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 مقدمة -أواًل

للعمل من  األولويات االسرتاتيجية مشروع باستعراض وتنقيح، الرابعة عشرة يف دورتها العادية، اهليئةقامت  - 1

واستخدامها خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية  هوصفب عليهافقت وو الوراثية احلرجية املوارد أجل

 الفاولفت انتباه مؤمتر إىل  )الفاو( نظمة األغذية والزراعةالعام مل املدير تدعقد و. (العاملية )خطة العمل املستدام وتنميتها

 يف ته الثامنة والثالثنيدوريف العاملية خطة العمل  )الفاو( مؤمتروقد اعتمد . العاملية العمل خطة إىل

 3113.1 /حزيرانيونيو

وعالوة   2 .العاملية خلطة العمل تنفيذ"اسرتاتيجية " وضع الفاومن  أيضا ةيئطلبت اهل ،دورتها األخريةيف و - 3

تنفيذ  النامية يف لدعم البلدان ةخاص، من التربعات، ويفضل موارد مالية كافية تعبئة على ةيئاهل، شجعت على ذلك

 (العملمجاعة ) احلرجيةالوراثية  املواردب ةاملعني ةالدولي ةاحلكومي ةالفني العمل مجاعَة دعتو 3 .العاملية العملخطة 

 4 .اسرتاتيجية التنفيذ مراجعةإىل  هلا ةالتابع

 اسرتاتيجية مشروعقرتح تو العاملية العمل خطةتنفيذ سرتاتيجية ال العناصر احملتملة بإجياز تقدم هذه الوثيقةو - 3

 .عليه اهليئة وافقةالتوصية مب بهدف، حسب االقتضاء، هوتنقيح هاستعراضيف  ملالعمجاعة رغب ت تنفيذ قدلل

 األساس املنطقي -ثانيًا

مقارنة ) العامل يف األراضيمن مساحة  املائةيف  31 ما يقرب مناملعقدة  احلرجيةالنظم اإليكولوجية  تغطي - 4

م وخدمات النظ احليوية السلع مباشر أو غري مباشرتوفر بشكل  الغاباتف(. ما قبل الصناعةعصر يف  املائةيف  44 بنسبة

محاية املياه والرتبة والتصنيع والطاقة و من أجل املأوى واملواد اخلام املواد الغذائية، مبا يف ذلك للبشرية ةاإليكولوجي

الغابات حتتوي  إذاملناخ،  ضوء تغري يف أهمية خاصة لغاباتلو. التنوع البيولوجي األرضي من املائةيف  01 ـل ،والسكن

 الغالف اجلوي. تفوق ما حيتويه الكربون من نسبةعلى 

 معظم يف ،سنويًا كيلومرت مربع 000 130 زهاء فقدان مع للبشرية تهديدا كبريا متّثل إزالة الغابات ال تزالو - 4

ولكن ال  بعض اخلسائر ضتعوالتشجري و إعادة التحريجو. استخدامات أخرى لألراضي إىل تحويلال بسبب احلاالت

من احملتمل أن  يف أشكال خمتلفة األراضي احلرجية تدهورو من الغابات. كيلومرت مربع 311 فقدان يوميًا يسّجل يزال

واألشجار  احلرجيةالنظم اإليكولوجية  لتدهور املهمةاحملركة  العوامُل تشملو .هذه املساحة مثلعلى  على األقليؤثر 

 احلرائقاجلفاف، وتلوث اهلواء واألمراض و واحلشرات الرعيواإلفراط يف  االستغاللواإلفراط يف  الغابات حتويَل

                                                      
.C 2013/REP 77 من الوثيقة  1  الفقرة 
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 . CGRFA-14/13/Report من التقرير 54الفقرة  3
  .CGRFA-14/13/Report من التقرير 123الفقرة  4
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مما ال شك ، ولكن اخلسائر بهذه املرتبط لألشجار الوراثية املوارد تآكل قياس فمن املستحيل رئيسية. باعتبارها عوامل

 5 .جدا كبري أنه فيه

لمستقبل. لال ميكن تعويضها فريدة من نوعها وموارد هي ف، احيوي اأمر املوارد الوراثية احلرجية نوصيعّد و - 1

 عرب آلالف السنني األشجار أن تستمرنواع ألسمح يو احلرجيةشجار األل التنوع الوراثي القدرة التطورية ألنواع يشّكو

 ذخريةميثل  ضمنهاو األشجاربني أنواع  ائلاهلالتنوع الوراثي و. يف كثري من األحيان املعاكسةواملتغرية الظروف البيئية 

مت ، نوعا 000 100إىل  000 80 رة منأنواع األشجار املقّد بنيفمن . إىل حد كبري ةغري مستغل مة للبشريةقّيالوارد املمن 

دار بنشاط ُت منها املائةيف  31، نوع 905 7عن  اخلاصة بها، املوارد الوراثية احلرجية حالةالبلدان يف من جانب اإلبالغ 

وافية دراسة  تهادراس تمت املائةيف  11وأقل من  ،صانُت املائةيف  31الوراثي، و تآكلتتعرض للأو  ةدهدم املائةيف  41و 

حجم الفاكهة أو اجلودة  من قبيلصفات حسب األشجار الربية  نتقاءاف. اإلنتاجية اإلمكانياتولفهم إمكانيات التكيف 

، األشجارنتجات دة الكمية والنوعية واإلنتاجية ملميثل فرصة هائلة غري مستغلة لزيا الشكل،أو معدل النمو أو  الغذائية

