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أول -مقدمة
ً
نظرت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) ،يف دورهتا العادية الرابعة عشرة اليت ُعقدت يف أبريل/نيسان
-1
 ،2013يف مشروع أولويات العمل االسرتاتيجية بشأن املوارد الوراثية احلرجية ووافقت عليها باعتبارها خطة العمل العاملية
لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها (خطة العمل العاملية) .1وبعد ذلك ،اعتمد مؤمتر املنظمة خطة
العمل العاملية يف دورته الثامنة والثالثني اليت ُعقدت يف يونيو/حزيران  .22013واتفقت اهليئة ،يف دورهتا العادية اخلامسة
عشرة اليت ُعقدت يف يناير/كانون الثاين  ،2015على اسرتاتيجية تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية
واستخدامها املستدام وتنميتها (االسرتاتيجية).3
وتلخص هذه الوثيقة األنشطة اليت أجرهتا املنظمة بالتعاون مع شركائها يف إطار متابعة خطة العمل العاملية منذ
-2
ّ
انعقاد الدورة الرابعة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية (جمموعة العمل) يف مايو/أيار
 .2016وتشمل هذه األنشطة بصورة خاصة ،إعداد التقرير التمهيدي األول بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية ،ووضع
مشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية إلعداد اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية احلرجية ،ومشروع اسرتاتيجية متويل لتنفيذ خطة
العمل العاملية.

ثانيًا -متابعة خطة العمل العالمية
( أ)

رصد تنفيذ خطة العمل العالمية

اعتمدت اهليئة ،يف دورهتا العادية السادسة عشرة ،غايات ومؤشرات وأدوات حتقق متصلة باملوارد الوراثية احلرجية
-3
ميكن استخدامها كأدوات تقييم لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية ،ورصد اجلدول الزمين .4وطلبت اهليئة إىل املنظمة إعداد
مشروع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير املرحلية القطرية ،إضافةً إىل خطوط توجيهية لرفع التقارير للشبكات اإلقليمية
أيضا إىل املنظمة تفادي اإلزدواجية مع االلتزامات احلالية لرفع التقارير للموارد الوراثية النباتية
واملنظمات الدولية .وطلبت ً
5
أيضا البلدان على حتضري
وشجعت اهليئة ً
يف إطار النظام العاملى للمعلومات واالنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية ّ .
نفسها جلمع البيانات واملعلومات ،حسبما هو مالئم ،لتسهيل عملية تقدمي تقاريرها املرحلية األوىل يف الوقت احملدد.6
ويف بداية عام  ،2017أع ّدت املنظمة مشروع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير ،مبا يف ذلك استمارة ومسرد
-4
للمصطلحات الفنية ،لتقدمي التقارير املرحلية القطرية ،مع األخذ باالعتبار التزامات رفع التقارير للنظام العاملي للمعلومات
 1الفقرة  52من الوثيقة .CGRFA-14/13/Report
 2الفقرة  77من الوثيقة .C 2013/REP
 3املرفق هاء من الوثيقة .CGRFA-15/15/Report
 4الفقرة  74من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
 5النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةhttp://www.fao.org/wiews/ar/ ،
 6الفقرة  75من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
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واإلنذار املبكر .وبناءً على طلب اهليئة ،7تشاورت املنظمة يف مارس/آذار  2017مع جمموعة العمل وجهات االتصال
الوطنية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية ،عرب الوسائل اإللكرتونية حول مشروع خطوط توجيهية إلعداد التقارير ،وتل ّقت
8
أيضا هذه اخلطوط التوجيهية وعملية رفع التقارير خالل حلقات العمل اإلقليمية
تعليقات من ً 11
بلدا  .وعرضت املنظمة ً
وغريها من االجتماعات اليت نظمت يف سياق برنامج املوارد الوراثية احلرجية آلسيا واحمليط اهلادئ (كواالملبور ،ماليزيا،
 21مارس/آذار  ،)2017ونظام املعلومات األورويب بشأن املوارد الوراثية احلرجية (روما ،إيطاليا 5،أبريل/نيسان ،)2017
والربنامج األورويب للموارد الوراثية احلرجية (أمسرتدام ،هولندا 30 ،مايو/أيار 2 -يونيو/حزيران  )2017وجمموعة العمل املعنية
باملوارد الوراثية احلرجية والتابعة هليئة غابات أمريكا الشمالية (بروفو ،الواليات املتحدة األمريكية 27-23 ،أكتوبر/تشرين
األول .)2017
ومبوجب منشور دوري للحكومات  C/CBD-7يف  22مايو/أيار  ،92017دعت املنظمة البلدان األعضاء إىل
-5
تقدمي تقاريرها املرحلية القطرية بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية يف  31ديسمرب/كانون األول  .2017وبإمكان البلدان رفع
خمصص هلذه الغاية عرب استكمال االستمارة املتاحة إلكرتونيًا على منصة .Open Foris
تقاريرها من خالل نظام إلكرتوين ّ
وهبدف تسهيل اإلجابة على األسئلة اخلاصة باألنواع ،متّت مراجعة قائمة األنواع اليت كانت البلدان قد ق ّدمتها ساب ًقا حلالة
املوارد الوراثية احلرجية يف العامل ،حبيث تعكس التغيريات األخرية يف التصنيف ويتم استبعاد أنواع الشجريات اليت ميكن
ودجمت القائمة احمل ّدثة ،اليت تضم حوايل  6 600نوع ،يف النظام
اعتبارها بشكل هامشي فقط "موارد وراثية حرجية"ُ .
اإللكرتوين لرفع التقارير.
سر للدخول إىل
-6
ويف نوفمرب/تشرين الثاين  ،2017أُعطيت  90من جهات االتصال الوطنية اسم مستخدم وكلمة ّ
السر بعد دخوهلا النظام للمرة األوىل ،كما أنه كان
النظام اإللكرتوين لرفع التقارير .وكان بإمكان هذه اجلهات تغيري كلمة ّ
ميكنها الدخول فقط إىل منوذج رفع التقارير اخلاصة ببلدها .وخالل عملية رفع التقارير ،وفّرت األمانة ،حسب الطلب،
الدعم الفين جلهات االتصال الوطنية بشأن استخدام النظام اإللكرتوين لرفع التقارير .كذلك ،كانت هذه اجلهات قادرة
على إضافة أنواع إىل القائمة ذات الصلة يف منوذج رفع التقارير من خالل إبالغ األمانة بذلك.
بلدا
-7
واعتُربت االستمارة اإللكرتونية املعبأة مبثابة التقرير املرحلي القطري .ويف أبريل/نيسان  ،2018كان إمجايل ً 38
قد ق ّدم تقريره املرحلي (أرمينيا وأسرتاليا وإستونيا وإكوادور وأملانيا وآيرلندا وإيسلندا وبلغاريا وبوركينا فاسو وبولندا وتايلند
وتشيكيا ومجهورية كوريا ومجهورية الو الدميوقراطية الشعبية وجورجيا والدامنرك وسري النكا وسوازيلند والسويد وسويسرا
وشيلي وفانواتو وفرنسا وفنلندا وقربص وكرواتيا وكندا ولبنان ولكسمربغ وليتوانيا ومدغشقر واملغرب واملكسيك وموريتانيا
والنرويج واهلند والواليات املتحدة األمريكية واليابان) .وكانت أربعة بلدان أخرى (الربازيل وتركيا والصني والنيجر) ما زالت
أيضا تقريره املرحلي.
يف طور استكمال االستمارة .كما كان الربنامج األورويب للموارد الوراثية احلرجية قد قّدم ً

