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أوالً -مقدمة
-1

قامت اهليئة ،يف دورتها العادية الرابعة عشرة ،باستعراض وتنقيح مشروع األولويات االسرتاتيجية للعمل من

أجل املوارد الوراثية احلرجية ووافقت عليه بوصفه خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها
املستدام وتنميتها (خطة العمل العاملية) .وقد دعت املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة (الفاو) إىل لفت انتباه مؤمتر الفاو
إىل خطة العمل العاملية .وقد اعتمد مؤمتر (الفاو) خطة العمل العاملية يف دورته الثامنة والثالثني يف
يونيو/حزيران .3113
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ويف دورتها األخرية ،طلبت اهليئة أيضا من الفاو وضع "اسرتاتيجية تنفيذ" خلطة العمل العاملية .وعالوة
2

على ذلك ،شجعت اهليئة على تعبئة موارد مالية كافية ،ويفضل من التربعات ،خاصة لدعم البلدان النامية يف تنفيذ
خطة العمل العاملية .ودعت مجاعةَ العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية (مجاعة العمل)
3

التابعة هلا إىل مراجعة اسرتاتيجية التنفيذ.
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وتقدم هذه الوثيقة بإجياز العناصر احملتملة السرتاتيجية تنفيذ خطة العمل العاملية وتقرتح مشروع اسرتاتيجية

للتنفيذ قد ترغب مجاعة العمل يف استعراضه وتنقيحه ،حسب االقتضاء ،بهدف التوصية مبوافقة اهليئة عليه.

ثانياً -األساس املنطقي
-4

تغطي النظم اإليكولوجية احلرجية املعقدة ما يقرب من

31

يف املائة من مساحة األراضي يف العامل (مقارنة

بنسبة  44يف املائة يف عصر ما قبل الصناعة) .فالغابات توفر بشكل مباشر أو غري مباشر السلع احليوية وخدمات النظم
اإليكولوجية للبشرية ،مبا يف ذلك املواد الغذائية واملواد اخلام من أجل املأوى والطاقة والتصنيع والرتبة ومحاية املياه
والسكن ،لـ  01يف املائة من التنوع البيولوجي األرضي .وللغابات أهمية خاصة يف ضوء تغري املناخ ،إذ حتتوي الغابات
على نسبة من الكربون تفوق ما حيتويه الغالف اجلوي.
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وال تزال إزالة الغابات متثّل تهديدا كبريا للبشرية مع فقدان زهاء

130 000

كيلومرت مربع سنوياً ،يف معظم

احلاالت بسبب التحويل إىل استخدامات أخرى لألراضي .وإعادة التحريج والتشجري تعوض بعض اخلسائر ولكن ال
يزال يسجّل يومياً فقدان  311كيلومرت مربع من الغابات .وتدهور األراضي احلرجية يف أشكال خمتلفة من احملتمل أن
يؤثر على األقل على مثل هذه املساحة .وتشمل العواملُ احملركة املهمة لتدهور النظم اإليكولوجية احلرجية واألشجار
حتويلَ الغابات واإلفراط يف االستغالل واإلفراط يف الرعي واحلشرات واألمراض واجلفاف ،وتلوث اهلواء احلرائق
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الفقرة  77من الوثيقة .C 2013/REP
الفقرة  53من التقرير .CGRFA-14/13/Report
الفقرة  54من التقرير .CGRFA-14/13/Report
الفقرة  123من التقرير .CGRFA-14/13/Report
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باعتبارها عوامل رئيسية .فمن املستحيل قياس تآكل املوارد الوراثية لألشجار املرتبط بهذه اخلسائر ،ولكن مما ال شك
فيه أنه كبري جدا.
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ويعدّ صون املوارد الوراثية احلرجية أمرا حيويا ،فهي موارد فريدة من نوعها وال ميكن تعويضها للمستقبل.

ويشكّل التنوع الوراثي القدرة التطورية ألنواع األشجار احلرجية ويسمح ألنواع األشجار أن تستمر آلالف السنني عرب
الظروف البيئية املتغرية واملعاكسة يف كثري من األحيان .والتنوع الوراثي اهلائل بني أنواع األشجار وضمنها ميثل ذخرية
من املوارد القيّمة للبشرية غري مستغلة إىل حد كبري .فمن بني أنواع األشجار املقدّرة من  80 000إىل  100 000نوعا ،مت
اإلبالغ من جانب البلدان يف حالة املوارد الوراثية احلرجية اخلاصة بها ،عن  7 905نوع 31 ،يف املائة منها تُدار بنشاط
و  41يف املائة مهددة أو تتعرض للتآكل الوراثي ،و 31يف املائة تُصان ،وأقل من  11يف املائة متت دراستها دراسة وافية
لفهم إمكانيات التكيف واإلمكانيات اإلنتاجية .فانتقاء األشجار الربية حسب صفات من قبيل حجم الفاكهة أو اجلودة
الغذائية أو معدل النمو أو الشكل ،ميثل فرصة هائلة غري مستغلة لزيادة الكمية والنوعية واإلنتاجية ملنتجات األشجار،
متاما مثلما مت القيام به بالنسبة للمحاصيل الزراعية.
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وعندما تُفقد موارد وراثية متثلها عشرية فريدة من أنواع األشجار ،فهي عملياً مفقودة إىل األبد ولن تتم أبدا

