نظ ةةام معلوم ةةات ع ةةاملي جدي ةةد ح ةةول امل ةةوارد الوراثي ةةة احلرجي ةةة إاا
مةةا اعت ة ت اهليئةةة ال ة مفيةةداً .وكجةةزل مةةن إعةةداد التقريةةر األول ،بةةذل جهةةود لالرتقةةال بقاعةةدة البيانةةات REFORGEN
احلالية اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية اليت أطلق يف عةام  1993لتخةزين وإدارة البيانةات واملعلومةات مةن التقةارير القطريةة.
ولكةةن تب ة ّ أن ال ة ينطةةوي علةةى مشةةاكل بسةةب قيةةدم هيكليةةة ال ي ةات وتصةةمي قاعةةدة البيانةةات .وعةةالوة علةةى ال ة
وبسةةب مشةةاكل فنيةةة ،تعةةذر إنشةةال واجهةةة إلكرتونيةةة بينيةةة تتةةي جلهةةات االتصةةال الوطنيةةة الوصةةول إىل البيانةةات الوطنيةةة
نظاما إلكرتونيًا إلعةداد التقةارير يسةتند إىل
و ميلها على قاعدة بيانات  .REFORGENويف عام  ،2017أنشات املنظمة ً
منصةة  Open Forisإلعةداد وتقةدم التقةارير املرحليةة القطريةة مةن أجةل تقريةر التنفيةذ األول .وقةد ة هةذا النظةام جلهةات
االتصةةال الوطنيةةة بإكمةةال التقةةارير املرحليةةة القطريةةة علةةى اإلنرتن ة  ،يف ح ة قةةدم املنظمةةة دعم ةاً تقني ةاً عةةدداً ،حس ة
أيضةةا إلعةةداد التقةةارير القطريةةة املتعلقةةة بةةالتقرير الثةةاين ،فإنةةو عةةدود مةةن
الطلة  .ويف حة أن هةةذا النظةةام قابةةل لالسةةتخدام ً
حيث إتاحتو على اإلنرتن للبيانات واملعلومات اليت تقدمها البلدان .ومن شان إنشال نظام معلومات عاملي جديد بشان
املوارد الوراثية احلرجية أن يتخطى هذه العقبات.
 -12وأشةارت مجاعةةة العمةةل ،يف دورهتةا اخلامسةةة ،إىل أن إنشةةال نظةةام املعلومةات هةةذا ينب ةةي أن يعتة أولويةةة مةةن أجةةل
جعل البيانات الرئيسية املنبثقة عن التقارير القطرية متاحة للجمهور .وأشارت أيضا إىل أن نظام املعلومات ينب ي أن مي ّكن
البلدان من إعداد نسخ التقارير لالستخدام اخلاص هبةا .ولةذل  ،أوصة مجاعةة العمةل بةان تطلة اهليئةة مةن املنظمةة بةدل
10
إنشال نظام جديد للمعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية ،رهنًا بتوافر موارد إ افية من خارج امليزانية.
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الفقرة  17من الوثيقة .CGRFA-17/19/10.1
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رابعا -الموارد المالية المطلوبة
ا
 -13ينةةدرج عمةةل املنظمةةة بشةةان املةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة يف ال نةةام االسةرتاتيجي للمنظمةةة ( 2جعةةل الزراعةةة وال ابةةات
ومصايد األ اك أكثر إنتاجيّة واستدامة) .وبالنسبة إىل فرتة السنت  ،2019-2018ت طي املوارد املتاحة وظيفةةً واحةد ًة يف
ال نةةام العةةادي (مسةةاول غابةةات (برتبةةة  ،)4-امل ةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة والتنةةوع البيولةةوجي) ،وامل ةوارد املاليةةة املخصصةةة
لتنظي الدورة اخلامسة جملموعة العمل ،ومسامهات موظفي الةدع يف العمةل علةى املةوارد الوراثيةة احلرجيةة .ومةن غةري املتوقةع
ملوارد ال نام العادي اخلاصة بالعمل يف ال املوارد الوراثية احلرجية ،أن تزيد بنسبة كبةرية مةن عةام  2020إىل عةام .2023
ولذل  ،فإن املوارد من خارج امليزانية رورية إلعداد التقرير الثاين من اإلطار الزمين احملدد.
 -14وترد املوارد املقدرة من خارج امليزانية اليت يتطلبها إعداد التقرير الثاين ونشةره ،يف املرفةق الثالةث هبةذه الوثيقةة .وإىل
جانة املةوارد املاليةةة الالزمةةة لةةدع البلةةدان الناميةةة يف إعةةداد تقاريرهةةا القطريةةة ولتنظةةي املشةةاورات اإلقليميةةة ،سةةتكون هنةةاك
حاجة إىل إتاحة املزيد من املوظف الفني وموظفي الدع للمساعدة يف إعداد التقرير الثاين .ومن يوليةو /وةوز  2019إىل
يونيةةو/حزيران  ،2023سةةتكون هنةةاك حاجةةة إىل مسةةاول غابةةات واحةةد (برتبةةة  )3-وموظةةت واحةةد مةةن فئةةة اخلةةدمات
العامة (برتبة خ ع .)3-وأما تكاليت إنشال نظام معلومات جديد ممكن بشان املوارد الوراثية احلرجية فهي ليس مدرجةة
يف امليزانية املاقتة الواردة يف املرفق الثالث.