 7الفقرة  75من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
 8أسرتاليا وأملانيا والربازيل وتشيكيا والدامنرك والسويد وفرنسا وفنلندا واملغرب والنرويج والواليات املتحدة األمريكية.
9

http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/News/bt555e.pdf
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 -8وباالستناد إىل البيانات واملعلومات املق ّدمة ،توفّر وثيقة التقرير التمهيدي األول عن تنفيذ خطة العمل العاملية
لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها (الوثيقة  )CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.3معلومات
تفصيلية عن التقدم الذي أحرزته البلدان اليت رفعت تقاريرها على صعيد تنفيذ خطة العمل العاملية ،وتعكس مسامهات
الشبكات اإلقليمية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية ذات الصلة.

ويشري التقرير التمهيدي األول بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية إىل أن معظم البلدان اليت ق ّدمت تقاريرها لديها
-9
فضال عن برامج الصون الوطنية يف املوقع وخارج املوقع
بلدا)ً ،
قائمة جرد وطنية باملوارد الوراثية احلرجية ( 27من أصل ً 38
بلدا على التوايل) .كذلك ،يوجد يف معظم البلدان برنامج وطين لبذور األشجار ( 28من
أو النُظم ذات الصلة ( 33وً 29
بلدا) .ويف ما يتعلق بآليات التنسيق الوطنية واالسرتاتيجيات الوطنية للموارد الوراثية احلرجية ،أفاد  15من أصل
أصل ً 38
بلدا على التوايل بعدم وجودهاّ .أما بالنسبة إىل األسئلة املتعلقة حبالة صون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها وتنميتها،
ً 17
فقد حتدثت التقارير املرحلية عن متوسط  47شجرة وغريها من األنواع اخلشبية األخرى حبسب البلد.

