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 مقدمة -اًلأّو

 

 نظرررت هيئررة املرروارد الوراثيررة للزذيررة والئراعررة واتيئررةعا يف دورتهررا العاديررة الرابعررة ع رررة املعقررودة       -1

ا يف م روع أولويات العمل االسرتاتيجية ب أن املوارد الوراثية احلرجية ووافقت عليها باعتبارها  2013يف أبريل/نيسان 

وبعرد للر ا    1وخطة العمل العامليرةع.  العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتهاخطة العمل 

وقرد حدرددت    2013.2اعتمد مؤمتر املنظمة خطة العمل العامليرة يف دورترا الثامنرة والع ررين املعقرودة يف يونيرو/حئيران       

تقريرر حالرة املروارد    ناد إىل املعلومات اليت مت مجعها من أجل إعداد االسرتاتيجية خلطة العمل العاملية باالست اتاألولوي

مجاعة العمرل الفنيرة احلكوميرة الدوليرة املعنيرة براملوارد الوراثيرة        والتوصيات الصادرة عن  3 الوراثية احلرجية يف العامل

 .2013العملع يف دورتها الثانية املعقودة يف يناير/كانون الثاني  مجاعةاحلرجية و

 

 4وطلبت اتيئةا يف دورتها العادية الرابعة ع رةا من املنظمة إعداد اسرتاتيجية لتنفيذ خطرة العمرل العامليرة.    -2

يف م روع اسرتاتيجية لتنفيذ خطرة العمرل العامليرةا وتقردمت بعردة توصريات يف دورتهرا الثالثرة          مجاعة العملونظرت 

ا يف دورتهرا العاديرة اخلامسرة ع ررة املنعقردة يف يناير/كرانون       ووافقت اتيئة بعد للر   2014.5املنعقدة يف يوليو/متوز 

االسرتاتيجية اخلاصة بتنفيذ خطرة العمرل العامليرة لصرون املروارد الوراثيرة احلرجيرة واسرتخدامها         ا على 2015الثاني 

 6واالسرتاتيجيةع.  املستدام وتنميتها

 

بالتعاون مع شرركائها كمتابعرة خلطرة العمرل العامليرة      للن طة اليت نفذتها املنظمةا وجئا وتقدم هذه الوثيقة م -3

. ومرن املتوقرع أن تقردم البلردان     2014يف يوليو/متروز   ماعرة العمرل  واعتماد االسرتاتيجيةا منذ انعقاد الدورة الثالثرة   

 يف هرذا الصردد  وال بكات اإلقليمية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية لات الصلة تقارير عرن أن رطتها   

وبناء على هذه التقاريرا ستعد املنظمة التقرير األول لتنفيذ خطة العمل العاملية من أجل الردورة العاديرة    2017.7يف عام 

 .2019السابعة ع رة للهيئة يف عام 

  

                                        
 . CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  52الفقرة   1
 . C 2013/REPمن الوثيقة  77الفقرة   2
   /e.pdf3825i-/a3http://www.fao.orgا حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل. 2014منظمة األزذية والئراعةا   3
 .CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  53الفقرة   4
 .CGRFA/WG-FGR-3/14/Reportالوثيقة  من  15إىل  13 من الفقرات  5
 .CGRFA-15/15/Reportاملرفق واو من الوثيقة   6
 .CGRFA/WG-FGR-4/16/4مرفق الوثيقة   7

http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf
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 متابعة خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية -ثانيًا

 احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها
 

 الوعي وتبادل املعلوماترفع 

 

قامت املنظمة بإتاحة التقارير القطريرة الريت أعردت     8على طلب اتيئة يف دورتها العادية اخلامسة ع رةا بناًء -4

. ومت ن رر امللخصرات واالسرتنتاجات    9نرتنرت على موقعها على اإل جية يف العاملتقرير حالة املوارد الوراثية احلرلغرض 

 Forest Ecology andة عرن سربع دراسرات مواضريعية قادهرا خرعاء يف عردد خرا  مرن  لرة            الرئيسرية املنبثقر  

Management"
وقد ُأعد هذا العدد اخلا  بالتعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي واملركرئ العراملي للاراجرة     .10

ضراا بالتعراون مرع املنظمرة الدوليرة      من خمتلف أحناء العامل. وأصردرت املنظمرة أي   خبريًا 54ما  موعا مع الئراعية و

وتعكرف   11للتنوع البيولوجيا دراسة مواضيعية ب رأن دور املروارد الوراثيرة احلرجيرة يف اسرتعادة الرنظم اإليكولوجيرة.       

