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 مةمقدّ  -أّولا 
 
نظرت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ،1حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل رد اا على التقرير األول بشأأأأأأأأأأأ ن -1

، يف مشأأأأروع أولويات العمل االسأأأأرتاتيجية بشأأأأ ن 2013)اهليئة(، يف دورهتا العادية الرابعة عشأأأأرة املعقودة يف أبريلانيسأأأأان 
سأأأأأأأأأتدام العاملية لصأأأأأأأأأون املوارد الوراثية احلرجية واسأأأأأأأأأتخدامها امل خطة العمل ووافقت عليها باعتبارهااملوارد الوراثية احلرجية 

 3خطأأة العمأأل العأأامليأأة األغأأذيأأة والزراعأأة )املنظمأأة( منظمأأةوبعأأد كلأأع، اعتمأأد م  ر  2(. خطأأة العمأأل العأأامليأأة)ا وتنميتهأأ
 .2013يف دورته الثامنة والعشرين املعقودة يف يونيواحزيران 

 
املوارد الوراثية  تنفيذ خطة العمل العاملية لصأأوناسأأرتاتيجيتها لواعتمدت اهليئة، يف دورهتا العادية اخلامسأأة عشأأرة،  -2

 تلياد  من اسأأأأأأأأرتاتيجية التنفيذ هو اديد األدوات وا )االسأأأأأأأأرتاتيجية(. واهل4احلرجية واسأأأأأأأأتخدامها املسأأأأأأأأتدام وتنميتها
 .خطة العمل العاملية اليت ميكن للهيئة من خالهلا دعم وتعزيز تنفيذ

 
لبت أيضأأا وط بلدان تنفيذ خطة العمل العاملية ومسأأاعدة ااهات األخرى يف هذا املسأأعى.كما ناشأأدت اهليئة ال -3

 وطلبت كذلع إىل الفاو املضأأأأأيم. من املنظمة املسأأأأأاعدة يف حشأأأأأد األموال وناشأأأأأدت ااهات املالة إتاحة التمويل الال  
  اهليئة.طلبت إىل أمينها رفع تقرير عن كلع إىلبالغابات و  اخلاصقدماا يف إدراج املوارد الوراثية احلرجية ضمن برناجمها 

 
 تلخص هذه الوثيقة األنشطة اليت اضطلعت هبا املنظمة بالتعاون مع شركائها، منذ الدورة العادية اخلامسة عشرة -4

نظمة ، يف اجملاالت اليت حددهتا االسأأأأرتاتيجية. كما توفر املعلومات عن إدراج املوارد الوراثية احلرجية ضأأأأمن برنامج املللهيئة
 . باحلراجة اخلاص

 
 متابعة خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية -ثانياا 

 الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها
 

 الدعوة والوعي الدولي
 
 رضلغ، قامت املنظمة بإتاحة التقارير القطرية اليت أعدت 5بناءا على طلب اهليئة يف دورهتا العادية اخلامسة عشرة -5

ومت نشأأأأأأأأر امللخصأأأأأأأأات واالسأأأأأأأأتنتاجات الرئيسأأأأأأأأية  ت.على موقعها على اإلنرتن 6حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل تقرير

                                        
1  e.pdf3825i-/a3http://www.fao.org/ 
 .Report13/14-CGRFA/الوثيقة من  52الفقرة   2
 . REP2013C/الوثيقة من  77الفقرة   3
 .Report15/15-CGRFA/الوثيقة من  املرفق هاء  4
 .Report15/15-CGRFA/ الوثيقة من 44الفقرة   5
 /htm01e3825e/i3825i-/a3http://www.fao.org. التقارير القطرية،  6

http://www.fao.org/3/a-i3825e/i3825e01.htm
http://www.fao.org/3/a-i3825e/i3825e01.htm
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 .Forest Ecology and Management"7 " املنبثقة عن سأأأأأبع دراسأأأأأات مواضأأأأأيعية قادها خناء يف عدد خاص من جملة
وقد ُأعد هذا العدد اخلاص بالتعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي واملركز العاملي للحراجة الزراعية ومع ما جمموعه 

 وأصأدرت املنظمة أيضأا، بالتعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، دراسأة مواضأيعية خبرياا من خمتلف ألاء العامل. 54
وتعكف املنظمة، يف الوقت احلايل، على وضأأأأأأأأأأأأأأع  .8ية احلرجية يف اسأأأأأأأأأأأأأأتعادة النظم اإليكولوجيةبشأأأأأأأأأأأأأأ ن دور املوارد الوراث

 من أجل نشرها.أخرى  9اللمسات األخرية على أربع دراسات مواضيعية
 
  مهيةخطة العمل العاملية وبشأأأأأأأأأأ ن واسأأأأأأأأأأتمرت املنظمة يف بذل جهودها الرامية إىل رفع مسأأأأأأأأأأتوى الوعي الدويل ب -6