(ب) الخطوط التوجيهية الطوعية إلعداد الستراتيجية الوطنية للموارد الوراثية الحرجية
 -10طلبت اهليئة إىل املنظمة ،يف دورهتا األخرية ،إعداد مش ـ ـ ـ ــروع خطوط توجيهية طوعية لوض ـ ـ ـ ــع اس ـ ـ ـ ـرتاتيجية وطنية
خاص ـ ـ ـ ــة باملوارد الوراثية احلرجية ،متاش ـ ـ ـ ــيًا مع املخطط املقرتح 10ومع مراعاة اخلطوط التوجيهية احلالية إلعداد برامج حرجية
11
ض ـ ـا
وطنية وص ــياغة س ــياس ــة حرجية لتفادي ازدواجية العمل  .ولدى إعداد مش ــروع اخلطوط التوجيهية ،نظرت املنظمة أي ً
يف التوجيهات اليت وفّرهتا جمموعة العمل يف دورهتا األخرية.
 -11وتعرض الوثيقة بعنوان مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع اخلطوط التوجيهية إلعداد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية احلرجية (الوثيقة
 )CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.4مشـ ـ ــروع اخلطوط التوجيهية لتسـ ـ ــتعرضـ ـ ــها جمموعة العمل .ويرمي مشـ ـ ــروع اخلطوط
التوجيهية إىل دعم البلدان يف جمال تنفيذ خطة العمل العاملية ،وتعزيز دمج املوارد الوراثية احلرجية يف صكوك واسرتاتيجيات
وطنية أخرى ذات الصـ ــلة .وإن اس ـ ـرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية احلرجية هي خارطة طريق وخطة عمل هتدف إىل صـ ــون
املوارد الوراثية احلرجية واسـ ـ ـ ــتخدامها املسـ ـ ـ ــتدام وتنميتها على املسـ ـ ـ ــتوى الوطين (أو الوطين الفرعي) .وجيب أن ترتكز على
احلالة الوطنية للموارد الوراثية احلرجية ومستوى إدارهتا احلايل ،وأن حت ّدد أهداف حمددة زمنيًا لصون هذه املوارد واستخدامها
املس ـ ـ ـ ــتدام وتنميتها .وجيب أن يُنظر إىل االس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية الوطنية للموارد الوراثية احلرجية وتنفيذها على أسا عملية مس ـ ـ ـ ــتمرة
مثال) ،حسب االقتضاء .وإىل جانب
تشمل رصد التق ّدم احملرز يف حتقيق الغايات ومراجعة االسرتاتيجية (كل  10سنوات ً
يتعني على االس ـرتاتيجية الوطنية للموارد الوراثية احلرجية أن حتدد األولويات لتحســني إدارة هذه املوارد واألنشــطة
الغاياتّ ،
فضال عن توضي املسؤوليات وتعبئة املوارد الالزمة لتنفيذها .ويشرح مشروع اخلطوط التوجيهية اخلطوات اليت
ذات الصلةً ،
ميكن اتباعها لدى إعداد االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية الوطنية للموارد الوراثية النباتية واخليارات املتاحة لدمج هذه االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية مع
اسرتاتيجيات وطنية أخرى ذات الصلة.
 10املرفق ألف من الوثيقة .CGRFA-16/17/19
 11الفقرة  73من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
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(ج)

استراتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العالمية

 -12ونظرت اهليئة ،يف دورهتا األخرية ،يف التقدم احملرز على ص ـ ـ ـ ــعيد وض ـ ـ ـ ــع اس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل
العاملية .12وطلبت إىل املنظمة مواص ـ ـ ــلة التماس أموال من خارج امليزانية وبلورة اسـ ـ ـ ـرتاتيجية التمويل لدعم البلدان يف تنفيذ
خطة العمل العاملية ،وتشجيع اجلهات املاحنة على تقدمي الدعم .13
.

