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 مقدمة -أّوًال 

نظرت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) خالل دورهتا العادية الســــابعة عشــــرة املنعقدة يف فرباير/شــــباط  -1
 ).1(خطة العمل العاملية خطة العمل العاملية لصــون املوارد الوراثية احلرجية واســتخدامها املســتدام وتنميتهايف تنفيذ  2019

وطلبت اهليئة إىل منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) أن تواصـــــــــــــــل تنســـــــــــــــيق ودعم تنفيذ خطة العمل العاملية ابلتعاون مع 
وشّجعت املنظمة أيًضا على االستمرار 2 .ذات الصلةالشبكات اإلقليمية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية 

  ة ملساندة البلدان النامية يف تنفيذ خطة العمل العاملية.من خارج امليزاني موارديف التماس 

ص هذه الوثيقة األنشـــطة اليت اضـــطلعت هبا املنظمة ابلتعاون مع شـــركائها من أجل دعم تنفيذ خطة العمل وتلخّ  -2
  عمل).ال موعةجمالعمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية ( موعةجمالعاملية لكي تنظر فيها 

 دعم تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية - اثنًيا
 واستخدامها املستدام وتنميتها
 رصد تنفيذ خطة العمل العاملية

ابلتقرير األول عن تنفيذ خطة العمل العاملية لصـــــون املوارد أخذت اهليئة يف دورهتا العادية الســـــابعة عشـــــرة، علًما  -3
الذي اســـــــــــــــتند إىل التقارير املرحلية اليت قدمها  3(تقرير التنفيذ األول) واســـــــــــــــتخدامها املســـــــــــــــتدام وتنميتهاالوراثية احلرجية 

، كانت املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي الوحيدة اليت قدمت تقريرًا عن ذات الصـــــلةومن بني املنظمات الدولية  .4بلًدا 44
ذلك األنشــــــطة اليت اضــــــطلعت هبا ثالث شــــــبكات إقليمية (بر�مج املوارد مســــــامهاهتا يف تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا يف 

 الوراثية احلرجية يف آســــــيا واحمليط اهلادئ، وشــــــبكة املوارد الوراثية احلرجية يف أمريكا الالتينية، وبر�مج املوارد الوراثية احلرجية
راثية احلرجية الذي يســــــــــــتضــــــــــــيفه املعهد األورويب وقام الرب�مج األورويب للموارد الو  يف أفريقيا جنوب الصــــــــــــحراء الكربى).

 للغاابت، هو أيًضا بتقدمي تقريره املرحلي.

وقامت اهليئة بدعوة البلدان إىل مواصــــــــــلة تنفيذ خطة العمل العاملية، وشــــــــــّجعتها على معاجلة نتائج تقرير التنفيذ  -4
ابملوارد الوراثية احلرجية ورفع تقرير عن كما أ�ا شـــــــــّجعت مجيع األعضـــــــــاء على تعيني جهة اتصـــــــــال وطنية معنية 5 األول.

  اجلهود اليت تبذهلا من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية يف املستقبل.

ومن املقرر تقدمي تقرير اثٍن عن تنفيذ خطة العمل العاملية إىل الدورة العادية التاســـــــــــــــعة عشـــــــــــــــرة للهيئة يف عام  -5
التقرير الثاين عن حالة املوارد اليت جيري اســـــــتكماهلا حالًيا من أجل  وســـــــيتم إعداده ابالســـــــتناد إىل التقارير القطرية .2023

وتقدم الوثيقة املعنونة "حالة إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية  (التقرير الثاين). الوراثية احلرجية يف العامل
                                                      

1  735acfa19e1e-d3aa-a5f4-0696-7bcd4f7http://www.fao.org/publications/card/en/c/b  
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  76الفقرة  2
 .1Inf./2.10/19/17-CGRFAالوثيقة   3
إســواتيين، وفنلندا، أرمينيا، وأســرتاليا، وبلغار�، وبوركينا فاســو، وكندا، وشــيلي، والصــني، وكرواتيا، وقربص، وتشــيكيا، والدامنرك، وإكوادور، وإســتونيا، و   4