 ، نظمأأأأت م سأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأأأأة البحو  الزراعيأأأأة النا يليأأأأة للغأأأأابأأأأات2015ويف مأأأأايواأيأأأأار  احلرجيأأأأة كأأأأذلأأأأع. املوارد الوراثيأأأأة
(EMBRAPA Florestas والفاو ندوة دولية بشأأأأأ ن التكنولوجيا احليوية احلرجية ألصأأأأأحاا احليا ات الصأأأأأغرية يف مدينة )

Foz do Iguaçu يف النا يل. كما نظمت املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي والفاو حدثا جانبيا عن املوارد الوراثية احلرجية ،
وعالوة على كلع،  .2015، جبنوا أفريقيا يف سأأأأأأأبتمناأيلول ديربانيف امل  ر العاملي الرابع عشأأأأأأأر للغابات الذ  عقد يف 

درة على الصأأأأأأأأمود على بناء القوركزت   ر العاملي الرابع عشأأأأأأأأر للغابات، أثناء امل جلسأأأأأأأأة تفاعلية لتحفيز األفكار ُعقدت
، قدمت الفاو أمام االجتماع السنو  خلطة منظمة التعاون 2015ويف أكتوبراتشرين األول  بواسطة املوارد الوراثية احلرجية.

يف مدينة براغ  نظمت، و ة العمل العامليةوالتنمية يف امليدان االقتصأأأأأأأأأأأأاد  املتعلقة بالبذور والنباتات احلرجية إحاطة عن خط
وبالتعاون مع اامهورية التشأأأأيكية، حلقة عمل عن السأأأأياسأأأأات احلرجية واملوارد الوراثية احلرجية بالنسأأأأبة إىل جمموعة خمتارة 

لزراعية، ا. وباإلضافة إىل كلع، نظمت الفاو ندوة دولية بش ن التكنولوجيا احليوية من بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
ب وسأأأتواصأأأل الفاو، جنبا إىل جن ، ومشلت مواضأأأيعها أيضأأأاا املوارد الوراثية احلرجية.2016ُعقدت يف روما يف فنايراشأأأباط 
 رهنا بتوافر املوارد املالية.، الوعيمستوى من أجل رفع األنشطة مع شركائها، تنظيم هذا النوع من 

 
 إنشاء ودعم الشبكات العالمية واإلقليمية ذات الصلة

 
وقد مت إنشأأأأأأاء  .ت د  الشأأأأأأبكات اإلقليمية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية دورا مهما يف تنفيذ خطة العمل العاملية -7

هذه الشأأبكات يف أجزاء خمتلفة من العامل كمنصأأات للتعاون اإلقليمي بشأأ ن املوارد الوراثية احلرجية، وقد أسأأهمت بشأأكل  
 آسيا وايحميط . وتشمل الشبكات برنامج املوارد الوراثية احلرجية يفاحلرجية يف العامل الوراثيةحالة املوارد كبري يف التقرير عن 

 شأأأأأأأأأأأأأأبكة املوارد الوراثية احلرجية(، و EUFORGEN(، والننامج األورويب للموارد الوراثية احلرجية )APFORGENاهلادئ )
 رجيأأأأأأأة يف أفريقيأأأأأأأا جنوا الصأأأأأأأأأأأأأأحراء الكنىبرنأأأأأأأامج املوارد الوراثيأأأأأأأة احل(، و LAFORGEN)يف أمريكأأأأأأأا الالتينيأأأأأأأة 

                                        
( )وصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأول مأأأأأأفأأأأأأتأأأأأأو (. إدارة وإيأأأأأأكأأأأأأولأأأأأأوجأأأأأأيأأأأأأأأا الأأأأأأغأأأأأأأأابأأأأأأأأاتاملأأأأأأوارد الأأأأأأوراثأأأأأأيأأأأأأأأة احلأأأأأأرجأأأأأأيأأأأأأأأة يف الأأأأأأعأأأأأأأأامل: الأأأأأأتأأأأأأقأأأأأأيأأأأأأيأأأأأأم )عأأأأأأأأدد خأأأأأأأأاص عأأأأأأن   7
 333/03781127http://www.sciencedirect.com/science/journal/ 
8   4Bozzano et al. (eds) 201 االعتبأأأأأأأأارات الوراثيأأأأأأأأة يف اسأأأأأأأأأأأأأأأأتعأأأأأأأأادة النظأأأأأأأأام اإليكولوجي بأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأتخأأأأأأأأدام أنواع األشأأأأأأأأأأأأأأأأجأأأأأأأأار األصأأأأأأأأأأأأأأأأليأأأأأأأأة 
 e.pdf3938i-/a3http://www.fao.org/  
9  Graudal et al م شأأأأرات التنوع الوراثي احلرجي، التوكل وأوجه الضأأأأعف؛ ،Alfaro et al دور املوارد الوراثية احلرجية يف التكيف مع العوامل احليوية ،