 -13واسـ ــتمرت املنظمة يف اسـ ــتكشـ ــاف اهتمام خمتلف املاحنني لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية ولكن مل ُحتشـ ــد ح
ص ـ ـا هلذه الغاية .غري أن املنظمة دعمت وضـ ــع مشـ ــاريع عديدة جلمع أموال من خارج
اليوم موارد من خارج امليزانية خصـ ــي ً
امليزانية من املتوقع أن تسـ ـ ـ ـ ــاهم يف تنفيذ خطة العمل العاملية ،مع معاجلة مواضـ ـ ـ ـ ــيع أوسـ ـ ـ ـ ــع نطاقًا يف الوقت ذاته .كما أن
املش ــاريع اجلارية أو املقبلة ،مبا يف ذلك يف أوزبكس ــتان وباكس ــتان ومجهورية أفريقيا الوس ــطى وس ــاو تومي وبرنس ــيي وس ــري
النكــا والفلبني وفيجي وموزامبيق وهــاييت ،14ترمي إىل تعزيز اإلدارة املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامــة للغــابــات أو دعم ترميم الغــابــات واملنــا ر
كال من بوركينا فاس ـ ـ ـ ـ ــو وتش ـ ـ ـ ـ ــاد
الطبيعية بدعم يف التمويل من مرفق البيئة العاملية .عالوًة على ذلك ،تدعم املنظمة حاليًا ً
والسـ ــنغال والسـ ــودان والكونغو يف وضـ ــع اقرتاحات مشـ ــاريع لصـ ــندوق املناخ األخضـ ــر من أجل زيادة مسـ ــامهات الغابات
وقطاعات أخرى معنية باستخدام األراضي يف التكيّف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره.
 -14ويلقى تنفيذ خطة العمل العاملية الدعم من العديد من املش ـ ـ ــاريع والربامج اجلارية يف املنظمة .وبفض ـ ـ ــل أموال من
النرويج ،تدعم املنظمة إنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مركز وطين لبذور أش ـ ـ ـ ـ ـ ــجار الغابات يف لبنان .15كذلك ،تقوم املنظمة ،من خالل برنامج
التعاون التقين اخلاص هبا ،بتعزيز قدرات معهد البحوث احلرجية يف ميامنار ومسـ ـ ــامهات القطاعات الزراعية يف خطة العمل
17
16
عززت املنظمة وش ـ ـ ـ ـ ــركا ها النظم
ـحر ّ ،
الوطنية للتنوع البيولوجي يف اهلند  .ويف إطار مبادرة العمل على مكافحة التص ـ ـ ـ ـ ـ ّ
 12الفقرات  20-18من الوثيقة .CGRFA-16/17/19
 13الفقرة  73من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
 14ترميم الغابات واملنا ر الطبيعية لدعم قدرة املنا ر الطبيعية وس ـ ـ ـ ـ ــبل العيد على الص ـ ـ ـ ــمود يف مجهورية أفريقيا الوسـ ـ ـ ــطى ( GCP/CAF/002/GFF,
) 2018-2022؛ اإلدارة املتكاملة واملس ـ ـ ـ ــتندة إىل اجملتمعات احمللية للموارد الطبيعية يف فيجي ()2019-2018 ،GCP/FIJ/008/GFF؛ اإلدارة املس ـ ـ ــتدامة
للمش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهد الطبيعية إلنتاج األخش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون التنوع البيولوجي يف هاييت ()2023-2019 ،GCP/HAI/036/GFF؛ الدفع مقابل خدمات النظام
اإليكولوجي لدعم صـ ـ ــون الغابات وسـ ـ ــبل العيد املسـ ـ ــتدامة يف موزامبيق ()2022-2017 ،GCP/MOZ/117/GFF؛ عكس اجتاه إزالة الغابات وتدهور
التنوع البيولوجي ،وتدفقات النظام
قيمة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــون العالية لغابات أش ـ ـ ـ ـ ـ ــجار الص ـ ـ ـ ـ ـ ــنوبر يف باكس ـ ـ ـ ـ ـ ــتان ()2021-2018 ،GCP/PAK/091/GFF؛ تعزيز ّ
اإليكولوجي ،وأرص ـ ـ ـ ــدة الكربون من خالل اإلدارة املس ـ ـ ـ ــتدامة للغابات وترميم األراض ـ ـ ـ ــي احلرجية املتدهورة يف الفلبني (-2018 ،GCP/PHI/065/GFF
)2022؛ ترميم املنا ر الطبيعية لو يفية النظام اإليكولوجي والتخفيف من آثار تغري املناخ يف مجهورية س ـ ـ ــاو تومي وبرنس ـ ـ ــيي (،GCP/STP/022/GFF
) 2023-2018؛ تعزيز اإلدارة املســتدامة للغابات وحتســني ســبل العيد من خالل التخطيط املتكامل الســتخدام األراضــي وترميم املنا ر الطبيعية احلرجية
يف سري النكا ()2022-2018 ،GCP/SRL/074/GFF؛ اإلدارة املستدامة للغابات يف مناطق اجلبال واألودية يف أوزبكستان (،GCP/UZB/004/GFF
.)2023-2018
 15إنشاء مركز وطين لبذور أشجار الغابات يف لبنان ()2018-2016 ،GCP/LEB/026/NOR
 16تعزيز قدرات معهد البحوث احلرجية ،ميامنار ()2019-2017 ،TCP/MYA/3607؛ تعزيز الزراعة ومسامهات القطاع ذو الصلة يف خطة العمل
الوطنية للتنوع البيولوجي يف اهلند لعام  2008والغايات الوطنية للتنوع البيولوجي ()2019-2017 ،TCP/IND/3604
17