 من أجل ن رها.  12املنظمةا يف الوقت احلاليا على وضع اللمسات األخرية على أربع دراسات مواضيعية 

 

هودها الرامية إىل رفع مستوى الوعي الدولي خبطة العمل العامليرة وبأهميرة املروارد    واستمرت املنظمة يف بذل ج -5

الوراثية احلرجية كذل . ونظمت املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي حدثا جانبيا عرن خطرة العمرل العامليرةا بإسرهامات      

ع الذي انعقرد يف مدينرة   IUFROرجية وا ولل  خالل املؤمتر العاملي لالحتاد الدولي ملنظمات الباوث احلفاوفنية من ال

. ويف مايو/أيرار  2014ا بالواليرات املتاردة األمريكيرة يف أكتوبر/ت ررين األول     ع(Salt Lake Cityسولت الير  سرييت و  

ع والفراو نردوة دوليرة ب رأن     EMBRAPA Florestasللغابرات و  العازيليرة  لباروث الئراعيرة  امؤسسرة  ا نظمت 2015

ا يف العازيل. كما نظمت املنظمرة  Foz do Iguaçuالتكنولوجيا احليوية احلرجية ألصااب احليازات الصغرية يف مدينة 

للغابرات الرذي    ع رر  الدولية للتنوع البيولوجي والفاو حدثا جانبيا عن املوارد الوراثية احلرجية يف املؤمتر العاملي الرابرع 

لتافيرئ  . وعرالوة علرى للر ا انصرب تركيرئ جلسرة تفاعليرة        2015جبنوب أفريقيا يف سربتمع/أيلول   عقد يف ديربانا

علرى بنراء القردرة علرى الصرمود بواسرطة املروارد الوراثيرة          اللغابرات  ع رر  انعقدت أثناء املؤمتر العاملي الرابع ااألفكار

وي خلطة منظمة التعاون والتنميرة يف امليردان   ا قدمت الفاو أمام االجتماع السن2015احلرجية. ويف أكتوبر/ت رين األول 

االقتصادي املتعلقة بالبذور والنباتات احلرجية إحاطة عن خطة العمرل العامليرة وتنفيرذها. وعرالوة علرى للر ا نظمرت        

                                        
 .CGRFA-15/15/Reportمن الوثيقة  44الفقرة   8
 ./htm01e3825e/i3825i-/a3http://www.fao.org.التقارير القطريةا   9

 .ع ومتاح للجميععForest Ecology and Managementوعدد خا  من  لة  Taking Stock املوارد الوراثية احلرجية يف العامل:  10
333/03781127http://www.sciencedirect.com/science/journal/  

11  Bozzano ع. 2014وآخرون. وحمررونع وGenetic considerations in ecosystem restoration using native tree species 
e.pdf3938i-/a3http://www.fao.org/  

12  Graudal  وآخروناIndicators of forest genetic diversity, erosion and vulnerability ؛Alfaro  وآخروناRole of forest genetic 

resources in adaptation to biotic and abiotic factors in a changing climate ؛Dawson  وآخروناThe value of trees and tree 

genetic resources for the livelihoods of rural communities in the tropics ؛Ratnam  وآخروناEffects of management practices 

on forest genetic diversity. 

http://www.fao.org/3/a-i3825e/i3825e01.htm
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/333
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/333
http://www.fao.org/3/a-i3938e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3938e.pdf
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الفاوا يف مدينة براغ وبالتعاون مع ا مهورية الت يكيةا حلقة عمل عن السياسات احلرجية واملوارد الوراثية احلرجيرة  