، قيمة األشأأأأأأأأأأأجار واملوارد الوراثية لألشأأأأأأأأأأأجار لسأأأأأأأأأأأبل معيشأأأأأأأأأأأة اجملتمعات الريفية يف املناطق املدارية؛ Dawson et alوغري احليوية يف ظل التغري املناخي؛ 
Ratnam et alحلرجي.، آثار املمارسات اإلدارية على التنوع الوراثي ا 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/333
http://www.fao.org/3/a-i3938e.pdf
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(SAFORGEN وعالوة على كلع، يتم التعاون بشأأأأأأأأأأأأأأ ن املوارد الوراثية احلرجية على املسأأأأأأأأأأأأأأتوى اإلقليمي، ات رعاية .)
 جمموعة بلدان ايحميط اهلادئ وهيئة غابات أمريكا الالتينية والبحر الكارييب التابعة للمنظمة. 

 
 املشأأأأأأأأأأأأأأمولأأة بأأالتقرير، التعأأاون مع هأأذه الشأأأأأأأأأأأأأأبكأأات وسأأأأأأأأأأأأأأأامهأأت يف تعزيزهأأا. واصأأأأأأأأأأأأأألأأت الفأأاو، خالل الفرتة -8

دمت الفاو إسأأأأأهامات إىل حلقة عمل ةطيطية إلنشأأأأأاء مركز تدريب إقليمي بشأأأأأ ن ، ق2015ويف ديسأأأأأمناكانون األول 
حلقة العمل،  ونُظمت .برنامج املوارد الوراثية احلرجية يف آسأأأأيا وايحميط اهلادئ رعايةاملوارد الوراثية احلرجية يف الصأأأأ  ات 

يا وايحميط اهلادئ ملعاهد البحو  احلرجية، Binzhouاليت ُعقدت يف مدينة  واملنظمة ( APAFRI) من قبل رابطة آسأأأأأأأأأأأأأأ
ايل تربية األشأأأأأجار خاصأأأأأة تعمل يف جمبالتعاون مع األكادميية الصأأأأأينية للغابات وشأأأأأركة صأأأأأينية  ،الدولية للتنوع البيولوجي

، نظمت الفاو واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي حلقة عمل إقليمية 2016ي. ويف أبريلانيسأأأأأان واالسأأأأأتصأأأأأال  اإليكولوج
الكامريون. وحددت  ، يف دواال يفنامج املوارد الوراثية احلرجية يف أفريقيا جنوا الصأأأأأأأأأحراء الكنىلن  الوطني للمنسأأأأأأأأأق  

قة العمل األولويات اإلقليمية من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية يف أفريقيا جنوا الصأأأأأأأأأحراء الكنى، وأعدت أيضأأأأأأأأأاا حل
اسأأأأأرتاتيجية إقليمية هلذا الغرض. وقد مت إعداد اسأأأأأرتاتيجيات إقليمية باثلة من قبل برنامج املوارد الوراثية احلرجية يف آسأأأأأيا 

الننأامج األورويب حأد د ويف أوروبأا، . 2014راثيأة احلرجيأة يف أمريكأا الالتينيأة، يف عأام وشأأأأأأأأأأأأأأبكأة املوارد الو  وايحميط اهلأادئ،
مية لصأأأأون املوارد اسأأأأرتاتيجية إقلي ، ووضأأأأعالعامليةللموارد الوراثية احلرجية، األولويات اإلقليمية من أجل تنفيذ خطة العمل 

املية، من أجل تعزيز دورها يف عملية تنفيذ خطة العمل الع سأأأأأأتواصأأأأأأل املنظمة دعم الشأأأأأأبكات اإلقليميةو . الوراثية احلرجية
 .وكلع رهنا بتوافر املوارد املالية

 
 رهتا الرابعة،)مجاعة العمل(، يف دو  لعمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجيةامجاعة  وأوصأأأأأأأأأأأأأأت -9

ب ن تشأأأأأأجع اهليئة البلدان على أن تدعم، حسأأأأأأب االقتضأأأأأأاء، الشأأأأأأبكات اإلقليمية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية واألنواع 
 الغا ية احلرجية، وأن تساهم يف أنشطة هذه الشبكات لتوطيد التعاون اإلقليمي يف هذين اجملال . 