 6 .بالنسبة للمحاصيل الزراعية مت القيام به مثلمامتاما 

أبدا تتم  ولن إىل األبد مفقودةعمليًا فهي ، أنواع األشجار من ةفريد عشرية ثلهامت وراثيةوارد ُتفقد م عندماو - 7

ليس  اليتة البديلالفرصة تكاليف حتديدها و قبل أن يتم احملتملةاخلسارة  ميثل وهذا. مرتقب إطار زمينيف  استعادتها

 يستحيللكن وبها  ستخفافعرضة لال األكثر قيمة املوارد الوراثية احلرجيةتتمثل  من احملتمل أن .من السهل تقديرها

، من اجلفاف تواتراآلفات و ديناميات بالفعل غريت اليت املتغريةات املناخ ف معيالتكي قدرتها على يف ،ااالستغناء عنه

 أخرى.بني عوامل 

 افهمتطلب تنظم الزراعة املختلطة بالغابات، و عرازامل مبا يف ذلك يف، للغابات واألشجاراإلدارة املستدامة و - 0

للصمود  كاف وراثيتنوع  على األشجار أنواع توي العديد منحي قد الوراثية.املوارد والبيئة و األشجار بيولوجيال أفضل

 على وجه التحديد بعني االعتبار نشطة تأخذ إدارة يف غياب ،ولكن هاوالتكيف مع يف املستقبل الظروف املناخية أمام

اإلمكانات  جيب احلفاظ على، وباملثلإمكانية التكيف. ، غالبا ما لن تتحقق العشائرأحجام و تدفق اجلينات ديناميكية

 .فعال صونونشطة  إدارة عن طريقرتبية الو االنتقاء مة من خاللقّيال الصفاتتحسني ل املستغلةغري 

 ويف ظل ظروف يةالتطورات ياإلمكانعلى  ضروري للحفاظ يف مواقعها الطبيعيةإن صون عشائر أشجار الغابات و - 1

 العديد من البلدان وقد أنشأت. الوراثيالتنوع  اليت تؤثر على األخرىالعمليات اإليكولوجية والنتقاء الطبيعي ا تتيح

بالنسبة أمثل طريقة و .الوراثيالتنوع  لصون رصدهاأو  املناطقهذه  إدارة منكبة علىا قلة منه، ولكن ونصلل مناطق

 البلدان.هذه بني  اًقمنّس رصدها أمراو تهاإدارو هذه املناطقانتقاء  كوني أن هي ،بلدان متعددة يفجدة اوتألنواع املل

                                                      
 .احلرجية يف العاملحالة املوارد الوراثية . 3114 منظمة األغذية والزراعة.  5
 .4احلاشية رقم راجع املرجع نفسه،  6



4 CGRFA/WG-FGR-3/14/3 

 

 

زراعة و التحسني الوراثيو، مناسبة بذور مصادر نتقاءا من خالل إىل حد كبري احلرجية املزارع تغال مت تعزيزو - 11

من شأنها أن و، احلرجية ةم اإليكولوجيالنظستعادة الينبغي أن تطبق وبل  ،ميكننفسها  املمارسات هذهالغابات؛ 

 بني ةرفتقاسم املعو ةوعيتال يقتضيوهذا  .شسبل العيالنهوض بو ستدامةاالمن حيث اجلهود هذه فوائد  تساهم يف زيادة

 أصحاب املصلحة. جمموعة أوسع من

 احلرجية املوارد الوراثيةصون ل خطة العمل العاملية نعامة ع حملة -ثالثًا 

 تهاوتنمياملستدام  هاستخداماو

( هي العاملية )خطة العمل تهاوتنمياملستدام  هااستخدامو احلرجية املوارد الوراثيةصون ل خطة العمل العاملية - 11

. اخلشبية األخرى اتالنباتوألشجار الغابات الوراثية  لمواردلاالستخدام املستدام و صونلل سرتاتيجيإطار اعبارة عن 

 حالة املوارد األول عنالتقرير  ل إليهاالنتائج اليت توّص علىالعاملية  خلطة العملاالسرتاتيجية  األولويات استندتولقد 

، العامل يف مساحة الغابات من املائةيف  04 تغطي اقطري اريرتق 01 استنادا إىل ضعُوالذي ، يف العامل احلرجيةالوراثية 

 أعّدها املواضيعية الدراسات من سلسلٌة هذه املدخالت استكملتقد و  7 املشاورات اإلقليمية. من مدخالت كما استندت إىل

 العامل. مجيع أحناء من خرباء

اليت  الرئيسية والفرص للتحديات ىتصدت األولويات االسرتاتيجية جمموعة من عبارة عنالعاملية خطة العمل و - 13

وقد مّت . للموارد الوراثية احلرجيةاملستدام  تخدامواالس صونال يف اآلخرين وأصحاب املصلحة احلكوماتاليوم تواجهها 

تعزيز  مع ضافربالتالتخطيط التعاون والتنسيق وتشجيع مع ، مستويات متعددة للعمل على حافزودليل و كإطار تصميمها

