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 املقدمة  - ًل أو  

اعتمدت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف دورهتا العادية السااااااااابعة عشاااااااارا يف  ااااااااهر   اير  اااااااا ا    -1
)التقرير الثاين(،    التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العالإلعداد   2واإلطار الزمين  1طو  العريضاااااااااااةاخل،  2019

يف مجع املعلومات وال ياانت من  الشااروع  إلعداد التقارير القطرية. و ااّععا ال لداع على   3ابإلضااا ة إا اخلطو  التوجيهية
يونيو حزيراع   30أجا  إعاداد اقاااريرهاا القطرياة ودعتهااا إا اقااد  اقاااريرهاا لقري إعاداد التقرير الثاااين يف موعاد أق اااااااااااااااا  

يف حالة إعداد التقرير الثاين يف دورهتا احلالية، ويف مشااااااروع التقرير الثاين   اهليئة  انظر   سااااااو  طار الزمين،  لإل  اوو قً   .2020
 .التاسعة عشرايف دورهتا 

وطل ا اهليئة من منظمة األغذية والزراعة دعوا الشاااااااا كات اإلقليمية اخلادااااااااة ابملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات   -2
ا كذلك ابملوارد من خارج امليزانية الالزمة  املسااااااااااااااتة يف إعداد التقرير الثاين. وأحاطا اهليئة علمً الدولية ذات ال ااااااااااااالة إا  

  .ودعا املاحنني إا دعم إعداد  4إلعداد التقرير الثاين
رير  حالة إعداد التق)مجاعة العم (    مجاعة العم  الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجيةاساتعرضاا  -3

،  اليت أ يد عنها ابلنس ة إا إعداد التقرير الثاين . وأخذت علًما ابألنشطة  2021الثاين يف دورهتا السادسة يف أبري   نيساع  
املعنية ابملوارد   إقليمية ملسااااعدا جهات التنسااايق الوطنيةادري ية  واوّجها ابلشاااكر إا املنظمة على انظيمها حلقات عم   

وطل ا إا املنظمة ضاااماع وجود عملية  ااااملة الجتماعات اخل اع األربعة اليت   .يف إعداد اقاريرها القطرية  الوراثية احلرجية
 5ستعم  على استقاع مزيد من املعلومات حول املوارد الوراثية احلرجية من األسرا العلمية من أج  إعداد التقرير الثاين.

ا لألنشاااااااااااااطة اليت مّت االضاااااااااااااطالع هبا إلعداد التقرير الثاين، واحلالة الراهنة للعملية  الوثيقة ملخ اااااااااااااً واعري هذ    -4
 .اهليئةالتحضريية واخلطوات التالية، لكي انظر  يها 

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

يونيو حزيراع   18املؤرخ يف  و   C/CBD"6-10"  املوجاااىل إا الااادول  التعميمدعاااا منظماااة األغاااذياااة والزراعاااة، يف   -5
أغساط/ ب    31جهات االا اال الوطنية، حساا االقتضااع، للول    ا ابلنسا ة إا، األعضااع إا ددي  ار ايحاهت2019
. ويف الرسااااااااااااااالة الدورية نفسااااااااااااااها،  2020  حزيراع يونيو  30، وإا اقد  التقارير القطرية إلعداد التقرير الثاين للول  2019

اقارير   ر عإا   املعنيةدعا منظمة األغذية والزراعة الشااااااااااااا كات اإلقليمية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية  

 
 . CGRFA-3.10/19/17 لوثيقةاباملر ق األول   1
 . CGRFA-3/10/19/17لوثيقة اباملر ق الثاين   2
 . 1Inf./3.10/19/17-CGRFA الوثيقة  3
 . CGRFA-3.10/19/17لوثيقة اباملر ق الثال    4
 . CGRFA-1.9/21/18الوثيقة  يف 14الفقرا   5
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)خطة العم   وانميتها  املستدام  م  العاملية بشأع دوع املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها  خطة الععن مساتاهتا يف انفيذ  
 .نفسىل التاريخ للول 7العاملية(