 
 لتنفيذ خطة العمل العالميةدعم البلدان في وضع الستراتيجيات الوطنية واإلقليمية 

 
 وضأأع خطوط توجيهية إلعداد النامج الوطنية للغابات، إىل جانب اسأأرتاتيجيات الفاوإىل  وتطلب االسأأرتاتيجية -10

و رها كما هو وتعزيز أوجه ت ،وخطط عمل إقليمية ووطنية لصأأأأأأأأون املوارد الوراثية احلرجية واسأأأأأأأأتخدامها املسأأأأأأأأتدام وتنميتها
واالسرتاتيجيات األخرى كات الصلة على غرار االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية بش ن التنوع  مناسب، مع الصكوك

  10ي.البيولوج
 

                                        
  .Report15/15-CGRFA/الوثيقة  من املرفق هاء يف ثالثاا   10
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 .11ت احلرجيةولصياغة السياسا النامج الوطنية للغاباتغري أن الفاو قد أعدت بالفعل خطوطاا توجيهية إلعداد  -11
قليمية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية قد وضأأأأأأأأأأعت بالفعل اسأأأأأأأأأأرتاتيجيات الشأأأأأأأأأأبكات اإل من عدداا وعالوة على كلع، فإن 

إقليمية. ولذلع، ينبغي أن تركز اخلطوط التوجيهية اليت سأأأأأيتم وضأأأأأعها على إعداد االسأأأأأرتاتيجيات الوطنية للموارد الوراثية 
اتيجيات مل، يتناول وضأأأأأأأأأأع االسأأأأأأأأأأرت احلرجية. وبالتايل، فإن مشأأأأأأأأأأروع املخطط الذ  أعدته الفاو لكي تنظر فيه مجاعة الع

لنامج اومن شأأأأأأأ ن اخلطوط التوجيهية املقرتحة أن تدعم إدراج املوارد الوراثية احلرجية يف  12 الوطنية للموارد الوراثية احلرجية.
 وغريها من الصكوك واالسرتاتيجيات كات الصلة.  الوطنية للغابات

 
وعية لوضع خطوط توجيهية ط مشروع الفاو إعداد إىلب ن تطلب اهليئة ابعة، ، يف دورهتا الر وأوصت مجاعة العمل -12

 املرفق ألف يف اخلطوط التوجيهية الطوعية(  اشأأأأأأأياا مع املخطط املقرت ) اسأأأأأأأرتاتيجية وطنية خاصأأأأأأأة باملوارد الوراثية احلرجية
أشأأارت مجاعة و  وصأأياغة سأأياسأأة حرجية. للغاباتوطنية ، ومع مراعاة اخلطوط التوجيهية احلالية إلعداد برامج هلذه الوثيقة
ينبغي للخطوط التوجيهية الطوعية أن تشأأأجع املشأأأاركة الكاملة ألصأأأحاا املصأأألحة واملنظمات املعنية يف إعداد العمل أنه 

ئمة وينبغي هلا أيضا أن تشدد على ضرورة أخذ السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية القا االسرتاتيجيات الوطنية وتنفيذها.
 االعتبار. إىل الظرو  الوطنية بع  إضافة

 
 دعم البلدان في تأمين التمويل الكافي والمستدام لتنفيذ خطة العمل العالمية

 
تقدمي املسأأأأأأاعدة إىل البلدان وأصأأأأأأحاا املصأأأأأألحة لتصأأأأأأميم النامج املالئمة  إىل 27األولوية االسأأأأأأرتاتيجية  تدعو -13

 لب االسأأأأأأرتاتيجيةوتط. ملصأأأأأأون املوارد الوراثية احلرجية واسأأأأأأتخدامها املسأأأأأأتدام وتنميتها، وت م  التمويل الكايف واملسأأأأأأتدا
ات ومعايري اهات املالة والسأأأأأأأياسأأأأأأأاملنظمة مجع املعلومات وصأأأأأأأيانتها واديثها بانتظام على موقعها بشأأأأأأأ ن واليات اإىل 

 .الت هل وإجراءات تقدمي مقرتحات التمويل لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها
 

برية من خارج ك  االسأأأأأأأرتاتيجية موارد يفسأأأأأأأيتطلب إنشأأأأأأأاء وتشأأأأأأأغيل بوابة موقع شأأأأأأأبكي توفر املعلومات ايحمددة و  -14
الوقت الراهن. ومع كلع، بذلت املنظمة ااهود وسأأأأأأأو  تسأأأأأأأتمر يف حشأأأأأأأد املوارد من خارج  امليزانية، ليسأأأأأأأت متوفرة يف

 امليزانية لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية. 
  

