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 مقدمة -أواًل

 

للعمول مون    األولويات االسوفاتيجية  مشروع باستعراض وتنقيح، الرابعة عشرة يف دورتها العادية، اهليئةقامت  - 1

خطة العمول العامليوة لصوون املووارد الوراثيوة احلرجيوة واسوتخدامها         هبوصف عليهافقت وو الوراثية احلرجية املوارد أجل

 إىل الفواو لفت انتباه مؤمتر إىل  )الفاو( نظمة األغذية والزراعةالعام مل املدير ودعت. (العاملية )خطة العمل املستدام وتنميتها

 يفالووع عدقوودت  تووه الثامنووة والووثالث  دوريف العامليووة خطووة العموول  الفوواو مووؤمتروقوود اعتموود . العامليووة العموول خطووة

 3113.1 /حزيرانيونيو

 

وعوالوة   2.العامليوة  خلطوة العمول   تنفيوذ" اسفاتيجية " وضع الفاومن ، يف دورتها األخرية، أيضا طلبت اهليئةو - 3

 ختصو  ، على شكل مساهمات طوعيوة أن يكون ذلك ، ويفضل موارد مالية كافية تعبئة على اهليئة، شجعت على ذلك

الوراثيوة   املواردب ةاملعني ةالدولي ةاحلكومي ةالفني العمل مجاعَة دعتو 3 .العاملية العملخطة تنفيذ  النامية يف لدعم البلدان

وعقدت مجاعة العمل دورتها الثالثة يف روموا مون    4.اسفاتيجية التنفيذ مراجعةإىل  هلا ةالتابع (العملمجاعة ) احلرجية

. ونظرت اهليئة يف مشوروع اسوفاتيجية تنفيوذ خطوة العمول العامليوة لصوون املووارد الوراثيوة          3114يوليو/متوز  1إىل  7

وتنميتها )مشروع االسفاتيجية( وأبدت مالحظاتها عليها وأوصت اهليئة بأن تطلو  مون   احلرجية واستخدامها املستدام 

 5الفاو بلورة هذه الوثيقة بشكل أكرب مع مراعاة توصيات مجاعة العمل.

 

. ويورد  األساسوية األساس املنطقي ملشروع االسفاتيجية وتعطي حملة سريعة عن عناصورها   هذه الوثيقة عرضتو - 3

 تيجية، بصيغته املراجعة يف ضوء تعليقات مجاعة العمل عليها، ضمن املرفق األول بهذه الوثيقة. مشروع االسفا

 

 األساس املنطقي -ثانيًا

 

مقارنوة  ) العوا   يفاإلمجاليوة   األراضيمن مساحة تقريبًا  املائةيف  31املعقدة  احلرجيةالنظم اإليكولوجية  تغطي - 4

م وخودمات الونظ   احليوية السلع مباشر أو غري مباشرتوفر بشكل  الغاباتف(. الصناعة ما قبل حقبةيف  املائةيف  44 بنسبة

محايوة  والفبة والتصنيع والطاقة و املأوى املستخدمة لتأم  واملواد اخلام املواد الغذائية، مبا يف ذلك للبشرية ةاإليكولوجي

املنوا،،   تغوري  ظول   يف أهمية خاصةب لغاباتتتسم او. األرضعلى التنوع البيولوجي  من املائةيف  01 نسبةل ،وائلواملاملياه 

 الغالف اجلوي. النسبة املوجودة يفتفوق  الكربون من على نسبةحتتوي إنها  إذ
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معظوم   يف ،سونوياً  كيلوومف مربوع   131 111 زهاء فقدان مع للبشرية تهديدا كبريا متث ل إزالة الغابات ال تزالو - 4

 ولكون   بعو  اخلسوائر  التشوجري  و إعوادة التحوري   تعوو ض  و. استخدامات أخورى لألراضوي   إىل تحويلال بسب  احلاالت

يف أشوكال   األراضوي احلرجيوة   تدهورمن احملتمل أن يؤث ر و من الغابات. كيلومف مربع 311 فقدان يوميًا سج ليد ال يزال

واألشوجار   احلرجيوة الونظم اإليكولوجيوة    لتدهور املهمةاحملركة  العواملدوتشمل  .موازية على األقل  على مساحة خمتلفة

باعتبارهوا   احلرائوق واجلفاف، وتلوث اهلواء واألمراض و واحلشرات والرعي املفرط االستغاللواإلفراط يف  الغابات حتويَل

 أنوه  مما ال شوك فيوه  ، ولكن اخلسائر الناجم عن هذه لألشجار الوراثية املوارد تآكل قياس فمن املستحيل رئيسية. عوامل

 6 .جدا كبري

 

لمسوتقبل.  لال ميكون تعويضوها   هي موارد فريدة مون نوعهوا و  ف، احيوي اأمر املوارد الوراثية احلرجية صونعد  يدو - 1

 رغوم  آلالف السون   أن تسوتمر بو األشوجار  نواع ألسمح يوعلى التطو ر  احلرجيةشجار األالتنوع الوراثي قدرة أنواع ميث ل و

 ذخورية ميثول  وضمنها  األشجارب  أنواع  اهلائلالتنوع الوراثي و. يف كثري من األحيانواملعاكسة املتغرية الظروف البيئية 

 الع تشري التقوديرات إىل أنهوا توفاوي بو     أنواع األشجار  ب فمن . إىل حد كبري ةغري مستغل مة للبشريةقي الوارد املمن 

 7 114عون  حالوة املووارد الوراثيوة احلرجيوة،      نبهوا عو  التقارير اخلاصة البلدان يف  أبلغتنوع،  111 111و 01 111

وأقول مون    ،صوان تد املائوة يف  31الووراثي، و  تآكلتتعرض للأو  ةدمهد املائةيف  41و دار بنشاط منها تد املائةيف  31، أنواع

مسوات  األشوجار الربيوة حسو      انتقاءف. اإلنتاجية اإلمكاناتووافية لفهم إمكانات التكيف دراسة خضعت ل املائةيف  11