ا الفراو ستواصرل  و. 2015النسبة إىل  موعة خمتارة من بلدان أوروبا ال رقية وآسيا الوسرطى يف أكتوبر/ت ررين األول   ب

جنبا إىل جنب مع شركائهاا تنظيم هذا النوع من الفعاليات أو املساهمة فيا من أجل رفع الوعي بصون املروارد الوراثيرة   

 هنا بتوافر املوارد املالية.احلرجية واستخدامها ب كل مستدام وتنميتهاا ر

 

 رصد تنفيذ خطة العمل العاملية

 

طلبت اتيئةا خالل دورتها العاديرة اخلامسرة ع ررةا مرن املنظمرة أن تسرتمر يف وضرع الغايرات واملؤشررات           -6

وط اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية وإعداد م روع جدول زمين لرصد تنفيرذ خطرة العمرل العامليرةا باإلضرافة إىل خطر      

وسريعرض علرى مجاعرة     13توجيهية لوضع اسرتاتيجيات لتنفيذ خطة العمل العاملية على املستويني الروطين واإلقليمري.  

لرصد تنفيذ خطة العمل العامليةا ولل  للنظرر فيهمرا يف هرذه     15وم روع جدول زمين  14العمل م روع زايات ومؤشرات

لوضع االسرتاتيجيات الوطنية   16ب أن إعداد خطوط توجيهيةوعالوة على لل ا ستنظر مجاعة العمل يف وثيقة الدورة. 

 اخلاصة بصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها.

 

 أوجه التعاون والشبكات اإلقليمية

 

 تررؤدي ال رربكات اإلقليميررة املعنيررة برراملوارد الوراثيررة احلرجيررة دورا مهمررا يف تنفيررذ خطررة العمررل العامليررةا   -7

رابطة آسيا واحملري   ا نظمت 2014بذل جهودها اتادفة إىل تعئيئ هذه ال بكات. ويف سبتمع/أيلول  الفاوواصلت  وقد

ع واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجيا بإسهامات فنية مرن الفراوا حلقرة    APAFRIواتادئ ملؤسسات الباوث احلرجية 

ني يف برنامج املروارد الوراثيرة احلرجيرة يف آسريا واحملري  اترادئ       عمل إقليمية يف كواالملبورا ماليئياا للمنسقني الوطني

ع. وحددت حلقة العمل األولويات اإلقليمية لتنفيذ خطة العمل العاملية يف إقليم آسيا واحملري  اترادئ.   APFORGENو

 ونظمرررت املنظمرررة الدوليرررة للتنررروع البيولررروجي حلقرررة عمرررل م رررابهة يف مدينرررة سرررانتا كرررروز دي ال سررريريا      

لصاحل شبكة املوارد الوراثيرة احلرجيرة يف أمريكرا     2014ع يف بوليفيا يف أكتوبر/شرين األول Santa Cruz de la Sierraو

ع. ويف أوروبراا واصرلت املنظمرة تعاونهرا مرع العنرامج األوروبري للمروارد الوراثيرة احلرجيرة           LAFORGENالالتينية و

الفراو  نفيذ خطرة العمرل العامليرة. وباإلضرافة إىل للر ا قردمت       ع الذي حدد أيضا األولويات اإلقليمية لتEUFORGENو

إسهامات إىل حلقة عمل ختطيطية إلن اء مركئ تدريب إقليمي ب أن املروارد الوراثيرة احلرجيرة يف الصرني حترت مظلرة       

 Binzhou برنررامج املرروارد الوراثيررة احلرجيررة يف آسرريا واحملرري  اتررادئ. وإن حلقررة العمررلا الرريت عدقرردت يف مدينررة 

ا قد ندظمت من قبل رابطرة آسريا واحملري  اترادئ ملعاهرد الباروث احلرجيرة واملنظمرة         2015يف ديسمع/كانون األول 

                                        
 .CGRFA-15/15/Reportواملرفق هاء من الوثيقة  20الفقرة   13
 .CGRFA/WG-FGR-4/16/3الوثيقة   14
 .CGRFA/WG-FGR-4/16/4الوثيقة   15
 .CGRFA/WG-FGR-4/16/5الوثيقة   16
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الدولية للتنوع البيولوجي بالتعاون مع األكادميية الصينية للغابات وشركة صينية خاصة تعمل يف  الي تربية األشرجار  

 واالستصالح اإليكولوجي.