http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/en/

CGRFA/WG-FGR-5/18/2

6

ا لوطنية لبذور األشـ ـ ـ ــجار يف بوركينا فاسـ ـ ـ ــو ،وكينيا ،ومايل والنيجر .ويف نوفمرب/تش ـ ـ ـ ـرين الثاين  ،2017نظّمت املنظمة مع
ـحر حلقة عمل إقليمية يف نيامي ،النيجر لتقييم جهود الرتميم على نطاق
ش ـ ـ ـ ــركائها يف مبادرة العمل على مكافحة التص ـ ـ ـ ـ ّ
بلدا يف برنامج أفريقيا اخلاص باجلدار األخضــر العظيم .عالوة على ذلك ،واصــلت آلية ترميم
واســع والتخطيط هلا يف ً 12
الغابات واملنا ر الطبيعية 18دعم عملية ترميم األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي املتدهورة يف أوغندا وبريو ورواندا وغواتيماال والفلبني وكمبوديا
ـبال لتعزيز إنتاج مواد تكاثر األش ـ ـ ــجار مبا يس ـ ـ ــتجيب إىل الغايات
ولبنان .وتس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــف هذه اجلهود على حنو متزايد س ـ ـ ـ ً
الطموحة لغرس األشجار.
 -15كما واصلت املنظمة عملية وضع اسرتاتيجية متويل لتنفيذ خطة العمل العاملية من خالل حتليل الدروس املستمدة
من اسرتاتيجيات التمويل القائمة لتنفيذ خطط العمل العاملية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية والنباتية .ويف هذا السياق،
نظرت املنظمة يف التطورات األخرية احلاصلة يف اإلطار العاملي للغابات ،من قبيل اعتماد اخلطة االسرتاتيجية للغابات لألمم
املتحدة للفرتة  2030-2017من جانب اجلمعية العام لألمم املتحدة يف عام  ،2017واألدوات الرئيسية القائمة لتمويل
الغابات.

 -16ويُعرض مشروع اسرتاتيجية التمويل يف الوثيقة بعنوان مشروع اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية بشأن
صون املوارد الوراثية النباتية ،واستخدامها املستدام وتنميتها (الوثيقة  )CGRFA/WG-FGR-5/18/Inf.5حبيث تستعرضها
أيضا بعض الدروس املستمدة من تنفيذ اسرتاتيجيات التمويل القائمة اليت تدعم صون املوارد
جمموعة العمل .وتعرض الوثيقة ً
الوراثية احليوانية والنباتية ،واستخدامها املستدام وتنميتها ،كما توفّر معلومات عامة عن التطورات األخرية احلاصلة يف اإلطار
العاملي للغابات.

-17

ويُقرتح النهج التايل حلشد املوارد املالية من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية:
أوال ،وألسباب فنية ومالية ،يقضي االقرتاح بدمج اإلجراءات يف جمال صون واستخدام املوارد الوراثية
(ً )1
احلرجية ضمن إجراءات أوسع نطاقًا وأكثر مشولية يتم وضعها لتعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة للغابات ،والتخفيف
من آثار تغري املناخ عرب تدابري مستندة إىل الغابات .ويتماشى هذا النهج مع إعالن كانكون  2016الصادر
حيث األطراف على تعزيز جهودها لدمج صون التنوع
عن مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي ،والذي ّ
البيولوجي واستخدامه املستدام داخل قطاعات خمتلفة وبني هذه القطاعات ،مبا يف ذلك الزراعة ،والغابات،
ومصايد األمساك ،وتربية األحياء املائية والسياحة على كافة املستويات والنطاقات.
( )2وثانيًا ،ومبوازاة جهود الدمج ،يُقرتح تعبئة املوارد املالية الختاذ إجراءات اسرتاتيجية بشأن املوارد الوراثية
احلرجية ،مبا يف ذلك بناء القدرات ،وبلورة اسرتاتيجيات وطنية ،وتعزيز النظم الوطنية لبذور األشجار .وينبغي
أن تتفق اإلجراءات االسرتاتيجية مع خطة العمل العاملية وأن تُكيّف حبيث تستجيب إىل االحتياجات والظروف
اخلاصة ملختلف البلدان واألقاليم.
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( )3وثالثًا ،يُقرتح التعاون مع املبادرات ذات الص ـ ـ ـ ــلة اجلارية لتمويل الغابات من أجل التش ـ ـ ـ ــديد على أمهية
االس ــتثمار يف املوارد الوراثية احلرجية ،والتوعية إزاء الدور األس ــاس ــي هلذه املوارد يف اإلدارة املس ــتدامة للغابات،
من بني أهداف أخرى .ومن ش ـ ـ ــأن هذا التعاون أن يش ـ ـ ــمل تبادل املعلومات حول مص ـ ـ ــادر متويل كنة مع
تفادي االزدواجية يف اجلهود .ويف إطار اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية تنفيذ خطة العمل العاملية ،طلبت اهليئة إىل املنظمة أن
جتمع ،وحتفظ وحت ّدث بصورة منتظمة على موقعها اإللكرتوين املعلومات املتعلقة بواليات املاحنني ،وسياساهتم
ومعايري األهلية واإلجراءات اليت يعتمدوسا لتقدمي االقرتاحات بش ــأن مش ــاريع تتعلق باملوارد الوراثية احلرجية.19
ومبا أن منتدى األمم املتحدة املعىن بالغابات قد أنشـ ــأ أصـ ـ ًـال الشـ ــبكة العاملية لتيسـ ــري التمويل احلرجي لغرض
اثل من أجل دعم تنفيذ اإلدارة املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة للغابات ،بإمكان املنظمة التعاون مع هذه الش ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة إلتاحة
املعلومات بشــأن فرص التمويل املتاحة للموارد الوراثية احلرجية ،وبالتايل تفادي االزدواجية يف اجلهود .وإضــافةً
ضـ ـا على الرتويج لوض ــع اسـ ـرتاتيجيات
إىل إتاحة املعلومات بش ــأن مص ــادر التمويل املتاحة ،تعمل الش ــبكة أي ً
وطنية لتمويل الغابات وتيسري الوصول إىل مصادر متويل قائمة وناشئة.

