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 المقدمة -لا أو 
نظرررت هيئرررة املرروارد الوراثيرررة لرغذيررة والزراعرررة )اايئررة(  ل دورةرررا العاديررة الرابعرررة عشرررة املعقرررودة ل أبريل نيسررران  -1

العمرل العامليرة  خطرةباعتبارهرا   ل مشروع أولويات العمل االسرتاتيجية بشأن املوارد الوراثية احلرجية ووافقر  عليهرا 2013
منظمررة وبعررد كلررع  اعتمررد مرر  ر  1)خطررة العمررل العامليررة(. تخدامها املسررتدام وتنميتهررالصررون املرروارد الوراثيررة احلرجيررة واسرر

  ووافق  اايئرة 2013.2خطة العمل العاملية ل دورته الثامنة والثالثني املعقودة ل يونيو حزيران  (املنظمةاألغذية والزراعة )
االسرتاتيجية اخلاصة بتنفيذ خطرة العمرل   على 2015لثاين ل يناير كانون االيت انعقدت ل دورةا العادية اخلامسة عشرة 

 3)االسرتاتيجية التنفيذية(. العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها
 
تلخرررذ هرررذه الوثيقرررة األنشرررطة الررريت ا رررطلع   رررا املنظمرررة بالتعررراون مرررع لرررركائها ل إطرررار متابعرررة خطرررة العمرررل  -2

. وتشمل هذه األنشطة على وجه التحديد إعداد 2017سة عشرة للهيئة ل فرباير لباط داسمنذ الدورة العادية ال العاملية 
ثيرة احلرجيرة التقرير األول عن خطة العمل العاملية وو ع اخلطروط التوجيهيرة الطوعيرة اعرداد اسررتاتيجية وطنيرة للمروارد الورا

 العاملية. ويل لتنفيذ خطة العمل ومشروع اسرتاتيجية 
 

 متابعة خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية -ثانياا

 واستخدامها المستدام وتنميتها

 رصد تنفيذ خطة العمل العالمية

اعتمرردت اايئررة ل دورةررا العاديررة السادسررة عشرررة الاايررات وامل لرررات وأدوات التحقررق للمرروارد الوراثيررة احلرجيررة الرريت  -3
وطلبررر  اايئرررة مرررن املنظمرررة إعرررداد مشرررروع خطررروط توجيهيرررة  4كرررأدوات تقيررري  لرصرررد تنفيرررذ خطرررة العمرررل العامليرررة.سُتسرررتخدم  

 .لشربكات ااقليميررة واملنظمررات الدوليررةلرفرع التقررارير موج هررة لاعرداد التقررارير املرحليررة القطريرة باا ررافة إىل خطرروط توجيهيررة 
اللتزامرات اخلاصرة بدعرداد التقرارير القائمرة ل ملرال املروارد الوراثيرة النباتيرة ل وكذلع طلب  اايئة مرن املنظمرة ن نرز اادواجيرة ا

ع  اايئررة البلرردان علررى ولررج   5املبكررر بشررأن املرروارد الوراثيررة النباتيررة )النظررام العرراملي(. ار النظررام العرراملي للمعلومررات واانررذارإطرر
 6تقدمي تقاريرها املرحلية القطرية األوىل ل الوق  املناسز. االستعداد جلمع املعلومات والبيانات  حسز االقتضاء  لتيسري

 
  أعرررد ت املنظمرررة مشرررروع اخلطررروط التوجيهيرررة ًرررا يشرررمل اسرررتبياناا ومسررررداا للمصرررطلحات 2017ول مطلرررع عرررام  -4

العرراملي. وعلررى النحررو الفنيررة لارررد تقرردمي التقررارير املرحليررة القطريررة  مررع مراعرراة االلتزامررات اخلاصررة بدعررداد التقررارير للنظررام 

                                                      
 .Report-CGRFA/14/13من الوثيقة  52الفقرة   1
 C 2013/REPمن الوثيقة  77الفقرة   2
 .Report-CGRFA/15/15الوثيقة ب هاءاملرفق   3
 .Report-CGRFA/16/17من الوثيقة  74الفقرة   4
 http://www.fao.org/wiews/ar/ الوراثية النباتية لرغذية والزراعةالنظام العاملي للمعلومات واانذار املبكر بشأن املوارد   5
 .Report-CGRFA/16/17من الوثيقة  75الفقرة   6
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  قامرر  املنظمررة بالتشرراور مررع ماعررة العمررل وجهررات االتصررال الوطنيررة املعنيررة 2017ل مررارآ اكار  7الررذط طلبترره اايئررة
  وقررد تلق رر  ردوداا مررن االكرتونيررةبرراملوارد الوراثيررة احلرجيررة  حررول مشررروع اخلطرروط التوجيهيررة وكلررع عررن طريررق الوسررائل 

خررالل حلقررات عمررل  وعمليررة رفررع التقررارير اخلطرروط التوجيهيررة اخلاصررة بدعررداد التقررارير أيضاررا ةوعر رر  املنظمرر 8بلررداا. 11
إقليمية واجتماعات أخرى مت عقدها ل سياق برنامج املوارد الوراثية احلرجية ل اسيا واحمليط ااادئ )كرواال ملبرور  ماليزيرا  

(  2017أبريل نيسران  5)رومرا  إيطاليرا   يرةرجرد الوراثيرة احلاألورويب بشأن املواملعلومات اونظام (  2017مارآ اكار  21
العمرل  وماعرة( 2017يونيرو حزيران  2مايو أيرار إىل  30وبرنامج املوارد الوراثيرة احلرجيرة األورويب )أمسررتدام  هولنردا  مرن 

 27إىل  23املعنيرررة بررراملوارد الوراثيرررة احلرجيرررة ل هيئرررة غابرررات أمريكرررا الشرررمالية )بروفرررو  الواليرررات املتحررردة األمريكيرررة  مرررن 
 (.2017أكتوبر تشرين األول 