راطية الشــــــــــــــعبية، ولبنان، وليتوانيا، وفرنســــــــــــــا، وجورجيا، وأملانيا، وآيســــــــــــــلندا، واهلند، وآيرلندا، وإيطاليا، والياابن، ومجهورّية كور�، ومجهورية الو الدميق
، واتيلند، ولكســـمربغ، ومدغشـــقر، وموريتانيا، واملكســـيك، واملغرب، وهولندا، والنيجر، والنرويج، وبولندا، وســـري النكا، وإســـبانيا، والســـويد، وســـويســـرا

 وتركيا، والوال�ت املتحدة األمريكّية، وفانواتو.
 .portRe/19/17-CGRFAمن الوثيقة  74الفقرة   5
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 وّفروت احملرز يف حتضري التقييم العاملي الثاين.)، معلومات مفّصلة عن التقدم CGRFA/WG-FGR-6/21/3يف العامل" (
) CGRFA/WG-FGR-6/21/4الوثيقة املعنونة "إنشــــاء نظام عاملي جديد للمعلومات بشــــأن املوارد الوراثية احلرجية" (

 ومات عن األنشطة اجلارية لتهيئة أداة جديدة من أجل رصد تنفيذ خطة العمل العاملية.لمزيًدا من املع

 التوجيهية الطوعية إلعداد اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية احلرجيةاخلطوط 
اسرتاتيجية وطنية  إلعدادمسودة اخلطوط التوجيهية الطوعية املنقحة أقّرت اهليئة يف دورهتا العادية السابعة عشرة،  -6

وأشـــارت إىل أمهية أن يكون لدى البلدان اســـرتاتيجية وطنية أو شـــبه وطنية خاصـــة ابملوارد الوراثية  6للموارد الوراثية احلرجية
وجيري وضـــــع اللمســـــات األخرية على اخلطوط التوجيهية الطوعية لنشـــــرها، عرب حتديث األمثلة  احلرجية يف ظّل تغّري املناخ.

 املنظمة من أجل إعداد التقرير الثاين.على الُنهج املستندة إىل التقارير القطرية اليت وردت إىل 

 تنفيذ خطة العمل العامليةلتمويل الاسرتاتيجية 
تنفيذ خطة العمل العاملية لصــــــــون املوارد لتمويل الاســــــــرتاتيجية  يف دورهتا العادية الســــــــابعة عشــــــــرة اعتمدت اهليئة -7

ا أ�ا شـــــّجعت البلدان على الســـــعي بشـــــكل كم .7(اســـــرتاتيجية التمويل) الوراثية احلرجية واســـــتخدامها املســـــتدام وتنميتها
نشــط إىل تعميم املوارد الوراثية احلرجية يف إجراءات أكثر مشوًال وأوســع نطاقًا بشــأن اإلدارة املســتدامة للغاابت، مبا يف ذلك 

8 املستندة إىل الغاابت.تدابري التكّيف مع تغّري املناخ والتخفيف من أتثرياته يف احلراجة الزراعية واالسرتاتيجيات احلرجية، و 

ا البلدان على حتديد االحتياجات الختاذ إجراءات اســــرتاتيجية حمددة بشــــأن املوارد الوراثية احلرجية.  وشــــّجعت اهليئة أيضــــً
 9.اخلاصة هبا تمويلالشّجعت اجلهات املاحنة على دعم تنفيذ خطة العمل العاملية واسرتاتيجية كما أ�ا 

رمي إىل حتســني تتمويل، دعمت املنظمة العديد من البلدان لتطوير مشــاريع وطنية كبرية ومتاشــًيا مع اســرتاتيجية ال -8
ومن املتوقع أن تســــــاهم  اإلدارة املســــــتدامة للغاابت، مبا يف ذلك مثًال إعادة الغاابت واملناظر الطبيعية إىل هيئتها األصــــــلية.