استعادتها يف إطار زمين مرتقب .وهذا ميثل اخلسارة احملتملة قبل أن يتم حتديدها وتكاليف الفرصة البديلة اليت ليس
من السهل تقديرها .من احملتمل أن تتمثل قيمة املوارد الوراثية احلرجية األكثر عرضة لالستخفاف بها ولكن يستحيل
االستغناء عنها ،يف قدرتها على التكييف مع املناخات املتغرية اليت تغري بالفعل ديناميات اآلفات وتواتر اجلفاف ،من
بني عوامل أخرى.
-0

واإلدارة املستدامة للغابات واألشجار ،مبا يف ذلك يف املزارع ونظم الزراعة املختلطة بالغابات ،تتطلب فهما

أفضل لبيولوجيا األشجار والبيئة واملوارد الوراثية .قد حيتوي العديد من أنواع األشجار على تنوع وراثي كاف للصمود
أمام الظروف املناخية يف املستقبل والتكيف معها ولكن ،يف غياب إدارة نشطة تأخذ بعني االعتبار على وجه التحديد
ديناميكية تدفق اجلينات وأحجام العشائر ،غالبا ما لن تتحقق إمكانية التكيف .وباملثل ،جيب احلفاظ على اإلمكانات
غري املستغلة لتحسني الصفات القيّمة من خالل االنتقاء والرتبية عن طريق إدارة نشطة وصون فعال.
-1

وإن صون عشائر أشجار الغابات يف مواقعها الطبيعية ضروري للحفاظ على اإلمكانيات التطورية ويف ظل ظروف

تتيح االنتقاء الطبيعي والعمليات اإليكولوجية األخرى اليت تؤثر على التنوع الوراثي .وقد أنشأت العديد من البلدان
مناطق للصون ،ولكن قلة منها منكبة على إدارة هذه املناطق أو رصدها لصون التنوع الوراثي .وأمثل طريقة بالنسبة
لألنواع املتواجدة يف بلدان متعددة ،هي أن يكون انتقاء هذه املناطق وإدارتها ورصدها أمرا منسّ ًقا بني هذه البلدان.

 5منظمة األغذية والزراعة .3114 .حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل.
 6املرجع نفسه ،راجع احلاشية رقم .4
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ومت تعزيز غالت املزارع احلرجية إىل حد كبري من خالل انتقاء مصادر بذور مناسبة ،والتحسني الوراثي وزراعة

الغابات؛ هذه املمارسات نفسها ميكن ،بل وينبغي أن تطبق الستعادة النظم اإليكولوجية احلرجية ،ومن شأنها أن
تساهم يف زيادة فوائد هذه اجلهود من حيث االستدامة والنهوض بسبل العيش .وهذا يقتضي التوعية وتقاسم املعرفة بني
جمموعة أوسع من أصحاب املصلحة.

ثالثاً  -حملة عامة عن خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية
واستخدامها املستدام وتنميتها
- 11

خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها (خطة العمل العاملية) هي

عبارة عن إطار اسرتاتيجي للصون واالستخدام املستدام للموارد الوراثية ألشجار الغابات والنباتات اخلشبية األخرى.

ولقد استندت األولويات االسرتاتيجية خلطة العمل العاملية على النتائج اليت توصّل إليها التقرير األول عن حالة املوارد
الوراثية احلرجية يف العامل ،الذي وُضع استنادا إىل  01تقريرا قطريا تغطي  04يف املائة من مساحة الغابات يف العامل،
كما استندت إىل مدخالت من املشاورات اإلقليمية .وقد استكملت هذه املدخالت سلسلةٌ من الدراسات املواضيعية أعدّها
7

خرباء من مجيع أحناء العامل.
- 13

وخطة العمل العاملية عبارة عن جمموعة من األولويات االسرتاتيجية تتصدى للتحديات والفرص الرئيسية اليت