 
بدعوة األعضاء  9 2017مايو أيار  22امل رخة  C/CBD-7وقام  املنظمة  ًوجز الرسالة الدورية للحكومات  -5

بدمكران كران . و 2017ديسرمرب كانون األول  31التقرارير املرحليرة القطريرة عرن تنفيرذ خطرة العمرل العامليرة  لرول إىل تقدمي 
. وبارررد Open Forisلإلبررالع عرررب اانرتنرر  باسررتكمال االسررتبيان املتررا  علررى منصررة  عرررب نظررامالبلرردان رفررع التقررارير 

 حالرةعرن نقري  قائمرة األنرواع املبل ره عنهرا سرابقاا والرواردة ل التقريرر تسهيل ااجابة عرن األسرئلة املرتبطرة برأنواع ،رددة  مت ت
ل العررام مررن أجررل إلهررار التايررريات األخرررية ل التصررنيا واسررتبعاد أنررواع الشررجريات الصررارية الرريت املرروارد الوراثيررة احلرجيررة 

ثررة الرريت تشررمل  ال   ل نظررام نرروع تقريباررا 6 600تعترررب ومرروارد وراثيررة حرجيررةو إال بصررورة هامشررية. وقررد أدرجرر  القائمررة احملد 
 اابالع على اانرتن .

 
مسرتخدم  باسر جهرة اتصرال وطنيرة معنيرة براملوارد الوراثيرة احلرجيرة  90 مت تزويد  2017ول نوفمرب تشرين الثاين  -6

م  األمانرة جلهرات االتصرال ن الولوج إىل نظام اابالع على اانرتن . وخالل عملية اابرالع  قرد  وكلمة مرور لتتمكن م
جهررات  كرران بدمكررانالوطنيررة  عنررد الطلررز  الرردع  الفررل ل مررا يتعلررق باسررتخدام نظررام اابررالع عرررب اانرتنرر . وكررذلع   

ابررالع عررن طريررق إعررالم األمانررة  ررا. واعترررب االسررتبيان ل منرروكج االررواردة أنررواع إىل قائمررة األنررواع إ ررافة االتصررال الوطنيررة 
 تقرير مرحلي قطرط.بالكامل ًثابة الذط مت استكماله على اانرتن  

 
ا باا افة إىل لبكة إقليمية واحدة تقارير مرحلية قطرية  فأعد ت املنظمرة  38  قد م 2018ول أبريل نيسان  -7 بلدا

ماعرررة العمرررل الفنيرررة  علرررى لعر رررهيل األول عرررن عمليرررة تنفيرررذ خطرررة العمرررل العامليرررة األو   التقريرررراسرررتناداا إىل هرررذه التقرررارير  
. وأخرذت 2018املعقرودة ل مايو أيرار  ل دورةرا اخلامسرة احلكومية الدولية املعنية براملوارد الوراثيرة احلرجيرة )ماعرة العمرل(

را ل تنفيذ خطة العمل العاملية. وأوصر  بردعوة البلردان ماعة العمل علماا باألنشطة اليت ألري إليها وألادت بالتقد م احمل
والشررربكات ااقليميرررة واملنظمرررات الدوليرررة املعنيرررة الررريت م تقرررد م تقاريرهرررا املرحليرررة بعرررد  إىل القيرررام برررذلع ل موعرررد أقصررراه 

العامليرة العمل كذلع بعرد نسخة ،دثة للتقرير األول عن تنفيرذ خطرة العمرل  ماعة. وأوص  2018أغسطس اب  31
 على اايئة ل دورةا القادمة لكي تنظر فيه.

 
                                                      

 .Report-CGRFA/16/17من الوثيقة  75الفقرة   7
 الواليات املتحدة األمريكية.السويد  النرويج  املارب    أملانيا  فرنسا  فنلنداالدمنارك  تشيكيا  الرباايل    أسرتاليا  8
9  e.pdf555http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/News/bt 
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ا التقارير املرحلية ) 44   ملموعة من  قد م2018واعتباراا من أكتوبر تشرين األول  -8 أرمينيا  اسررتاليا  بلااريرا  بلدا
إسررواتيل  فنلنرردا  فرنسررا    إسررتونيا  ااكرروادورالرردمنارك  كرواتيررا  قررربل  التشرريع  بوركينررا فاسررو  كنرردا  لرريلي  الصررني   

مهورية كوريرا  مهوريرة الو الدميقراطيرة الشرعبية  لبنران  ليتوانيرا  يرلندا  ايطاليا  اليابان  اجورجيا  أملانيا  أيسلندا  ااند  
  اسرربانيا  السررويدالنيجررر  النرررويج  بولنرردا  سرررط النكررا    هولنرردامدغشررقر  موريتانيررا  املكسرريع  املارررب  لوكسررمبورع  

م  املنظمرة الدوليرة ومرن برني املنظمرات الدوليرة املعنيرة  قرد  (. فرانواتوو  الواليات املتحدة األمريكيرة تايالند  تركيا  سويسرا 
للتنوع البيولوجي وحدها تقريراا عن مسراااةا ل تنفيرذ خطرة العمرل العامليرة ًرا يشرمل أنشرطة الشربكات ااقليميرة الرثال  

املرروارد الوراثيررة احلرجيررة ل اسرريا واحملرريط ااررادئ  ولرربكة املرروارد الوراثيررة احلرجيررة ل أمريكررا الالتينيررة وبرنررامج املرروارد  )برنررامج
الوراثيرررة احلرجيرررة ل أفريقيرررا جنررروب الصرررحراء الكرررربى(. ووردت مسرررااات أيضررراا مرررن لررربكة رابعرررة وهررري الربنرررامج األورويب 

 للموارد الوراثية احلرجية.
 
