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 مقدمة -ًال أوّ 

األغذية والزراعة  من منظمة يف دورهتا العادية الســــــابعة عشــــــرة الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) طلبت هيئة املوارد -1
 1.وارد من خارج امليزانيةاملا بتوافر ، رهنً نظام عاملي جديد لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجيةوضــــــــع الشــــــــروع يف  (املنظمة)

جتّنب تكرار  ،عاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجيةالنظام ال وضععند العمل على  ،وأشارت إىل أنّه يتعني على املنظمة
 كذلك املنظمةوشـــــــــــــــّجعت   .املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تناولبا حاليً  نظم معلومات عاملي وجودعل فباجلهود 

حالًيا واخلاصــة ابملوارد الوراثية احلرجية لتجّنب حتميل مع نظم املعلومات اإلقليمية القائمة على الســعي إىل إجياد أوجه آتزر 
ا املنظمة على النظر يف الســــــُ وشــــــّجعت  إعداد التقارير. ما خيص يفالبلدان عبًئا إضــــــافًيا  بل الكفيلة بتعزيز نظم اهليئة أيضــــــً

 2الدعم الفين واملايل. ة اخلاصة ابملوارد الوراثية احلرجية، مبا يف ذلك من خالل توفرياملعلومات الوطنية واإلقليمي

وضــــــع نظام عاملي جديد لإلعالم عن املوارد لواألنشــــــطة املخطط هلا  املعلومات األســــــاســــــيةهذه الوثيقة  وتعرض -2
 ).العمل موعةجم( العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية موعةجمنظر فيها ت، لكي الوراثية احلرجية

 أساسيةمعلومات  -ااثنيً 

التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية واإلطار الزمين إلعداد  ةيضـــــــــــــــعر الط و طخلايف دورهتا األخرية  ئةيهلااعتمدت  -3
التقــارير القطريــة املصــــــــــــــــدر  وتُعــدّ  3التوجيهيــة إلعــداد التقــارير القطريــة. اخلطوط(التقرير الثــاين)، وكــذلــك  احلرجيــة يف العــامل

. ديداجل النظام العاملي لإلعالم إىل وضـــــعهي كذلك ابلنســـــبة الرئيســـــي للبيا�ت واملعلومات إلعداد التقرير الثاين، وابلتايل 
يف التقارير القطرية  احلرجيةالبيا�ت واملعلومات املقدمة من جهات االتصـــــــال الوطنية بشـــــــأن املوارد الوراثية ســـــــتكمل توســـــــ
 مقدمي البيا�ت، وكذلك من األخرى ذات الصـــــــــــــــلة و  التقييمعمليات �ت واملعلومات اليت مت احلصـــــــــــــــول عليها من ابلبيا
 العلمية. اتؤلفملامن 

مع البيا�ت حول إدارة املوارد الوراثية جل إلكرتوين) اســــــــــــتبيان 1: (اثنني مها من قســــــــــــمني القطريتقرير اليتألف و  -4
واملؤشـــرات وأدوات التحقق اخلاصـــة  الغا�تيســـتند االســـتبيان إىل و  4يقدم معلومات تكميلية. يخطتقرير و ) 2(؛ احلرجية

خطة العمل العاملية لصــون املوارد رصــد تنفيذ لابملوارد الوراثية احلرجية اليت اعتمدهتا اهليئة يف دورهتا العادية الســادســة عشــرة 
مّ و  5.(خطة العمل العاملية) الوراثية احلرجية واســـــتخدامها املســـــتدام وتنميتها تقييم حالة هبدف واملؤشـــــرات  الغا�تمت صـــــُ

 .حالة صون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها وتنميتهاعن  السياسات واآلليات واملؤسسات ذات الصلة، فضًال 