تواجهها اليوم احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين يف الصون واالستخدام املستدام للموارد الوراثية احلرجية .وقد متّ
تصميمها كإطار ودليل وحافز للعمل على مستويات متعددة ،مع تشجيع التعاون والتنسيق والتخطيط بالتضافر مع تعزيز
القدرات على مستويات متعددة.
- 13
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وتندرج خطة العمل العاملية يف أربعة جماالت لألولويات هي:
-1

حتسني توافر املعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية ،وحتسني الوصول إليها

-3

صون املوارد الوراثية احلرجية يف املوقع وخارج املوقع

-3

االستخدام املستدام والتطوير وإدارة املوارد الوراثية احلرجية

-4

السياسات واملؤسسات وبناء القدرات

وتتمثل األهداف الرئيسية خلطة العمل العاملية يف ما يلي:
 تعزيز فهم وإدراك املوارد الوراثية احلرجية؛
 تعزيز االستخدام واإلدارة املستدامني للموارد الوراثية احلرجية ؛

 7الوثيقة .CGRFA/WG-FGR-2/13/Inf.4
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 تطوير وتعزيز برامج صون املوارد الوراثية احلرجية يف املوقع وخارج املوقع من خالل التعاون على املستويات
الوطنية واإلقليمية والعاملية؛
 تشجيع الوصول إىل املعلومات وتقامسها بشأن املوارد الوراثية احلرجية على املستويني اإلقليمي والوطين؛
 وضع وتعزيز الربامج الوطنية لزيادة التعاون اإلقليمي والدولي ،مبا يف ذلك يف جمال البحث والتعليم
والتدريب على االستخدام واإلدارة املستدامني للموارد الوراثية احلرجية ،والنهوض بالقدرات املؤسسية؛
 مساعدة البلدان ،حسبما يتناسب ،إلدراج احتياجات إدارة وصون املوارد الوراثية احلرجية يف إطار
السياسات الوطنية األوسع ،والربامج ،وأُطر العمل على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية؛
 تشجيع تقدير املعارف التقليدية ذات الصلة باملوارد الوراثية احلرجية ،واإلبداعات واملمارسات ،والتقاسم
املُنصف للمنافع الناجتة عن استخدامها ،واإلقرار بأدوارها ،وحيثما يتناسب ،وضع سياسات فعالة وسنّ
تشريعات تُعنى بهذه املسائل؛
 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؛
 تشجيع النظام اإليكولوجي والنُهج اإليكولوجية اإلقليمية كوسائل كفؤة لتشجيع االستخدام واإلدارة
املُستداميْن للموارد الوراثية احلرجية؛
 مساعدة البلدان واملؤسسات املسؤولة عن إدارة املوارد الوراثية احلرجية يف إنشاء ،وتنفيذ واستعراض منتظم
لألولويات الوطنية ملصلحة االستخدام واإلدارة املستداميْن للموارد الوراثية احلرجية؛
 وتعزيز الربامج الوطنية ،واالرتقاء بالطاقات املؤسسية  -وبصفة خاصة ،لدى البلدان النامية والبلدان اليت
متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية  -ووضع برامج إقليمية ودولية ذات صلة..وينبغي ملثل هذه الربامج أن
تشمل التعليم ،والبحث والتدريب وذلك من أجل تناول مسائل التوصيف واحلصر والرصد والصون والتطوير
واالستخدام املستدام للموارد الوراثية احلرجية.
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وخطة العمل العاملية طوعية وغري ملزمة وال ينبغي أن تفسَّر أو تنفَّذ يف تناقض مع التشريعات الوطنية

واالتفاقات الدولية القائمة حيثما ينطبق ذلك .وهي تشكل وثيقة متجددة ميكن حتديثها مبا يتماشى مع أية متابعة قد
تقررها هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

9

الفقرة .11

 8خطة العمل العاملية،
 9خطة العمل العاملية ،الفقرتان .7-1
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ومن اجلدير بالذكر أن األولوية النسبية لكل أولوية اسرتاتيجية وما يرتبط بها من إجراءات قد ختتلف كثريا

باختالف البلدان واألقاليم .وقد تعتمد األولوية النسبية على املوارد الوراثية نفسها ،والبيئة الطبيعية أو نظم اإلنتاج
املعنية ،والقدرات اإلدارية احلالية ،واملوارد املالية أو السياسات اجلارية بالفعل إلدارة املوارد الوراثية احلرجية.