، أطلعا منظمة األغذية والزراعة هيئات القاابت اإلقليمية التابعة هلا يف أ ريقيا وبساااايا  2020و  2019ويف عامي  -6
واحمليط اهلادئ وأورواب وأمريكا الالاينية ومنطقة ال حر الكارييب والشاااااار  األدي وأمريكا الشاااااامالية على العملية التحضااااااريية  

لاادورا اخلااامسااااااااااااااااة والعشاااااااااااااارين للعنااة القاااابت التااابعااة هلااا يف إا ا  مماااثلااة  إحاااطااةإلعااداد التقرير الثاااين. وقااّدمااا املنظمااة 
تقرير الثااين وإا اقادميهاا إا  ال. ودعاا اهليئاة األعضاااااااااااااااع إا إطاام اقااريرهم القطرياة إلعاداد  2020أكتوبر اشاااااااااااااارين األول 

 8املنظمة يف أقر  وقا ممكن.
لل انمج األورويب للموارد الوراثياااة   منظماااة األغاااذياااة والزراعاااة اللعناااة التوجيهياااة طلعاااا، أ2019ويف ماااارذ بذار   -7

املنظمة   عقدت،  2019العملية التحضااااااااااااريية للتقرير الثاين. ويف أبري  نيسااااااااااااع  لىاحلرجية من خالل ندوا ع  اإلنرتنا ع
،  اسي عم  إقليمية يف كوم  حلقةالدولية للتنوع ال يولوجي ومنظمة األغذية والزراعة ومعهد ال حوث احلرجية الدولية يف غاان 

العم     حلقةملنسااقني الوطنيني ل انمج املوارد الوراثية احلرجية يف أ ريقيا جنو  ال ااحراع الك مج. ومجعا  إا اغاان موجهة  
عة،  ابإلضاااااااا ة إا ممثلني عن اهليئة الدولية حلماية احلدائق الن ااية، واالداد الدول حلف  الط ي   9،ابلدً  20خ اع وطنيني من  

ا على   حلقةواملركز العاملي للحراجة الزراعية. وبينما ركزت  العم  على انفيذ خطة العم  العاملية، مّت إطالع املشااااركني أيضاااً
 عملية إعداد التقرير الثاين.

، ابلتعاوع مع برانمج املوارد الوراثية احلرجية يف بساااااااااايا واحمليط نظمةعقدت امل،  2019ويف أكتوبر اشاااااااااارين األول  -8
عم  ادري ية إقليمية بشااااااااااأع إعداد التقارير    حلقةاهلادئ واملنظمة الدولية للتنوع ال يولوجي واألكادميية ال ااااااااااينية للقاابت،  

تماع برانمج املوارد الوراثية احلرجية يف ال ااني يف أعقا  اجبيعني،  القطرية للتقرير الثاين. ومّت عقد هذا احلدث التدرييب يف 
  10.بلداع  10أو خ اع وطنيوع بخروع من   عنها  عناوبو املحضاااااراىل جهات االا اااااال الوطنية أو قد بسااااايا واحمليط اهلادئ، و 

ا بشأع إعداد التقرير الثاين إا االجتماع السنوي ل انمج الن ااتت وال ذور  ا دديثً نظمة أيضً املالشهر نفسىل، قدما    خاللو 
 لنمسا.، ا يينا، الذي ُعقد يف يف امليداع االقت ادياحلرجية التابع ملنظمة التعاوع والتنمية 

ملعر ة  تملة  من اجلهات املاحنة احملمع عدد األمانة    اوادااالاويف إطار متابعة الدورا العادية الساااابعة عشااارا للهيئة،  -9
من األمم    أبحد املتطوعني، اساتعانا املنظمة  2019دعم إعداد التقرير الثاين. ويف أكتوبر اشارين األول مدمج اهتمامها يف 

املتحدا ملدا عامني ابالساااتناد إا موارد من مشاااروع حساااا  األمانة املتعدد اجلهات املاحنة الذي يدعم انفيذ برانمج عم  
والذي القى حىت اآلع مسااااتات من حكومات كندا والنرويج وساااويسااارا. وابإلضاااا ة إا ذلك،    11اهليئة املتعدد السااانوات،

راىل  رنساااااااااااا إا املنظمة يف إجراع هذا العم  من بني مجلة أنشاااااااااااطة أخرمج متعلقة  دارا  سااااااااااااهم خ ري يف أال القاابت أعا
 .2021ويوليو  طوز  2020انوع الثاين كيناير  يف الفرتا املمتدا بنيالقاابت 