ا، بشــكل مباشــر أو غري مباشــر، يف تنفيذ خطة ال مرفق البيئة العاملية والصــندوق  ولقد وّفر ة.عمل العامليهذه املشــاريع أيضــً
 األخضر للمناخ معظم التمويل هلذه املشاريع الوطنية الكبرية.

عولقد  -9 ت حافظة املنظمة من مشــــــــــــاريع مرفق البيئة العاملية اليت ترّكز على الغاابت واألشــــــــــــجار، بشــــــــــــكل توســــــــــــّ
طبيعية يف األراضــــي اجلافة الذي أطلقه مرفق البيئة العاملية يف عام ثر على البيئات الاألبر�مج  احلافظة وتشــــمل10 ملحوظ.

بلًدا يف أفريقيا  11تدهور والتصـــّحر واحلد منهم وعكس مســـارهم يف اللدعم اجلهود الرامية إىل جتّنب إزالة الغاابت و  2019
وآســـــيا (أنغوال، وبوتســـــوا�، وبوركينا فاســـــو، وكازاخســـــتان، وكينيا، ومالوي، ومنغوليا، وموزامبيق، و�ميبيا، ومجهوريّة تنزانيا 

والصــــــــندوق  ،واالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة ،وتقود املنظمة هذا الرب�مج ابلشــــــــراكة مع البنك الدويل املتحدة، وزمبابوي).
وتعتزم معظم البلدان  دوالر أمريكي. ماليني 104وميّول مرفق البيئة العاملية هذا املشـــــــــــروع مببلغ قدره  للحياة الربية. العاملي

إىل ذلك، تقوم املنظمة حالًيا  إضــافةً  الشــريكة يف الرب�مج تعزيز نظمها اخلاصــة ببذور األشــجار يف إطار املشــاريع الوطنية.

                                                      
 .3Inf./2.10/19/17-CGRFAالوثيقة   6
 Report/19/17-CGRFAلوثيقة اباملرفق دال   7
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  75الفقرة   8
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  76الفقرة   9

 http://www.fao.org/gef/en/ تتوافر معلومات إضافية عن مشاريع مرفق البيئة العاملية اليت تقودها املنظمة على املوقع:   10
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املشــــاريع املمّولة من مرفق البيئة العاملية واليت ترمي إىل حتســــني اإلدارة املســــتدامة للغاابت أخرى لتنفيذ  11بدعم عّدة بلدان
 أو إعادة الغاابت واملناظر الطبيعية إىل هيئتها األصلية.

ولقد منت حافظة املنظمة من مشاريع الصندوق األخضر للمناخ بوترية سريعة أيًضا وابتت تشمل اآلن مشاريع  -10
بلًدا (األرجنتني، وأرمينيا،  11كاملة متت املوافقة عليها وترّكز بصـــورة خاصـــة على الغاابت واألشـــجار يف   جارية واقرتاحات

وهتدف مشـــــاريع  .12وشـــــيلي، وكولومبيا، وكوت ديفوار، وكواب، وغواتيماال، وقريغيزســـــتان، ونيبال، وابراغواي، والســـــودان)
تخفيف من أتثريات تغّري املناخ بواســــــطة جهود زراعة األشــــــجار الصــــــندوق األخضــــــر للمناخ إىل مكافحة إزالة الغاابت وال

ا ومن خالل حتســــني إدارة الغاابت القائمة، وتشــــمل يف الكثري من األحيان أنشــــطة أخرى مرتبطة ابلغاابت لتحســــني  أيضــــً
 سبل عيش السكان احملليني وصون التنوع البيولوجي احلرجي.

ا ابملســـــــامهة يف تنفيذ خطة العمل العاملية.ولقد اســـــــتمرت مشـــــــاريع وبرامج أخرى اتبعة للمن -11 ويف إطار  ظمة أيضـــــــً
تقوم املنظمة وشـــــــركاؤها بتعزيز نظم بذور األشـــــــجار يف بوركينا فاســـــــو، وإثيوبيا،  13مبادرة العمل على مكافحة التصـــــــّحر،

هود الرامية إىل إعادة وفيجي، وغامبيا، وهاييت، ومايل، وموريتانيا، والنيجر، ونيجري�، والســـــــنغال، والســـــــودان كجزء من اجل
عالوة على ذلــك، قــامــت آليــة إعــادة الغــاابت واملنــاظر الطبيعيــة إىل هيئتهــا  الغــاابت واألشـــــــــــــــجــار إىل هيئتهــا األصـــــــــــــــليــة.