التقريررررر األول عررررن تنفيرررررذ خطررررة العمررررل العامليرررررة لصررررون املرررروارد الوراثيرررررة احلرجيررررة واسررررتخدامها املسرررررتدام ويقررررد م  -9

باالستناد إىل التقارير املرحلية اا افية اليت مت تلق يها  معلومات مفص لة عرن التقردم الرذط أحراتره البلردان الريت  10 وتنميتها
العاملية  ويظهر هذا التقرير مسااات الشبكات ااقليمية املعنيرة براملوارد الوراثيرة رفع  تقاريرها ل ملال تنفيذ خطة العمل 

اخلطروط التوجيهيرة اعرداد التقرارير املرحليرة القطريرة   رذا التقريرر رفقراتاملاحلرجية واملنظمات الدوليرة كات الصرلة. وتعررد 
 تقارير  على حنو ما طلبته اايئة.واخلطوط التوجيهية للشبكات ااقليمية واملنظمات الدولية لرفع ال

 
يشري التقرير األويل األول عن عملية تنفيذ خطة العمل العاملية إىل أن معظ  البلدان الريت أعرد ت التقرارير  تلرع و  -10

بلررداا( فضررالا عررن برررامج أو نظرر  وطنيررة للصررون ل املوقررع الطبيعرري  44مررن بررني  32وطنيرراا للمرروارد الوراثيررة احلرجيررة ) سررجالا 
مرن برني  32بلداا على التوايل(. وباملثل   لع معظ  البلدان برناملاا وطنياا خاصاا ببذور األلرجار ) 32بلداا و 38وخارجه )

 27بلداا(. ول ما يتعلق بنطراق اليرات التنسريق الوطنيرة واالسررتاتيجيات الوطنيرة اخلاصرة براملوارد الوراثيرة احلرجيرة  أفراد  44
ا  ا بأن لديه  26تنسيق وطنية لديه فيما أفاد  الياتبوجود بلدا ل  . أمراة وطنية خاصرة براملوارد الوراثيرة احلرجيرةاسرتاتيجيبلدا

 خشرربيةلررجرة وأنررواع  1 145ملموعرره درج مررا مررا يتعلررق  الررة صررون املرروارد الوراثيررة احلرجيررة واسررتخدامها وتنميتهررا  فقررد أُ 
 أخرى ل التقارير املرحلية القطرية.

 
 توجيهية الطوعية إلعداد استراتيجية وطنية للموارد الوراثية الحرجيةالخطوط ال

طلبرر  اايئررة خررالل دورةررا األخرررية مررن املنظمررة إعررداد خطرروط توجيهيررة طوعيررة لو ررع اسرررتاتيجية وطنيررة خاصررة  -11
عرداد بررامج وطنيرة للاابرات ومرع مراعراة اخلطروط التوجيهيرة احلاليرة ا 11باملوارد الوراثية احلرجيرة   الرياا مرع املخطرط املقررت 
 12وصياغة سياسة حرجية لتفادط اادواجية العمل.

 

                                                      
 Inf.1-CGRFA/17/19/10.2.الوثيقة   10
 CGRFA-16/17/19 الوثيقةباملرفق ألا    11
 .Report-CGRFA/16/17من الوثيقة  73الفقرة   12



5 CGRFA-17/19/10.2 

 

ل مشروع اخلطوط التوجيهيرة الطوعيرة الريت أعرد ةا املنظمرة وطلبر  مرن خالل دورةا اخلامسة ونظرت ماعة العمل  -12
األمانررة دعرروة جهرررات االتصررال الوطنيرررة املعنيررة بررراملوارد الوراثيررة احلرجيررة والشررربكات ااقليميررة واملنظمرررات الدوليررة كات الصرررلة 

داد مشررروع اخلطرروط التوجيهيررة بدبررداء املالحظررات حررول مشررروع اخلطرروط التوجيهيررة الطوعيررة. وطلبرر  كررذلع مررن األمانررة إعرر
ررد مرع مراعرراة مررا ورد مرن تعليقررات  لكري تنظررر فيرره اايئرة ل دورةررا احلاليرة. وقررد تلقرر  ماعرة العمررل التعليقررات  الطوعيرة املوح 

 .وإسبانيااملكسيع و وليلي وأملانيا وااند ومدغشقر  أسرتالياو أو التعقيبات من جهات االتصال الوطنية لكل من 
 

الصررياة املنقحررة ملشرررروع اخلطرروط التوجيهيرررة الطوعيررة اعررداد اسررررتاتيجية وطنيررة للمررروارد الوثيقررة املعنونرررة  وتعرررد -13
مشروع اخلطروط التوجيهيرة لكري تنظرر فيهرا اايئرة. وترمري الصرياة املنقحرة ملشرروع اخلطروط التوجيهيرة إىل  13الوراثية احلرجية

إدمررراج املررروارد الوراثيرررة احلرجيرررة ل سرررائر الصررركوك واالسررررتاتيجيات دعررر  البلررردان ل تنفيرررذ خطرررة العمرررل العامليرررة وتشرررجيع 
 الوطنية كات الصلة.

 
 استراتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العالمية

 14نظررررت اايئرررة  ل دورةرررا األخررررية  ل التقررردم احملررررا ل بلرررورة اسررررتاتيجية التمويرررل لتنفيرررذ خطرررة العمرررل العامليرررة. -14
وطلب  اايئة من املنظمة مواصلة التماآ أموال من خارج امليزانية وبلرورة اسررتاتيجية التمويرل لردع  البلردان ل تنفيرذ خطرة 

 15.العمل العاملية  وتشجيع اجلهات املاحنة على تقدمي الدع 
 

يررة  ولكنرره م يررت  وواصررل  املنظمررة استكشرراا اهتمررام اتلررا اجلهررات املاحنررة ل دعرر  تنفيررذ خطررة العمررل العامل -15
املنظمررة قررد دعمرر  تطرروير مشرراريع تقودهررا  غررري أن   امليزانيررة اررذا الارررد بالتحديررد.حررا ا ن حشررد أط أمرروال مررن خررارج 