 على مستويات متعددة. القدرات

  هي: لألولوياتأربعة جماالت  يفالعاملية خطة العمل  ندرجتو - 13

 يهالإصول والحتسني و، املوارد الوراثية احلرجية علومات عنامل حتسني توافر - 1

  خارج املوقعو املوقع يف الوراثية احلرجية املواردصون  - 3

 املوارد الوراثية احلرجية وإدارةتطوير الو االستخدام املستدام - 3

 بناء القدراتواملؤسسات و السياسات - 4

 :يف ما يليوتتمثل األهداف الرئيسية خلطة العمل العاملية  - 14

 ؛إدراك املوارد الوراثية احلرجيةتعزيز فهم و 

  ؛ للموارد الوراثية احلرجية نياملستدامدارة اإلوتعزيز االستخدام 

                                                      
 .CGRFA/WG-FGR-2/13/Inf.4 الوثيقة  7
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  من خالل التعاون على املستويات  املوقع خارجو املوقع يف املوارد الوراثية احلرجيةتطوير وتعزيز برامج صون

 لوطنية واإلقليمية والعاملية؛ا

 اإلقليمي والوطين؛ ى املستوينيعل وتقامسها بشأن املوارد الوراثية احلرجيةالوصول إىل املعلومات  تشجيع 

 ث والتعليم الدولي، مبا يف ذلك يف جمال البحوتعزيز الربامج الوطنية لزيادة التعاون اإلقليمي و وضع

 املؤسسية؛ القدراتب والنهوض، للموارد الوراثية احلرجية نيستخدام واإلدارة املستداماالوالتدريب على 

 دارة وصون املوارد الوراثية احلرجية يف إطار مساعدة البلدان، حسبما يتناسب، إلدراج احتياجات إ

 السياسات الوطنية األوسع، والربامج، وُأطر العمل على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية؛

  تشجيع تقدير املعارف التقليدية ذات الصلة باملوارد الوراثية احلرجية، واإلبداعات واملمارسات، والتقاسم

 وسّنعن استخدامها، واإلقرار بأدوارها، وحيثما يتناسب، وضع سياسات فعالة  امُلنصف للمنافع الناجتة

 تشريعات ُتعنى بهذه املسائل؛

  تشجيع الوصول الكايف إىل مواد التكاثر احلرجية اجليدة واستخدامها، لدعم برامج البحث والتطوير على

 الدولية املتعلقة بامللكية الفكرية؛املستويني الوطين واإلقليمي ومبا يتماشى مع القوانني واألنظمة 

  تشجيع النظام اإليكولوجي والُنهج اإليكولوجية اإلقليمية كوسائل كفؤة لتشجيع االستخدام واإلدارة

 امُلستدامْين للموارد الوراثية احلرجية؛

 راض منتظم مساعدة البلدان واملؤسسات املسؤولة عن إدارة املوارد الوراثية احلرجية يف إنشاء، وتنفيذ واستع

 لألولويات الوطنية ملصلحة االستخدام واإلدارة املستدامْين للموارد الوراثية احلرجية؛

 وبصفة خاصة، لدى البلدان النامية والبلدان اليت  -تعزيز الربامج الوطنية، واالرتقاء بالطاقات املؤسسية و

.وينبغي ملثل هذه الربامج أن .صلةووضع برامج إقليمية ودولية ذات  - يةمتر اقتصاداتها مبرحلة انتقال

والتطوير  والصونالتوصيف واحلصر والرصد  تناول مسائلتشمل التعليم، والبحث والتدريب وذلك من أجل 

 8 .واالستخدام املستدام للموارد الوراثية احلرجية

 التشريعات الوطنية مع تناقض يف ذتنفَّ أو رتفسَّ نأ ال ينبغيغري ملزمة وو طوعيةخطة العمل العاملية و - 14

 قد متابعة ةمع أي مبا يتماشى ميكن حتديثها متجددة وثيقة شكلت هيو حيثما ينطبق ذلك. واالتفاقات الدولية القائمة

  9 .والزراعة الوراثية لألغذية هيئة املوارد تقررها

                                                      
 .11 مل العاملية، الفقرةالعخطة   8
 .7-1العمل العاملية، الفقرتان خطة   9
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كثريا ختتلف  قد إجراءات وما يرتبط بها من سرتاتيجيةأولوية ا النسبية لكل أن األولوية اجلدير بالذكرومن  - 11

 نتاجاإل نظمأو  البيئة الطبيعيةو، نفسها الوراثية على املوارد األولوية النسبية قد تعتمدو. واألقاليمالبلدان  باختالف

 10 .الوراثية احلرجية املوارد إلدارة بالفعل اريةاجل سياساتال أو ، واملوارد املاليةاحلالية القدرات اإلداريةو املعنية،

 خطة العمل العامليةتنفيذ لحنو إسرتاتيجية  -رابعًا

 تهاوتنمياملستدام  هاستخداماو احلرجية املوارد الوراثية صونل

 : السياسات صكوك تنفيذ لدعماآلليات خمتلف األدوات و ةيئاهلوضعت ، من تارخيها عاما ثالثني خالل - 17

خطة العمل  تنفيذ  11تيسريل آليٌة 3113يف  التاسعة ادورته والزراعة يف املوارد الوراثية لألغذية هيئة إىل تمّدُق

آلية بوابة  واهلدف من .املستدام هااستخدامووالزراعة  النباتية لألغذية الوراثيةملوارد ا ونلص العاملية

 االطالعميكن ، على البوابةو واملالية. املوارد التقنية تعبئة وتشجيع خطة العمل العاملية تنفيذ دعمهو  التيسري

 ألنشطةبا التمويل ذات الصلة ومصادر واملشاريع واألنشطة الربامج من بينها، واسعة من املعلومات طائفة على