(د)

التعاون اإلقليمي والشبكات اإلقليمية

 -18طلبت اهليئة إىل املنظمة ،يف دورهتا األخرية ،مواص ـ ـ ـ ـ ــلة تنس ـ ـ ـ ـ ــيق تنفيذ خطة العمل العاملية ودعمها ،بالتعاون مع
الش ــبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية ذات الص ــلة .20وواص ــلت املنظمة تعاوسا مع هذه الش ــبكات ،كما أسا تنوي تعزيز
دورها يف تنفيذ خطة العمل العاملية ،رهنًا بتوفّر املوارد املالية.
للتنوع البيولوجي مع املنظمة حلقة عمل إقليمية للمن ّسـ ـ ـ ـ ـ ـقني
 -19ويف أبريل/نيس ـ ـ ـ ـ ــان  ،2016عقدت املنظمة الدولية ّ
الوطنيني يف برنامج املوارد الوراثية احلرجية يف أفريقيا جنوب الص ـ ـ ـ ـ ــحراء الكربى يف داوال ،الكامريون .ح ّدد املش ـ ـ ـ ـ ــاركون يف
جممعةً ضمن
حلقة العمل تسع أولويات إقليمية يف اجملموع لتنفيذ خطة العمل العاملية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربىّ ،
املواض ـ ـ ــيع الثالثة التالية األوس ـ ـ ــع نطاقًا )1( :زراعة األش ـ ـ ــجار ونظم البذور ،و( )2توص ـ ـ ــيف املوارد الوراثية احلرجية ونظم
البيانات ،و( )3الصـ ــون يف املوقع وخارجه .ويف يونيو/حزيران  ،2016أُجنز مشـ ــروع اس ـ ـرتاتيجية إقليمية لتنفيذ خطة العمل
العاملية اخلاصة بأفريقيا جنوب الصحراء الكربى باالستناد إىل املناقشات اليت أجريت يف حلقة العمل.21
 -20وس ــامهت املنظمة يف حلقة العمل اإلقليمية اليت نظّمتها رابطة آس ــيا واحمليط اهلادئ ملؤسـ ـس ــات البحوث احلرجية
للتنوع البيولوجي للمن ّسـ ـقني الوطنيني واخلرباء اآلخرين يف برنامج املوارد الوراثية احلرجية يف آس ــيا واحمليط
مع املنظمة الدولية ّ
اهلادئ يف كواالملبور ،ماليزيا يف مارس/آذار  .2017وراجع املش ـ ــاركون يف حلقة العمل االسـ ـ ـرتاتيجية اإلقليمية لتنفيذ خطة
العمل العاملية ووضعوا اسرتاتيجية جديدة للفرتة  .2022-2018وقُ ّدمت االسرتاتيجية املن ّقحة إىل الدورة السابعة والعشرين