االســــــــــــــتبيان  لماتكســــــــــــــاتنفيذ خطة العمل العاملية من خالل  نع يةحلر متقارير  2018يف عام وقدمت البلدان  -5
تنفيذ خطة العمل العاملية لصـــون املوارد الوراثية احلرجية واســـتخدامها املســـتدام نظمة التقرير األول عن امل ادهعن بم أعدتو 
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نفس االســتبيان  وُيســتخدم 7.ابلدً  44والذي اســتند إىل التقارير املرحلية املقدمة من  6)،التقرير األول عن التنفيذ(وتنميتها 
 والتقرير الثاين. عن التنفيذ تقرير الثاينالجلمع البيا�ت من أجل إعداد 

املنتجــة األخرى وأنواع النبــااتت  اخلــاصــــــــــــــــة ابألشـــــــــــــــجــارالوراثيــة أن تقــدم البلــدان تقــارير عن املوارد املتوقع ن مو  -6
يف احلراجة (مبا يف ذلك نظم احلراجة الزراعية).  أن ُتســـــــــتخدمحالًيا، أو اليت ميكن  ُتســـــــــتخدمو/أو  ُتداراليت لألخشـــــــــاب 

تقييم فها اليت ال يصــنّ من الغاابت الطبيعية واملزروعة، وكذلك يف األراضــي احلرجية األخرى  كلّ ميكن إدارة هذه األنواع يف  و 
عن املوارد الوراثية   ترفع تقاريرأّال لبلدان ا  علىويتعّني  8"غاابت". على أ�ا املوارد احلرجية يف العامل الصـــــــــــــــادر عن املنظمة

ليت تستخدم كمحاصيل زراعية واليت مت تضمينها يف تقاريرها ااملنتجة لألخشاب األخرى ألشجار وأنواع النبااتت اخلاصة اب
وأنواعها، أو خنيل  االيت أصـــــــــــــــبحت تُزرع حمليً أشـــــــــــــــجار الفاكهة  نظر إىليُ ال و عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 

 عند إعداد التقرير الثاين. حرجيةموارد وراثية  على أّ�االزيت، على سبيل املثال، 

 توليدللبلدان  يتيحال  Open Forisالذي يســــــــــــــتخدم منصــــــــــــــة التقارير  إلعداد احلايللكرتوين اإلنظام الأن  مباو  -7
، فمن وذلك ألجل اســـــــتعماالهتا اخلاصـــــــةبطريقة ســـــــهلة االســـــــتخدام  يف التقارير عنها ليت يُفادالبيا�ت عن املخصـــــــات 

من حيث الوظائف، و . ديد لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجيةاجلعاملي النظام الإىل  اإللكرتوينالضـــــــــروري نقل االســـــــــتبيان 
لنظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن املوارد الوراثية النباتية ل مشـــــــــــــــاهًباالنظام العاملي اجلديد لإلعالم أن يكون ميكن 

 إلكرتوين إلعداد التقاريرنظام  امهاثنني عنصـــــــــــرين  ن يتيحأأي  10،نظام معلومات التنوع احليواين احملليو  9لألغذية والزراعة
  .احلرجيةالبيا�ت واملعلومات حول املوارد الوراثية  ادلبوت تصويرلاالتصال الوطنية ومنصة عامة  خاص جبهات

 ديد لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجيةاجلعاملي النظام لا ضعو  -ااثلثً 

وتعبئة  لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجيةوضــــــع نظام عاملي جديد يف اســــــتجابة لطلب اهليئة، املنظمة، رعت شــــــ -8
اتفاقية متويل  2020نظمة يف نوفمرب/تشـــــــــــــــرين الثاين املعت حكومة أملانيا و وقّ قد و  وارد من خارج امليزانية هلذا الغرض.امل

الوراثية نظام عاملي جديد لإلعالم عن املوارد  لوضعدوالر أمريكي  673 000مبيزانية تقارب  11ملشروع مدته ثالث سنوات
 .جيةاحلر 