 
)متاح أيًضا على الرابط التال:   خطة العم  العاملية ل وع املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وانميتها .2014منظمة األغذية والزراعة.   7

http://www.fao.org/3/i3849a/i3849a.pdf) . 
 ./REP/2020COFOمن الوثيقة   16الفقرا    8
 والسانقال وجنو   بنن وبوركينا  اساو والكامريوع والكونقو وكوت ديفوار وإثيوبيا وغام يا وغاان وغينيا وكينيا ومدغشاقر ومال وانمي يا والنيعر ونيعريا  9

 .أ ريقيا ومجهورية انزانيا املتحدا واوغو وأوغندا
 النكا وال ني وكم ودا وماليزا، وميامنار واهلند. إندونيسيا، بنقالديش واتيلند ومجهورية الو الدميقراطية الشع ية وسري  10
 ./MUL/841GCP/GLOالوثيقة    11
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اافااقياة لتنفياذ مشااااااااااااااروع عااملي مادااىل  ، وقّ 2020ويف يوليو طوز   -10 عاا احلكوماة األملاانياة ومنظماة األغاذياة والزراعاة 
عم  ادري ية إقليمية لدعم    حلقاتمن أج  دعم إعداد التقرير الثاين. واشااام  أنشاااطة املشاااروع انظيم    12ثالث سااانوات

 إطام التقارير القطرية.
العم  التدري ية    حلقاتوالقيود املفروضااااااااة على الساااااااافر، مّت دوي     19-وبساااااااا ا اسااااااااتمرار انتشااااااااار جائحة كو يد -11

  وأاتحا الطريقة اال رتاضااااااية للخ اع الوطنيني اآلخرين حضااااااور االجتماعاتا رتاضااااااية.    اإلقليمية املخطط هلا إا اجتماعات 
التوجيهية إلعداد التقارير، واوضااااااي  كيفية    اخلطو  ورّكزت االجتماعات على اوضااااااي     لتنساااااايق الوطنية. نا جهات ااجإا  

واخل اع  اسااااتخدام نظام اإلبالل اإللكرتوين، وا ادل اخل ات بشااااأع إعداد التقارير القطرية، وإحاطة جهات االا ااااال الوطنية  
االا اااال الوطنية  مّت انظيم االجتماعات اال رتاضاااية جلهات  ،  2020يف عام  و   علًما ابلعملية التحضاااريية الشااااملة للتقرير الثاين. 

  (. 2020نو م  اشاااااارين الثاين    13و  12)ويف جنو  غر  احمليط اهلادئ    ( 2020أكتوبر اشاااااارين األول    27و  26)يف بساااااايا  
ماارذ  بذار(، وأمريكاا    12-11مت انظيم اجتمااعاات ا رتاضااااااااااااااياة يف أ ريقياا جنو  ال ااااااااااااااحراع الك مج )  ،2021ويف عاام  

أبري  نيساااااااع( وبساااااايا الوسااااااطى    20-19، والشاااااار  األدي ورال أ ريقيا )مارذ  بذار(  12-11الالاينية وال حر الكارييب )
من جهات التنساايق الوطنية واخل اع من  96. وقد حضاار هذ  االجتماعات اال رتاضااية ما أموعىل  أبري   نيساااع(  22-23)

  من ال لداع. 48

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

اُواداا  املنظمة اقد  الدعم الفين جلهات االا ااال الوطنية عند الطلا من أج  إطام التقارير القطرية من خالل  -12
 ااااااااا كة اإلنرتنا  ( اسااااااااات ياع على 1مكاملات الفيديو وال يد اإللكرتوين. ويتكوع التقرير القطري من القسااااااااامني التاليني: )

ويسااااتند االساااات ياع إا   13  اقرير مكتو  يقدم معلومات إضااااا ية.و (  2)  ؛جلمع ال ياانت بشااااأع إدارا املوارد الوراثية احلرجية
األهدا  واملؤ اارات وأدوات التحقق اخلادااة ابملوارد الوراثية احلرجية اليت اعتمدهتا اهليئة يف دورهتا العادية السااادسااة عشاارا  

