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 مقدمة   -أولا 
 
وافقت هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )الهيئة(، في دورتها العادية الرابعة عشارة  -1

  التاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي عقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادت
الماوارد الوراثياة الحرجياة واساتخدامها ، علاى ططاة العمال العالمياة ل اون 2013في أبريل/نيسان 

. واعتمدت الهيئة بعاد للا ، فاي 1المستدام وتنميتها )ططة العمل العالمية( ودعت البلدان إلى تنفيذها
  التاااااااااااااااااااااااي عقااااااااااااااااااااااادتدورتهاااااااااااااااااااااااا العادياااااااااااااااااااااااة الخامساااااااااااااااااااااااة عشااااااااااااااااااااااارة 

، االسااتراتيجية الخا ااة بتنفيااذ ططااة العماال العالميااة ل ااون المااوارد 2015فااي يناير/نااانون الثاااني 
. وشاددت الهيئاة علاى أهمياة هاذه 2لوراثية الحرجية واستخدامها المساتدام وتنميتهاا )االساتراتيجية(ا

االستراتيجية بالنسبة إلى تحقيق أهداف ططة العمل العالمية ودعات إلاى تنفياذها بالتنسايق ماع لجناة 
 الغابات والمنظمات الدولية المعنية.

 
غذية والزراعة )الفاو( وضع ططوط توجيهياة وبموجب االستراتيجية، طُلب إلى منظمة األ -2

إلعااداد الباارامو الوطنيااة للغابااات، إلااى جانااب اسااتراتيجيات وططااط عماال إقليميااة ووطنيااة ل ااون 
الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها وتعزيز أوجه تآزرها نما هو مناساب، ماع 

رار االساتراتيجيات وططاط العمال الوطنياة ال كوك واالستراتيجيات األطرم لات ال الة علاى غا
 بشأن التنوع البيولوجي.

 
ت اميماا  المرفاقوتوفّر هذه الوثيقة معلومات موجزة عن تلبياة هاذه الشاروط وتعار  فاي  -3

ممكناا للخطوط التوجيهية إلعداد استراتيجيات وطنية ل ون الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها 
 المستدام وتنميتها.

 

 وضع السياسات والستراتيجيات في قطاع الغابات   -ثانياا 
 
تام اإلقارار فاي قطااع الغاباات، مناذ وقاات طويال، بأناه يجاب أن تسااهم سياساة قطاعياة فااي  -4

تحقيق األهداف اإلنمائية التي يطمح إليها المجتمع بأسره، وأنه يجاب أال تقت ار مثال هاذه السياساة 
على تحديد المبادئ واألهداف الخا ة بإدارة الموارد الحرجية فحسب. وبالتاالي، اساتندت عملياات 

 السياسااااااااااااااااااااااات الحرجيااااااااااااااااااااااة وتنفيااااااااااااااااااااااذها فااااااااااااااااااااااي العديااااااااااااااااااااااد  وضااااااااااااااااااااااع
ماان البلاادان إلااى نهااو شااامل ومتعاادد القطاعااات، نمااا أنهااا أقااّرت بأهميااة  ااون المااوارد الوراثيااة 

 3الحرجية.
 
، أحاارزت 1992ومنااذ ماا تمر األماام المتحاادة المعنااي بالبيئااة والتنميااة الااذ  عقااد فااي عااام  -5

الحرجيااة تقاادماا ملحوفاااا فااي مجاااه تحديااد مفهااوم الحااوارات العالميااة واإلقليميااة بشااأن السياسااات 
اإلدارة المسااتدامة للغابااات والتاارويو لااه. نمااا أّدت هااذه الجهااود إلااى مفهااوم اسااتراتيجي  طاار هااو 
"البرامو الوطنية للغابات" التي تغطي مجموعاة واساعة مان الانهو المساتخدمة ل اياغة السياساات 

 اتضامن مثال هاذيلاوطني )أو الاوطني الفرعاي(. والحرجية والتخطيط لها وتنفيذها على المساتوم ا
(  اياغة 2( التحليال، )1عاادة المراحال التالياة: )تشمل البرنامو عملية حوارية وتوا لية مستمرة 

ويتمثّاال جاازي ال يتجاازأ ماان الباارامو  4( الر ااد والتقياايم.4( التنفيااذ، و)3السياسااات والتخطاايط، )
أو  ليات مشابهة متعددة أ احا  الم الحة مان شاأنها  الوطنية للغابات في إنشاي منتديات للغابات،