10

رابعاً -حنو إسرتاتيجية لتنفيذ خطة العمل العاملية
لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها
- 17

خالل ثالثني عاما من تارخيها ،وضعت اهليئة خمتلف األدوات واآلليات لدعم تنفيذ صكوك السياسات:
قُ ّدمت إىل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورتها التاسعة يف  3113آليةٌ لتيسري تنفيذ خطة العمل
11

العاملية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام .واهلدف من بوابة آلية
التيسري هو دعم تنفيذ خطة العمل العاملية وتشجيع تعبئة املوارد التقنية واملالية .وعلى البوابة ،ميكن االطالع
على طائفة واسعة من املعلومات ،من بينها الربامج واملشاريع واألنشطة ومصادر التمويل ذات الصلة باألنشطة
اليت تسهم يف الصون واالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية.
تهدف اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية ،اليت اعتمدتها اهليئة
يف

،3111

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

أواصر التعاون الدولي ودعم واستكمال اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداتها مبرحلة
انتقالية لتنفيذ خطة العمل العاملية ".وهي تغطي " مجيع املصادر املعروفة واحملتملة للموارد املالية " ذات
الصلة بهذه األهداف .كذلك تعرتف بأن املسؤولية الرئيسية عن تنفيذها تقع على عاتق احلكومات الوطنية.
و على النحو املتوخى يف خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية ،مت إنشاء حساب أمانة تابع للمنظمة
لتلقي التربعات لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية .وترد يف اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ
خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية إجراءات استخدام املوارد يف إطار حساب األمانة ،أي األولويات
املتفق عليها ،ومعايري التأهل؛ واإلجراءات التنفيذية؛ ومتطلبات إبالغ املعلومات وإعداد التقارير .وتستخدم
األموال اليت يتلقاها حساب األمانة لدعم أنشطة التنفيذ على املستوى الوطين أو اإلقليمي.
يف جماالت املوارد الوراثية احليوانية والنباتية ،حبثت اهليئة وأقرت خمتلف اخلطوط التوجيهية واملعايري
التقنية اليت تهدف إىل تيسري تنفيذ خطط العمل العاملية ذات الصلة ،مبا يف ذلك اخلطوط التوجيهية إلعداد
اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية للموارد الوراثية احليوانية ،واخلطوط التوجيهية السرتاتيجيات تربية
12

 10خطة العمل العاملية ،الفقرة .0
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/fs0/en/ 11
http://www.fao.org/docrep/012/i0770e/i0770e.pdf 12
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احليوانات من أجل اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احليوانية ،ومعايري بنوك اجلينات للموارد الوراثية
13

النباتية لألغذية والزراعة.

14

- 10

ويف حني أن أدوات التنفيذ املذكورة أعاله تتباين من حيث احملتويات واألهداف والتوجهات ومستويات

التنفيذ ،فجميعها هلا هدف مشرتك يتمثل يف دعم تنفيذ صكوك السياسات اليت أعدتها اهليئة ووضعت صيغتها النهائية
ووافقت عليها أو اعتمدتها .كما أنها تعكس طائفة واسعة من العناصر اليت يُحتمل إدراجها يف اسرتاتيجية لتنفيذ خطة
العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية.
- 11

إال أن اهليئة مل حتدد بأي قدر من التفصيل أية عناصر ينبغي أن تشملها اسرتاتيجية لتنفيذ خطة العمل

العاملية للموارد الوراثية احلرجية .وبالتالي ،فإن مشروع اسرتاتيجية لتنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية
احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها (مشروع اسرتاتيجية التنفيذ) ،على النحو الوارد يف املرفق األول هلذه الوثيقة،
يوفّر جتميعا ملختلف العناصر اليت قد ترغب مجاعة العمل يف توصية اهليئة بإدراجها ،ولكن دون اإلدالء بأية تفاصيل
عن أية عناصر معينة؛ وبدال من ذلك ،يقرتح خطوات قد ترغب مجاعة العمل يف اعتبارها جديرة بأن حتسّن وتعزّز على
حنو متزايد تنفيذَ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية .وتشمل العناصر اليت أُخذت يف االعتبار يف مشروع
اسرتاتيجية التنفيذ ما يلي:
 الدعوة والوعي الدولي؛
 تطوير ودعم الشبكات العاملية واإلقليمية ذات الصلة؛
 دعم البلدان يف وضع اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية؛
 دعم البلدان يف تأمني التمويل الكايف واملستدام لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية؛
 تطوير املعايري التقنية الدولية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها ،ودعم تنفيذها؛
 اسرتاتيجية متويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية؛ و
 رصد تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية وحالة املوارد الوراثية احلرجية واجتاهاتها ورفع
التقارير بشأنها.