دة الكميوة  ميثل فرصة هائلة غري مستغلة لزيا الشكل،أو معدل النمو أو  حجم الفاكهة أو اجلودة الغذائية من قبيل معي نة

 .حملاصيل الزراعيةإىل ابالنسبة  كما حصلمتاما ، األشجارنتجات والنوعية واإلنتاجية مل

 

أبودا  توتم   ولون  إىل األبد مفقودةعمليًا  تصبح، أنواع األشجار من ةفريد جمموعة ثلهامت وراثيةوارد م وعند فقدان - 7

ليس مون   الع الفائتةالفرصة تكاليف حتديدها و قبل أن يتم طاقات مهدورة حتى ميثل وهذا. املدى املنظوريف  استعادتها

التكيوف   قدرتها على يه ،ال بديل عنهالكن و األكثر استخفافًا بها قيمة املوارد الوراثية احلرجية ولعل  .السهل تقديرها

 أخرى.، من ب  عوامل اجلفاف تواتراآلفات و ديناميات بالفعل غريت الع ات املتغريةاملناخ مع

 

 افهمو تطلو   نظوم الزراعوة املختلطوة بالغابوات، ت    و رعازامل مبا يف ذلك يف، للغابات واألشجاراإلدارة املستدامة و - 0

 كواف  وراثوي تنووع   علوى  أنوواع األشوجار   العديد من نطويي قدو الوراثية.املوارد و واإليكولوجيا األشجار بيولوجيال أفضل

نشوطة   إدارة غيابظل  يف  ،إمكانية التكيفقلما ستتحقق  ولكن والتكيف معها يف املستقبل الظروف املناخية للصمود أمام

 جيو  احلفواظ علوى   ، وباملثول . اجملموعاتأحجام و تدفق اجلينات اتديناميكي على وجه التحديد بع  االعتبار تأخذ

 .فعال وصوننشطة  إدارة عن طريقفبية الو االنتقاء مة من خاللقي ال الصفاتتحس  ل اإلمكانات غري املستغلة

 

ويف ظول   رالتطوو  إمكانوات  علوى   ضوروري للحفواظ   مواقعها الطبيعيوة يف  احلرجيةشجار األ جمموعاتإن صون و - 1

العديود مون    وقود أنشوأت  . الووراثي التنووع   الع تؤثر علوى  األخرىالعمليات اإليكولوجية والنتقاء الطبيعي ا تتيح ظروف

                                                      
 .حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العا . 3114 منظمة األغذية والزراعة.  6
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أمثول طريقوة   و .الوراثيالتنوع  لصون أو رصدها املناطقهذه  إدارة منكبة علىا قلة منه، ولكن املوارد ونصمناطق ل البلدان

هوذه  بو   ورصدها  وإدارتها هذه املناطقانتقاء  جيري تنسيق عملية أن هيبلدان متعددة،  يف املوجودةألنواع إىل ابالنسبة 

 البلدان.

 

 التحسو  الووراثي  و، بوذور مناسوبة لل  مصوادر  انتقواء  من خوالل  إىل حد كبري احلرجية املزارع تغال مت تعزيزو - 11

من شأنها و، احلرجية ةاإليكولوجيم النظستعادة النفسها  املمارسات هذهوميكن، ال بل ينبغي، تطبيق زراعة الغابات؛ و

 املعوارف وتقاسم  ةوعيتال يقتضيوهذا  .شسبل العيالنهوض بو ستدامةاجلهود من حيث االفوائد هذه  تساهم يف زيادةأن 

 أصحاب املصلحة. جمموعة أوسع من ب 

 

 لصون املوارد الوراثية احلرجيةخطة العمل العاملية  نعامة ع حملة -ثالثًا 

 تهااملستدام وتنمي هاستخداماو

 

( هوي  العامليوة  وتنميتها )خطوة العمول  استخدامها املستدام احلرجية و لصون املوارد الوراثية خطة العمل العاملية - 11

ولقود  . واسوتخدامها املسوتدام   اخلشوبية األخورى   اتالنباتو و احلرجيوة ألشوجار  لالوراثيوة   ملووارد ا لصون سفاتيجيإطار ا

 حالوة املووارد   التقريور األول عون   ل إليهوا النتوائ  الوع توص و    علىالعاملية خلطة العمل االسفاتيجية  األولويات استندت

، العوا   يف مسواحة الغابوات   من املائةيف  04 تغطي اقطريا ريرتق 01 استنادا إىل الذي ودضع، يف العا  احلرجيةالوراثية 

 أعود ها  املواضويعية  الدراسوات  مون  سلسولة   هذه املدخالت واستكملت 7املشاورات اإلقليمية. من مدخالت كما استندت إىل

 العا . مجيع أحناء من خرباء

 

الوع   الرئيسية والفرص للتحديات تتصدى األولويات االسفاتيجية جمموعة من عبارة عنالعاملية خطة العمل و - 13

وقود مت   . واسوتخدامها املسوتدام   الوراثيوة احلرجيوة  ملوارد ا صون يف نواآلخر وأصحاب املصلحة احلكوماتاليوم تواجهها 

تعزيوز   مبووازاة التخطوي   التعواون والتنسويق و  تشوجيع  ، موع  مستويات متعوددة  للعمل على حافزودليل و كإطار تصميمها

 على مستويات متعددة. القدرات

 

  هي: ذات األولويةأربعة جماالت  يفالعاملية خطة العمل  ندرجتو - 13
 

 ، وحتس  الوصول إليهااملوارد الوراثية احلرجية علومات عنامل توافرحتس   - 1

   موقعها خارجو هاموقع يف املوارد الوراثية احلرجيةصون  - 3

 وإدارتها على حنو مستداموتطويرها  ملوارد الوراثية احلرجيةااستخدام  - 3

 بناء القدراتواملؤسسات و السياسات - 4

 