                                        
 Report-CGRFA/14/13من الوثيقة  52الفقرة   1
 .Report-CGRFA/15/15المرفق هاي من الوثيقة   2
 .81الفاو الخا ة بالغابات رقم  وثيقة. الخطوط التوجيهية إلعداد السياسات الحرجية. 1987الفاو،   3
 للغابات: توجيهات للممارسين.. فهم البرامو الوطنية 2006الفاو،   4
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تااوفير الفاارح أل ااحا  الم االحة المعنيااين ضاامن قطاااع الغابااات وطارجااه للتعبياار عاان وجهااات 
نظرهم بشأن السياساات الحرجياة. ومان المسالم باه علاى نطااو واساع أن البارامو الوطنياة للغاباات 

ت ولضاامان مساااهمة قطاااع الغابااات فااي التنميااة تلعااب دوراا مهماااا لتشااجيع اإلدارة المسااتدامة للغابااا
 5المستدامة.

 
 ساتراتيجياتاالحرجياة" أو "السياساات ال"والبرامو الوطنية للغابات  ويتم الخلط أحياناا بين -6
". ولقد وافقت البلدان، في سياو الحوار الدولي بشأن الخا ة بالغاباتقوانين الحرجية" أو حتى "ال

رامو الوطنية للغابات إلى  لية شاملة تُستخدم لوضاع السياساات الحرجياة الغابات، على أن تشير الب
ومان جهاة أطارم، عاادةا ماا  6.ور اده التنفياذواالستراتيجيات وططط العمل لات ال لة، وتساهيل 

تشّكل السياسات الحرجية وثيقة حكومية تُحدَّد فيها األهداف والغايات الماراد تحقيقهاا عبار مسااهمة 
قطاع الغابات في التنمية المستدامة. وت ف االستراتيجية الحرجية نيف يمكن تحقيق تل  األهداف 

ن البلادان وحساب المقتضاى، عان طرياق والغايات. ويتم دعم االستراتيجية الحرجياة، فاي العدياد ما
اإلطار القانوني لتنفيذ االستراتيجية الحرجية. ويتم بعد لل  ت ميم  توفرتشريعات حرجية منف لة 

 ططط عمل لتنفيذ السياسات الحرجية في شكل أنشطة ملموسة.
 
بشاأن جمياع  وتُعتبر البرامو الوطنية للغابات اآللية الرئيسية لتنفيذ ال   غير الملزم قانوناا  -7

أنواع الغابات )الذ  يُدعى اآلن "   األمم المتحدة المتعلاق بالغاباات"(، والاذ  اعتمدتاه الجمعياة 
  2007.7العامااااااااااااااااااااااااااااااة لألمااااااااااااااااااااااااااااااام المتحااااااااااااااااااااااااااااااادة فاااااااااااااااااااااااااااااااي عاااااااااااااااااااااااااااااااام 

نما ساهمت البارامو الوطنياة للغاباات بشاكل ملحاوف فاي تنفياذ التزاماات اتفاقياة التناوع البيولاوجي 
البلادان. وباإلضاافة إلاى للا ، تمثّال البارامو الوطنياة للغاباات  لياة  المت لة بالغابات في الكثير من

مناسبة لترجمة التزامات دولية أطرم لات  لة بالغابات إلى إجرايات على ال عيدين الاوطني أو 
الااوطني الفرعااي. ونمثاااه علااى للاا ، لقااد أدمجاات بلاادان عدياادة مسااألة التكيااف مااع تغياار المناااخ 

  8جها الوطنية للغابات. نما وضعت الفاو وثيقة إرشادية لدعم دمجها.والتخفيف من  ثاره في برام
 
نما تتيح البرامو الوطنية للغابات دروسااا قيّماة مان أجال إعاداد اساتراتيجيات وططاط عمال  -8

وطنية للموارد الوراثية الحرجية وتنفيذها. ولقد سبق لبعض البلدان أن أدمجت بالفعال هاذه الماوارد 
ة للغابااات فااي حااين أنشااأت بلاادان أطاارم روابااط بااين هااذه الباارامو ماان جهااة فااي برامجهااا الوطنياا

واالسااتراتيجيات والباارامو التااي ترّنااز علااى المااوارد الوراثيااة الحرجيااة ماان جهااة أطاارم. ولهااذا 
السبب، من الضرور  وضع وتنفيذ االستراتيجيات وططط العمل الوطنية الخا ة ب ون الموارد 