 14 لردد انفيذ خطة العم  العاملية.
 15  ابتعيني جهات االا اال الوطنية اخلاداة هبا وقدم  15من ال لداع  101  ا، قام2021يوليو  طوزواعت ارًا من   -13

من ال لداع األخرمج االساااااااااااااات ياع ع     21اقاريرها القطرية الكاملة إا منظمة األغذية والزراعة. وقد أكملا   16من ال لداع
األخرمج األمانة    اإلنرتنا، ولكنها ل اقدم اقاريرها املكتوبة بعد. وأبلقا جهات االا ااااااااااااااال الوطنية يف العديد من ال لداع

.  2021أبّع عمليااة مجع ال ياااانت واملعلومااات ال ازال جاااريااة، وأبقااا اعتزم اقااد  التقااارير القطريااة يف وقااا الحق من عااام 
وأ ادت العديد من جهات االا اااااااااال الوطنية أبنىل، ابإلضاااااااااا ة إا التحدات املتعلقة بتو ر املوارد املالية وال شااااااااارية الالزمة  

والقيود ذات ال االة املط قة يف بلداقا من ال ااعا مجع املدخالت من   19-ر القطرية، جعلا جائحة كو يدإلعداد التقاري

 
 ./GER/041GCP/GLOالوثيقة    12
 .1Inf./3.10/19/17-CGRFAالوثيقة    13
 .CGRFA-20/17/16 لوثيقةاب واملر ق جيم Report/17/16-CGRFA  الوثيقة يف 74الفقرا   14
15  points/ar-focal-resources/background/national-genetic-http://www.fao.org/forest   
 . ومالطا، والنرويجأوكرانيا، وبيسلندا، وال اقال، وبولندا، والدامنرك، والسويد، وسويسرا، ودربيا، و رنسا، و نلندا، وكرواايا، وكندا، وليتوانيا،   16
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خمتلف أدااحا  امل االحة. ول ارد حىت اآلع أّي اقارير من الشاا كات اإلقليمية للموارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية  
 املعنية.

ا عن األخطاع والتناقضاااات احملتملة عند اساااتعراي التقارير القطرية الواردا لثً ، ساااتوادااا  املنظمة  2021ويف عام  -14
إدخال ال ياانت ابلتشااااور مع جهات االا اااال الوطنية، حساااا االقتضااااع. وسااايتّم بعد ذلك إجراع دليالت وملخ اااات  

عقاد أربعاة اجتمااعاات للخ اع يف عاام لل يااانت وللمعلوماات الواردا من التقاارير القطرياة إلعاداد التقرير الثااين. ومن املقرر 
جلمع معلومات إضاااااااا ية عن املوارد الوراثية احلرجية من اعتمع العلمي إلعداد التقرير الثاين. وابإلضاااااااا ة إا ذلك،    2021

 سيتّم اعيني مستشارين لدعم إعداد التقرير الثاين.

 املسااااااااااااااودا األوامن املتوقع أع اُعاّد املنظماة   17التقرير الثااين،ا للعادول الزمين الاذي اعتمادااىل اهليئاة إلعاداد  وو قاً  -15
. وساااااااتنظر اهليئة بعد ذلك يف مشاااااااروع التقرير  2022انظر  يىل مجاعة العم  يف دورهتا الساااااااابعة يف عام كي  للتقرير الثاين ل

ر الرئيساااااي لل ياانت واملعلومات  . ومبا أّع التقارير القطرية هي امل اااااد2023الثاين يف دورهتا العادية التاساااااعة عشااااارا يف عام  
من التقااارير القطريااة يف أقر  وقااا ممكن الا اااع    االالزمااة إلعااداد التقرير الثاااين،  من الضااااااااااااااروري أع اتلقى املنظمااة مزياادً 

 اجلدول الزمين املتفق عليىل.