 

ويف الوقت احلاليا تتعاون املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي والفاو على تنظيم حلقرة عمرل إقليميرة للمنسرقني      -8

 الوطنيني يف برنامج املوارد الوراثية احلرجية يف أفريقيرا جنروب الصراراء الكرعى بهردد حتديرد األولويرات اإلقليميرة        

 عDoualaدواال و لصاراء الكعى. وستعقد حلقرة العمرل يف مدينرة   من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية يف أفريقيا جنوب ا

 . وستواصل املنظمة دعم ال بكات اإلقليمية والتعاون معهرا مرن أجرل تعئيرئ دورهرا     2016يف الكامريون يف أبريل/نيسان 

 يف عملية تنفيذ خطة العمل العامليةا ولل  رهنا بتوافر املوارد املالية.

 

 من برنامج املنظمة اخلاصة باحلراجةإدراج املوارد الوراثية احلرجية ض

 

واصلت املنظمة إدراج املوارد الوراثية احلرجية ضمن برنا ها اخلا  باحلراجة. ويف  ال صراة الغابراتا    -9

ساهمت املنظمة يف عمل ال بكات اإلقليمية املكرسة ملكافاة األنواع الغازية اليت تؤثر يف املوارد الوراثية احلرجية. وتقروم  

 بكات برفع الوعي وتيسري تبادل املعلومات وتعبئة املوارد ومجع اخلعاء واملؤسسات وأصااب املصلاة اآلخررين  هذه ال

ا نظمت املنظمرة نردوة إقليميرة يف بريجنيا الصرنيا      2014املعنني باألنواع الغازية احلرجية. ويف نوفمع/ت رين الثاني 

ع بالتعراون مرع إدارة   APFISNجية آلسيا واحملي  اتادئ ول بكة األنواع الغازية احلر التابعة  هات االتصال الوطنية

الغابات يف وزارة الئراعة يف الواليات املتادة وأكادميية العلوم الصينية. وباإلضافة إىل لل ا نظمت املنظمة ندوة إقليميرة  

بتنفيرذ معرايري    لبلدان أوروبا وآسريا الوسرطى مرن أجرل النهروض      2015يف يونيو/حئيران  يف مدينة بودابستا هنغاريا

ا نظمت املنظمة أيضاا حترت مظلرة شربكة األنرواع الغازيرة      2016الصاة النباتية يف القطاع احلرجي. ويف فعاير/شباط 

 منطقرة  احلرجية آلسيا واحملي  اتادئا حلقة عمل ملدة ثالثة أيام عن إدارة األنواع الغازية احلرجية العابرة للادود يف

Clark Freeport Zone وتعكرف املنظمرة حاليرا علرى التاضرري الجتمراع ل ربكة األنرواع الغازيرة احلرجيرة          الفلبني. ا 

كما تعتئم املنظمرة وشرركااها يديرد شربكة ال ررن األدنرى        .2016يف أفريقيا سيعقد يف جنوب أفريقيا يف أبريل/نيسان 

بلردان املخرروط   ل احلرجيرة ألنرواع الغازيرة والرنظم اإليكولوجيرة     اوشبكة  عNENPHISولصاة الغابات واألنواع الغازية 

 عRed de Países del Cono Sur sobre Especies Exoticas Invasoras a Ecosistemas Forestalesو ا نروبي 

 اليت تتضمن بلدان املخروط ا نوبي واألرجنتني والعازيل وشيلي وبارازواي وأوروزوايع وبوليفيا.