البلررردان مرررن لرررأما معاجلرررة مسرررائل واسرررعة النطررراق واملسرررااة ل الوقررر  نفسررره ل تنفيرررذ خطرررة العمرررل العامليرررة. ول الوقررر  
لتنفيررذ املشرراريع الرريت ميو اررا مرفررق البيئررة العامليررة والرريت ةرردا إىل تعزيررز اادارة  16لبلرردان عررد ةالررراهن  ترروفر املنظمررة الرردع  

 .الاابات واملنالر الطبيعية إىل هيئتها األصلية أو إعادةاملستدامة للاابات 
 

                                                      
 .Inf.3-CGRFA/17/19/10.2الوثيقة   13
 .CGRFA-16/17/19الوثيقة من  20-18 تاالفقر   14
 .Report-CGRFA/16/17من الوثيقة  73الفقرة   15
الطبيعيررة إىل هيئتهررا األصررلية مررن أجررل دعرر  قرردرة املنررالر الطبيعيررة وسرربل العرريأ علررى الصررمود ل مهوريررة أفريقيررا الوسررطى إعررادة الاابررات واملنررالر   16
إدارة املوارد الطبيعية (؛ 2022-2016(؛ اادارة املستدامة للاابات من أجل تعزيز قدرة الاابات على الصمود بوجه تاري املناخ ل الصني )2018-2022)

 اادارة املستدامة للمنالر الطبيعية لإلنتاج اخلشر  مرن أجرل صرون التنروع البيولروجي ل ؛(2019-2018والقائمة على اجملتمع احمللي ل فيجي ) املتكاملة
(؛ 2022-2017الدفع مقابل خدمات النظام اايكولوجي من أجرل دعر  صرون الاابرات وسربل العريأ املسرتدامة ل مواامبيرق ) ؛(2023-2019هاييت )

تعزيررز التنرروع البيولرروجي  (؛2021-2018قيمررة عاليررة ل باكسررتان )بكررس انرراه إاالررة الاابررات وترردهورها ل غابررات صررنوبر لرريلاواا الرريت يت سرر  صرروما ع
 (؛ 2022-2018وترردفقات النظررام اايكولررروجي واررزون الكربررون مرررن خررالل اادارة املسررتدامة للاابرررات وإصررال  أرا رري الاابرررات املترردهورة ل الفلبرررني )

وبرنسرري   إعررادة املنررالر الطبيعيررة إىل هيئتهررا األصررلية اتاحررة ولررائا الررنظ  اايكولوجيررة والتخفيررا مررن حرردة اثررار تاررري املنرراخ ل مهوريررة سرراو تررومي
نرررالر الطبيعيرررة وإعرررادة املدام األرا ررري تعزيرررز اادارة املسرررتدامة للاابرررات ولسرررني سررربل العررريأ مرررن خرررالل التخطررريط املتكامرررل السرررتخ(؛ 2018-2023)

 (.2023-2018اادارة املستدامة للاابات ل اجلبال ومناطق الوديان ل أوابكستان ) (؛2022-2018للاابات إىل هيئتها األصلية ل سرط النكا )
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اقرتاحرررني اثنرررني وقرررد كل رررا الصرررندوق األخضرررر للمنررراخ املنظمرررة برررددارة مشررراريعه  وقرررد  ررر  املوافقرررة مررر خراا علرررى  -16
ًررررا ل كلررررع األنشررررطة كات الصررررلة  17 ملشرررراريع الصررررندوق األخضررررر للمنرررراخ الواسررررعة النطرررراق ل السررررلفادور وبرررراراغواط

ررا ل ملرررال بالاابررات. وعررالوة علرررى كلررع  تررردع  املنظمررة حاليارر ا تطررروير مشرراريع للصرررندوق األخضررر للمنرراخ أصرررار حجما
ن الصرندوق ليرتمك   18وناو وغينيا االستوائية ومهورية الو الدميقراطية الشعبيةالتأه ز ل كل من بوركينا فاسو ومهورية الك

ا مررع تاررري املنرراخ والتخفيررا مررن حرردة اثرراره ل مررن تعزيررز مسررااة الاابررات وسررائر قطاعررات اسررتخدام األرا رري ل التكي رر
والسرررودان ل إعرررداد  السرررناالوغامبيرررا و هرررذه البلررردان. وباا رررافة إىل كلرررع  تررروف ر املنظمرررة الررردع  لكرررل مرررن تشررراد وكوبرررا 

مقرتحررات مبالررررة للصرررندوق األخضرررر للمنررراخ ًرررا يشرررمل األنشرررطة املرتبطرررة بالاابرررات والعمرررل علرررى احلرررد مرررن االنبعاثرررات 
ر وعن تدهور الاابات )املبادرة املعزاة خلفض االنبعاثات النامة عن إاالة الاابات وتردهورها؛ باا رافة النالئة عن التصح  

 ملستدامة للاابات وصون ازونات الكربون ل الاابات وتعزيزه(.إىل اادارة ا
 

الرردع  لتنفيررذ خطررة العمررل العامليرة. فترردع  املنظمررة بفضررل  ويررل األخررى ر مشرراريع وبرررامج املنظمررة وكرذلع  ترروف   -17
ل  تقوم املنظمرة بتعزيرز قردرات قتومن خالل برنامج التعاون ال 19من النرويج  إنشاء مركز لبذور ألجار الاابات ل لبنان.