خامسا  -التوجيهات املطلوبة
 - 31إن مجاعة العمل مدعوة إىل االستعراض والتنقيح ،حسب االقتضاء ،ملشروع اسرتاتيجية لتنفيذ خطة العمل
العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها ،على النحو الوارد يف املرفق األول هلذه الوثيقة،
وإىل التوصية باعتمادها من قبل اهليئة.

http://www.fao.org/docrep/012/i1103e/i1103e.pdf 13
http://www.fao.org/docrep/019/i3704e/i3704e.pdf 14
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املرفق األول
مشروع اسرتاتيجية لتنفيذ خطة العمل العاملية
لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها
اهلدف
اهلدف من اسرتاتيجية التنفيذ هو حتديد األدوات واآلليات اليت ميكن للهيئة من خالهلا دعم وتعزيز تنفيذ خطة العمل
العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها (خطة العمل العاملية) ،اليت اعتمدها مؤمتر
الفاو يف دورته الثامنة والثالثني يف يونيو/حزيران .3113

أهداف خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها
كما نصّت عليه الفقرة  61من اخلطة ،أهداف خطة العمل العاملية هي كالتالي:
 تعزيز فهم وإدراك املوارد الوراثية احلرجية؛
 تعزيز االستخدام واإلدارة املستدامني للموارد الوراثية احلرجية؛
 تطوير وتعزيز برامج صون املوارد الوراثية احلرجية يف املوقع وخارج املوقع من خالل التعاون على املستويات
الوطنية واإلقليمية والعاملية؛
 تشجيع الوصول إىل املعلومات وتقامسها بشأن املوارد الوراثية احلرجية على املستويني اإلقليمي والوطين؛
 وضع وتعزيز الربامج الوطنية لزيادة التعاون اإلقليمي والدولي ،مبا يف ذلك يف جمال البحث والتعليم والتدريب
على االستخدام واإلدارة املستدامني للموارد الوراثية احلرجية ،والنهوض بالقدرات املؤسسية؛
 مساعدة البلدان ،حسبما يتناسب ،إلدراج احتياجات إدارة وصون املوارد الوراثية احلرجية يف إطار السياسات
الوطنية األوسع ،والربامج ،وأُطر العمل على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية؛
 تشجيع تقدير املعارف التقليدية ذات الصلة باملوارد الوراثية احلرجية ،واإلبداعات واملمارسات ،والتقاسم
املُنصف للمنافع الناجتة عن استخدامها ،واإلقرار بأدوارها ،وحيثما يتناسب ،وضع سياسات فعالة وسنّ
تشريعات تُعنى بهذه املسائل؛
 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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 تشجيع النظام اإليكولوجي والنُهج اإليكولوجية اإلقليمية كوسائل كفؤة لتشجيع االستخدام واإلدارة املُستداميْن
للموارد الوراثية احلرجية؛
 مساعدة البلدان واملؤسسات املسؤولة عن إدارة املوارد الوراثية احلرجية يف إنشاء ،وتنفيذ واستعراض منتظم
لألولويات الوطنية ملصلحة االستخدام واإلدارة املستداميْن للموارد الوراثية احلرجية؛ و
 وتعزيز الربامج الوطنية ،واالرتقاء بالطاقات املؤسسية  -وبصفة خاصة ،لدى البلدان النامية والبلدان اليت متر
اقتصاداتها مبرحلة انتقالية  -ووضع برامج إقليمية ودولية ذات صلة .وينبغي ملثل هذه الربامج أن تشمل
التعليم ،والبحث والتدريب وذلك من أجل تناول مسائل التوصيف واحلصر والرصد والصون والتطوير
واالستخدام املستدام للموارد الوراثية احلرجية.

رصد واستعراض اسرتاتيجية التنفيذ
ستقوم اهليئة برصد تنفيذ ومراجعة وتنقيح اسرتاتيجية التنفيذ ،حسب الضرورة واالقتضاء ،لالستجابة للثغرات
واالحتياجات يف جمال تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها.

جماالت اسرتاتيجية التنفيذ
تتوخى اسرتاتيجية التنفيذ اختاذ إجراءات حمددة يف اجملاالت التالية:
 الدعوة والوعي الدولي؛
 تطوير ودعم الشبكات العاملية واإلقليمية ذات الصلة؛
 دعم البلدان يف وضع اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية؛
 دعم البلدان يف تأمني التمويل الكايف واملستدام لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية؛
 تطوير املعايري التقنية الدولية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها ،ودعم تنفيذها؛
 اسرتاتيجية متويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية؛
 ورصد تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية وحالة املوارد الوراثية احلرجية واجتاهاتها ورفع
التقارير بشأنها.
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أوالً  -الدعوة والوعي الدولي
تقتضي األولوية االسرتاتيجية