بتوســـيع نطاق أنشـــطتها وتدعم حالًيا املبادرات الواســـعة النطاق إلعادة املوارد إىل هيئتها األصـــلية املضـــطلع هبا  14األصـــلية
وتســـــتكشـــــف هذه املبادرات بشـــــكل متزايد ســـــبل حتســـــني إدارة املوارد الوراثية  .15بلًدا 18مع ماحنني وشـــــركاء خمتلفني يف 

 يئتها األصلية.ىل هإاحلرجية وإعادة الغاابت املتنوعة وراثًيا 

مليون دوالر أمريكي) إلطالق  1وعلى املســـــــتوى العاملي، قامت املنظمة حبشـــــــد موارد من خارج امليزانية (حوايل  -12
وســــــيدعم املشــــــروعان اللذان متوهلما حكومة أملانيا، عملية  .2020مشــــــروعني اثنني يتعّلقان ابملوارد الوراثية احلرجية يف عام 

ويســـــاهم املشـــــروعان مباشـــــرة يف تنفيذ خطة  ر نظام عاملي جديد للمعلومات بشـــــأن هذه املوارد.إعداد التقرير الثاين وتطوي
 العمل العاملية، وال سيما جمال األولوية األول فيها (ز�دة توافر املعلومات بشأن املوارد الوراثية احلرجية والوصول إليها).

 
                                                      

)؛ وإعادة الغاابت واملناظر الطبيعية إىل 2017-2021تقدير املوارد احلرجية ورصدها لتعزيز إطار السياسات واملعارف اخلاصة ابلغاابت يف أذربيجان (  11
)؛ واإلدارة املســـــتدامة للغاابت من 2018-2022هيئتها األصـــــلية دعًما لقدرة املناظر الطبيعية وســـــبل العيش على الصـــــمود يف مجهورية أفريقيا الوســـــطى (

ارة املســتدامة للمناظر الطبيعية املنتجة لألخشــاب من أجل )؛ واإلد2016-2022أجل حتســني قدرة الغاابت على الصــمود يف وجه تغّري املناخ يف الصــني (
)؛ واملدفوعات لقاء اخلدمات اإليكولوجية من أجل دعم صــــــــون الغاابت وســــــــبل العيش املســــــــتدامة يف 2019-2023صــــــــون التنوع البيولوجي يف هاييت (

)؛ 2018-2021ا ذات قيمة احملافظة العالية يف ابكســـــتان ()؛ وعكس مســـــار إزالة الغاابت وتدهورها يف غاابت صـــــنوبر شـــــيلغوز 2017-2022موزامبيق (
ملتدهورة إىل وحتســــــــني التنوع البيولوجي وتدفقات النظم اإليكولوجية وخمزو�ت الكربون من خالل اإلدارة املســــــــتدامة للغاابت وإعادة األراضــــــــي احلرجية ا

هيئتها األصــــــــــــــلية من أجل الفوائد الوظيفية للنظم اإليكولوجية والتخفيف من  )؛ وإعادة املناظر الطبيعية إىل2018-2022هيئتها األصــــــــــــــلية يف الفلبني (
)؛ وتعزيز اإلدارة املستدامة للغاابت وحتسني سبل العيش من خالل التخطيط املتكامل 2018-2023أتثريات تغّري املناخ يف مجهورية سان تومي وبرنسييب (
)؛ واإلدارة املســــتدامة للغاابت يف املناطق اجلبلية 2018-2022إىل هيئتها األصــــلية يف ســــري النكا ( الســــتخدام األراضــــي وإعادة املناظر الطبيعية احلرجية

