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 مقدمة  -أوًل 

نظرت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( خالل دورهتا العادية السابعة عشرة املنعقدة يف فرباير/شباط   -1
)خطة العمل العاملية(.    1يف تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها   2019

والزراعة )املنظمة( أن تواصل تنسيق ودعم تنفيذ خطة العمل العاملية ابلتعاون مع الشبكات    وطلبت اهليئة إىل منظمة األغذية
اإلقليمية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية ذات الصلة. وشّجعت املنظمة أيًضا على االستمرار يف التماس  

 2فيذ خطة العمل العاملية.موارد من خارج امليزانية ملساندة البلدان النامية يف تن
املوارد الوراثية احلرجية رهًنا بتوافر املوارد   لإلعالم عنوطلبت اهليئة إىل املنظمة الشروع يف وضع نظام عاملي جديد  -2

اجلهود    ازدواجيةمن خارج امليزانية. وأشارت إىل أنّه يتعني على املنظمة، عند العمل على وضع هذا النظام العاملي، جتّنب  
و اب  واخلاصة حالًيا  القائمة  عاملية  ال علومات  امل نظم    مع والزراعة.  لألغذية  النباتية  الوراثية  املنظمة  ملوارد  شّجعت كذلك 

السعي إىل إجياد أوجه آتزر مع نظم املعلومات اإلقليمية القائمة واخلاصة ابملوارد الوراثية احلرجية لتجّنب حتميل البلدان   على
عبًئا إضافًيا يف ما خيص إعداد التقارير. وشّجعت اهليئة أيًضا املنظمة على النظر يف الُسبل الكفيلة بتعزيز نظم املعلومات  

 3الوطنية واإلقليمية اخلاصة ابملوارد الوراثية احلرجية، مبا يف ذلك من خالل توفري الدعم الفين واملايل.
وتلّخص هذه الوثيقة األنشطة اليت اضطلعت هبا املنظمة منذ الدورة األخرية للهيئة من أجل دعم تنفيذ خطة العمل   -3

طة حبسب جماالت األولوية األربعة خلطة العمل العاملية لكي تنظر فيها  . ويتم تقسيم هذه األنش ابلتعاون مع شركائها،  العاملية
 اهليئة.

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

 زايدة توافر املعلومات بشأن املوارد الوراثية احلرجية والوصول إليها  ( أ)
 ( 1)جمال األولوية 

يتطّلب صون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها توافر معلومات ومعارف موثوقة بشأن أشجار  -4
طبيعي   بشكل  األنواع  هذه  فيها  تنمو  اليت  اإليكولوجية  النظم  بشأن  األخرى، وكذلك  اخلشبية  النبااتت  وأنواع  الغاابت 

فيها.   اليت أو الناس  تقرير  يزرعها  إليها  اليت خلص  الرئيسية  النتائج  إحدى  العال وتتمثل  يف  احلرجية  الوراثية  املوارد    حالة 
توافر املعلومات بشأن املوارد الوراثية احلرجية خيتلف بني بلد وآخر وأنه مثة حاجة إىل معلومات أدق بشأن املوارد   أن  يف

توافر املعلومات بشأن هذه    زايدة لتايل، تدعو خطة العمل العاملية إىل  الوراثية احلرجية على املستويني اإلقليمي والعاملي. اب
 املوارد والوصول إليها.

 
1 . RomeGlobal plan of action for the conservation, sustainable use and development of forest genetic resourcesFAO. 2014. . 

   (.http://www.fao.org/3/i3849e/i3849e.pdfا على املوقع )متاح أيضً 

 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  76الفقرة  2
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  79الفقرة  3
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 رصد تنفيذ خطة العمل العاملية 
ابلتقرير األول عن تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد  أخذت اهليئة يف دورهتا العادية السابعة عشرة، علًما   -5

 4)تقرير التنفيذ األول(. واستخدامها املستدام وتنميتهاالوراثية احلرجية 
التنفيذ  -6 العاملية، وشّجعتها على معاجلة نتائج تقرير  العمل  البلدان إىل مواصلة تنفيذ خطة  اهليئة بدعوة  وقامت 

احلرجية ورفع تقرير عن اجلهود  كما أهنا شّجعت مجيع األعضاء على تعيني جهة اتصال وطنية معنّية ابملوارد الوراثية    5األول.
 اليت تبذهلا من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية يف املستقبل.