                                                      
 .CGRFA/WG-FGR-2/13/Inf.4 الوثيقة  7
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 :يف ما يليوتتمثل األهداف الرئيسية خلطة العمل العاملية  - 14
 

 ؛تعزيز فهم وإدراك املوارد الوراثية احلرجية 

  ؛وإدارتها على حنو مستدامملوارد الوراثية احلرجية استخدام اتعزيز 

  مون خوالل التعواون علوى      موقعهوا  خوارج و موقعهوا  يفاملوارد الوراثية احلرجية تطوير وتعزيز برام  صون

 لوطنية واإلقليمية والعاملية؛املستويات ا

 ى املستوي  اإلقليمي والوطين؛علوتقامسها املوارد الوراثية احلرجية  عنالوصول إىل املعلومات  تشجيع 

 ث والتعلويم  الودولي، مبوا يف ذلوك يف جموال البحو     وتعزيز الربام  الوطنية لزيادة التعواون اإلقليموي و   وضع

 القودرات ب والنهووض ، وإدارتهوا علوى حنوو مسوتدام     ملووارد الوراثيوة احلرجيوة   ااسوتخدام  ري  على والتد

 املؤسسية؛

  ،إلدراج احتياجوات إدارة وصوون املووارد الوراثيوة احلرجيوة يف إطوار       حسو  االقتضواء  مساعدة البلدان ،

 واإلقليمية والعاملية؛وُأطر العمل على املستويات الوطنية  الوطنية األوسعوالربام  السياسات 

  والتقاسوم  املتصولة بواملوارد الوراثيوة احلرجيوة     واملمارسوات  واالبتكوارات املعارف التقليدية  تقييمتشجيع ،

امُلنصف للمنافع الناجتة عن استخدامها، واإلقرار بأدوارها، وحيثما يتناس ، وضع سياسات فعالة وسون   

 تشريعات تدعنى بهذه املسائل؛

 كايف إىل مواد التكاثر احلرجية اجليدة واستخدامها، لدعم برام  البحث والتطووير علوى   تشجيع الوصول ال

 املستوي  الوطين واإلقليمي ومبا يتماشى مع القوان  واألنظمة الدولية املتعلقة بامللكية الفكرية؛

  ملوارد اخدام اإليكولوجي اإلقليمي كوسائل كفؤة لتشجيع است نه  النظامالنظام اإليكولوجي ونه  تشجيع

 ؛وإدارتها على حنو مستدام الوراثية احلرجية

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

 ؛ملوارد الوراثية احلرجية وإدارتها على حنو مستداماالوطنية من أجل استخدام لألولويات 

 وبصفة خاصة، لدى البلدان النامية والبلدان الع  -طنية، واالرتقاء بالطاقات املؤسسية تعزيز الربام  الوو

وينبغوي ملثول هوذه الوربام  أن      .ووضع برام  إقليمية ودولية ذات صلة -متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية 

والصون والتطوير تشمل التعليم والبحث والتدري  وذلك من أجل تناول مسائل التوصيف واحلصر والرصد 

 8 واالستخدام املستدام للموارد الوراثية احلرجية.

 

 التشوريعات الوطنيوة   موع  تنواق   يف ذتنف و  أو رتفس و  أن غوري ملزموة وال ينبغوي   و طوعيوة خطة العمول العامليوة   و - 14

 قود  متابعوة  ةمع أيو  مبا يتماشى ميكن حتديثها متجددة وثيقة شكلهي تو حيثما ينطبق ذلك. واالتفاقات الدولية القائمة

  9 .والزراعة الوراثية لألغذية هيئة املوارد تقررها

 

                                                      
 .11خطة العمل العاملية، الفقرة   8

 .7-1العمل العاملية، الفقرتان خطة   9
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كوثريا  ختتلوف   قود  إجوراءات  وما يرتب  بها من سفاتيجيةأولوية ا النسبية لكل أن األولوية اجلدير بالذكرومن  - 11

 نتواج اإل نظوم أو  البيئوة الطبيعيوة  و، نفسوها  الوراثيوة  على املووارد  األولوية النسبية قد تعتمدو. واألقاليمالبلدان  باختالف

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

 

 تنفيذ خطة العمل العامليةلسرتاتيجية احنو  -رابعًا

 تهااملستدام وتنمي هاستخداماواملوارد الوراثية احلرجية  لصون

 

 السياسوات  صوكوك  تنفيوذ  لودعم اآلليوات  خمتلوف األدوات و ثالثو  عاموا مون العمول،      خالل ،ةاهليئوضعت  - 17

 : الصادرة عنها
 

 تنفيذ 11تيسريل آليٌة 3113يف  والزراعة يف دورتها التاسعة املوارد الوراثية لألغذية هيئة عدرضت على )أ(

 واهلودف مون   .اسةتخدامها املسةتدام  ووالزراعةة   النباتية لألغذيةة  الوراثيةاملوارد  ونلص خطة العمل العاملية

علوى البوابوة،   و واملاليوة.  املووارد التقنيوة   تعبئوة  وتشوجيع  خطة العمل العاملية تنفيذ دعمهو  التيسريآلية بوابة 

ذات التمويول   ومصوادر  واملشواريع واألنشوطة   الوربام   من بينها، واسعة من املعلومات طائفة على ميكن االطالع

 .الوراثية النباتيةاالستخدام املستدام للموارد و الصون الع تسهم يف ألنشطةبا الصلة

 

ها ، الع اعتمدتاسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةتهدف  )ب(

تعزيز عملية توفري املووارد املاليوة الكوبرية واإلضوافية وشوفافيتها وكفاءتهوا وفعاليتهوا،         إىل " ،3111يف  اهليئة

وتدعيم أواصر التعاون الدولي ودعم واستكمال اجلهود الع تبذهلا البلدان النامية والبلدان الع متر اقتصواداتها  

 احملتملوة للمووارد املاليوة "   املعروفة و " مجيع املصادر غطيهي تو "مبرحلة انتقالية لتنفيذ خطة العمل العاملية.