 ).2018-2023والود�ن يف أوزبكستان (
http://www.fao.org/climate-تتوافر معلومـــات إضــــــــــــــــافيـــة عن مشــــــــــــــــاريع الصــــــــــــــنـــدوق األخضــــــــــــــر للمنـــاخ اليت تقودهـــا املنظمـــة على املوقع:   12

change/international-finance/green-climate-fund/en/  
13  /desertification/en-against-action/action-http://www.fao.org/in 
14  /mechanism/en-restoration-landscape-action/forest-http://www.fao.org/in 
هورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وفيجي، وغواتيماال، وكينيا، ولبنان، واملغرب، والنيجر، وابكستان، بوركينا فاسو، وكمبود�، ومج  15

 وبريو، والفلبني، ومجهورية غينيا، ورواندا، وسان تومي وبرنسييب، وأوغندا، وفانواتو.

http://www.fao.org/climate-change/international-finance/green-climate-fund/en/
http://www.fao.org/climate-change/international-finance/green-climate-fund/en/
http://www.fao.org/climate-change/international-finance/green-climate-fund/en/
http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/en/
http://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/en/
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 أوجه التعاون والشبكات اإلقليمية
العادية الســــابعة عشــــرة، إىل املنظمة أن تواصــــل تنســــيق تنفيذ خطة العمل العاملية ابلتعاون  طلبت اهليئة يف دورهتا -13

ابلتايل، واصــلت املنظمة تعاو�ا 16 .ذات الصــلةمع الشــبكات اإلقليمية اخلاصــة ابملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية 
 خطة العمل العاملية رهًنا بتوافر املوارد املالية.مع الشبكات اإلقليمية وتعتزم تعزيز دورها يف عملية تنفيذ 

أمـــام اللجنـــة التوجيهيـــة للرب�مج  ، قـــدمـــت املنظمـــة خالل نـــدوة على اإلنرتنـــت، إحـــاطـــة2019ويف مـــارس/آذار  -14
ان ويف أبريل/نيســــــــــــ بشــــــــــــأن نتائج تقرير التنفيذ األول والعملية التحضــــــــــــريية للتقرير الثاين. األورويب للموارد الوراثية احلرجية

، وضــعت اللجنة التوجيهية اللمســات األخرية على األهداف االســرتاتيجية وخطة التنفيذ اخلاصــة ابملرحلة الســادســة 2019
 )، مبا يف ذلك املسامهات يف تنفيذ خطة العمل العاملية.2020-2024من الرب�مج األورويب للموارد الوراثية احلرجية (

ولية للتنوع البيولوجي ومنظمة األغذية والزراعة حلقة عمل إقليمية نظمت املنظمة الد، 2019ويف أبريل/نيســـــــــــان  -15
للمنســــــــقني الوطنيني لرب�مج املوارد الوراثية احلرجية يف أفريقيا جنوب الصــــــــحراء الكربى، يف كوماســــــــي، غا�، الســــــــتعراض 

ومت  اد إىل خطة العمل العاملية.ابالســـــتن 2016التقدم احملرز يف تنفيذ االســـــرتاتيجية اإلقليمية اليت وضـــــعتها الشـــــبكة يف عام 
وممثلون عن املركز  17بلًدا 20تنظيم حلقة العمل ابلتعاون مع معهد البحوث احلرجية يف غا� وحضـــــــــــــــره خرباء وطنيون من 
ا الدويل لصــون احلدائق النباتّية، واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، واملركز العاملي للحراجة الزراعية.  و�قشــت حلقة العمل أيضــً

  نتائج تقرير التنفيذ األول.