ول 20معهررد البحررو  احلرجيررة ل ميامنررار ومسررااات قطاعررات الزراعررة ل خطررة العمررل الوطنيررة للتنرروع البيولرروجي ل اانررد.
الاابرات ل بوركينررا قامر  املنظمررة ولرركابها بتعزيررز الرنظ  الوطنيررة لبرذور ألررجار  21ر إطرار مبرادرة العمررل ملكافحرة التصررح  

  عقرررردت املنظمررررة ولررررركابها ل مبررررادرة العمررررل ملكافحررررة 2017فاسررررو وكينيررررا ومررررايل والنيجررررر. ول نوفمرب تشرررررين الثرررراين 
مررن أجررل تقيرري  اجلهررود املبذولررة علررى نطرراق واسررع الستصررال  األرا رري   حلقررة عمررل إقليميررة ل نيررامي  النيجررر  رالتصرح  

ا مررن بررني 12والتخطرريط اررا ل  عررالوة علررى كلررع  و  البلرردان املشرراركة ل برنررامج اجلرردار األخضررر العظرري  ل أفريقيررا. بلرردا
كمبوديررررا ولبنرررران   تررروفري الرررردع  الستصرررال  األرا رررري املتررردهورة ل 22واصرررل  اليررررة استصرررال  الاابررررات واملنرررالر الطبيعيررررة

ستكشرراا سرربل لتعزيررز إنترراج مررواد التكرراثر وتسررعى هررذه اجلهررود املتزايرردة إىل ا .وأوغنرردا وروانررداالفلبررني و وبررريو وغواتيمرراال 
 احلرجية لتحقيق أهداا اراعة األلجار الطموحة.

 
واصررل  املنظمررة بلررورة اسرررتاتيجية التمويررل لتنفيررذ خطررة العمررل العامليررة مررن خررالل مراعرراة التطررورات األخرررية ل و  -18

خلطررة األمرر  املتحرردة االسرررتاتيجية مررن  2017م ااطررار العرراملي للاابررات  مثررل اعتمرراد اجلمعيررة العامررة لرمرر  املتحرردة ل عررا

                                                      
(؛ الفقرر 2023-2018السرلفادور ) تارري املنراخ ل املمرر  اجلراا ل الرنظ  اايكولوجيرة الزراعيرة ل ل وجرهاالرتقاء بتدابري تنمية القردرة علرى الصرمود   17

 (.2023-2019وإعادة التشجري والطاقة وتاري املناخ )باراغواط( )
(؛ دعر  مشرروع  الصرندوق 2019-2018تقيي  الفرل املتاحرة لقطراع الاابرات واسرتخدام األرا ري ل بوركينرا فاسرو لردع  التكيرا مرع تارري املنراخ )  18

(؛ الررردع  التحضرررريط للهيئرررة الوطنيرررة املعي نرررة  ل غينيرررا 2019-2018لقطررراع اسرررتخدام األرا ررري والاابرررات )األخضرررر للمنررراخ للكونارررو ل ملرررال التأهرررز 
الاابررات االسرتوائية للمشراركة مرع الصرندوق األخضررر للمنراخ ل املراحرل املبكررة مرن  العمررل علرى احلرد مرن االنبعاثرات النالررئة عرن التصرحر وعرن تردهور 

خضر للمناخ جلمهوريرة الو الدميقراطيرة الشرعبية  ل ملرال التأهرز  للعمرل علرى احلرد مرن االنبعاثرات النالرئة عرن (؛ مشروع الصندوق األ2018-2019)
 (.2020-2018التصحر وعن تدهور الاابات )

 (.2018-2016إنشاء مركز لبذور ألجار الاابات ل لبنان )  19
تعزيز مسااات قطاع الزراعة والقطاعات املرتبطة  ا ل خطة العمل الوطنية للتنوع (؛ 2019-2017تعزيز قدرات معهد البحو  احلرجية ل ميامنار )  20

 (.2019-2017( وأهداا التنوع البيولوجي الوطنية )2008البيولوجي ل ااند )
21  /desertification/en-against-tion/actionac-http://www.fao.org/in 
22  mechanism/en-restoration-landscape-action/forest-http://www.fao.org/in  

http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/en/
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عالوة على كلع  أخذت املنظمة أيضاا ل و التمويل الرئيسية احلالية للاابات.  وأدوات 2030-2017أجل الاابات للفرتة 
الناميرة والبلردان االعتبار الدروآ املستفادة من اجلهود اليت بذلتها ل املا ي وتلع اليت تبذاا ل احلا رر ملسراعدة البلردان 

وتعرررد الوثيقررة  .مسررتدامإدارة الاابررات علررى حنررو  الرريت  ررر اقتصرراداةا ًرحلررة انتقاليررة علررى حشررد املرروارد املاليررة مررن أجررل
 هذه التطورات والدروآ املستفادة. 23ااطار العاملي للاابات واليات التمويل الرئيسية املرتبطة بالااباتاملعنونة 

 
  أن يرر دط إنشرراء صررندوق اسررتئماين للمنظمررة قررائ  بذاترره لتنفيررذ خطررة عتبررارات  مررن املرررج  وبنرراء علررى هررذه اال -19

العمررل العامليررة ل ملررال املرروارد الوراثيررة احلرجيررة إىل تعبئررة كميررات ،رردودة مررن املرروارد املاليررة اجلديرردة اررذا العمررل ل البلرردان 
املروارد الوراثيرة  ل ملرالستكون املشاريع القطريرة أو ااقليميرة   فبالتايل. و للمعامالت عةتكاليا مرتف وستنج  عنهالنامية  

تكرون هرذه  أالولذلع  مرن املررج   األجل وصارية من حيث امليزانية. احلرجية املمولة عرب صندوق استئماين مماثل  قصرية 
مرررن ف للاابرررات ل البلررردان الناميرررة.يرررة لسرررني إدارة املررروارد الوراثعلرررى املشررراريع قرررادرة علرررى لقيرررق ترررأثريات طويلرررة األمرررد و 

 ج الصندوق االستئماين.هإجياد مج بديل لنإكاا الضرورط 
 

 املوارد املالية بشكل فعال من حيث التكلفة لتنفيذ خطة العمل العاملية. حلشدوجيرط اقرتا  النهج التايل  -20
 

ألسباب فنية ومالية على حد سواء  يتمثل االقررتا  ل تعمري  ااجرراءات السرائدة لصرون املروارد و   أوالا  (1)
الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام ل إجراءات أوسع نطاقاا وأكثر مشوالا يدعمها مرفرق البيئرة العامليرة 

عزيرررز تنفيرررذ اادارة والصرررندوق األخضرررر للمنررراخ وسرررائر اليرررات التمويرررل املتعرررددة األطرررراا مرررن أجرررل ت
املسررتدامة للاابررات وترردابري التكيررا مررع تاررري املنرراخ والتخفيررا مررن حرردة اثرراره القائمررة علررى الاابررات. 