  .الوراثية النباتيةاالستخدام املستدام للموارد و صونال اليت تسهم يف

 ها اهليئةاليت اعتمدت، اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةتهدف 

تعزيز عملية توفري املوارد املالية الكبرية واإلضافية وشفافيتها وكفاءتها وفعاليتها، وتدعيم  إىل " ،3111يف 

أواصر التعاون الدولي ودعم واستكمال اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداتها مبرحلة 

ذات  احملتملة للموارد املالية "واملعروفة " مجيع املصادر  غطيهي تو "لتنفيذ خطة العمل العاملية. يةانتقال

بأن املسؤولية الرئيسية عن تنفيذها تقع على عاتق احلكومات الوطنية.  عرتفكذلك تهذه األهداف. بالصلة 

 منظمةلل أمانة تابععلى النحو املتوخى يف خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، مت إنشاء حساب و

لموارد الوراثية احليوانية. وترد يف اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ للدعم تنفيذ خطة العمل العاملية  لتلقي التربعات

 األولويات أي ،ام املوارد يف إطار حساب األمانةراءات استخدإجخطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 

وتستخدم  .وإعداد التقارير إبالغ املعلومات؛ واإلجراءات التنفيذية؛ ومتطلبات التأهل، ومعايري املتفق عليها

  لدعم أنشطة التنفيذ على املستوى الوطين أو اإلقليمي. األمانةحساب تلقاها ياألموال اليت 

واملعايري  التوجيهية اخلطوطخمتلف أقرت و اهليئةت حبث، احليوانية والنباتية املوارد الوراثية تجماال يف

 التوجيهية إلعداد اخلطوط، مبا يف ذلك العاملية ذات الصلة خطط العمل تيسري تنفيذ تهدف إىل التقنية اليت

تربية  سرتاتيجياتال التوجيهية اخلطوطو 12احليوانية، للموارد الوراثيةوطنية  عملوخطط  اسرتاتيجيات

                                                      
 .0 الفقرة، خطة العمل العاملية 10
11 pgr/gpa/fs0/en/-sitemap/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic  
 12 fao.org/docrep/012/i0770e/i0770e.pdfhttp://www. 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/fs0/en/
http://www.fao.org/docrep/012/i0770e/i0770e.pdf
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 للموارد الوراثية بنوك اجليناتمعايري و 13،الوراثية احليوانية للموارد من أجل اإلدارة املستدامةاحليوانات 

 14 .والزراعة النباتية لألغذية

 مستوياتو هاتوجتوالهداف األو توياتاحمل تتباين من حيث أعاله ةاملذكور أدوات التنفيذ يف حني أنو - 10

 النهائيةصيغتها  توضعو ها اهليئةاليت أعدت اتالسياس صكوك تنفيذ دعم يتمثل يفشرتك هلا هدف ما هجميعفالتنفيذ، 

خطة  تنفيذاسرتاتيجية ل يف إدراجها حتملُياليت  العناصر واسعة من طائفة أنها تعكس كما. اعتمدتها أو ووافقت عليها

 .العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية

خطة العمل  تنفيذل اسرتاتيجيةينبغي أن تشملها  عناصرأية  بأي قدر من التفصيل دحتد مل اهليئةإال أن  - 11

الوراثية  املوارد صونل العمل العاملية خطة لتنفيذ اسرتاتيجية مشروعوبالتالي، فإن . العاملية للموارد الوراثية احلرجية

، هلذه الوثيقة األول املرفقيف  على النحو الوارد(، اسرتاتيجية التنفيذ مشروع) تهاوتنمياملستدام  هاستخداماو احلرجية

تفاصيل  بأيةدون اإلدالء ، ولكن إدراجهاباهليئة  توصيةيف  ملالع مجاعة رغبتقد  اليت العناصر ا ملختلفجتميع ريوّف

على  زتعّزو نحتّسأن ب جديرة هاعتباريف امل العمجاعة  رغبت خطوات قد يقرتح ،ذلكبدال من و؛ معينةعناصر  ةأي عن

 مشروعيف  راعتبخذت يف االُأالعناصر اليت وتشمل  .احلرجيةالوراثية  لمواردل خطة العمل العاملية تنفيَذ حنو متزايد

 ما يلي: تنفيذال اسرتاتيجية

 الوعي الدولي؛ الدعوة و 

 ؛ واإلقليمية ذات الصلة الشبكات العاملية دعمتطوير و 

 ؛ احلرجيةالوراثية  لمواردل إقليمية لتنفيذ خطة العمل العامليةو وضع اسرتاتيجيات وطنية يف دعم البلدان 

 ؛ احلرجيةالوراثية  لمواردل خطة العمل العاملية لتنفيذ التمويل الكايف واملستدام يف تأمني دعم البلدان 

 ؛ تنفيذها دعمو تها،تنميواملستدام  هاستخداماو احلرجيةالوراثية  ملواردصون ال الدولية التقنيةاملعايري  تطوير 

 و؛ احلرجيةالوراثية  لمواردل خطة العمل العاملية لتنفيذ متويل اسرتاتيجية  

 ورفع  هاواجتاهات احلرجيةالوراثية  ملواردحالة او احلرجيةالوراثية  لمواردل خطة العمل العاملية تنفيذ رصد

 .بشأنها التقارير

 التوجيهات املطلوبة - خامسا

العمل  خطة تنفيذلسرتاتيجية ا شروعمل، حسب االقتضاء، تنقيحالستعراض واالإىل  ةمدعو ملالع مجاعةإن  - 31