                                        
لغابات: ل، فهم النامج الوطنية 2006لننامج الفاو للغابات؛ الفاو  81. اخلطوط التوجيهية لصأأأأأأأأأأأأأأأياغة السأأأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأأأات احلرجية. الورقة 1987الفاو   11

، تطوير سأأأأأياسأأأأأة 2010لغابات؛ الفاو للغابات يف املمارسأأأأأة: طرس لتحسأأأأأ  تنفيذ النامج الوطنية ل، النامج الوطنية 2012توجيهات للممارسأأأأأ ؛ الفاو 
 . لننامج الفاو للغابات.  161حرجية فعالة: دليل. الورقة 

 .FGR-CGRFA/WG-5/16/4الوثيقة   12
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 وضع المعايير الفنية الدولية للموارد الوراثية الحرجية ودعم تنفيذها
 

 اتشر   مو  روتوكوالتوضع معايري وبتدعو إىل تطلب االسرتاتيجية إىل الفاو تعزيز التعاون مع الشركاء املعني ، و  -15
  13ر.املوارد الوراثية احلرجية، وتوصيف ورصد االجتاهات واملخاط لقوائم حصرتقنية دولية 

 
رصأأأأأأأأأأد تنفيذ خطة العمل العاملية لصأأأأأأأأأأون املوارد الوراثية احلرجية واسأأأأأأأأأأتخدامها املسأأأأأأأأأأتدام تقرت  الوثيقة املعنونة،  -16

غايات وم شأأأأأأأأأأأأرات لرصأأأأأأأأأأأأد تنفيذ خطة العمل العاملية. وعالوة على كلع، توفر الوثيقة املعلومات عن عملية ، 14وتنميتها
الرصأأأأأأد وتعرض مشأأأأأأروع جدول  م  لرصأأأأأأد تنفيذ خطة العمل العاملية. ورا أنه شب أن يكون رصأأأأأأد األنشأأأأأأطة متكامالا 

لرصأأأأأأأد ل الزم  لدو اا)التقرير الثاين(، فإن  رجية يف العاملالتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلبشأأأأأأأكل وثيق مع إعداد 
  املقرت  يشري أيضاا إىل اخلطوات الرئيسية املطلوبة إلعداد التقرير الثاين.

 
، حلقأة دراسأأأأأأأأأأأأأأيأة غري رأيأة مت خالهلأا تقأدمي أمثلأة عن القوائم الوطنيأة 2016كمأا نظمأت الفأاو، يف مأايواأيأار  -17

د الدولية كات الصأألة. وسأأتواصأأل املنظمة التعاون مع الشأأركاء املعني  يف هذا اجملال، ودعم للموارد الوراثية احلرجية، وااهو 
 املوارد الوراثية احلرجية. حصر قوائمالبلدان يف جهودها الرامية إىل اس  

 
 تنفيذ خطة العمل العالميةلتمويل الستراتيجية ا

 
لدان النامية، فر املوارد املالية اإلضأأأأأأأافية، وال سأأأأأأأيما يف البرا أن التنفيذ الفعال خلطة العمل العاملية يعتمد على توا -18

 ومن الواضأأأأأأأأأأأأأة أن هناك حاجة 15. فإن االسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية تدعو إىل تطوير اسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية للتمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية
 إىل أموال إضأأأأأافية على املسأأأأأتويات الوطنية واإلقليمية والدولية لضأأأأأمان ترمجة األولويات االسأأأأأرتاتيجية خلطة العمل العاملية

 وإن ت م  التمويل الكايف واملسأأأأتدام، ال سأأأأيما يف البلدان النامية والبلدان اليت  ر اقتصأأأأاداهتا ررحلة. إىل إجراءات بنجا 
 دعم تنفيأأذ خطأأة العمأألبأأالأأة املأأهأأات اا العأأديأأد مناهتمأأام  نظمأأةاملوقأأد اسأأأأأأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأأأأأأفأأت  .انتقأأاليأأة، أمر بأأالة األمهيأأة

  ولكن، مل يتم احلصول على أية أموال من خارج امليزانية هلذا الغرض، حىت ا ن. .العاملية
 

بناءا على الطلبات الواردة من الدول األعضاء، قدمت الفاو الدعم املايل للمشاريع امليدانية اليت تركز على املوارد و  -19
 القطرية كاتبوتضأأأأأأأأأأع امل الوراثية احلرجية، أو تشأأأأأأأأأأمل عنصأأأأأأأأأأراا منها، من خالل برنامج التعاون التق  امليداين اخلاص هبا.