بوأن املسوؤولية الرئيسوية عون تنفيوذها تقوع علوى عواتق احلكوموات          كذلك تعفف هذه األهداف. ذات الصلة ب

 أمانوة توابع  على النحو املتوخى يف خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، مت إنشاء حسواب  والوطنية. 

لمووارد الوراثيوة احليوانيوة. وتورد يف     لودعم تنفيوذ خطوة العمول العامليوة ل      الطوعيوة املسواهمات  لتلقوي   للمنظموة 

ام املووارد يف إطوار   إجوراءات اسوتخد  اسفاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيوة  

ومتطلبووات إبووال   ؛ واإلجووراءات التنفيذيووة؛التأهوولاألولويووات املتفووق عليهووا، ومعووايري  أي حسوواب األمانووة،

لودعم أنشوطة التنفيوذ علوى املسوتوى       األمانوة حساب وتستخدم األموال الع يتلقاها  املعلومات وإعداد التقارير.

  الوطين أو اإلقليمي.

املوارد املؤكدة واملرتقبوة املتاحوة لغايوة معي نوة. وعوالوة       على أداة للبقاء على اطالٍعوتشكل اسفاتيجية التمويل 

على ذلك، قد تسمح اسفاتيجية التمويل للهيئة، إذا كانوت تلحوإ إنشواء حسواب أمانوة أو حسواب خواص،        

بفكيز األموال الطوعية املتاحة للفاو من أجل حتقيق تلك الغاية املتصلة باألنشوطة ذات األولويوة الوع اتفقوت     

ئة. وجيوز للمدير العام قبول املساهمات الطوعية، العينية أو غوري العينيوة، وجيووز لوه أيضوًا إنشواء       عليها اهلي

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

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/fs0/en/
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حساب أمانة أو حسابات خاصة لتغطية األموال املتاحة للمنظمة لغايات خاصة، شرط أن تتماشى غايات تلوك  

بات األمانة واحلسوابات اخلاصوة   املساهمات واألموال مع سياسات املنظمة وأهدافها وأنشطتها. وتتم إدارة حسا

 واملساهمات الطوعية طبقًا للنظام املالي للمنظمة.  

 

ومعةايري   توجيهيةة ًا خطوطة أقورت  و اهليئوة ت ، حبثاحليوانية والنباتية املوارد الوراثية تجماال يف )ج(

 التوجيهيوة إلعوداد  اخلطوط ، مبا يف ذلك العاملية ذات الصلة خط  العمل تيسري تنفيذ تهدف إىلخمتلفة  تقنية

تربيوة  سوفاتيجيات  ال التوجيهيوة  اخلطووط و 12احليوانيوة،  للمووارد الوراثيوة  وطنية  عملوخط   اسفاتيجيات

 للمووارد الوراثيوة   بنووك اجلينوات  معوايري  و 13،الوراثية احليوانية للموارد من أجل اإلدارة املستدامةاحليوانات 

 14 .والزراعة النباتية لألغذية

 

 مسوتويات و هوات وجتوالهوداف  األو تويوات احمل تتبواين مون حيوث    أعواله  ةاملذكور أدوات التنفيذ أنيف ح  و - 10

 النهائيةصيغتها  توضعو ها اهليئةالع أعدت صكوك السياسات تنفيذ دعم يتمثل يفشفك هلا هدف ما هجميعالتنفيذ، ف

خطوة   تنفيوذ اسفاتيجية ل يف إدراجها حتمليدالع  العناصر واسعة من طائفة أنها تعكس كما. اعتمدتها أو ووافقت عليها

 .العمل العاملية للموارد الوراثية احلرجية

 

خطوة العمول    تنفيوذ ل اسوفاتيجية ينبغوي أن تشوملها    عناصور أيوة   بأي قدر من التفصيل دحتد   اهليئةإال أن  - 11

الوراثيوة   املووارد  لصوون  العمول العامليوة   خطة لتنفيذ اسفاتيجية مشروعوبالتالي، فإن . العاملية للموارد الوراثية احلرجية

، هوذه الوثيقوة  ب األول املرفوق يف  على النحو الوارد(، اسفاتيجية التنفيذ مشروع) وتنميتهااملستدام  هاستخداماو احلرجية

عناصور خمتلفوة مون شوأنها أن      يقوفي  ،ذلوك بودال مون   و؛ حمددةعناصر  دون بلورة أيلكن خمتلفة و عناصرجيمع ب  

خوذت يف  العناصور الوع أُ  وتشومل   .الوراثيوة احلرجيوة   للمووارد  خطة العمل العاملية تنفيَذ تعز ز على حنو متزايدو نحتس 

 ما يلي: تنفيذال اسفاتيجية مشروعيف  راعتباال
 

 الوعي الدولي؛ الدعوة و 

 ؛ ودعمها واإلقليمية ذات الصلة تطوير الشبكات العاملية 

  للموووارد إقليميووة لتنفيووذ خطووة العموول العامليووة  اسووفاتيجيات بوورام  وطنيووة و وضووع  يف دعووم البلوودان 

 ؛ الوراثية احلرجية

 ؛ الوراثية احلرجية للموارد خطة العمل العاملية لتنفيذ التمويل الكايف واملستدام يف تأم  البلدان دعم 

 تهووا،تنميواملسووتدام  هاسووتخداموا احلرجيووة الوراثيووة صووون املوووارد ل الدوليووة املعووايري التقنيووة  تطوووير 

 ؛ تنفيذها دعمو

 ؛  الوراثية احلرجية للموارد خطة العمل العاملية لتنفيذ متويل اسفاتيجية 

                                                      
12  http://www.fao.org/docrep/012/i0770e/i0770e.pdf 
13  http://www.fao.org/docrep/012/i1103e/i1103e.pdf  
14  http://www.fao.org/docrep/019/i3704e/i3704e.pdf 

http://www.fao.org/docrep/012/i0770e/i0770e.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/i1103e/i1103e.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3704e/i3704e.pdf
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 ورفع  واجتاهاتها الوراثية احلرجية ملواردحالة اوالوراثية احلرجية  للموارد خطة العمل العاملية تنفيذ رصد