خامسا -التوجيهات المطلوبة
ا
-15

قد ترغ اهليئة يف القيام حا يلي:

( )1النظر يف املخطط واجلدول الزمين املقرتح إلعداد التقرير الثاين من أجل اعتمادمها؛
( )2والنظر يف مشروع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية من أجل اعتمادمها؛
() 3

وتشجيع البلدان على بدل مجع املعلومات والبيانات إلعداد تقاريرها القطرية؛

( )4ودعوة البلدان إىل تقدم تقاريرها القطرية إلعداد التقرير الثاين حبلول  30يونيو/حزيران 2020؛
( )5والطل ة إىل املنظم ةةة دع ةةوة الش ةةبكات اإلقليمي ةةة املعني ةةة ب ةةاملوارد الوراثي ةةة احلرجي ةةة واملنظم ةةات الدولي ةةة املعني ةةة ،إىل
املسامهة يف إعداد التقرير الثاين؛
( )6والطلة إىل املنظمةةة بةةدل إنشةةال نظةةام عةةاملي جديةةد للمعلومةةات بشةةان املةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة ،رهنًةا بتةوافر مةوارد
إ افية من خارج امليزانية؛
( )7وتشةةجيع املنظمةةة علةةى النظةةر يف سةةبل كفيلةةة بتعزيةةز نظ ة املعلومةةات الوطنيةةة واإلقليميةةة اخلاصةةة ب ةاملوارد الوراثيةةة
احلرجية ،حا يف ال من خالل تقدم الدع الفين واملايل؛
( )8ودعوة اجلهات املاحنة إىل دع إعةداد التقريةر الثةاين ،مةع األخةذ بعة االعتبةار املةوارد مةن خةارج امليزانيةة املطلوبةة،
على النحو املب ّ يف املرفق الثالث.
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المرفق األول

المخطط المقترح إلعداد التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم
وهيد
شكر وتقدير
املختصرات
معلومات عن املطبوع
املوجز
الجزء األول :مساهمات الموارد الوراثية الحرجية في التنمية المستدامة
الفصل األول  -قيمة املوارد الوراثية احلرجية وأمهيتها
•
•
•

تعريت املوارد الوراثية احلرجية.
القي االقتصادية والبيئية واالجتماعية والثقافية للموارد الوراثية احلرجية.
دور املوارد الوراثية احلرجية يف قيق أهدا التنمية املستدامة اات الصلة.

المشجرة األخرى
التنوع في الغابات وفي األراضي
ّ
الجزء الثاني :حالة ّ
الفصل الثاين  -حالة ال ابات
•
•

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

املشجرة األخرى
الفصل الثالث  -حالة األرا ي ّ
•

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

الفصل الرابع  -حالة التنوع من األشجار واألنواع النباتية اخلشبية األخرى
•

ةدويل لصةةون
حملةةة عامةةة تسةةتند إىل النتةةائ الةةيت توصةةل إليهةةا التقيةةي العةةاملي لألشةةجار الةةذي ينفةةذه حاليةاً املركةةز الة ّ
احلدائق النباتيّة ،واجملموعةة العامليّةة ألخصةائّيي األشةجار املشةرتكة بة اال ةاد الةدويل حلفة الطبيعةة واهليئةة املعنيةة
ببقال األنواع ،والبيانات املتاحة من قاعدة البيانات GlobalTreeSearch

Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions. Forest Resources Assessment Working Paper 188, 11
.FAO, Rome. http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf
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الفصل اخلام  -حالة التنوع من األشجار واألنواع النباتية اخلشبية األخرى
•

حملةةة عامةةة إىل قةوائ اجلةةرد وتوصةةيت املةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة ورصةةدها ،اسةةتناداً إىل املنشةةورات العلميةةة واملعلومةةات
األخرى املتاحة ،حا يف ال البيانات واملعلومات اات الصلة املستقاة من التقارير القطرية.

الجزء الثالث :حالة صون الموارد الوراثية الحرجية
الفصل السادس :صون املوارد الوراثية احلرجية يف املوقع
•

صون املوارد الوراثية احلرجية يف ال ابات الطبيعية واملزروعة.

الفصل السابع :صون املوارد الوراثية احلرجية خارج املوقع
•

صةةون امل ةوارد الوراثيةةة احلرجيةةة يف اجملموعةةات احلرجيةةة احملميةةة خةةارج موقعهةةا الطبيعةةي ،والتجةةارو حبس ة األصةةل
اجل رايف والنسل ،وبنوك البذور ،واجملموعات النسيلة وغريها.