، هلذه الوثيقة األول املرفقيف  على النحو الوارد، تهاوتنمياملستدام  هااستخدامو احلرجيةالوراثية  املوارد صونل العاملية

 .باعتمادها من قبل اهليئة ةوصيإىل التو

 

                                                      
 13 http://www.fao.org/docrep/012/i1103e/i1103e.pdf 

 14 i3704e.pdfhttp://www.fao.org/docrep/019/i3704e/ 

http://www.fao.org/docrep/012/i1103e/i1103e.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3704e/i3704e.pdf
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  املرفق األول

 خطة العمل العامليةتنفيذ لاسرتاتيجية  مشروع

  تهاوتنمياملستدام  هاستخداماو احلرجية املوارد الوراثيةصون ل

 

  اهلدف

خطة العمل  تنفيذ دعم وتعزيز خالهلامن  للهيئةاآلليات اليت ميكن األدوات و حتديد هو تنفيذال سرتاتيجيةا اهلدف من

مؤمتر  ا اعتمدهيتال ،)خطة العمل العاملية( تهاوتنمياملستدام  هااستخدامو احلرجية املوارد الوراثيةصون ل العاملية

 .3113 /حزيرانيف يونيو الثامنة والثالثني يف دورته الفاو

 

 تهاوتنمياملستدام  هااستخدامو احلرجية املوارد الوراثيةصون ل العمل العاملية أهداف خطة

 :كالتالي هي خطة العمل العامليةأهداف ، اخلطة من 61الفقرة  نّصت عليهكما 

 ؛إدراك املوارد الوراثية احلرجيةتعزيز فهم و 

 ؛للموارد الوراثية احلرجية نيدارة املستداماإلتعزيز االستخدام و 

  من خالل التعاون على املستويات  املوقع خارجو املوقع يف املوارد الوراثية احلرجيةتطوير وتعزيز برامج صون

 الوطنية واإلقليمية والعاملية؛

 على املستويني اإلقليمي والوطين؛ وتقامسها بشأن املوارد الوراثية احلرجيةالوصول إىل املعلومات  تشجيع 

 ل البحث والتعليم والتدريب وتعزيز الربامج الوطنية لزيادة التعاون اإلقليمي والدولي، مبا يف ذلك يف جما وضع

 القدرات املؤسسية؛ب والنهوض، للموارد الوراثية احلرجية نيستخدام واإلدارة املستداماالعلى 

  مساعدة البلدان، حسبما يتناسب، إلدراج احتياجات إدارة وصون املوارد الوراثية احلرجية يف إطار السياسات

 ستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية؛الوطنية األوسع، والربامج، وُأطر العمل على امل

  تشجيع تقدير املعارف التقليدية ذات الصلة باملوارد الوراثية احلرجية، واإلبداعات واملمارسات، والتقاسم

 وسّنامُلنصف للمنافع الناجتة عن استخدامها، واإلقرار بأدوارها، وحيثما يتناسب، وضع سياسات فعالة 

 ل؛تشريعات ُتعنى بهذه املسائ

  تشجيع الوصول الكايف إىل مواد التكاثر احلرجية اجليدة واستخدامها، لدعم برامج البحث والتطوير على

 املستويني الوطين واإلقليمي ومبا يتماشى مع القوانني واألنظمة الدولية املتعلقة بامللكية الفكرية؛
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 ة لتشجيع االستخدام واإلدارة امُلستدامْين تشجيع النظام اإليكولوجي والُنهج اإليكولوجية اإلقليمية كوسائل كفؤ

 للموارد الوراثية احلرجية؛

  مساعدة البلدان واملؤسسات املسؤولة عن إدارة املوارد الوراثية احلرجية يف إنشاء، وتنفيذ واستعراض منتظم

 لألولويات الوطنية ملصلحة االستخدام واإلدارة املستدامْين للموارد الوراثية احلرجية؛ و

 وبصفة خاصة، لدى البلدان النامية والبلدان اليت متر  -تعزيز الربامج الوطنية، واالرتقاء بالطاقات املؤسسية و

وينبغي ملثل هذه الربامج أن تشمل  ووضع برامج إقليمية ودولية ذات صلة. - يةاقتصاداتها مبرحلة انتقال

والتطوير  والصونواحلصر والرصد التوصيف  تناول مسائلالتعليم، والبحث والتدريب وذلك من أجل 

 .واالستخدام املستدام للموارد الوراثية احلرجية

 

  اسرتاتيجية التنفيذ رصد واستعراض

لثغرات ل ستجابةلال، حسب الضرورة واالقتضاء، تنفيذال سرتاتيجيةامراجعة وتنقيح و تنفيذ رصدب اهليئةستقوم 

 .واستخدامها املستدام وتنميتها ملوارد الوراثية احلرجيةصون ال تنفيذ خطة العمل العامليةجمال  يف واالحتياجات

 

 تنفيذال اسرتاتيجية جماالت

 :يف اجملاالت التالية اختاذ إجراءات حمددة تنفيذال سرتاتيجيةتتوخى ا

 الوعي الدولي؛ الدعوة و 

 ؛ واإلقليمية ذات الصلة الشبكات العاملية دعمتطوير و 

 ؛ احلرجيةالوراثية  لمواردل إقليمية لتنفيذ خطة العمل العامليةو وطنية وضع اسرتاتيجيات يف دعم البلدان 