 .التقارير بشأنها

 

 التوجيهات املطلوبة - خامسا

 

 قد ترغ  اهليئة يف ما يلي:   - 31
 

الوراثية  لصون املوارد العمل العاملية خطة تنفيذسفاتيجية ا مشروعتنقيح  حس  االقتضاء،، وستعراضا (1)

بهودف  ، الوثيقوة  بهوذه  األول املرفوق يف  علوى النحوو الووارد   ، وتنميتهوا استخدامها املسوتدام  و احلرجية

 اعتمادها؛

 العمول العامليوة   خطة تنفيذالطل  إىل الفاو أن تباشر، يف حال توافر املوارد الالزمة، تطبيق اسفاتيجية  (3)

 وتنميتها؛استخدامها املستدام و الوراثية احلرجية لصون املوارد

 لصوون املووارد   العمول العامليوة   خطوة  تنفيوذ مناشدة املاحن  إتاحة التمويل الوالزم لتطبيوق اسوفاتيجية     (3)

 وتنميتها؛استخدامها املستدام و لوراثية احلرجيةا

املسوتدام   واسوتخدامها دعوة البلدان إىل تطبيوق خطوة العمول العامليوة لصوون املووارد الوراثيوة احلرجيوة          (4)

 لبلدان األخرى من أجل تطبيقها. وتقديم الدعم لوتنميتها 
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  املرفق األول

 خطة العمل العامليةتنفيذ اسرتاتيجية  مشروع

 تهاوتنمياملستدام  هاستخداماو احلرجية لصون املوارد الوراثية

 

  اهلدف

خطة العمل  تنفيذ دعم وتعزيز من خالهلاللهيئة اآلليات الع ميكن األدوات و حتديد هو تنفيذال سفاتيجيةا اهلدف من

 الفاومؤمتر  ا اعتمده، الع)خطة العمل العاملية( وتنميتهااستخدامها املستدام احلرجية و لصون املوارد الوراثية العاملية

 .3113 /حزيرانيف يونيو الثامنة والثالث  يف دورته

 

 وتنميتهااستخدامها املستدام احلرجية و لصون املوارد الوراثية العمل العاملية أهداف خطة

 

 :التالية إىل حتقيق األهدافمن اخلطة،  11تسعى خطة العمل العاملية، كما جاء يف الفقرة 
 

 ؛وإدراكها تعزيز فهم املوارد الوراثية احلرجية 

  ؛على حنو مستداموإدارتها  ملوارد الوراثية احلرجيةاتعزيز استخدام 

  من خالل التعاون على املسوتويات   هاموقع خارجو هاموقع يفتطوير وتعزيز برام  صون املوارد الوراثية احلرجية

 الوطنية واإلقليمية والعاملية؛

 الوصول إىل املعلومات وتقامسها بشأن املوارد الوراثية احلرجية على املستوي  اإلقليمي والوطين؛ تشجيع 

     وضع وتعزيز الربام  الوطنية لزيادة التعاون اإلقليمي والدولي، مبا يف ذلك يف جمال البحث والتعلويم والتودري

 ، والنهوض بالقدرات املؤسسية؛وإدارتها على حنو مستدام ملوارد الوراثية احلرجيةاستخدام اعلى 

  ،إلدراج احتياجات إدارة وصون املوارد الوراثية احلرجية يف إطوار السياسوات   اءقتضالحس  امساعدة البلدان ،

 على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية؛الوطنية األوسع وُأطر العمل والربام  

  والتقاسوم امُلنصوف   املتصلة باملوارد الوراثية احلرجيوة،   رساتواملما واالبتكاراتاملعارف التقليدية  تقييمتشجيع

للمنافع الناجتة عن استخدامها، واإلقرار بأدوارها، وحيثما يتناس ، وضوع سياسوات فعالوة وسون  تشوريعات      

 تدعنى بهذه املسائل؛

       طووير علوى   تشجيع الوصول الكايف إىل مواد التكاثر احلرجيوة اجليودة واسوتخدامها، لودعم بورام  البحوث والت

 املستوي  الوطين واإلقليمي ومبا يتماشى مع القوان  واألنظمة الدولية املتعلقة بامللكية الفكرية؛

  املووارد اإليكولوجي اإلقليموي كوسوائل كفوؤة لتشوجيع اسوتخدام       ونه  النظامالنظام اإليكولوجي نه  تشجيع 

 ؛وإدارتها على حنو مستدام الوراثية احلرجية

          مساعدة البلدان واملؤسسات املسؤولة عون إدارة املووارد الوراثيوة احلرجيوة يف إنشواء وتنفيوذ واسوتعراض منوتظم

 ؛وإدارتها على حنو مستدام ملوارد الوراثية احلرجيةااستخدام من أجل لألولويات الوطنية 
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 دان النامية والبلدان الوع متور   وبصفة خاصة، لدى البل -تعزيز الربام  الوطنية، واالرتقاء بالطاقات املؤسسية و

وينبغوي ملثول هوذه الوربام  أن تشومل       ووضع برام  إقليميوة ودوليوة ذات صولة.    -اقتصاداتها مبرحلة انتقالية 

التعليم والبحث والتدري  وذلك من أجل تناول مسائل التوصيف واحلصر والرصد والصون والتطوير واالستخدام 

 .املستدام للموارد الوراثية احلرجية

 

 واستعراضها رصد اسرتاتيجية التنفيذ
 

لثغورات  ل لالسوتجابة ، حسو  الضورورة واالقتضواء   ، تطبيوق اسوفاتيجية التنفيوذ   ومراجعوة وتنقويح    رصدب اهليئةستقوم 