31

وضع تدابري وأدوات دعاوى على املستوى الدولي من أجل ضمان االتصال الفعال

وتقاسم املعلومات ذات الصلة بصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها.
يع ّد كل من التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل ،والتقرير اخلتامي أداتني مهمتني لالتصال
15

وإلذكاء الوعي .ومع ذلك ،سيكون من املهم وضع اسرتاتيجية لالتصال بغية تعريف ( )1صانعي السياسات و( )3فنيّي
احلراجة ومديري اإلدارة بالقيمة األساسية للموارد الوراثية احلرجية وضرورة اختاذ إجراءات إلدارتها واستخدامها
املستدامني.
اإلجراء :تدعو اهليئة املنظمة إىل تطوير اسرتاتيجية االتصال واألدوات الالزمة لضمان االتصال الفعال وتقاسم املعلومات
ذات الصلة بصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها .وينبغي للمنظمة أن تساهم ،بالتعاون مع
شركائها ،يف تدريب فنيّي احلراجة ومديري اإلدارة.

ثانياً .تطوير ودعم الشبكات العاملية واإلقليمية ذات الصلة
تشجع األولويتان االسرتاتيجيتان  34و 34على إنشاء وتعزيز الشبكات اإلقليمية والعاملية.
مثة حاجة إىل التنسيق على الصعيد اإلقليمي ،مع اإلقرار بأن تدفق اجلينات ال يتوقف عند احلدود الوطنية وأن العديد
من القضايا يكون تناولُها أفضل إذا مشل خمتلف البلدان .وينبغي للهيئات احلرجية اإلقليمية التابعة للمنظمة أن تقوم
بدور هام يف هذا الصدد .واملؤسسات احلكومية الدولية اإلقليمية/العمليات اإلقليمية مثل "غابات أوروبا" ،وهيئة الغابات
يف أفريقيا الوسطى ،وأمانة جمموعة احمليط اهلادئ ،ومنظمة معاهدة التعاون يف منطقة األمازون ،كلها هلا دور هام
وصالحيات يف اإلدارة املستدامة للغابات على املستوى اإلقليمي .والبد من أن تقوم بدور رئيسي يف تنفيذ خطة العمل
العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها ،مبا يف ذلك عن طريق تيسري اندماجها ،بصفتها
ذات صلة ،يف االسرتاتيجيات والربامج اإلقليمية .وتبدو الشبكات اإلقليمية (من قبيل الربنامج األوروبي للموارد الوراثية
احلرجية ،وشبكة املوارد الوراثية احلرجية يف إفريقيا ،ونظام معلومات املوارد احلرجية يف أمريكا الالتينية ،ونظام
معلومات املوارد احلرجية يف آسيا واحمليط اهلادئ) يف موقع جيد خيوّهلا تعزيز التنسيق والتعاون فيما بني مؤسسات
البحث بشأن التكنولوجيا والرصد والصون يف املوقع وخارج املوقع وإذكاء الوعي وتنفيذ السياسات وتعبئة املوارد وتقاسم
املعلومات.
قد تقوم الشبكات اإلقليمية بدور أساسي يف تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها
املستدام وتنميتها ،وذلك عن طريق ما يلي:
• تعزيز كفاءة الرصد واإلبالغ عن حالة املوارد الوراثية احلرجية لألنواع العابرة للحدود؛
 15الفاو  .3114حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل  -التقرير

التجميعي.
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• تنسيق عمليات تقييم املخاطر وتدابري الصون لألنواع املهمة إقليمياً؛
• حتديد احتياجات البحث والتخطيط وإعداد مقرتحات مشاريع مشرتكة؛
• القيام بدور "وسيط نزيه" مستقل لتيسري التعاون الثنائي واملتعدد األطراف بني البلدان وتعبئة األموال
الالزمة للقيام مبهام؛
• تطوير قواعد بيانات إقليمية للموارد الوراثية احلرجية واحلفاظ عليها؛
• تشجيع وتعزيز برامج التحسني الوراثي وتدجني أنواع األشجار القيّمة كواحد من مكونات صون
الغابات وكمساهمة يف النهوض بسبل العيش؛
• بناء توافق يف اآلراء بشأن القضايا والسياسات اإلقليمية اليت تؤثر يف املوارد الوراثية احلرجية؛
• إذكاء الوعي بقضايا املوارد الوراثية احلرجية داخل املنظمات واملنتديات اإلقليمية؛
• تعزيز صوت اإلقليم يف احملادثات الدولية بشأن صون املوارد الوراثية احلرجية وإدارتها.
اإلجراء :تشجع اهليئة الشبكات الدولية واإلقليمية وتطلب من املنظمة أن تقوم ،بالتعاون مع شركائها ،بدعم وتعزيز
الشبكات القائمة رهنا بتوافر املوارد الالزمة ،مبا يف ذلك من خالل سلسلة من حلقات العمل وحتديد املمارسات الفضلى