 200 000رتاو  ب  ريزانية ت سأأأأأأأأأأأنت اون التق  وتنفذها، وهي تدوم عادة اإلقليمية للمنظمة هذه املشأأأأأأأأأأأاريع لننامج التعو 
دوالر أمريكي. وم خراا، مت إطالس مشأأأأأأأأأأأأأأروع للتعاون التق  يف بوروند  لتعزيز الننامج الوط  اخلاص ببذور  500 000و

                                        
 .Report15/15-CGRFA/الوثيقة  من املرفق هاء يفسادساا   13
 .CGRFA-20/17/16الوثيقة   14
 . Report15/15-CGRFA?الوثيقة  من املرفق هاء يفسادساا   15
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ويستند تطوير  .من البلدان األخرى عددتطوير مشاريع إضافية تسهم يف تنفيذ خطة العمل العاملية يف  وشر . 16األشجار
 لقطرية،اديد املوارد الوراثية احلرجية من قبل البلد على أهنا أولوية يف إطار النجمة ا إىلمثل هذه املشأأأأأأأأأأأأأأاريع للتعاون التق  

 با حيدد أولويات التنمية للتعاون ب  الفاو والدولة العضو.
 

 لوضأأأأأأع اسأأأأأأرتاتيجية  ويل بكنة، وهي الل حالياا الدرو  املسأأأأأأتفادةكما اسأأأأأأتكشأأأأأأفت الفاو اخليارات والطرس  -20
من اسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيات التمويل القائمة، على سأأأأأأأأأأأأأبيل املثال، اسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية 

وتدر  املنظمة أيضأأأأأاا  .ألغذية والزراعةصأأأأأندوس تقاسأأأأأم املنافع التابع للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لاحليوانية، و 
ر قطاع اليت تتخذ وجهة نظر أكثر مشولية يف دعم وتطويالتمويل القائمة املتعلقة بالغابات م سأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأات و خمتلف آليات 

التمويل الناشأأأأأأأئة وااديدة، اليت ميكن أن تدعم  صأأأأأأأكوك يف اسأأأأأأأتكشأأأأأأأا املنظمة  شأأأأأأأرعتالغابات. وعالوة على كلع، 
 بلدان لتعزيز إدارة املوارد الوراثية احلرجية. ال قبل ااهود املبذولة من

 
انية الفاو مواصأأأألة التما  أموال من خارج امليز  إىلب ن تطلب اهليئة  ، يف اجتماعها الرابع،لاعة العموأوصأأأأت مج -21

 .يذهافوبلورة اسرتاتيجية التمويل لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية، وتشجيع ااهات املالة على تقدمي الدعم لعملية تن
 

 وحالةتنفيذ خطة العمل العالمية  عنرصد واإلبالغ ال
 واتجاهات الموارد الوراثية الحرجية

 
رصأأأأأأأأأد تنفيذ خطة العمل العاملية لصأأأأأأأأأون املوارد الوراثية احلرجية واسأأأأأأأأأتخدامها املسأأأأأأأأأتدام تلخص الوثيقة املعنونة  -22

 ، األنشطة املتصلة بالرصد واإلبالغ عن تنفيذ خطة العمل العاملية. 17وتنميتها
 

 إدراج الموارد الوراثية الحرجية ضمن -ثالثاا 
 برنامج المنظمة الخاص بالحراجة

 
اصأأأأألت املنظمة إدراج املوارد الوراثية احلرجية ضأأأأأمن ، و 18بناءا على طلب اهليئة يف دورهتا العادية اخلامسأأأأأة عشأأأأأرة -23

ويف جمال صحة الغابات، سامهت املنظمة يف عمل الشبكات اإلقليمية املكرسة ملكافحة األنواع  .بالغاباتاخلاص برناجمها 
 ، هنغاريابودابسأأأأأأأأأأأأأأتالفاو ندوة إقليمية يف  ظمتنا 2015يف يونيواحزيران . و الغا ية اليت ت ثر يف املوارد الوراثية احلرجية

، 2016 فنايراشأأباط ويف .لبلدان أوروبا وآسأأيا الوسأأطى من أجل النهوض بتنفيذ معايري الصأأحة النباتية يف القطاع احلرجي
 شأأأأأأأأأأأأأأبكة األنواع الغا ية احلرجية  سأأأأأأأأأأأأأأيا وايحميط اهلادئ، حلقة عمل ملدة ثالثة أيام بالتعاون معنظمت املنظمة أيضأأأأأأأأأأأأأأا، 

تدريبية  حلقة عملوعقدت  ، الفلب .Clark Freeport Zone عن إدارة األنواع الغا ية احلرجية العابرة للحدود يف منطقة
                                        