 ؛ احلرجيةالوراثية  لمواردل خطة العمل العاملية لتنفيذ التمويل الكايف واملستدام يف تأمني دعم البلدان 

 ؛ تنفيذها ودعم تها،وتنمياملستدام  هاستخداماو احلرجيةالوراثية  ملواردصون ال الدولية املعايري التقنية تطوير 

 ؛احلرجيةالوراثية  لمواردل خطة العمل العاملية لتنفيذ متويل اسرتاتيجية  

 ورفع  هاواجتاهات احلرجيةالوراثية  ملواردحالة او احلرجيةالوراثية  لمواردل خطة العمل العاملية تنفيذ رصدو

 .ابشأنه التقارير
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 الوعي الدوليالدعوة و - أواًل

 فعالال تصالاالضمان من أجل  الدولي على املستوى دعاوى وأدوات تدابري وضع 31 االسرتاتيجية األولوية تقتضي

 . بصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها الصلة اتذوتقاسم املعلومات 

 لالتصال تنيمهمأداتني  15اخلتاميوالتقرير  ،يف العامل احلرجيةالوراثية  حالة املوارد التقرير األول عنكل من  يعّد

 يفنّي( 3)عي السياسات وصان( 1) بغية تعريف التصالل وضع اسرتاتيجية سيكون من املهمومع ذلك،  .الوعيذكاء إلو

 استخدامهاو إلدارتها اختاذ إجراءات وضرورة للموارد الوراثية احلرجيةالقيمة األساسية ب اإلدارةمديري و احلراجة

  .املستدامني

وتقاسم املعلومات  االتصال الفعالضمان واألدوات الالزمة ل اسرتاتيجية االتصال تطويرإىل  املنظمة اهليئةتدعو : اإلجراء

مع  بالتعاون ،تساهم ينبغي للمنظمة أنو. بصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها الصلة اتذ

 اإلدارة. ومديري احلراجة يفنّي تدريب يف شركائها،

 واإلقليمية ذات الصلة الشبكات العاملية دعمتطوير و ثانيًا.

 يز الشبكات اإلقليمية والعاملية.إنشاء وتعزعلى  34و 34 تاناالسرتاتيجي انتتشجع األولوي

العديد أن احلدود الوطنية و عندال يتوقف بأن تدفق اجلينات  اإلقراراإلقليمي، مع على الصعيد حاجة إىل التنسيق  مثة

 تقومأن  لهيئات احلرجية اإلقليمية التابعة للمنظمةلينبغي والبلدان.  خمتلف إذا مشلها أفضل تناوُل يكونمن القضايا 

هيئة الغابات و، "أوروبا غابات"مثل  اإلقليمية/العمليات اإلقليمية املؤسسات احلكومية الدوليةودور هام يف هذا الصدد. ب

دور هام  ، كلها هلااحمليط اهلادئ، ومنظمة معاهدة التعاون يف منطقة األمازون جمموعة، وأمانة يف أفريقيا الوسطى

رئيسي يف تنفيذ خطة العمل  تقوم بدور والبد من أنيف اإلدارة املستدامة للغابات على املستوى اإلقليمي.  صالحياتو

 بصفتها، مبا يف ذلك عن طريق تيسري اندماجها، وتنميتهالصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام  العاملية

 وراثيةالربنامج األوروبي للموارد ال من قبيلالشبكات اإلقليمية )وتبدو قليمية. اإلربامج السرتاتيجيات واال، يف صلةذات 

نظام و ،أمريكا الالتينيةونظام معلومات املوارد احلرجية يف  ،شبكة املوارد الوراثية احلرجية يف إفريقياو ،احلرجية

بني مؤسسات فيما تعزيز التنسيق والتعاون  خيّوهلاجيد  موقع( يف معلومات املوارد احلرجية يف آسيا واحمليط اهلادئ

 قاسمذ السياسات وتعبئة املوارد وتوتنفي الوعيإذكاء و املوقع خارجو يف املوقعوالصون  التكنولوجيا والرصد بشأن بحثال

 املعلومات.

لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها  دور أساسي يف تنفيذ خطة العمل العامليةبالشبكات اإلقليمية  تقومقد 

 :، وذلك عن طريق ما يلياملستدام وتنميتها

  ألنواع العابرة للحدود؛ل املوارد الوراثية احلرجيةتعزيز كفاءة الرصد واإلبالغ عن حالة  •

                                                      
 .التجميعيالتقرير  - يف العامل احلرجيةالوراثية  حالة املوارد. 3114 الفاو  15
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 ؛إقليميًا مةهامللألنواع  صونتدابري الليات تقييم املخاطر وتنسيق عم •

 مشرتكة؛ث والتخطيط وإعداد مقرتحات مشاريع حتديد احتياجات البح •

التعاون الثنائي واملتعدد األطراف بني البلدان وتعبئة األموال  سرييلت القيام بدور "وسيط نزيه" مستقل •

 هام؛قيام مبللالالزمة 

 ؛واحلفاظ عليها الوراثية احلرجيةللموارد إقليمية تطوير قواعد بيانات  •

 صون مكونات من كواحدمة ثي وتدجني أنواع األشجار القّيتشجيع وتعزيز برامج التحسني الورا •

 سبل العيش؛النهوض بالغابات وكمساهمة يف 

 ؛يف املوارد الوراثية احلرجيةبناء توافق يف اآلراء بشأن القضايا والسياسات اإلقليمية اليت تؤثر  •