.  2023ومن املقرر تقدمي تقرير اثٍن عن تنفيذ خطة العمل العاملية إىل الدورة العادية التاسعة عشرة للهيئة يف عام  -7
التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية  ا حالًيا من أجل  وسيتم إعداده ابالستناد إىل التقارير القطرية اليت جيري استكماهل

العال املعنونة "إنشاء نظام عاملي جديد    يف  الوثيقة  الوراثية احلرجية"   لإلعالم عن)التقرير الثاين(. وتوفّر  معومات    6املوارد 
العاملية. وتقّدم الوثيقة املعنونة "حالة إعداد التقرير  األنشطة اجلارية لتهيئة أداة جديدة من أجل رصد تنفيذ خطة العمل  عن

 معلومات حمّدثة عن إعداد التقرير الثاين. 7الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العال" 
 النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجية 

امليزانية )حوايل   -8 املنظمة حبشد موارد من خارج  اثنني  مليون د  1قامت  والر أمريكي( إلطالق مشروعني عامليني 
هلما حكومة أملانيا، عملية إعداد التقرير الثاين  . ويدعم املشروعان اللذان متوّ 2020يتعّلقان ابملوارد الوراثية احلرجية يف عام  

ويساهم املشروعان مباشرة يف تنفيذ خطة العمل العاملية،    8املوارد الوراثية احلرجية.  لإلعالم عنوتطوير نظام عاملي جديد  
 فيها. 1سيما جمال األولوية  وال
نظام عاملي جديد   -9 لوضع  هلا  األنشطة املخطط  املنظمة  الدورة   لإلعالم عنوقّدمت  إىل  احلرجية  الوراثية  املوارد 

الوراث املعنية ابملوارد  الدولية  الفنية احلكومية  العمل  العمل( يف أبريل/نيسان  السادسة جملموعة   2021.9ية احلرجية )جمموعة 
جمموعة العمل علًما ابألنشطة املبّلغ عنها واملتعّلقة إبنشاء النظام العاملي اجلديد وأوصت أبن يوفّر هذا األخري أداة  خذتوأ

 10املوارد الوراثية احلرجية.سهلة االستخدام لرفع التقارير ومنصة إلكرتونية يسهل النفاذ إليها من أجل تبادل البياانت عن 
  اإلعالم اختبار نظام  يف  ورّحبت جمموعة العمل إبشراك جهات االتصال الوطنية يف عملية تقييم االحتياجات و  -10
احلرجية   يف الوراثية  املوارد  الوطنية واإلقليمية بشأن  التقارير  تنسيق  تطويره وأوصت أبن تساهم يف  مراحل  وابلتايل خمتلف 

وشّجعت    11ل احلصول على املعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية.يتقارير امللقى على عاتق البلدان وتسهعبء رفع ال  ختفيف
 .اإلعالم جمموعة العمل املنظمة أيًضا على إبقاء جهات االتصال الوطنية على اطالع على أية تطّورات جديدة تتعّلق بنظام  

 
 . Inf.1-CGRFA/17/19/10.2الوثيقة  4
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  74الفقرة  5
 . Inf.1-CGRFA/18/21/9.2الوثيقة  6
 . CGRFA-18/21/9.3الوثيقة  7
 . Inf.1-CGRFA/18/21/9.2انظر الوثيقة  8
 . FGR-CGRFA/WG-6/21/4الوثيقة  9

 .Report-FGR-CGRFA/WG/6/21من الوثيقة  18الفقرة  10
 .Report-FGR-CGRFA/WG/6/21من الوثيقة  19الفقرة  11
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االستمرار يف املسامهة يف تطوير  إىل  وأوصت جمموعة العمل أبن تدعو اهليئة البلدان وجهات االتصال الوطنية لديها   -11
إاتحة البياانت عن املوارد الوراثية احلرجية   وإىل مواصلةاملوارد الوراثية احلرجية واختباره    عنلإلعالم  النظام العاملي اجلديد  

وأوصت جمموعة    13اليت اعتمدهتا اهليئة يف دورهتا العادية السادسة عشرة.  12استناًدا إىل الغاايت واملؤشرات وعوامل التحقق 
سهل االستخدام وشددت  الديد  اجلعاملي  النظام  الودها يف سبيل وضع  املنظمة مواصلة جه  إىلالعمل أيًضا أبن تطلب اهليئة  

 هذا عن النظم القائمة أصاًل. اإلعالمعلى أمهية جتّنب التكرار ومتييز نظام 

 يف املوقع وخارج املوقع املوارد الوراثية احلرجية صون  (ب)
 ( 2)جمال األولوية  

يُعّد الصون يف املوقع الوسيلة املفّضلة لصون املوارد الوراثية احلرجية ذلك أنه يسمح ألشجار الغاابت وأنواع النبااتت  -12
األخرى   تواصلاخلشبية  التطورية وتكيّ   أبن  التغريّ عملياهتا  املوقع فها مع  احلرجية خارج  الوراثية  املوارد  ات. ويشكل صون 

، ال سيما عندما تكون أعداد اجملموعات يف الربّية متدنية بصورة حرجة. وتقّر خطة العمل   للصون يف املوقعمكمالً ضرورايً 
  العاملية ابألدوار املهمة اليت تؤديها املناطق احملمية والغاابت اليت تتّم إدارهتا واألشجار داخل املزرعة يف صون املوارد الوراثية 