 مع البرامو الوطنية للغابات. بالتنسيقالمستدام وتنميتها الوراثية الحرجية واستخدامها 
 

 النطاق والمحتوى المقترحان للخطوط التوجيهية إلعداد استراتيجية    -ثالثاا 
 وطنية للموارد الوراثية الحرجية

 
إلاى  تهدفإن استراتيجية وطنية للموارد الوراثية الحرجية هي طارطة طريق وططة عمل  -9

اثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها على المستوم الاوطني )أو الاوطني  ون الموارد الور
الفرعي(. ويجب أن ترتكز على الحالة الوطنية للموارد الوراثية الحرجية ومستوم إدارتها الحالي، 
إلى جانب تحدياد أهاداف محاددة زمنيااا ل اون هاذه الماوارد واساتخدامها المساتدام وتنميتهاا. وعلاى 

رامو الوطنياة للغاباات، يجاب أن تشاّكل االساتراتيجية الوطنياة للماوارد الوراثياة الحرجياة غرار الب

                                        
 . البرامو الوطنية للغابات من الناحية العملية: الطرو لتحسين تنفيذ البرامو الوطنية للغابات.2012الفاو،   5
 161الفاو الخا ة بالغابات رقم   وثيقة. تطوير سياسة حرجية فعالة: دليل توجيهي. 2010الفاو،   6
 .A/RES/62/98القرار   7
. تغير المناخ بالنسبة إلى  انعي السياسات الحرجية: نهو لدمو تغير المناخ في البرامو الوطنية للغابات 2011الفاو،   8

 دعماا لإلدارة المستدامة.
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وتنفيااذها عمليااة مسااتمرة تشاامل ر ااد التقااّدم المحاارز فااي تحقيااق الغايااات ومراجعااة اسااتراتيجية 
سنوات مثالا(، حسب االقتضاي. وإلى جانب الغايات، يتعيّن على  10الموارد الوراثية الحرجية )نل 

االسااتراتيجية الوطنيااة للمااوارد الوراثيااة الحرجيااة أن تحاادد األولويااات لتحسااين إدارة هااذه المااوارد 
 واألنشطة لات ال لة، فضالا عن توضيح المس وليات وتعبئة الموارد الالزمة لتنفيذها.

 
الساتراتيجية الوطنياة للماوارد الوراثياة الحرجياة فاي ترجماة ويكمن الغر  الرئيسي مان ا -10

 ططاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة العمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال العالمياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
إلى أنشطة ملموسة على ال عيد الوطني نما يجب أن تكّمال االتفاقاات الدولياة )مثال اتفاقياة التناوع 
البيولوجي( والمبادرات اإلقليمياة الممكناة )مثال االساتراتيجيات اإلقليمياة ل اون الماوارد الوراثياة 

 ،االسااتراتيجية الوطنياة للمااوارد الوراثياة الحرجيااة تادعملحرجياة(. وعاالوة علااى للا ، ينبغااي أن ا
استراتيجيات وطنية وأولويات أطرم مرتبطة بالغاباات والتناّوع البيولاوجي وتغيار المنااخ والطاقاة 

 .وأن تتماشى تماما معها ،والتغذية والتنمية والحد من الفقر
 
، ت ميم ممكن للخطوط التوجيهية إلعداد استراتيجية وطنية للماوارد أدناه المرفقويرد في  -11

الوراثية الحرجية. ُويقترح أال ينطو  محتوم الخطوط التوجيهية على إعداد برامو وطنية للغابات 
نظراا إلى أن الفااو قاد أعاّدت قبال للا  ططوطااا توجيهياة أطارم لهاذا الغار . وعوضااا عان للا ، 

نيااف يمكاان إدراس االسااتراتيجية الوطنيااة للمااوارد الوراثيااة الحرجيااة ست ااف الخطااوط التوجيهيااة 
وتنفياااذها فاااي البااارامو الوطنياااة للغاباااات. ويقتااارح أيضااااا أال تتضااامن الخطاااوط التوجيهياااة إعاااداد 
استراتيجيات إقليمية للماوارد الوراثياة الحرجياة ألن وضاع مثال هاذه االساتراتيجيات يتطلاب  لياات 