الجزء الرابع :حالة استخدام الموارد الوراثية الحرجية وتنميتها وإدارتها
الفصل الثامن :حالة االستخدام
•
•

اختيار مواد التكاثر احلرجية وإنتاجها وتسليمها ونشرها.
مواد التكاثر احلرجية من الناحية االقتصادية واملعيشية.

الفصل التاسع :حالة برام التحس الوراثي والرتبية
•
•

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

الفصل العاشر :إدارة املوارد الوراثية احلرجية
•
•

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

الجزء الخامس :حالة القدرات والسياسات
الفصل احلادي عشر :اإلطار املاسسي لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها وتنميتها
•
•
•
•
•

قدرات صون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها وتنميتها.
آليات التنسيق الوطنية واملاسسات األخرى اليت تتعامل باملوارد الوراثية احلرجية.
السياسات واالسرتاتيجيات اات الصلة باملوارد الوراثية احلرجية.
أصحاو املصلحة املعنيون بصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها وتنميتها.
البحث والتطوير.
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الفصل الثاين عشر :التعاون الدويل واإلقليمي بشان املوارد الوراثية احلرجية
•
•

املنظمات الدولية والشبكات اإلقليمية اليت تتعامل باملوارد الوراثية احلرجية
مسامهات التعاون الدويل واإلقليمي يف صون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها وتنميتها

الجزء السادس  -التحديات والفرص
الفصل الثالث عشر :اإلجرالات املوصى هبا للمستقبل
•
•
•
•

المراجع
المالحق

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

اإلطار الزمني المقترح إلعداد التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم
2019
الفصل 1

الفصل 2

الفصل 3

الفصل 4

حشد املوارد من خارج امليزانية إلعداد التقرير الثاين
الدورة السابعة عشرة للهيئة تنظر يف إعداد التقرير الثاين
إنشال نظام معلومات عاملي (نشاط ممكن)
إعداد تقارير قطرية للتقرير الثاين
مشاورات إقليمية
2021
2020
الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل
1

إعداد تقارير قطرية للتقرير الثاين
مشاورات إقليمية
الةةدورة السادسةةة جملموعةةة العمةةل الفنيةةة احلكوميةةة الدوليةةة املعنيةةة
باملوارد الوراثية احلرجية تنظر يف حالة إعداد التقرير الثاين
تنقي البيانات وإجرال التحليالت
جتميع البيانات واملعلومات ملختلت فصول التقرير
الدورة الثامنة عشرة للهيئة تتناول حالة إعداد التقرير الثاين
اجتماعات اخل ال بشان موا يع خمتارة اات صلة بالتقرير الثاين
إعداد مسودات فصول التقرير الثاين
استعرا

األقران ملسودات فصول التقرير الثاين

2

3

4

1

2

3

4
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2023

2022

الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل
1

إعداد مسودة التقرير الثاين
الدورة السابعة جلماعة العمةل الفنيةة احلكوميةة الدوليةة املعنيةة
باملوارد الوراثية احلرجية تنظر يف مسودة التقرير الثاين
إدراج تعليقات مجاعة العمل يف مسودة التقرير الثاين
الدورة التاسعة عشرة للهيئة تنظر يف مسودة التقرير الثاين
و ع اللمسات النهائية على التقرير الثةاين مةن أجةل طباعتةو
وتوزيعو
إع ةةداد م ةةوجزات ورس ةةومات بياني ةةة تفص ةةيلية (إنفوغرافي ة ة )
للتقرير الثاين بس ل ات
إصدار التقرير الثاين

2

3

4

1

2

3

4
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المرفق الثالث

الموارد المقدرة من خارج الميزانية المطلوبة إلعداد التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في
12
العالم (المبالغ بـ  1000دولر أمريكي)
البند

-2018
2019

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

700

مشاورات إقليمية وإقليمية الفرعية يف آسيا وأفريقيا والشرق األدىن ومنطقة
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ ()5؛  /125.000إقلي )

375

اجتماعات اخل ال ( 30.000( )4دوالر أمريكي/اجتماع)
االستشاريون الذين يدعمون إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثيّة
احلرجيّة يف العامل
الدع التقين (مساول غابات واحد (برتبة  )3-ملدة  48شهراً)

-2020
2021

-2022
2013

اإلجمالي
700

250

625

120

120

34

269

51

354

80

321

241

642

الدع اإلداري (موظت خدمات عامة واحد ،ملدة  48شهراً)

39

155

116

310

العمليات (سفر املوظف  ،واملواد االستهالكية والتكاليت املتنوعة)

30

30

30

90

170

170

اإلنتاج والطباعة والتوزيع؛ إعداد امللخصات والرسوم البيانية التفصيلية
(إنفوغرافي ) بس ل ات؛ إصدار التقرير الثاين
اجملموع الفرعي
تكاليت الدع غري املباشرة ( 7يف املائة)
اإلجمالي
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إن تكاليت إنشال نظام معلومات جديد ممكن بشان املوارد الوراثية احلرجية ليس مدرجة يف امليزانية املاقتة.
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