 Appui à l’amélioration de la base) الزراعية يف بوروند  واحلرجيةاحلرجية  الوراثية القاعدةلتحس  الدعم املقدم : /3603TCP/BDI الوثيقة   16

génétique forestière et agroforestière au Burundi) . 
 CGRFA-20/17/16الوثيقة   17
 .Report15/15-CGRFA/الوثيقة من  48الفقرة   18
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 ،2016نيسأأأأأأأأان ايلفب أبر  ، يف بريتوريا، جنوا أفريقيااألوكاليبتو و أخرى حول ا فات احلشأأأأأأأأرية يف أشأأأأأأأأجار الصأأأأأأأأنوبر 
كة . وباإلضأأأأأافة إىل كلع، نظمت الفاو اجتماعا اسأأأأأتهالليا لشأأأأأبشأأأأأبكة األنواع الغا ية احلرجية يف أفريقيايف سأأأأأياس عمل 

 ، واجتماعاا لشأأبكة2016، يف سأأبتمناأيلول بيالرو طى يف مينسأأع، ألوروبا وآسأأيا الوسأأ ااديدية األنواع الغا ية احلرجية
كما عقدت الفاو   .2016، يف تونس، تونس، يف أكتوبراتشأأأأأأأأأأأرين األول الشأأأأأأأأأأأرس األدىن لصأأأأأأأأأأأحة الغابات واألنواع الغا ية

حلقة ة الغا ية، و ن األنواع احلرجيبالتعاون مع دائرة الغابات يف و ارة الزراعة األمريكية واألكادميية الصأأأأأأأأأأأينية للعلوم، ندوة ع
تشأأأأرين األول ، الصأأأأ ، يف أكتوبراهايكوتدريبية بشأأأأ ن اديد خنافس اللحاء وآفات النخيل ورصأأأأدها وإدارهتا، يف  عمل

2016 . 
 

ط التوجيهية اخلطو كجزء من برنامج الغابات يف األراضأأأأي ااافة اخلاص هبا، نسأأأأقت الفاو عملية قطرية إلعداد و  -24
 .سبل العيش املستدامةو  الصمودالستعادة الغابات واملناظر الطبيعية املتدهورة يف األراضي ااافة: بناء القدرة على عاملية ال

يف نوفمناتشأأأأرين  20والنسأأأأخة الفرنسأأأأية 2015يف أكتوبراتشأأأأرين األول  19ومت نشأأأأر النسأأأأخة اإللليزية للخطوط التوجيهية
نشأأأأأأأأرها، منها و ليت أدت إىل جتميع هذه اخلطوط التوجيهية والتحقق العمل واألحدا  ا حلقات. ومن خالل 2016الثاين 

 ستصال اأصحاا املصلحة لتشجيع استخدام أنواع األشجار ايحملية واملوارد الوراثية من أجل قدرات دعمت الفاو تنمية 
 استصال  األراضي ااافة اليت هتد  إىل ،21مبادرة العمل ملكافحة التصحر األراضي ااافة. وعالوة على كلع، ويف إطار

واألراضأأي املتدهورة يف أفريقيا والبحر الكارييب وايحميط اهلادئ ملعااة ا ثار االجتماعية واالقتصأأادية والبيئية الضأأارة لتدهور 
يدعم هذا العمل . و األراضأأأي والتصأأأحر، اسأأأتكشأأأفت املنظمة وشأأأركاتها سأأأبال كفيلة بتعزيز النظم الوطنية لبذور األشأأأجار

يف ينايراكانون الثاين و  ذ مبادرة اادار األخضأأأر العظيم يف أفريقيا، والتزامات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصأأأحر.تنفي
 ، نظمأأت املنظمأأة والوكأأالأأة الوطنيأأة للجأأدار األخضأأأأأأأأأأأأأأر العظيم يف نيجرييأأا حلقأأة عمأأل إقليميأأة يف أبوجأأا، نيجرييأأا،2016

، 2016راشأأأباط ويف فناي طاس السأأأتصأأأال  األراضأأأي يف أفريقيا الغربية.من أجل وضأأأع خطط مفصأأألة للجهود الواسأأأعة الن
نظمت املنظمة، بالتعاون مع معهد البحو  احلرجية يف كينيا، حلقة عمل إقليمية مشأأأأأاهبة يف نريويب، كينيا، لبلدان شأأأأأرس 

شأأأأة كيفية تلبية الطلب ة إىل مناقوباإلضأأأأاف ، رشأأأأاركة الشأأأأركاء يف املشأأأأروع يف منطقة ايحميط اهلادئ والبحر الكارييب.أفريقيا
املتزايد على مواد اإلكثار احلرجية جراء ااهود املكثفة السأأأأأأتصأأأأأأال  األراضأأأأأأي، قامت حلقات العمل هذه أيضأأأأأأا بتحليل 
القضأأأأأأأأأأأأأأايا كات الصأأأأأأأأأأأأأألة بتو يع املادة الوراثية واألنواع عن خمتلف املواقع، وكيفية التوفيق ب  احتياجات اجملتمعات ايحملية 