 19املرفق هاء-رابعًا من الوثيقة
 20الفقرة  73من الوثيقة CGRFA-16/17/Report

CGRFA-15/15/Report
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هليئة غابات آســيا واحمليط اهلادئ التابعة للمنظمة اليت ُعقدت يف كولومبو ،ســري النكا يف أكتوبر/تش ـرين األول .222017
ورحبّت اهليئة بوضــع االس ـرتاتيجية اإلقليمية لتنفيذ خطة العمل العاملية ،وأوصــت املنظمة مبواصــلة تعاوسا مع برنامج املوارد
الوراثية احلرجية يف آسيا واحمليط اهلادئ وغريها من املبادرات ذات الصلة املعنية باملوارد الوراثية احلرجية يف اإلقليم.23
أيضا تعاوسا مع الشبكات اإلقليمية يف أوروبا وأمريكا الشمالية .فقد دمج الربنامج األورويب
 -21وواصلت املنظمة ً
للموارد الوراثية احلرجية 24األولويات اإلقليمية ذات الصلة الواردة يف خطة العمل العاملية ضمن عمله احلايل .كذلك ،وفّرت
املنظمة مدخالت لالجتماع السنوي جملموعة العمل املعنية باملوارد الوراثية احلرجية التابعة هليئة الغابات يف أمريكا الشمالية،25
وقررت جمموعة العمل ألمريكا الشمالية
واليت ُعقدت يف بروفو ،الواليات املتحدة األمريكية يف أكتوبر/تشرين األول ّ .2017
هتم لإلقليم ،والعمل على تقدمي مسامهة إقليمية لتنفيذها.
حتديد األولويات االسرتاتيجية يف خطة العمل اليت ّ

(ه)

التوعية وتبادل المعلومات

 -22واص ــلت املنظمة جهودها لرفع مس ــتوى الوعي الدويل إزاء خطة العمل العاملية ،وأمهية املوارد الوراثية احلرجية .ويف
س ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب/أيلول  ، 2016عرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت املنظم ــة خط ــة العم ــل الع ــاملي ــة واألنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ــة ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ــة خالل املؤمتر األخري
لـ ـ ـ  EU COST Actionحول "تعزيز صون جمموعات األشجار اهلامشية واحمليطة" ،26الذي ُعقد يف أريزو ،إيطاليا .وتبادل
أيضا يف
املؤمتر الدروس املستمدة يف جمال حتديد جمموعات األشجار ،ورصدها وإدارهتا ولكن ليس يف أوروبا فحسب ،بل ً
أمريكا الش ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية ولبنان .كذلك ،تّ عرض التطورات األخرية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتجدة يف تنفيذ خطة العمل العاملية خالل االجتماع
املمول من املفوض ـ ـ ــية األوروبية ،27والذي ُعقد يف مدريد ،إس ـ ـ ــبانيا يف مارس/آذار
الس ـ ـ ــنوي األول ملش ـ ـ ــروع ّ GENTREE
.2017
وروجت املنظمة لنتائج عمل اهليئة ،مبا يف ذلك خطط العمل العاملية اخلاصة باملوارد الوراثية احليوانية ،واحلرجية
-23
ّ
28
للتنوع البيولوجي والذي ُعقد يف كانكون ،املكسيك .ويف القرار
والنباتية ،يف كتيّب أُطلق خالل مؤمتر األمم املتحدة ّ
ورحبت باقرتاح
علما خبطط العمل العامليةّ ،
الثامن ،3/أحاطت الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ّ
التنوع البيولوجي ً
املنظمة أن تعمل كمنصة معنية بالتنوع البيولوجي والقطاعات الزراعية للحكومات ،وجمموعات املمارسة وأصحاب املصلحة
اآلخرين لبناء اجلسور بني القطاعات ،وحتديد أوجه التآزر ،ومواءمة األهداف ووضع ُسج متكاملة بني القطاعات لدمج
التنوع البيولوجي يف قطاعات الزراعة ،والغابات ومصايد األمساك.

 22الوثيقة .FO:APFC/2017/10

 23الوثيقة .FO:APFC/2017/REP
24
25
26
27

http://www.euforgen.org
https://www.fs.fed.us/global/nafc/genetics/aboutus.htm
http://map-fgr.entecra.it/
http://www.gentree-h2020.eu/