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

 

 اسرتاتيجية التنفيذ جماالت
 

 :يف اجملاالت التالية اختاذ إجراءات حمددة تنفيذال تتوخى اسفاتيجية
 

 الوعي الدولي؛ الدعوة و 

 ؛  واإلقليمية ذات الصلة الشبكات العاملية تطوير ودعم 

 ؛ احلرجيةالوراثية  للموارد إقليمية لتنفيذ خطة العمل العامليةو وضع اسفاتيجيات وطنية يف دعم البلدان 

 ؛ الوراثية احلرجية للموارد خطة العمل العاملية لتنفيذ التمويل الكايف واملستدام يف تأم  دعم البلدان 

 ؛ تنفيذها ودعم وتنميتها،واستخدامها املستدام  الوراثية احلرجية لصون املوارد الدولية املعايري التقنية تطوير 

 ؛ الوراثية احلرجية للموارد ةخطة العمل العاملي لتنفيذ متويل اسفاتيجية 

 ورفوع   واجتاهاتهوا  الوراثيوة احلرجيوة   ملووارد حالة اوالوراثية احلرجية  للموارد خطة العمل العاملية تنفيذ رصدو

 .عنهاالتقارير 

 

 الدعوة والوعي الدولي - أواًل

 

 فعوال ال التواصول ضومان  مون أجول    الودولي  علوى املسوتوى   للدعوة وأدوات تدابري وضع 31 االسفاتيجية األولوية تقتضي

 . صون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتهاعن وتقاسم املعلومات 

 

للتواصول   أداتو  مهموت    15والتقريور اخلتوامي   ،يف العوا   احلرجيوة الوراثيوة   حالة املوارد التقرير األول عنكل من  يعد 

صانعي السياسوات  ( 1) تعريفللتواصل تعمل ضمن إطار موحد ل اسفاتيجيةوضع  سيكون من املهمومع ذلك،  .والتوعية

 وضورورة  للمووارد الوراثيوة احلرجيوة   القيمة األساسية ب القي م  على اإلشراف نديرياملاحلراجة و اخلرباء الفني  يف( 3)و

  .على حنو مستدام استخدامهاو إلدارتها اختاذ إجراءات

 

                                                      
 .التجميعيالتقرير  - يف العا  احلرجيةالوراثية  حالة املوارد. 3114 الفاو  15
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 الفعوال  التواصول ضومان  الالزموة ل التواصول  اسوفاتيجية وأدوات   وضعإىل  األغذية والزراعةمنظمة  اهليئةتدعو : اإلجراء

 ،سووف تسواهم املنظموة   و. وتقاسم املعلومات ذات الصلة بصون املوارد الوراثية احلرجية واسوتخدامها املسوتدام وتنميتهوا   

 .القي م  على اإلشراف، شرط توافر املوارد املاليةن ديرياملو احلراجة الفني  يف اخلرباء تدري  يف مع شركائها، بالتعاون

 

 ودعمها واإلقليمية ذات الصلة تطوير الشبكات العاملية -ثانيًا

 

 .وتعزيزها الشبكات اإلقليمية والعامليةإنشاء على  34و 34 ان االسفاتيجيتانتتشجع األولوي

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

 تقووم أن للهيئات احلرجية اإلقليمية التابعوة للمنظموة   ينبغي والبلدان.  خمتلف إذا مشلها أفضل تناوُل يكونمن القضايا 

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

، كلوها هلوا دور هوام    احملي  اهلادئ، ومنظمة معاهودة التعواون يف منطقوة األموازون     جمموعة، وأمانة يف أفريقيا الوسطى

رئيسوي يف تنفيوذ خطوة العمول      تقوم بودور  من أن بد  واليف اإلدارة املستدامة للغابات على املستوى اإلقليمي.  وصالحيات

 بصوفتها ، مبا يف ذلك عن طريق تيسوري انودماجها،   وارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتهالصون املالعاملية 

الربنام  األوروبي للمووارد الوراثيوة    من قبيلالشبكات اإلقليمية )وتبدو قليمية. اإلربام  السفاتيجيات واال، يف صلةذات 

ونظوام   ،ونظوام معلوموات املووارد احلرجيوة يف أمريكوا الالتينيوة       ،وشبكة املوارد الوراثية احلرجية يف إفريقيوا  ،احلرجية

 ب  مؤسسات البحوث تعزيز التنسيق والتعاون  خيو هلاجيد  موقع( يف معلومات املوارد احلرجية يف آسيا واحملي  اهلادئ

 املعلومات. ذ السياسات وتعبئة املوارد وتقاسموتنفي والتوعية رج املوقعخاو يف املوقعوالصون  التكنولوجيا والرصد يف جمال

 

لصون املوارد الوراثية احلرجية واسوتخدامها   دور أساسي يف تنفيذ خطة العمل العامليةبأن تقوم لشبكات اإلقليمية وميكن ل

 :، وذلك عن طريق ما يلياملستدام وتنميتها
 

  ألنواع العابرة للحدود؛املوارد الوراثية احلرجية لتعزيز كفاءة الرصد واإلبال  عن حالة  

 ؛إقليميًا مةاملهلألنواع  ليات تقييم املخاطر وتدابري الصونتنسيق عم 

  مشفكة؛ث والتخطي  وإعداد مقفحات مشاريع البحعلى صعيدي حتياجات االحتديد 

 الالزموة  التعاون الثنائي واملتعدد األطراف ب  البلودان وتعبئوة األمووال     سرييلت القيام بدور "وسي  نزيه" مستقل

 هام؛املقيام بلل

  ؛واحلفاظ عليها للموارد الوراثية احلرجيةإقليمية تطوير قواعد بيانات 

 الغابوات   صوون  مكونوات  مون  كواحود موة  ثي وتودج  أنوواع األشوجار القي    تشجيع وتعزيز برام  التحس  الورا