املتحدة بشأن التنوع البيولوجي الذط انعقد ل عام  مل  ر ألم هذا النهج مع إعالن كانكون وسيتوافق 
التنروع البيولروجي واسرتخدامه  صونتعمي   والذط حث  األطراا على تعزيز جهودها الرامية إىل 2016

املسررتدام ل اتلررا القطاعررات وعربهررا  ًررا ل كلررع الزراعررة واحلراجررة ومصررايد األ رراك وتربيررة األحيرراء 
 .املائية  والسياحة على ميع املستويات والنطاقات

ثانيارررا  وبرررالتوااط مرررع جهرررود التعمررري   سررريجرط حشرررد املررروارد املاليرررة مرررن ميرررع املصرررادر املمكنرررة ال ررراك  (2)
إجررراءات اسرررتاتيجية ل ملررال املرروارد الوراثيررة احلرجيررة  مثررل تنميررة القرردرات وبلررورة االسرررتاتيجيات الوطنيررة 

 مررع ملرراالت تتوافررقاالسرررتاتيجية أن وتعزيررز الررنظ  الوطنيررة لبررذور األلررجار مررثالا. وينبارري اررذه ااجررراءات 
األولويرررة االسررررتاتيجية األربعرررة خلطرررة العمرررل العامليررررة وأن تو رررع خصيصارررا لتلبيرررة االحتياجرررات والظررررروا 

البلردان ل  تقرودهاخلاصة ًختلرا البلردان واألقرالي . ومرن لرأن هرذا النروع مرن العمرل االسررتاتيجي الرذط 
ا مرن تأه رز البلردان وقردرةا علرى تنفيرذ مشراريع واسرعة النطراق ع أيضارملال املوارد الوراثية احلرجيرة  أن يرفر

 بالاابات. كات صلة
علررى سرربيل   مررن أجررل القائمررة وكات الصررلة بالاابرراتا  مررن الضرررورط التعرراون مررع مبررادرات التمويررل ثالثارر (3)

الردور األساسري  شرأنوالتوعيرة بالتأكيد على أاية االستثمار ل املروارد الوراثيرة احلرجيرة    احلصراملثال ال 
وينبارررري أن يشررررمل هررررذا التعرررراون تبررررادل د ل اادارة املسررررتدامة للاابررررات. الررررذط تضررررطلع برررره هررررذه املرررروار 
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املعلومات بشأن مصادر التمويل املمكنة مع ننز اادواجية اجلهود. وقد طلب  اايئة من املنظمة  كجزء 
وصررريانتها ولرررديثها بانتظرررام علرررى موقعهرررا مرررن اسررررتاتيجية تنفيرررذ خطرررة العمرررل العامليرررة  مرررع املعلومرررات 

رر ل وإجررراءات تقرردمي مقرتحررات متعلقررة االكرررتوين بشررأن واليررات اجلهررات املاحنررة والسياسررات ومعررايري التأه 
ررا  24برراملوارد الوراثيررة احلرجيررة. أنشررأ الشرربكة العامليررة سرربق و األمرر  املتحرردة املعررل بالاابررات قررد  أن منترردىًو
 أن تتعراونللاابات  ميكن للمنظمة  املستدامةدع  تنفيذ اادارة مماثل وهو رد لتيسري التمويل احلرجي لا

إتاحة املعلومات بشرأن فررل التمويرل ل ملرال املروارد العاملية لتيسري التمويل احلرجي من أجل مع الشبكة 
صرادر التمويرل  وبالتايل ننز اادواجية العمل. وباا افة إىل إتاحة املعلومات اخلاصرة ً  الوراثية احلرجية

ررر احلصررول  تشررج ع الشرربكة العامليررة لتيسررري التمويررل احلرجرري االسرررتاتيجيات الوطنيررة للتمويررل احلرجرري وتيس 
 على مصادر التمويل القائمة والنالئة.

 
اسررتناداا إىل هررذا الررنهج  أعررد ت املنظمررة مشررروعاا السرررتاتيجية التمويررل لتنفيررذ خطررة العمررل العامليررة لكرري تعر رره و  -21

ل  احلرجيرة واسررتخدامهااخلامسرة. ورح برر  ماعرة العمرل برراقرتا  تعمري  صرون املرروارد الوراثيرة  اعلرى ماعرة العمررل ل دورةر
الررريت تو رررع  ررردا تعزيرررز تنفيرررذ اادارة املسرررتدامة للاابرررات والتكيرررا مرررع تارررري املنررراخ  ااجرررراءات واألنشرررطة األكثرررر مشررروالا 

 ويل معتمدة. وطلب  ماعة العمل من األمانرة احلررل علرى أن يُردرج  رمن خالل اليات  اثاره منوالتخفيا من حدة 
الوثيقرة ااطررار اخلرال باألنشررطة اا ررافية خلفرض االنبعاثررات النامرة عررن إاالررة الاابرات وترردهورها. وطلبر  ماعررة العمررل 

ة ملشررروع اسرررتاتيجية التمويررل لكرري مررن األمانررة أن تعررد   اسررتناداا إىل التعليقررات الررواردة أثنرراء الرردورة اخلامسررة  نسررخة ،دثرر
مشررروع اسرررتاتيجية التمويررل لتنفيررذ خطررة العمررل العامليررة لصررون تعرررد الوثيقررة املعنونررة و تنظررر فيهررا اايئررة ل دورةررا احلاليررة. 