، قام بر�مج املوارد الوراثية احلرجية يف آســــــــيا واحمليط اهلادئ إبطالع هيئة غاابت آســــــــيا 2019ويف يونيو/حزيران  -16
املنعقدة يف إينشـــــــــــــــيون، مجهوريّة كور�، على آخر املعلومات  يف دورهتا الثامنة والعشـــــــــــــــرين واحمليط اهلادئ التابعة للمنظمة

  بتنفيذ اسرتاتيجيتها اإلقليمية اليت تستند إىل خطة العمل العاملية. املتعّلقة

 التوعية وتبادل املعلومات
اســــــــــــرتاتيجية تنفيذ خطة العمل العاملية لصــــــــــــون املوارد الوراثية احلرجية واســــــــــــتخدامها املســــــــــــتدام قامت اهليئة يف  -17

، بتشـــــــــــــجيع املنظمة على تبادل 2015قدة يف عام دورهتا العادية اخلامســـــــــــــة عشـــــــــــــرة املنع اليت وافقت عليها يف 18وتنميتها
لذلك، واصــــلت املنظمة بذل  واســــتجابةً  املعلومات املتعّلقة بصــــون املوارد الوراثية احلرجية واســــتخدامها املســــتدام وتنميتها.

  حلرجية.اجلهود ابلتعاون مع شركائها لرفع مستوى الوعي الدويل بشأن خطة العمل العاملية وأمهية املوارد الوراثية ا

، قدمت املنظمة إحاطات أمام اهليئات اإلقليمية للغاابت يف أفريقيا، وآســـــــــــــــيا واحمليط 2020و 2019ويف عامي  -18
اهلادئ، وأورواب، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب، والشــرق األدىن، وأمريكا الشــمالية، بشــأن النتائج ذات الصــلة ابلغاابت 

جنة لقدمت املنظمة إحاطة مماثلة أمام الدورة اخلامســـة والعشـــرين ل إىل ذلك، إضـــافةً  ئة.للدورة العادية الســـابعة عشـــرة للهي
وأكدت اهليئة على أمهية صـــــــــــــــون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  .2020يف أكتوبر/تشـــــــــــــــرين األول  هلاالغاابت التابعة 

                                                      
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  76الفقرة   16
، ونيجري�، وبوركينا فاســـو، والكامريون، والكونغو، وكوت ديفوار، وإثيوبيا، وغامبيا، وغا�، وغينيا، وكينيا، ومدغشـــقر، ومايل، و�ميبيا، والنيجربنن،   17

 والسنغال، وجنوب أفريقيا، ومجهورية تنزانيا املتحدة، وتوغو، وأوغندا.
  .Report/15/15-CGRFAلوثيقة اباملرفق هاء   18
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والتقاســــــــــــــم العادل واملنصــــــــــــــف للمنافع الناشــــــــــــــئة واســــــــــــــتخدامها املســــــــــــــتدام، مبا يف ذلك احلصــــــــــــــول على املوارد الوراثية 
 19استخدامها. عن

، قدمت املنظمة أمام االجتماع الســنوي خلطة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 2019ويف أكتوبر/تشــرين األول  -19
مل العاملية وإعداد االقتصـــادي املتعلقة ابلبذور والنبااتت احلرجية املنعقد يف فيينا، النمســـا، حتديثًا عن رصـــد تنفيذ خطة الع

، أطلقت املنظمة موقًعا جديًدا على اإلنرتنت بشـــــــــــــــأن املوارد الوراثية 2019ويف ديســـــــــــــــمرب/كانون األول  التقرير الثاين.
 20احلرجية.

، 21مارس/آذار) حتت شعار "الغاابت والتنوع البيولوجي" 21ابليوم الدويل للغاابت ( 2020االحتفال يف عام  متو  -20
  الرئيسية على أمهية التنوع الوراثي احلرجي. رسائلالوشددت إحدى 

وبر�مج األمم املتحدة للبيئة،  األغذية والزراعة الصــــــادر عن منظمة 2020وقام تقرير حالة الغاابت يف العامل لعام  -21
ا لنتائج 22 ابلرتكيز على الغاابت والتنوع البيولوجي والناس.  ية يف العاملحالة املوارد الوراثية احلرجويتضــــــــــمن التقرير ملّخصــــــــــً

 وتقرير التنفيذ األول، فضًال عن دراسات حالة بشأن املوارد الوراثية احلرجية.

أيًضا عّدة مطبوعات أخرى هدفت إىل رفع مستوى الوعي إبدارة املوارد الوراثية  2020وأصدرت املنظمة يف عام  -22
واألخرى  23التنوع الوراثي لألشـــــــجار ومشلت هذه املطبوعات دراســـــــتني مواضـــــــيعيتني تناولت إحدامها مؤشـــــــرات احلرجية.