 سبل العيش؛النهوض بوكمساهمة يف 

  ؛يف املوارد الوراثية احلرجيةالقضايا والسياسات اإلقليمية الع تؤثر  حولبناء توافق يف اآلراء 

  اإلقليمية؛ نتدياتداخل املنظمات واملاملوارد الوراثية احلرجية قضايا التوعية على 

  صون املوارد الوراثية احلرجية وإدارتها.الدولية بشأن  احملادثاتيف  اإلقليمتعزيز صوت 

 



12 CGRFA-15/15/13 

 

 

دعم بو  موع شوركائها،  ، بالتعواون  أن تقووم  نظموة مون امل  وتطلو   الدولية واإلقليمية الشبكاتبناء  ةع اهليئتشج : اإلجراء

 املمارسوات  وحتديود  العمول  حلقاتسلسلة من  من خالل، مبا يف ذلك املوارد الالزمة رهنا بتوافر الشبكات القائمةتعزيز و

والصوون   والرصد يف جمال التكنولوجيا التنسيق والتعاون الع تعزز العامليةو اإلقليميةلشبكات او املعلومات لتقاسمالفضلى 

بوأن تقووم    ة كوذلك اهليئو  توصوي واملعلوموات.   تقاسوم وتعبئة املوارد و، وتنفيذ السياسات والتوعية املوقع خارجو املوقع يف

 التابعوة للجماعوة االستشوارية    ذات الصولة  واملراكز املنظمات الدولية، مبا يف ذلك االسفاتيجي الشركاء  تحديدب املنظمة

 تنفيوذ  تسهيل يف دورب تقوم وذلك لكي، واملنظمات غري احلكومية البحوث منظماتوغريها من  للبحوث الزراعية الدولية

 .حمددة سفاتيجيةأولويات ا

 

 إقليمية لتنفيذ خطة العمل العامليةو اسرتاتيجيات وطنيةوضع  يف دعم البلدان -ثالثًا

 الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها لصون املوارد

 

 يف املوقوع  لصوون املووارد الوراثيوة احلرجيوة     االسوفاتيجيات الوطنيوة   أهميوة ب صراحًة 10 االسفاتيجية األولويةتعفف 

إدارة بوذل اجلهوود لتعزيوز    متفوق عليوه ل   دولوي  عمل إطار خطة العمل العاملية وفروتاستخدامها املستدام. و خارج املوقعو

ملوارد الوراثية احلرجيوة  ادعم استخدام أال وهو  واضح: اهلدفو. واستخدامها على حنو مستدام ملوارد الوراثية احلرجيةا

يف ظل ظروف  هاتطورو هاتكيف، واحلياةعلى قيد  أشجار الغابات إمكانية بقاءضمان من أجل وإدارتها على حنو مستدام 

 الفقر وحتقيق التنمية والتخفيف من حدة لألمن الغذائي احلالية واملستقبلية مواجهة التحديات بغيةوذلك  ،متغرية بيئية

 املستدامة.

 

إىل إجوراءات   ،أحواط بهوا  الوذي  الزخم الودولي  وخطة العمل العاملية  لفمجة فعالة وسائل  احلرجية الوطنية براموتوفر 

وجي  أن تندرج هذه الربام  ضومن عمليوة اسوفاتيجية شواملة تعتورب      . خطة العمل العامليةتنفيذ  انلضم ضرورية وطنية

خطة العمل العاملية إطارًا شاماًل، وعند املقتضى، االسفاتيجيات وخط  العمل اإلقليمية والوطنية. وميكون هلوذه العمليوة    

بوأكرب   هااسوتخدام واملوارد املاليوة  تعبئة  الع من شأنها واإلقليمية والعاملية ت الوطنيةالتدخالتحديد ل أن تشكل األساس

 .الوراثية احلرجية املوارد القدرات يف جمال إدارة بناءقدر ممكن من الفعالية من أجل 

 

 األولويوات : حتديود  علوى سوبيل املثوال ال احلصور    ، اإلقليميوة والوطنيوة   االسفاتيجيات وخط  العمول  وميكن أن تشمل

التهديودات الوع   و تقيويم احلالوة  ورصود  ال تعزيوز نظوم   /أوإنشاء و؛ خطة العمل العاملية ضمن اإلقليمية واإلقليمية الفرعية

إلشوراف  الضوطالع با لاالتصوال الوطنيوة    جهاتأصحاب املصلحة وتضم  جلان تعي و؛ املوارد الوراثية احلرجيةدق بحت

 .اهليئة التقارير إىل ورفع ةالعمل العاملي خطة تنفيذ على

 

 وخط  عمل اسفاتيجياتبرام  حرجية وطنية، باإلضافة إىل  توجيهية إلعداد خطوط وضعيتعي ن على املنظمة  اإلجراء:

 لكي تستعرضها مجاعوة العمول واهليئوة يف    وتنميتها املستدام هاستخداماملوارد الوراثية احلرجية وا صونلإقليمية ووطنية 

 األخرى ذات الصولة  واالسفاتيجيات مع الصكوك أوجه التآزر تنميةعلى  ،حس  االقتضاءو  والعمل، تدورتيهما املقبل

 .الوطنيت  للتنوع البيولوجي وخطة العمل مثل االسفاتيجية
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 ةخطة العمل العاملي لتنفيذ التمويل الكايف واملستدام يف تأمني دعم البلدان -ارابًع

 الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها املواردلصون 

 

صوون املووارد   ل الئموة املربام  الو  لتصوميم  البلدان وأصحاب املصلحةإىل  ساعدةبتقديم امل 37 االسفاتيجية األولوية تطال 

 . التمويل الكايف واملستدام وتأم  وتنميتها، املستدام هاستخداموا الوراثية احلرجية

 

قود تسواعد   ، مقفحوات التمويول   تقوديم وإجوراءات   التأهول معوايري  سياسات والو املاحنةاجلهات  واليات املعلومات عنو