 
على الطابع املل  لوضااااع التقرير الثاين ب اااايقتىل النهائية وأوداااا    خالل دورهتا السااااادسااااة  العم  و ااااّددت مجاعة -16

، لساااااااااااااااا عنهاا  منااوبني، و اهليئاة بادعوا ال لاداع اليت ل ا اادر إا ذلاك بعاد إا دادياد جهاات االا اااااااااااااااال الوطنياة لاديهاا
ذلك بعد إا اقد   ودعا كذلك ال لداع والشاااااا كات اإلقليمية واملنظمات الدولية املخت ااااااة اليت ل ا ادر إا    .االقتضاااااااع

أو يف أقر  وقا ممكن بعد ،  على أبعد اقدير  2021أكتوبر اشاااارين األول   31اقاريرها النهائية للمنظمة يف موعد أق ااااا   
العم  ابساتعراضاىل   مجاعةالنهائية للتقرير الثاين الذي من املزمع أع اقوم    ال ايقةحرداًا على عدم خخري عملية وضاع   ،ذلك

إقامة الشااا كات اإلقليمية   من  اااأع  ىلوأ اااارت إا أنّ   اهليئة يف دورهتا التاساااعة عشااارا العادية.   يىلانظر    عيف دورهتا املق لة وأ
وأ ااارت كذلك إا أّع عدًدا من ال لداع    وا ادل التعار  مساااعدا جهات االا ااال الوطنية على إعداد اقاريرها القطرية.

على ال اااااعوابت  ا  الضاااااوع أيضاااااً ا مجاعة العم   وسااااالط قد أبدت عزمها على اقد  اقاريرها القطرية ضااااامن املهلة احملددا.
 18اقاريرها ب يقتها النهائية.يف وضع تها بلداع عدا ل شرية واملالية اليت واجهااملتعلقة ابملوارد 

االعم    مجاعةوأوداااااا   -17 ، وال سااااايما  أبع ادعو اهليئة اجلهات املاحنة إا مسااااااندا عملية ر ع التقارير القطرية  أيضاااااً
ونشار ، كما أوداا املنظمة ابساتكشاا     وضاع التقرير الثاين ب ايقتىل النهائيةابلنسا ة إا ال لداع النامية، إا جانا عملية  

و ااّععا كذلك املنظمة على إاتحة   الرئيسااية واعميمها.   لنشاار التقرير الثاين ونتائعىل  الكلفةساا   جديدا أدية من انحية  
 19التقارير القطرية على موقعها اإللكرتوين.

 
 . Report/19/17-CGRFAلوثيقة اب واواملر ق   17
 . CGRFA-1.9/21/18يف الوثيقة  15الفقرا   18
 . CGRFA-1.219/18يف الوثيقة  16الفقرا   19
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 التوجيهات املطلوبة  -ا اثلثً 
 :القيام مبا يليقد ارغا مجاعة العم  يف  -18

، لسااااااااااا مناوبني عنها، أو لديهادعوا ال لداع اليت ل ا ادر إا ذلك بعد إا دديد جهات االا ااااااااااال الوطنية   (1)
  االقتضاع؛

نظماة إا املبعاد إا ال لاداع والشاااااااااااااا كاات اإلقليمياة واملنظماات الادولياة ذات ال اااااااااااااالاة اليت ل اقادم اقااريرهاا   دعوا (2)
 بعد ذلك؛ يف أقر  وقا ممكن ، أو2021أكتوبر  اشرين األول  31اقدميها للول 

 العادية التاسعة عشرا؛يف دورهتا ابستعراضىل  لكي اقوم إا اهليئة مشروع التقرير الثاين اقد نظمة  امل  إاوالطلا   (3)
املنظمة ضااااماع وجود عملية  اااااملة الجتماعات اخل اع األربعة اليت سااااتعم  على اسااااتقاع مزيد من   إاوالطلا   (4)

 ؛املعلومات حول املوارد الوراثية احلرجية من األسرا العلمية من أج  إعداد التقرير الثاين
لنشااااااار التقرير الثاين ونتائعىل الرئيساااااااية    كلفةة من انحية الاساااااااتكشاااااااا  سااااااا   جديدا أدياملنظمة    إاوالطلا   (5)

 ؛واعميمها
 ؛املنظمة على إاتحة التقارير القطرية على موقعها اإللكرتوينواشعيع  (6)
اجلهات املاحنة إا مساااااندا عملية ر ع التقارير القطرية، وال ساااايما ابلنساااا ة إا ال لداع النامية، إا جانا ودعوا   (7)

 .التقرير الثاين ب يقتىل النهائية ونشر عملية وضع 