لتقاسم املعلومات والشبكات اإلقليمية والعاملية اليت تعزز التنسيق والتعاون يف جمال التكنولوجيا والرصد والصون يف املوقع
وخارج املوقع وإذكاء الوعي ،وتنفيذ السياسات وتعبئة املوارد وتقاسم املعلومات .وتوصي اهليئة كذلك بأن تقوم املنظمة
بتحديد الشركاء االسرتاتيجيني ،مبا يف ذلك املنظمات الدولية واملراكز ذات الصلة التابعة للجماعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية وغريها من منظمات البحوث واملنظمات غري احلكومية ،وذلك لكي تقوم بدور يف تسهيل تنفيذ أولويات
اسرتاتيجية حمددة.

ثالثاً .دعم البلدان يف وضع اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية لتنفيذ خطة العمل العاملية
لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها
تعرتف األولوية االسرتاتيجية

10

صراحةً بأهمية االسرتاتيجيات الوطنية لصون املوارد الوراثية احلرجية يف املوقع

وخارج املوقع واستخدامها املستدام .وتوفر خطة العمل العاملية إطار عمل دوليا متفقا عليه لبذل اجلهود لتعزيز اإلدارة
واالستخدام املستدامني للموارد الوراثية احلرجية .واهلدف واضح :أال وهو دعم االستخدام واإلدارة املستدامني للموارد
الوراثية احلرجية من أجل ضمان إمكانية بقاء أشجار الغابات على قيد احلياة ،وتكيفها وتطورها يف ظل ظروف بيئية
متغرية ،وذلك بغية مواجهة التحديات احلالية واملستقبلية لألمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر وحتقيق التنمية
املستدامة.
وتوفر االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية وسائل فعالة لرتمجة خطة العمل العاملية والزخم الدولي الذي أحاط بها ،إىل
إجراءات وطنية وإقليمية ضرورية لضمان تنفيذ خطة العمل العاملية .فاسرتاتيجيات وخطط عمل معدّة إعدادا جيدا سواء
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على الصعيد اإلقليمي أو الوطين ،قد ترسي أساسا لتحديد التدخالت الوطنية واإلقليمية والعاملية اليت من شأنها تعبئة
املوارد املالية واستخدامها على حنو أكثر فعالية لبناء القدرات يف جمال إدارة املوارد الوراثية احلرجية.
وميكن أن تشمل االسرتاتيجيات وخطط العمل اإلقليمية والوطنية ،ولكن دون أن تقتصر على :حتديد األولويات ضمن
خطة العمل العاملية؛ إنشاء و/أو تعزيز نظم الرصد وتقييم احلالة والتهديدات اليت حتدق باملوارد الوراثية احلرجية؛
وتعيني جلان تضم أصحاب املصلحة ونقاط االتصال الوطنية لالضطالع باإلشراف على تنفيذ خطة العمل العاملية ورفع
التقارير إىل اهليئة.
اإلجراء :املنظمة مطالبة بوضع اخلطوط التوجيهية إلعداد اسرتاتيجيات وخطط عمل إقليمية ووطنية لصون املوارد
الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها ،وحسب االقتضاء ،وتنمية أوجه التآزر مع الصكوك واالسرتاتيجيات
األخرى ذات الصلة مثل االسرتاتيجية وخطة العمل الوطنيتني للتنوع البيولوجي.

رابعًا .دعم البلدان يف تأمني التمويل الكايف واملستدام لتنفيذ خطة العمل العاملي
لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها
تطالب األولوية االسرتاتيجية