لنظام انظمة الدروس املســـــــــــــتفادة من اجلهود الســـــــــــــابقة للحفاظ على املابلتوازي مع جهود تعبئة املوارد، مجعت و  -9
واالرتقاء العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ونظام معلومات التنوع احليواين احمللي 

                                                      
 .1Inf./2.10/19/17-CGRFA الوثيقة  6
، وبولندا، واتيلند، وتركيا، أرمينيا، وإســبانيا، وأســرتاليا، وإســتونيا، وإكوادور، وأملانيا، وآيرلندا، وأيســلندا، وإيســواتيين، وإيطاليا، وبلغار�، وبوركينا فاســو  7

وســــري النكا، والســــويد، وســــويســــرا، وشــــيلي، والصــــني،  واجلمهورية التشــــيكية، ومجهورية كور�، ومجهورية الو الدميقراطية الشــــعبية، وجورجيا، والدامنرك،
ويج، والنيجر، وفانواتو، وفرنســــــــا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكندا، ولبنان، ولكســــــــمربغ، وليتوانيا، ومدغشــــــــقر، واملغرب، واملكســــــــيك، وموريتانيا، والنر 

 واهلند، وهولندا، والوال�ت املتحدة األمريكية، والياابن.
عن تقييم املوارد احلرجية.  188 رقم العمل وثيقة. . املصطلحات والتعاريف2020تقييم املوارد احلرجية يف العامل لعام . 2018 ة والزراعة.منظمة األغذي  8

 .http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf روما.
9  /http://www.fao.org/wiews/ar. 

10  is/ar-http://www.fao.org/dad. 
 ./GER/384GCP/CLO الوثيقة  11
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 . احاليً  ةاجلاري ألنواع املســـــــــــــتزرعة من املوارد الوراثية املائيةاســـــــــــــجل إنشـــــــــــــاء عملية من  املســـــــــــــتفادة الدروس هبما، وكذلك
 .2020لتقييم املوارد احلرجية العاملية لعام  12جديدة إلكرتونية منصة إنشاءاملستمدة من  التجارب خذت يف االعتبارأُ كما 

لنظام العاملي اجلديد ل املســـــــــتخدمة الرئيســـــــــيةاالتصـــــــــال الوطنية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية  جهاتســـــــــتكون و  -10
االتصـــــال الوطنية يف آســـــيا وجنوب  جهات وقد أُطلعت. وضـــــعهبشـــــأن  اوأفكاره هتاامســـــامهتقدمي  وســـــُتدعى إىللإلعالم 

 تشــــــــــــــرين األول/يف أكتوبر املنعقدةة االفرتاضــــــــــــــية غرب احمليط اهلادئ على املشــــــــــــــروع العاملي خالل االجتماعات اإلقليمي
 ،وآســيا الوســطى ،فريقياأيف  جهات االتصــال الوطنية كذلك إطالعســيجري  و ، على التوايل. 2020 تشــرين الثاين/ونوفمرب

 والشـــــــــــــــرق األدىن على هــذا املشـــــــــــــــروع خالل االجتمــاعــات اإلقليميــة اليت ســـــــــــــــتعقــد  ،البحر الكــارييبو وأمريكــا الالتينيــة 
أمريكــا و االتصــــــــــــــــال الوطنيــة يف أورواب  جهــات من أجــل إطالع جهود حثيثــة إلجيــاد فرص ّم بــذلتيكمــا .  2021يف عــام 

 وضـــع وازاة العمل علىمباالتصـــال الوطنية  جهاتســـتواصـــل املنظمة التشـــاور مع  أعقاب هذه اإلحاطات،يف و الشـــمالية. 
 .عالملإل جديدعاملي نظام 

إجراء تقييم  من خالل االتصال الوطنية جهاتالشاملة من  املسامهاتمزيد من مجع تسعى املنظمة إىل وف سو  -11
هبدف حتديد الوظائف الرئيسية  ةإلكرتوني استقصائية راسةدخالل من  وسُيجرى هذا التقييم. 2021يف عام لالحتياجات 