 25النسخة احملدثة ملشروع اسرتاتيجية التمويل. املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها
 

 ن والشبكات اإلقليميةأوجه التعاو 
بالتعراون مرع الشربكات ًواصرلة تنسريق ودعر  تنفيرذ خطرة العمرل العامليرة أوص  اايئة ل دورةا األخررية املنظمرة  -22

 طرط لتعزيرز دور هرذه  ااقليميرة وهريوواصرل  املنظمرة التعراون مرع الشربكات  26ااقليمية املعنية براملوارد الوراثيرة احلرجيرة.
 األخرية ل عملية تنفيذ خطة العمل العاملية  وكلع رهناا بتوافر املوارد املالية.

 
وقد ساا  املنظمة أيضاا ل حلقة العمل ااقليمية الريت نظمتهرا رابطرة اسريا واحملريط اارادط مل سسرات البحرو   -23

الرروطنيني وسررائر اخلرررباء ل برنررامج املرروارد الوراثيررة احلرجيررة ل اسرريا  احلرجيررة  واملنظمررة الدوليررة للتنرروع البيولرروجي للمنسررقني
. وقد اسرتعرد املشراركون ل حلقرة العمرل اسررتاتيجية التنفيرذ 2017واحمليط ااادئ ل كواال ملبور  ماليزيا  ل مارآ اكار 

عر رر  االسرررتاتيجية املنقحررة علررى . وقررد 2022-2018جديرردة للفرررتة  اسرررتاتيجيةااقليميررة خلطررة العمررل العامليررة وصرراغوا 
هيئة غابرات اسريا واحملريط اارادئ التابعرة للمنظمرة ل دورةرا السرابعة والعشررين الريت عقردت ل كولومبرو  سررط النكرا  ل 

                                                      
 Report-CGRFA/15/15الوثيقة با( املرفق هاء )رابعا   24
 .Inf.4-CGRFA/17/19/10.2الوثيقة   25
 .Report-CGRFA/16/17من الوثيقة  73الفقرة   26
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وقررد رح برر  هيئررة غابررات اسرريا واحملرريط ااررادئ بو ررع االسرررتاتيجية ااقليميررة لتنفيررذ خطررة  2017.27أكتوبر تشرررين األول 
مليرررة  وأوصررر  برررأن تواصرررل املنظمرررة تعاومرررا مرررع برنرررامج املررروارد الوراثيرررة احلرجيرررة ل اسررريا واحملررريط اارررادئ وسرررائر العمرررل العا

 28املبادرات كات الصلة ل ملال املوارد الوراثية احلرجية ل ااقلي .
 

حلقررة عمررل إقليميررة   سررتعقد منظمررة األغذيررة والزراعررة واملنظمررة الدوليررة للتنرروع البيولرروجي 2019ول مطلررع عررام  -24
رر وةرردا حلقررة العمررل هررذه إىل  قني الرروطنيني ل برنررامج املرروارد الوراثيررة احلرجيررة ل أفريقيررا جنرروب الصررحراء الكررربى.للمنس 

وخررالل حلقررة ة ل تنفيررذ خطررة العمررل العامليررة. اسررتعراد التقرردم احملرررا ل تنفيررذ األنشررطة ااقليميررة الرريت مررن لررأما املسرراا
ل عرام   لربنامج املوارد الوراثية احلرجية ل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى اليت عقدت ل دواال  الكرامريونالعمل السابقة 

 29جنوب الصحراء الكربى. ل أفريقيا  و ع املنس قون الوطنيون اسرتاتيجية إقليمية لتنفيذ خطة العمل العاملية 2016
 

أدرج الربنرامج األورويب للمروارد  فقردة ل أوروبا وأمريكا الشمالية. وواصل  املنظمة تعاوما مع الشبكات ااقليمي -25
م  املنظمرررة األولويرررات ااقليميرررة كات الصرررلة مرررن خطرررة العمرررل العامليرررة ل قائمرررة أعمالررره احلاليرررة. وقرررد   30الوراثيرررة احلرجيرررة

الررذط  31يئررة غابررات أمريكررا الشررماليةالعمررل املعنيررة برراملوارد الوراثي ررة احلرجي ررة التابعررة ا جلماعررةمرردخالت لالجتمرراع السررنوط 
العمررررل أن لرررردد  ماعررررة. وقررررررت 2017عقررررد ل بروفررررو  الواليررررات املتحرررردة األمريكيررررة  ل أكتوبر تشرررررين األول عررررام ان

ااقليمية ل تنفيذ  األولويات االسرتاتيجية خلطة العمل العاملية املهمة بالنسبة إىل ااقلي  وأن تعمل من أجل تعزيز املسااة
 ذه اخلطة.ه
 

 رفع مستوى الوعي وتبادل المعلومات
واصررل  املنظمررة بررذل جهودهررا الراميررة إىل رفررع مسررتوى الرروعي الرردويل وطررة العمررل العامليررة وبأايررة املرروارد الوراثيررة  -26

موعة أدوات اادارة املستدامة للاابات اليت تتي  ملرالكي الاابرات ومرديريها ملمبادرة ول إطار مشاركة املنظمة ل احلرجية. 
املصررلحة احلصررول بسررهولة علررى األدوات ودراسررات احلرراالت وغريهررا مررن املرروارد كات الصررلة الرريت تسرره ل  وسررائر أصررحاب

وإنتاج  32الوراثية احلرجية وإدارةا صون املواردلى تنفيذ اادارة املستدامة للاابات  قام  املنظمة بالرتويج حلصذ للتعل   ع
،د ثة عن تنفيذ خطرة العمرل العامليرة لالجتمراع  املنظمة معلومات  قد م  2017ول مارآ اكار  33التكاثر احلرجية. مواد

 عقد ل مدريد  إسبانيا.انط ذالذط  وله املفو ية األوروبية والGENTREE 34السنوط األول ملشروع 
 