 28الزراعة املستدامة لتحقيق التنوع البيولوجي -التنوع البيولوجي لتحقيق الزراعة

املستدامةhttp://www.fao.org/3/a-i6602e.pdf ،
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 -24وعقــدت املنظمــة اجتمــاعــات إقليميــة حول التكنولوجيــات البيولوجيــة الزراعيــة يف إقليم آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــا واحمليط اهلــادئ
(كواالملبور ،ماليزيا) ،29ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى (أديس أبابا ،إثيوبيا) 30يف سبتمرب/أيلول ونوفمرب/تشرين الثاين
ضـ ـا عرض ومناقش ــة تطبيق التكنولوجيا البيولوجية يف قطاع
 ،2017على التوايل .وخالل هذه االجتماعات اإلقليمية ،تّ أي ً
الغابات لص ـ ــون واس ـ ــتخدام املوارد الوراثية احلرجية .وبالنس ـ ــبة إىل االجتماع اخلاص بإقليم آس ـ ــيا واحمليط اهلادئ ،عرض ـ ــت
املنظمة شريط فيديو عن استخدام زراعة األنسجة يف نشر رصيد زراعة األشجار يف تايلند.31
 -25ويف سـ ــبتمرب/أيلول  ،2017ق ّدمت املنظمة مسـ ــامهات لتنظيم جلسـ ــة حول املوارد الوراثية احلرجية مبناسـ ــبة ذكرى
املؤمتر اخلامس والعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين بعد املائة لالحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجية الذي ُع قد يف فربورغ ،أملانيا .عالوًة على
التطورات حول رصد تنفيذ خطة العمل العاملية خالل االجتماع السنوي خلطة منظمة التعاون
ذلك ،عرضت املنظمة آخر ّ
والتنمية يف امليدان االقتص ـ ـ ـ ــادي املتعلقة بالبذور والنباتات احلرجية واليت ُعقدت يف كوبنهاغن ،الدامنرك يف أكتوبر/تش ـ ـ ـ ـرين
بلدا ،مبا يف ذلك العديد من البلدان غري األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يف منظمة
حاليا يف اخلطة ما جمموعه ً 27
األول  .2017ويش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ً
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (أوغندا وبوركينا فاسو ورواندا وكينيا ومدغشقر).
 -26وكمس ـ ـ ـ ــامهة إض ـ ـ ـ ــافية يف تبادل املعلومات ،أطلقت املنظمة النس ـ ـ ـ ــخة الثانية من دليل الزراعة الذكية مناخيًا 32يف
نوفمرب/تشـرين الثاين  .2017وهو يتضــمن فصـ ًـال عن إدارة املوارد الوراثية احلرجية كجزء من النموذج اخلاص باملوارد الوراثية
لألغذية والزراعة .عالوةً على ذلك ،س ــوف تص ــدر الدراس ــات املواض ــيعية األربعة اليت تّ إعدادها بالتزامن مع حالة املوارد
الوراثية احلرجية يف العامل يف ربيع .332018

ثالثًا -التوجيهات المطلوبة
علما باألنشطة املبلغ عنها ،وأن تقدم توجيهات إىل اهليئة بشأن تنفيذ خطة
 -27قد ترغب جمموعة العمل يف أن تأخذ ً
العمل العاملية واالسرتاتيجية .عالوًة على ذلك ،قد ترغب جمموعة العمل يف القيام مبا يلي:
علما بالتقرير التمهيدي األول بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية؛
( )1اإلحاطة ً

( )2والتوصية بدعوة البلدان والشبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية ذات الصلة اليت مل تق ّدم بعد تقاريرها
املرحلية إىل القيام بذلك ،يف  30يونيو/حزيران  2018كح ّد أقصى؛
( )3والتوصية بعرض تقرير أول حم ّدث عن تنفيذ خطة العمل العاملية على الدورة التالية للهيئة ،للنظر فيها؛
( )4واستعراض وتنقي  ،حسبما هو مالئم ،مشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية إلعداد االسرتاتيجية الوطنية
للموارد الوراثية النباتية ،والطلب إىل األمانة توحيدها ،مع مراعاة التعليقات الواردة من نقاط االتصال الوطنية،
29
30
31
32
33

http://www.fao.org/asiapacific/events/detail-events/en/c/1440/
http://www.fao.org/africa/events/detail-events/en/c/1035227/
https://www.youtube.com/watch?v=EyacPtO6cs0&feature=youtu.be
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/ar/
http://www.fao.org/forestry/fgr/71306/en/

CGRFA/WG-FGR-5/18/2

10

والشبكات اإلقليمية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية ذات الصلة يف  31يوليو/متوز ،2018
لتنظر فيها اهليئة يف دورهتا املقبلة؛
( )5واستعراض وتنقي  ،حسبما هو مالئم ،مشروع اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية ،لتنظر
فيها اهليئة يف دورهتا املقبلة.
-28

وقد ترغب جمموعة العمل يف أن توصي اهليئة مبا يلي:
( )1دعوة البلدان إىل مواصلة تنفيذ خطة العمل العاملية ،وتشجيعها على معاجلة استنتاجات التقرير األول
بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية ،حسبما هو مالئم؛
( )2والطلب إىل املنظمة مواصلة تنسيق ودعم تنفيذ خطة العمل العاملية ،بالتعاون مع الشبكات اإلقليمية
واملنظمات الدولية ذات الصلة؛
( )3وتشجيع اجلهات املاحنة على دعم تنفيذ خطة العمل العاملية واسرتاتيجية التمويل التابعة هلا.