بشأن فكار األ مزيد من فرصة لتقدميال جهات االتصال الوطنيةمنح ذلك، ستُ عالوة على و . للنظام العاملي اجلديد لإلعالم
 تقييم االحتياجات.عملية كجزء من   لنظام العاملي اجلديد لإلعالما ضعو 

وقع املنتائج تقييم االحتياجات، ســــــيبدأ تصــــــميم قاعدة البيا�ت اخللفية وواجهة املســــــتخدم (ل يف االعتبار اوأخذً  -12
ستنقل  ،هذا النظام ءمبجرد إنشاو . 2021حبلول �اية عام  ريبيةجتنسخة  تاحتُ . ومن املتوقع أن 2021) يف عام اإللكرتوين

 إىل قاعدة البيا�ت اخللفية اجلديدة. إلعداد التقارير نظام اإللكرتوين احلايلالنظمة البيا�ت واملعلومات من امل

كجزء من املشروع و قبل إطالقه.  إلعالمالنظام العاملي اجلديد لالفرصة الختبار  هات االتصال الوطنيةستتاح جلو  -13
والشــــــرق  ،البحر الكارييبو وأمريكا الالتينية  ،وآســــــيا ،فريقياأيف  جهات االتصــــــال الوطنيةبتدريب نظمة امل ســــــتقومالعاملي، 

اخلاص ســتخدم املدليل هلذا الغرض نظمة امل ســتعدّ و وجنوب غرب احمليط اهلادئ على توثيق املوارد الوراثية احلرجية.  ،األدىن
. 2023عام  طلعمو  2022العمل اإلقليمية بني أواخر عام  حلقات، وســــــُتعقد ســــــلســــــلة من 2022يف عام  اإلعالمنظام ب

لصـــــــيغة النهائية اوضـــــــع االعتبار عند  عنيباملقدمة من جهات االتصـــــــال الوطنية خالل فرتة االختبار  التعقيباتوســـــــتؤخذ 
 .2023التقرير الثاين يف عام  دورصابلتزامن مع  اإلكرتونيً بعد ذلك  وسُيطلق. اإلعالمنظام ل

مع الشبكات اإلقليمية للموارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية  ،أثناء تنفيذ املشروع العاملي ،ستتعاون املنظمةو  -14
يف طور  ي، أو هاحلرجية الوراثيةقواعد بيا�ت إقليمية و/أو عاملية خمتلفة تتعلق ابملوارد  االعديد منه أنشــأذات الصــلة. وقد 
ا اجلهود العاملية واإلقليمية اجلهود فحســــــب، بل ســــــيعزّ  تكرارجتنب من هذا التعاون  نميكّ القيام بذلك. ولن  ز�دة لز أيضــــــً

 وتوافرها. الوراثية احلرجيةالوصول إىل املعلومات املتعلقة ابملوارد 
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 التوجيهات املطلوبة -ارابعً 

لإلعالم عن املوارد  اجلديد النظام العاملي وضــــعل ليت أفيد عنهااابألنشــــطة  خذ العلمأيف  العمل موعةجمقد ترغب  -15
 هذه العملية.خبصوص  ا، وتقدمي توجيهاهتالوراثية احلرجية

 مبا يلي: اهليئة يف توصية العمل موعةجمترغب عالوة على ذلك، قد و  -16

العاملي نظام ال ضــــعو ملســــامهة يف إىل ا احلرجيةاملعنية ابملوارد الوراثية لديها جهات االتصــــال الوطنية و دعوة البلدان  )1(
 املوارد هلذا الغرض؛ تلك ومواصلة تقدمي البيا�ت عن  املوارد الوراثية احلرجيةلإلعالم عن اجلديد 

 .املوارد الوراثية احلرجيةلإلعالم عن النظام العاملي اجلديد  ضعو  ن أجلماملنظمة مواصلة جهودها الطلب من و  )2(
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