ضع استراتيجية وطنية للغر  نفسه. وباإلضافة إلاى للا ، لقاد قامات ومنهجيات مختلفة مقارنة بو
شبكات إقليمية عّدة بتحديد األولويات اإلقليمية لتنفياذ ططاة العمال العالمياة، أو أنهاا فاي  ادد القياام 
بذل . وعالوة على لل ، لقد أعّدت بعاض الشابكات اساتراتيجيات إقليمياة ل اون الماوارد الوراثياة 

االسااتراتيجيات الوطنيااة للمااوارد  سااتعالو إمكانيااة تااوا مالخطااوط التوجيهيااة  الحرجيااة. غياار أن
 . ونيفيااااااااة المساااااااااهمة فيهاااااااااالوراثيااااااااة الحرجيااااااااة مااااااااع تلاااااااا  االسااااااااتراتيجيات اإلقليميااااااااة 

وأطيراا، تُعتبر ططط العمل جزياا من االستراتيجيات الوطنية للموارد الوراثية الحرجية ولاذا ال ياتم 
 التوجيهية.لنرها في عنوان الخطوط 

 

 التوجيهات المطلوبة   -رابعاا 
 
قد ترغب جماعة العمل في استعرا  الت اميم والمحتاوم المقتارحين للخطاوط التوجيهياة  -12

 وتنقيحهما، حسب االقتضاي.
 
 وقد ترغب جماعة العمل في أن تو ي الهيئة بما يلي: -13
 

وضااعت قباال للاا  توضاايح نطاااو الخطااوط التوجيهيااة، مااع مراعاااة أن الفاااو قااد  (1)
 ططوطاا توجيهية إلعداد البرامو الوطنية للغابات و ياغة السياسات الحرجية؛

النظر فاي الت اميم والمحتاوم المقتارحين للخطاوط التوجيهياة وتاوفير المزياد مان  (2)
 التوجيهات بشأن إعداد الخطوط التوجيهية، حسب االقتضاي.
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 المرفق
 

 استراتيجية وطنية للموارد الوراثية الحرجية مشروع تصميم الخطوط التوجيهية إلعداد
 

 تمهيد
 

 مقدمة -أولا 
 

 الموارد الوراثية الحرجية )التعريف والقيمة واألهمية، والوضع، وما إلى لل ( •

 ططة العمل العالمية ل ون الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها •

 الوراثية الحرجيةالغايات والم شرات الخا ة بالموارد  •

 الحاجة إلى استراتيجية وطنية للموارد الوراثية الحرجية •

األساس لوضع استراتيجيات إقليمية للموارد  راتيجيات الوطنية باعتبارها حجراالست •
 الوراثية الحرجية

 الغر  من الخطوط التوجيهية ونيفية استخدامها •
 

 اثية الحرجيةإعداد استراتيجية وطنية للموارد الور -ثانياا 
 

إنشاااي  ليااة تنساايق علااى المسااتوم الااوطني )مثاال برنااامو وطنااي للمااوارد الوراثيااة  •
 الحرجية أو ترتيب مماثل له( وربطها بالعمليات واآلليات الوطنية لات ال لة.

موايماااااة االساااااتراتيجية الوطنياااااة للماااااوارد الوراثياااااة الحرجياااااة ماااااع السياساااااات  •
ة )مثااااال السياساااااات الحرجياااااة الوطنياااااة، واالساااااتراتيجيات الوطنياااااة لات ال ااااال

واالستراتيجيات وططط العمل الوطنية للتناوع البيولاوجي واالساتراتيجيات الوطنياة 
 للتكيف مع تغير المناخ واالستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر(

تقييم حالة  اون الماوارد الوراثياة الحرجياة واساتخدامها المساتدام وتنميتهاا، فضاالا  •
والم سسااات والقاادرات لات ال االة )تجميااع المعلومااات والبيانااات  عاان السياسااات

 المتوافرة وتحليلها(

 تحديد غايات وطنية •

 التوّ ل إلى اتفاو بشأن طارطة طريق لتحقيق الغايات •

 إعداد ططط عمل وطنية •

 إقرار االستراتيجية الوطنية •
 

 الحرجيةتنفيذ الستراتيجية الوطنية للموارد الوراثية  -ثالثا
 

 تعبئة الموارد •

 دور البرامو الوطنية للغابات وغيرها من العمليات واآلليات الوطنية لات ال لة •

 الر د والتقييم •
 

 المالحظات الختامية -ثالثا
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 مراجع والمالحقال