 

 من مبادرة العمل ملكافارة التصرار الريت تهردد إىل استصرالح األراضري ا افرة واألراضري املتردهورة          وكجئء -10

يف أفريقيا والبار الكارييب واحملي  اتادئ ملعا ة اآلثرار االجتماعيرة واالقتصرادية والبيئيرة الضرارة لتردهور األراضري        

الوطنيرة لبرذور األشرجار. ويف يناير/كرانون الثراني       والتصارا استك فت املنظمة وشرركااها سربال كفيلرة بتعئيرئ الرنظم     

 ا نظمت املنظمة والوكالة الوطنية للجدار األخضر العظريم يف نيجرييرا حلقرة عمرل إقليميرة يف أبوجراا نيجرييراا       2016

ا 2016ستصرالح األراضري يف أفريقيرا الغربيرة. ويف فعاير/شرباط      ال الواسعة النطان جهودلمن أجل وضع خط  مفصلة ل

ا حلقرة عمرل إقليميرة م رابهة يف نريوبريا      ع(KEFRIت املنظمةا بالتعاون مع معهد الباوث احلرجيرة يف كينيرا   نظم
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مواد اإلكثار احلرجيرة جرراء ا هرود    كيفية تلبية الطلب املتئايد على كينياا لبلدان شرن أفريقيا. وباإلضافة إىل مناق ة 

أيضا بتاليل القضايا لات الصلة بتوزيع املرادة الوراثيرة واألنرواع     حلقات العمل هذهقامت املكثفة الستصالح األراضيا 

عع خمتلف املواقعا وكيفية التوفيرق برني احتياجرات اعتمعرات احملليرة واحتياجرات بررامج االستصرالح الواسرعة          

 النطان.

 

 التمويل

 

 ويرات االسررتاتيجية بنجراح   جيب بذل جهود على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية لضمان ترمجرة األول  -11

إىل إجراءات من خالل العامج وامل اريع القائمة أو ا ديدة. وتذاا من األهمية مبكان تأمني التمويل الكايف واملسرتداما  

خاصة بالنسبة إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداتها مبرحلة حتول. وقرد استك رفت املنظمرة اهتمرام جهرات      

ة لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية. إال أنا مل يتم حتى اآلن تلقي أي أموال من خارج امليئانية تذا الغرض. ماحنة خمتلف

وستواصل املنظمة جهودها يف هذا الصدد. وميكن للبلدانا كّلما أمكن للر ا أن تنظرر يف توجيرا مواردهراا مبرا يف للر        

اليت تساهم يف تنفيذ خطة العمل العاملية. وميكن للبلدان أيضرا التمرا    املساعدة اإلمنائية الرمسيةا إىل العامج وامل اريع 

 الدعم املالي للم راريع املتعلقرة براملوارد الوراثيرة احلرجيرة مرن خرالل برنرامج التعراون الرتقين للمنظمرة املتسرم بطرابع             

 ال مركئي. 

 

 التوجيهات املطلوبة -ثالثًا

 

قد ترزب مجاعة العمل يف أن تأخذ علما باألن طة املبلغ عنهرا وأن تقردم توجيهرات إىل اتيئرة ب رأن تنفيرذ        -12

 خطة العمل العاملية واالسرتاتيجية. 

 

 وقد ترزب مجاعة العمل يف أن توصي بأن تقوم اتيئة مبا يلي: -13

 

دعوة البلدان إىل مواصلة تنفيذ خطة العمرل العامليرة للمسراهمة يف اإلدارة املسرتدامة للغابرات وحتقيرق        ع1و

 من أهداد التنمية املستدامة؛ 15اتدد 

وت جيع البلدان على أن تدعما حسب مرا هرو مالئرما ال ربكات اإلقليميرة املعنيرة براملوارد الوراثيرة          ع2و

 ا وأن تساهم يف أن رطة هرذه ال ربكات لتوطيرد التعراون اإلقليمري      احلرجية واألنواع الغازية احلرجية

 عاالت؛ يف هذه

والطلب من املنظمة أن تواصل تنسيق ودعم تنفيذ خطة العمل العامليةا بالتعاون مع ال بكات اإلقليمية  ع3و

 واملنظمات الدولية لات الصلة؛

 تنفيذ خطة العمل العاملية؛ دعم وت جيع ا هات املاحنة على ع4و

 والطلب من املنظمة االستمرار يف التما  أموال من خارج امليئانية لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية. ع5و
 