                                                      
 .FO: APFC/2017/10الوثيقة   27
 .FO:APFC/2017/REPالوثيقة    28
29  /portfolio/forests/saforgen-https://www.bioversityinternational.org/research 
30  http://www.euforgen.org 
31  https://www.fs.fed.us/global/nafc/genetics/aboutus.htm 
32  knowledge/en-resources/basic-genetic-management/toolbox/modules/forest-forest-http://www.fao.org/sustainable  
33  knowledge/en-material/basic-reproductive-management/toolbox/modules/forest-forest-http://www.fao.org/sustainable  
34  /uh2020.e-http://www.gentree 

https://www.bioversityinternational.org/research-portfolio/forests/saforgen/
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وأفريقيررا  35اجتماعررات إقليميررة حررول التكنولوجيررات البيولوجيررة الزراعيررة ل اسرريا واحملرريط ااررادئوعقرردت املنظمررة  -27
. وخرالل هرذه االجتماعرات ااقليميرة  مت عررد ومناقشرة أوجره تطبيرق التكنولوجيرا 2017عام  36جنوب الصحراء الكربى

ول إطرار االجتمراع اقلري  اسريا واحملريط اارادئ   البيولوجية ل قطاع الاابرات لصرون املروارد الوراثيرة احلرجيرة واسرتخدامها.
 أصدرت املنظمة لريط فيديو حول استخدام اراعة األنسجة ل نشر اراعة األلجار ل تايالند.

 
تنظرري  جلسررة حرول املرروارد الوراثيرة احلرجيررة خررالل  إطرار   قرردم  املنظمرة مسررااات ل2017ول سربتمرب أيلول  -28

  الررذط عقرررد ل فريبررورع  أملانيرررا. لعشرررين بعرررد املائررة لاللرراد الررردويل ملنظمررات البحرررو  احلرجيررةمرر  ر الررذكرى اخلامسرررة وا
 السرنوط خلطرةعالوة على كلرع  قردم  املنظمرة معلومرات ،د ثرة عرن عمليرة رصرد تنفيرذ خطرة العمرل العامليرة لالجتمراع و 

منظمررة التعرراون والتنميررة ل امليرردان االقتصررادط املتعلقررة بالبررذور والنباتررات احلرجيررة الررذط عقررد ل كوبنهرراغن  الرردمنارك ل 
 .2017أكتوبر تشرين األول 

 
 ل 37مناخيراا وأصدرت املنظمة كمسااة إ افية ل إطار تبادل املعلومات  الطبعة الثانية من دليل الزراعة الذكيرة  -29

. وتتضررم ن هرررذه النسرررخة فصررالا عرررن إدارة املررروارد الوراثيررة احلرجيرررة كجرررزء مررن الوحررردة اخلاصرررة 2017تشرررين الثررراين نوفمرب 
 وارد الوراثية لرغذية والزراعة.بامل
 

لعرر  جلنررة الاابررات التابعررة للمنظمررة خررالل دورةررا الرابعررة والعشرررين علررى القرررارات   اط  2018ول يونيررو حزيران  -30
التقريرر الثراين حلالرة املروارد الوراثيرة عرن أنشرطة ماعرة العمرل. ورح بر  اللجنرة بدعرداد  درة عرن اايئرة فضرالا كات الصلة الصا
وناقشر  اللجنرة دور التنروع    وأثن  على العمل الذط تقوم بره ماعرة العمرل.2023املتوقع صدوره عام  احلرجية ل العام

وعالوة على كلرع  طلبر  مرن  تعزيز تنفيذ خطة العمل العاملية.البيولوجي ل قطاع الاابات  ودع  البلدان األعضاء إىل 
التقرردم احملرررا ل  بصررورة منتظمررة إىل اللجنررة بشررأنالتقررارير رفررع   و مواصررلة تنسرريق ودعرر  تنفيررذ خطررة العمررل العامليررةاملنظمررة 
 .خلطةهذه ا تنفيذ
 

 المطلوبة التوجيهات -ثالثاا
 قد ترغز اايئة ل القيام ًا يلي: -31
 

 األخذ علماا بالتقرير األول عن تنفيذ خطة العمل العاملية؛ (1)
دعرروة البلرردان إىل مواصررلة تنفيررذ خطررة العمررل العامليررة  وتشررجيعها علررى معاجلررة نتررائج التقريررر األول عررن و  (2)

 االقتضاء؛تنفيذ خطة العمل العاملية  حسز 
النظررر ل الصررياة املنقحررة ملشررروع اخلطرروط التوجيهيررة الطوعيررة اعررداد اسرررتاتيجية وطنيررة للمرروارد الوراثيررة و  (3)

 باية اعتمادها؛ CGRFA-17/19/10.2/Inf.3ل الوثيقة  الوارداحلرجية  على النحو 

                                                      
35  events/en/c/1440-http://www.fao.org/asiapacific/events/detail  
36  events/en/c/1035227-http://www.fao.org/africa/events/detail  
37  /sourcebook/ar-agriculture-smart-http://www.fao.org/climate 

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/ar/
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-CGRFAوارد ل الوثيقرة النظر ل مشروع اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العامليرة علرى النحرو الرو  (4)

17/19/10.2/Inf.4 باية اعتماده؛ 
تعمرررري  ااجررررراءات السررررائدة لصررررون املرررروارد الوراثيررررة احلرجيررررة ل العمررررل بنشرررراط لتشررررجيع البلرررردان علررررى و  (5)

إجررراءات أوسررع نطاقاررا وأكثررر مشرروالا مررن أجررل تعزيررز تنفيررذ اادارة املسررتدامة للاابررات وترردابري التكيررا مررع 
جررراءات ايررا مررن حرردة اثرراره القائمررة علررى الاابررات  فضررالا عررن لديررد االحتياجررات تاررري املنرراخ والتخف

 ملال املوارد الوراثية احلرجية؛ ،ددة واسرتاتيجية ل

تنسريق ودعرر  تنفيررذ خطررة العمررل العامليرة  بالتعرراون مررع الشرربكات ااقليميررة  ًواصررلةالطلرز مررن املنظمررة و  (6)
 ظمات الدولية كات الصلة؛املعنية باملوارد الوراثية احلرجية واملن

 وتشجيع اجلهات املاحنة على دع  تنفيذ خطة العمل العاملية واسرتاتيجية  ويلها؛ (7)