 اجات برامج االستصال  الواسعة النطاس.واحتي
  

                                        
19  e.pdf5036i-/a3http://www.fao.org/. 
20  f.pdf5036i-/a3http://www.fao.org/. 
21  desertification/en/-against-action/action-http://www.fao.org/in. 

http://www.fao.org/3/a-i5036e.pdf
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 التوجيهات المطلوبة –رابعاا 
 

 قد ترغب اهليئة أن تقوم را يلي:  -25
 

لتنمية وخطة ا ،مناشأأأأأأأأأدة البلدان مواصأأأأأأأأألة تنفيذ خطة العمل العاملية للمسأأأأأأأأأامهة يف: اإلدارة املسأأأأأأأأأتدامة للغابات (1)
 ؛كات الصلة املتعلقة بالغابات، حسب االقتضاءوااللتزامات الدولية األخرى ، 2030املستدامة لعام 

تشأأأأأأجع البلدان على أن تدعم، حسأأأأأأب االقتضأأأأأأاء، الشأأأأأأبكات اإلقليمية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية واألنواع  (2)
 ؛الغا ية احلرجية، وأن تساهم يف أنشطة هذه الشبكات لتوطيد التعاون اإلقليمي يف هذين اجملال 

من الفاو مواصأأألة تنسأأأيق تنفيذ خطة العمل العاملية ودعمه، بالتعاون مع الشأأأبكات اإلقليمية واملنظمات  الطلب (3)
 ؛الدولية كات الصلة

 اشأأأياا  ،خطوط توجيهية طوعية لوضأأأأع اسأأأأرتاتيجية وطنية خاصأأأأة باملوارد الوراثية احلرجية الفاو إعداد إىل الطلب (4)
 اتللغأأابأأ طنيأأةو ، ومع مراعأأاة اخلطوط التوجيهيأأة احلأأاليأأة إلعأأداد برامج لفالوارد يف املرفق أ مع املخطط املقرت 

 ؛وصياغة سياسة حرجية
تنفيذ دان يف البلالفاو مواصأأأأأأأأأأأألة التما  أموال من خارج امليزانية وبلورة اسأأأأأأأأأأأأرتاتيجية التمويل لدعم  إىل الطلبو  (5)

 .خطة العمل العاملية، وتشجيع ااهات املالة على تقدمي الدعم
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 المرفق ألف
 

 الخطوط التوجيهية الطوعية إلعداد استراتيجية وطنية للموارد الوراثية الحرجية 
 - مشروع مخطط -

 
 تمهيد

 
 مقّدمة  –لا أوّ 
 

 (املوارد الوراثية احلرجية )التعريف والقيمة واألمهية، والوضع، وما إىل كلع 

  واستخدامها املستدام وتنميتهاخطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية  

 الغايات وامل شرات اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية  

 احلاجة إىل اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية احلرجية  

 االسرتاتيجيات الوطنية باعتبارها حجر األسا  لوضع اسرتاتيجيات إقليمية للموارد الوراثية احلرجية 

 كيفية استخدامهالغرض من اخلطوط التوجيهية و ا 
 

 إعداد استراتيجية وطنية للموارد الوراثية الحرجية –ثانياا 
 

  )إنشأأأأأأأأأأاء آلية تنسأأأأأأأأأأيق على املسأأأأأأأأأأتوى الوط  )مثل برنامج وط  للموارد الوراثية احلرجية أو ترتيب باثل له
  .وربطها بالعمليات وا ليات الوطنية كات الصلة

  راثية احلرجية مع السأأأأأياسأأأأأات واالسأأأأأرتاتيجيات الوطنية كات الصأأأأألة مواءمة االسأأأأأرتاتيجية الوطنية للموارد الو
)مثل السأياسأات احلرجية الوطنية، واالسأرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واالسأرتاتيجيات 

 ر(الوطنية للتكيف مع تغري املناخ واالسرتاتيجيات الوطنية للحد من الفق

  احلرجية واسأتخدامها املسأتدام وتنميتها، فضأالا عن السأياسأات وامل سأسأات تقييم حالة صأون املوارد الوراثية
 (والقدرات كات الصلة )جتميع املعلومات والبيانات املتوافرة واليلها

 اديد غايات وطنية  

 التوص ل إىل اتفاس بش ن خارطة طريق لتحقيق الغايات  

 إعداد خطط عمل وطنية  

 إقرار االسرتاتيجية الوطنية  
 

 تنفيذ الستراتيجية الوطنية للموارد الوراثية الحرجية –ثالثاا 
 

 تعبئة املوارد  

 دور النامج الوطنية للغابات وغريها من العمليات وا ليات الوطنية كات الصلة  

 الرصد والتقييم  
 

 المالحظات الختامية  –رابعاا 
 

 المراجع والمالحق