 اإلقليمية؛ نتدياتداخل املنظمات وامل املوارد الوراثية احلرجيةالوعي بقضايا  إذكاء •

 تها.وإدار صون املوارد الوراثية احلرجيةالدولية بشأن  احملادثاتيف  اإلقليمتعزيز صوت  •

تعزيز دعم وب مع شركائها،، بالتعاون أن تقوم نظمةمن امل وتطلب الدولية واإلقليمية الشبكات ةيئتشجع اهل: اإلجراء

الفضلى  املمارسات وحتديد العمل حلقاتسلسلة من  من خالل، مبا يف ذلك املوارد الالزمة رهنا بتوافر الشبكات القائمة

 املوقع يفوالصون  والرصد يف جمال التكنولوجيا التنسيق والتعاون اليت تعزز العامليةو اإلقليميةلشبكات او املعلومات قاسملت

 بأن تقوم املنظمة ة كذلكيئاهل توصيواملعلومات.  قاسمتوتعبئة املوارد و، وتنفيذ السياسات الوعيإذكاء و خارج املوقعو

للبحوث  التابعة للجماعة االستشارية ذات الصلة واملراكز املنظمات الدولية، مبا يف ذلك الشركاء االسرتاتيجيني تحديدب

أولويات  تنفيذ تسهيل يف دورب تقوم وذلك لكي، واملنظمات غري احلكومية وثالبح منظماتغريها من و الزراعية الدولية

 .حمددة سرتاتيجيةا

 

 إقليمية لتنفيذ خطة العمل العامليةو وضع اسرتاتيجيات وطنية يف دعم البلدان ثالثًا.

 احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتهاالوراثية  ملواردلصون ا

 يف املوقع لصون املوارد الوراثية احلرجية االسرتاتيجيات الوطنية أهميةب صراحًة 10 االسرتاتيجية األولويةتعرتف 

اإلدارة بذل اجلهود لتعزيز عليه ل امتفق ادولي عمل إطار خطة العمل العاملية وفروتاستخدامها املستدام. و خارج املوقعو

ني للموارد اإلدارة املستدامو ستخداماالدعم أال وهو  واضح: اهلدفو. ني للموارد الوراثية احلرجيةاملستدام ستخداماالو

 بيئيةيف ظل ظروف  هاتطورو هاتكيف، وعلى قيد احلياة أشجار الغابات إمكانية بقاءضمان من أجل  الوراثية احلرجية

 التنميةالفقر وحتقيق  والتخفيف من حدة لألمن الغذائي احلالية واملستقبلية مواجهة التحديات بغيةوذلك  ،متغرية

 املستدامة.

 

إىل  ،أحاط بهاالذي الزخم الدولي وخطة العمل العاملية  لرتمجة فعالة وسائل قليميةواإلوطنية ال سرتاتيجياتوتوفر اال

سواء  ة إعدادا جيدامعّدخطط عمل اسرتاتيجيات وف. خطة العمل العامليةتنفيذ  لضمان ضرورية إقليميةو وطنيةإجراءات 
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تعبئة  اليت من شأنها واإلقليمية والعاملية التدخالت الوطنيةتحديد أساسا ل سيرت قدالوطين،  وأ اإلقليميعلى الصعيد 

 .الوراثية احلرجية املوارد القدرات يف جمال إدارة لبناءأكثر فعالية على حنو  هااستخدامواملوارد املالية 

 

 ضمن األولويات: حتديد تقتصر على دون أن، ولكن اإلقليمية والوطنية االسرتاتيجيات وخطط العمل وميكن أن تشمل

؛ املوارد الوراثية احلرجيةدق بحتالتهديدات اليت و تقييم احلالةورصد ال تعزيز نظم /أوإنشاء و؛ خطة العمل العاملية

 ورفع ةالعمل العاملي خطة تنفيذ إلشراف علىالضطالع بالنقاط االتصال الوطنية وأصحاب املصلحة تضم  جلان تعينيو

 .اهليئة التقارير إىل

املوارد  صونلإقليمية ووطنية  وخطط عمل اسرتاتيجيات التوجيهية إلعداد اخلطوط وضعمطالبة ب املنظمة اإلجراء:

 واالسرتاتيجيات مع الصكوك أوجه التآزر تنميةو ،حسب االقتضاءو ،وتنميتها املستدام هاستخدامواالوراثية احلرجية 

 .للتنوع البيولوجي تنيالوطني وخطة العمل االسرتاتيجيةمثل  األخرى ذات الصلة

 خطة العمل العاملي لتنفيذ التمويل الكايف واملستدام يف تأمني دعم البلدان .ارابًع

  احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتهاالوراثية  ملواردلصون ا

صون املوارد ل الئمةاملربامج ال لتصميم املصلحة البلدان وأصحابإىل  ساعدةبتقديم امل 37 االسرتاتيجية األولوية تطالب

 . التمويل الكايف واملستدام وتأمني وتنميتها، املستدام هاستخداموا الوراثية احلرجية

قد تساعد ، مقرتحات التمويل تقديموإجراءات  التأهلمعايري سياسات والو املاحنةاجلهات  واليات املعلومات عنو

 مجع بإمكان املنظمةو. من قبل فرةامتو مل تكن من مصادر التمويل وتأمني ةفعالبصورة  املاليةاملوارد  تعبئة على البلدان