ت املنظمة ورقة عالوة على ذلك، أعدّ  .24التنوع الوراثي لألشـــــــــــــــجار وســـــــــــــــبل عيش اجملتمعات الريفية يف املناطق املدارية
د املوار لعدد األول من جملة نشـــــــــــــرها يف ااســـــــــــــتعراض حلالة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف العامل والتحد�ت أمام إدارهتا ل

 اليت جرى إطالقها حديثًا. 25الوراثية

 ويف ســـــياق العمل على مكافحة التصـــــّحر، مت حتضـــــري دليل إلعادة املوارد إىل هيئتها األصـــــلية على نطاق واســـــع -23
على أنشطة آلية إعادة الغاابت واملناظر الطبيعية  وبناءً 26 توجيهات عملية جلمع بذور األشجار ومناولتها وختزينها. تضّمن

اخلاصة ابلغاابت والصناعات احلرجية عدًدا مكّرًسا إلعادة الغاابت  Unasylva املنظمة إىل هيئتها األصلية، أصدرت جملة
إبمداد املادة ونشــــــــــــرت فيه مقاًال بشــــــــــــأن األولو�ت والتحد�ت والفرص املتعّلقة  27واملناظر الطبيعية إىل هيئتها األصــــــــــــلية

أيًضا عّدة ندوات على اإلنرتنت بشأن املوارد الوراثية احلرجية ابلتعاون مع  2020ونظمت اآللية يف عام  الوراثية لألشجار.
 املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي.

  

                                                      
 ./REP/2020COFOمن الوثيقة  16ة الفقر   19
20  /resources/en-genetic-http://www.fao.org/forest  
21  /biodiversity/en-2020years/-forests/previous-of-day-http://www.fao.org/international 
22  en8642http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca 
23  en2492http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb 
24  en2488http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb 
25  16-4.1.2020https://www.genresj.org/index.php/grj/article/view/genresj. 
26  /en6932http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca 
27  EN1600http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB 

http://www.fao.org/forest-genetic-resources/en/
http://www.fao.org/international-day-of-forests/previous-years/2020-biodiversity/en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8642en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2492en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2488en
https://www.genresj.org/index.php/grj/article/view/genresj.2020.1.4-16
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca6932en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB1600EN
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 التوجيهات املطلوبة - اثلثًا

ا يف أن توصــي أبن تقوم اهليئة  وقد العمل يف أن أتخذ علًما ابألنشــطة املبّلغ عنها. موعةجمقد ترغب  -24 ترغب أيضــً
 مبا يلي:

 دعوة البلدان إىل تعزيز جهودها لتنفيذ خطة العمل العاملية؛ )1(

يف إجراءات أكثر مشوًال وأوســع نطاقًا بشــأن اإلدارة  تشــجيع البلدان على مواصــلة تعميم املوارد الوراثية احلرجيةو  )2(
املناخ والتخفيف من أتثرياته املســـتندة إىل الغاابت، وعلى حتديد  املســـتدامة للغاابت ويف تدابري التكّيف مع تغّري 

 االحتياجات الختاذ إجراءات اسرتاتيجية حمددة بشأن املوارد الوراثية احلرجية؛

الطلب إىل املنظمة أن تواصــــل تنســــيق ودعم تنفيذ خطة العمل العاملية ابلتعاون مع الشــــبكات اإلقليمية املعنية و  )3(
 ؛ذات الصلةاحلرجية واملنظمات الدولية ابملوارد الوراثية 

الطلب إىل املنظمة أن تواصــــــــل بذل اجلهود الرامية إىل رفع مســــــــتوى الوعي الدويل بشــــــــأن خطة العمل العاملية و  )4(
 وأمهية املوارد الوراثية احلرجية؛

 .اخلاصة هبا تمويلالتشجيع اجلهات املاحنة على دعم تنفيذ خطة العمل العاملية واسرتاتيجية و  )5(