 مجوع  بإمكوان املنظموة  و. من قبل فرةامتو   تكن من مصادر التمويل وتأم  ةفعالبصورة  املوارد املالية تعبئة على البلدان

 ة.اهليئ ألعضاء وإتاحتها واحلفاظ عليهاهذه املعلومات 

 

 املاحنوة اجلهوات   واليوات  بشوأن  موقعهوا  علوى حتديثها بانتظام و وصيانتها املعلومات مجعيتعي ن على املنظمة  اإلجراء:

واسوتخدامها املسوتدام    لصوون املووارد الوراثيوة احلرجيوة     مقفحات التمويول  تقديممعايري التأهل وإجراءات والسياسات و

املووارد  أهميوة  ب، حسو  االقتضواء،   اجلهوات املاحنوة   إحاطةمن املنظمة أيضا طل  كما يد. شرط توافر التمويلوتنميتها، 

آثوار  ووتدهور األراضي  الغذائي انعدام األمنمن قبيل  العاملية اهلامة حل القضايا يف املساهمة يف هادورو الوراثية احلرجية

 وتنفيذها. مشفكة شاريعيف تطوير م اجلهود بذلو تغري املنا،

 

 الوراثية احلرجية لصون املوارد دولية معايري تقنيةوضع  -سًاخام

 تنفيذها ودعم وتنميتها،واستخدامها املستدام 

 

معوايري وبروتوكووالت تقنيوة دوليوة لقووائم حصور املووارد الوراثيوة احلرجيوة،           إىل وضوع  3 االسوفاتيجية  األولويةتدعو 

املووارد الوراثيوة   حالوة   لتقيويم  املؤشرات املقفحوة  جمموعة من االطالع علىوميكن  وتوصيف ورصد االجتاهات واملخاطر.

ال يوزال يتعوي ن القيوام مبزيود مون العمول        ولكون  16،املؤشورات  للمنظمة بشأن عيةاضياملو الدراسة يف هاواجتاهات احلرجية

  .ووضعها حي ز التنفيذ املؤشرات واصلة تطويرمل

 

ومواصولة   اجملموعوة االستشوارية،   مراكوز  مبوا يف ذلوك   الشوركاء املعنوي ،  موع   تعزيوز التعواون  بمطالبة  املنظمة اإلجراء:

حالوة املووارد الوراثيوة     لتقيويم مؤشورات  والربوتوكووالت و  الدوليوة ، واملعايري الفنيوة  األموال الالزمة بتوافر، رهنا تطويرال

ذات  وغريهوا مون الوربام     لغابوات الوطين ل احلصرقوائم  ضمن واملخاطررصد االجتاهات و لتوصيف هاجتاهاتاحلرجية وا

 .الصلة بالغابات

 

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

 (.قيد الطبع)، . روما، منظمة األغذية والزراعةاحلرجية يف العا 
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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 خطة العمل العاملية تنفيذل متويل اسرتاتيجية - سادسًا

 الوراثية احلرجية للموارد

 

 ، الفعوال  تنفيوذها  خطة العمول العامليوة، فوإن   تنفيذ متويل لوضع اسفاتيجية إىل  دعوال ت خطة العمل العاملية يف ح  أن

وقد ترغ  اهليئة عند إعداد اسوفاتيجية التمويول    موارد مالية إضافية. على توافر توقفسي النامية، وال سيما يف البلدان

هذه يف مراعاة احلاجة إىل وجود إطار مشفك شامل آلليات التمويل اخلاصة باملوارد الوراثية كافة، فضاًل عن آليات هوذا  

 اإلطار الشامل. 

 

 سوتخدام ا مبا يف ذلك إجراءات، خطة العمل العامليةتنفيذ متويل ل اسفاتيجية مشروعإعداد يتعي ن على املنظمة  اإلجراء:

أو حساب خاص ميكن إنشاؤه بغرض تقديم الدعم للبلودان مون أجول تنفيوذ      حساب أمانة يف إطاراملتاحة للمنظمة املوارد 

 .خطة العمل العاملية

 

 ة احلرجيةالوراثي للموارد خطة العمل العاملية تنفيذ رصد - سابعًا

 عنهاورفع التقارير  اواجتاهاته الوراثية احلرجية ملواردحالة او

 

  3133/3133 حبلوووليف العووا   احلرجيووةالثوواني عوون حالووة املوووارد الوراثيووة    التقريوور حاليووًا أن يصوودر موون املقوورر  

(CGRFA-19).17 تنفيذها  بشأنرير يف ففات منتظمة اتقأن ترفع ال االتصال جهاتللبلدان/، ينبغي التاريخ ذلكحتى و

لتنفيوذ  الوطنيوة  عمول  السوفاتيجيات وخطو    االالربام  وأن تتيح االطالع على  ويتعي ن على املنظمة. خلطة العمل العاملية

 جهوات وباإلضوافة إىل ذلوك، ميكون للبلودان )أو     . اإلنفنوت علوى شوبكة   لوذلك  خمص  على موقع  ةالعمل العامليخطة 

علوى موقوع    املوارد الوراثية احلرجية واجتاهاتهوا، التقارير عن حالة التنفيذ والتقارير عن حالة  ( حتميلاالتصال الوطنية

نشور  إىل ملنظموة  تعمود ا التقوارير القطريوة الوواردة،     واسوتنادا إىل . كل مخس سنوات اإلنفنتعلى شبكة لذلك خمص  

 .باستعراضهالكي تقوم مجاعة العمل واهليئة واالجتاهات  احلالةعن رير اتق

 

 تنفيوذ  رصود ل مع املؤشرات املعتمودة  متماشيةتوجيهية  خطوطوزمين مشروع جدول  يتعي ن على املنظمة أن تقد ماإلجراء: 

مجاعوة العمول واهليئوة يف    عنهوا، علوى أن تستعرضوها    الوراثيوة احلرجيوة ورفوع التقوارير      للمووارد  خطة العمل العامليوة 

 .دوريتيهما املقبلت 
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