 ة.يئاهل ألعضاء وإتاحتها واحلفاظ عليهاهذه املعلومات 

 املاحنةاجلهات  واليات بشأن موقعها علىحتديثها بانتظام و تهاوصيان املعلومات معمطالبة جب املنظمة اإلجراء:

 املستدام هاواستخدام صون املوارد الوراثية احلرجيةل مقرتحات التمويل تقديموإجراءات  التأهلمعايري سياسات والو

، حسب االقتضاء، اجلهات املاحنة إحاطةمن املنظمة أيضا طلب كما ُي. التمويل الكايف واملستدام وتأمني وتنميتها،

، وتدهور الغذائي انعدام األمنمن قبيل  العاملية اهلامة القضايا حل يف املساهمة يف هادورو املوارد الوراثية احلرجيةأهمية ب

 وتنفيذها. مشرتكة شاريعميف تطوير  اجلهود بذلو ،تغري املناخآثار واألراضي 

  



CGRFA/WG-FGR-3/14/3 13 

 

 

 احلرجيةالوراثية  ملواردصون ال الدولية املعايري التقنية تطوير -.خامسًا

 تنفيذها  ودعم تها،وتنمياملستدام  هاستخداماو

تطوير معايري وبروتوكوالت تقنية دولية لقوائم حصر املوارد الوراثية احلرجية، ب تطالب 3 االسرتاتيجية األولوية

املوارد الوراثية حالة  لتقييم املؤشرات املقرتحة جمموعة من االطالع علىوميكن  وتوصيف ورصد االجتاهات واملخاطر.

16،املؤشرات للمنظمة بشأن عيةيضااملو الدراسة يف هاواجتاهات احلرجية
واصلة ملضروريًا  العملاملزيد من يظل  ولكن  

  تشغيلية. وجعلها املؤشرات تطوير

ومواصلة  اجملموعة االستشارية، مراكز مبا يف ذلك مع الشركاء املعنيني، تعزيز التعاونبمطالبة  املنظمة اإلجراء:

حالة املوارد الوراثية  لتقييممؤشرات والربوتوكوالت و الدولية، واملعايري الفنية األموال الالزمة بتوافر، رهنا تطويرال

ذات  وغريها من الربامج لغاباتالوطين ل احلصرقوائم  ضمن واملخاطررصد االجتاهات و لتوصيف هاجتاهاتوا احلرجية

 .الصلة بالغابات

  احلرجيةالوراثية  لمواردل خطة العمل العاملية لتنفيذ متويل اسرتاتيجية - سادسًا

وال ، الفعال تنفيذها خطة العمل العاملية، فإنتنفيذ متويل لوضع اسرتاتيجية إىل  دعوتال  خطة العمل العاملية يف حني أن

  موارد مالية إضافية. على توافر توقفسي النامية، سيما يف البلدان

 ستخداما مبا يف ذلك إجراءات، خطة العمل العامليةتنفيذ متويل ل اسرتاتيجية إعداد مشروعمطالبة ب املنظمة اإلجراء:

 .يتعني إنشاؤهمنظمة ستابع لل حساب أمانة املوارد يف إطار

 

 احلرجيةالوراثية  ملواردحالة او احلرجيةالوراثية  لمواردل خطة العمل العاملية تنفيذ رصدً-ًسابعا ً

 ً بشأنها ورفع التقارير اهواجتاهات

 حبلوليف العامل  احلرجيةالتقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية صدور من املقرر ، حاليًا

3133/3133 (CGRFA-19).17 رير يف فرتات منتظمة اتقأن ترفع ال نقاط االتصالللبلدان/، ينبغي التاريخ ذلكحتى و

لتنفيذ وطنية العمل السرتاتيجيات وخطط للمنظمة أن تتيح االطالع على اال. وميكن خلطة العمل العامليةتنفيذها  بشأن

)أو نقاط االتصال للبلدان باإلضافة إىل ذلك، ميكن وعلى شبكة االنرتنت. خمصص على موقع  ةالعمل العامليخطة 

على خمصص على موقع  ها،واجتاهات املوارد الوراثية احلرجيةحالة  بشأنتقارير التقارير التنفيذ و حالة الوطنية( حتميل

التقارير القطرية الواردة،  واستنادا إىلفرتات إعداد التقارير.  هليئة حولتربمه اشبكة االنرتنت. وهذا يتطلب اتفاقا 

                                                      
املوارد الوراثية حالة عن . دراسة مواضيعية مؤشرات التنوع الوراثي احلرجي والتآكل والتعرض للخطر، Graudal, L. et al املرجع التالي:  16

 (.قيد الطبع)، األغذية والزراعة . روما، منظمةاحلرجية يف العامل
Graudal, L. et al. 2014. Indicators of forest genetic diversity, erosion and vulnerability. Thematic Study for The State of the 
World’s Forest Genetic Resources. Rome, FAO (In press). 
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باملوارد الوراثية احلرجية  ةاملعنيالعمل  ماعةوميكن جلواالجتاهات يف فرتات منتظمة  الةاحلرير اتقنشر ميكن للمنظمة 

 ة النظر فيها.هيئللو

وخاضعة مع املؤشرات املعتمدة،  متماشيةتوجيهية  خطوطوزمين مشروع جدول  ميتقدب مطالبةملنظمة اإلجراء: ا

الوراثية  لمواردل خطة العمل العاملية تنفيذ رصدل، لالستعراض من قبل مجاعة العمل واهليئة يف دوريتهما املقبلتني

 .هبشأن ورفع التقارير احلرجية

 