37

بتقديم املساعدة إىل البلدان وأصحاب املصلحة لتصميم الربامج املالئمة لصون املوارد

الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها ،وتأمني التمويل الكايف واملستدام.
واملعلومات عن واليات اجلهات املاحنة والسياسات ومعايري التأهل وإجراءات تقديم مقرتحات التمويل ،قد تساعد
البلدان على تعبئة املوارد املالية بصورة فعالة وتأمني التمويل من مصادر مل تكن متوافرة من قبل .وبإمكان املنظمة مجع
هذه املعلومات واحلفاظ عليها وإتاحتها ألعضاء اهليئة.
اإلجراء :املنظمة مطالبة جبمع املعلومات وصيانتها وحتديثها بانتظام على موقعها بشأن واليات اجلهات املاحنة
والسياسات ومعايري التأهل وإجراءات تقديم مقرتحات التمويل لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام
وتنميتها ،وتأمني التمويل الكايف واملستدام .كما يُطلب أيضا من املنظمة إحاطة اجلهات املاحنة ،حسب االقتضاء،
بأهمية املوارد الوراثية احلرجية ودورها يف املساهمة يف حل القضايا العاملية اهلامة من قبيل انعدام األمن الغذائي ،وتدهور
األراضي وآثار تغري املناخ ،وبذل اجلهود يف تطوير مشاريع مشرتكة وتنفيذها.

13
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خامساً -.تطوير املعايري التقنية الدولية لصون املوارد الوراثية احلرجية
واستخدامها املستدام وتنميتها ،ودعم تنفيذها
األولوية االسرتاتيجية

3

تطالب بتطوير معايري وبروتوكوالت تقنية دولية لقوائم حصر املوارد الوراثية احلرجية،

وتوصيف ورصد االجتاهات واملخاطر .وميكن االطالع على جمموعة من املؤشرات املقرتحة لتقييم حالة املوارد الوراثية
احلرجية واجتاهاتها يف الدراسة املواضيعية للمنظمة بشأن املؤشرات،

16

ولكن يظل املزيد من العمل ضرورياً ملواصلة

تطوير املؤشرات وجعلها تشغيلية.
اإلجراء :املنظمة مطالبة بتعزيز التعاون مع الشركاء املعنيني ،مبا يف ذلك مراكز اجملموعة االستشارية ،ومواصلة
التطوير ،رهنا بتوافر األموال الالزمة ،واملعايري الفنية الدولية والربوتوكوالت ومؤشرات لتقييم حالة املوارد الوراثية
احلرجية واجتاهاتها لتوصيف ورصد االجتاهات واملخاطر ضمن قوائم احلصر الوطين للغابات وغريها من الربامج ذات
الصلة بالغابات.

سادساً  -اسرتاتيجية متويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية
يف حني أن خطة العمل العاملية ال تدعو إىل وضع اسرتاتيجية متويل لتنفيذ خطة العمل العاملية ،فإن تنفيذها الفعال ،وال
سيما يف البلدان النامية ،سيتوقف على توافر موارد مالية إضافية.
اإلجراء :املنظمة مطالبة بإعداد مشروع اسرتاتيجية متويل لتنفيذ خطة العمل العاملية ،مبا يف ذلك إجراءات استخدام
املوارد يف إطار حساب أمانة تابع للمنظمة سيتعني إنشاؤه.

سابعاًًً-رصد تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية وحالة املوارد الوراثية احلرجية
واجتاهاتها ورفع التقارير بشأنها

ً

حالياً ،من املقرر صدور التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل حبلول
 .)CGRFA-19( 3133/3133وحتى ذلك التاريخ ،ينبغي للبلدان/نقاط االتصال أن ترفع التقارير يف فرتات منتظمة
17

بشأن تنفيذها خلطة العمل العاملية .وميكن للمنظمة أن تتيح االطالع على االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية لتنفيذ
خطة العمل العاملية على موقع خمصص على شبكة االنرتنت .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن للبلدان (أو نقاط االتصال
الوطنية) حتميل حالة تقارير التنفيذ والتقارير بشأن حالة املوارد الوراثية احلرجية واجتاهاتها ،على موقع خمصص على
شبكة االنرتنت .وهذا يتطلب اتفاقا تربمه اهليئة حول فرتات إعداد التقارير .واستنادا إىل التقارير القطرية الواردة،

 16املرجع التالي ،Graudal, L. et al :مؤشرات التنوع الوراثي احلرجي والتآكل والتعرض للخطر .دراسة مواضيعية عن حالة املوارد الوراثية
احلرجية يف العامل .روما ،منظمة األغذية والزراعة( ،قيد الطبع).
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).

 17الفقرة  14من التقرير .CGRFA-14/13/Report
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ميكن للمنظمة نشر تقارير احلالة واالجتاهات يف فرتات منتظمة وميكن جلماعة العمل املعنية باملوارد الوراثية احلرجية
وللهيئة النظر فيها.
اإلجراء :املنظمة مطالبة بتقديم مشروع جدول زمين وخطوط توجيهية متماشية مع املؤشرات املعتمدة ،وخاضعة
لالستعراض من قبل مجاعة العمل واهليئة يف دوريتهما املقبلتني ،لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية
احلرجية ورفع التقارير بشأنه.