األولوية    ،احلرجية جمال  إطار  يف  العم   2وتدعو  هلذه إىل  الوراثي  التنوع  على  للحفاظ  التطورية    ل  عملياهتا  وعلى  األنواع 
 خالل حتسني تنفيذ ومواءمة التدابري الرامية إىل صون املوارد الوراثية احلرجية يف املوقع وخارجه على السواء. من

الغاابت وإدارهتا املستدامة،  ودعمت املنظمة العديد من البلدان لتطوير مشاريع وطنية كبرية ترمي إىل تعزيز صون   -13
مباشر،   أو غري  مباشر  املشاريع، بشكل  األصلية. وتساهم هذه  الطبيعية إىل هيئتها  واملناظر  الغاابت  إعادة  ذلك  مبا يف 

األولوية   يف أوثق صلة مبجال  أهنا  من  العاملية وابلرغم  العمل  املستدام    3تنفيذ خطة  احلرجية ل)االستخدام  الوراثية    لموارد 
(، فإن العديد منها يشمل أيًضا أنشطة تعزز صون املوارد الوراثية احلرجية يف املوقع. ولقد وفّر مرفق البيئة  يتها وإدارهتاوتنم

العاملية والصندوق األخضر للمناخ معظم التمويل هلذه املشاريع الوطنية الكبرية. وترد تفاصيل هذه املشاريع أدانه يف إطار  
)ج((. ويف الوقت الراهن، ال يوجد أي مشروع تنّسقه املنظمة ويتعّلق بصورة خاصة بصون    -ًيا)انظر اثن  3جمال األولوية  

 املوارد الوراثية احلرجية خارج املوقع.

 ( 3)جمال األولوية  وتنميتها وإدارهتا لموارد الوراثية احلرجيةلالستخدام املستدام   (ج )
ألشجار بطريقة ال تؤدي إىل تناقص قدرهتا على توفري  هتدف اإلدارة املستدامة للغاابت إىل استخدام الغاابت وا -14

املنتجات اخلشبية وغري اخلشبية واملنافع االجتماعية واالقتصادية واخلدمات البيئية مع مرور الوقت. ابلتايل، فإن إيالء العناية 
م بطريقة  الغاابت  إلدارة  حاسم  أمر  الوراثية  واالعتبارات  احلرجية  الوراثية  للموارد  ولضمان صون  الواجبة  ابلفعل  ستدامة 

العاملية إىل زايدة االستخدام  3البيولوجي للغاابت يف األجل الطويل. ومبوجب جمال األولوية   التنوع العمل  ، هتدف خطة 
وإدارهتا، ابعتبارها مسامهة رئيسية يف االستدامة البيئية، واألمن الغذائي، والتخفيف    وتنميتهااملستدام للموارد الوراثية احلرجية  

 الفقر. حّدة  من
 14ولقد توّسعت حافظة املنظمة من مشاريع مرفق البيئة العاملية اليت ترّكز على الغاابت واألشجار، بشكل ملحوظ. -15

البيئات الطبيعية يف األراضي اجلافة لدعم اجلهود الرامية إىل جتّنب  وتشمل احلافظة برانمج أثر اإلدارة املستدامة للغاابت على  
 

 .CGRFA-16/17/20ابلوثيقة  واملرفق جيم ؛Report-CGRFA/16/17من الوثيقة  74الفقرة  12
 .Report-FGR-CGRFA/WG/6/21من الوثيقة  20الفقرة  13

 /http://www.fao.org/gef/enتتوافر معلومات إضافية عن مشاريع مرفق البيئة العاملية اليت تقودها املنظمة على املوقع:  14
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بلًدا يف أفريقيا وآسيا )أنغوال، وبوتسواان، وبوركينا فاسو،    11إزالة الغاابت والتدهور والتصّحر واحلد منهم وعكس مسارهم يف  
ا، وموزامبيق، وانميبيا(. وبدأ تطبيق الربانمج الذي  وكازاخستان، وكينيا، ومالوي، ومنغولي  ،وزمبابوي  ومجهوريّة تنزانيا املتحدة،

.  2021تقوده املنظمة ابلشراكة مع البنك الدويل واالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة والصندوق العاملي للطبيعة، يف يونيو/حزيران  
بلدان الشريكة يف الربانمج تعزيز  مليون دوالر أمريكي. وتعتزم معظم ال 104وميّول مرفق البيئة العاملية هذا املشروع مببلغ قدره 

أخرى   15نظمها اخلاصة ببذور األشجار يف إطار املشاريع الوطنية. إضافة إىل ذلك، تقوم املنظمة حالًيا بدعم عّدة بلدان
لتنفيذ املشاريع املمّولة من مرفق البيئة العاملية واليت ترمي إىل حتسني اإلدارة املستدامة للغاابت أو إعادة الغاابت واملناظر 

 الطبيعية إىل هيئتها األصلية.
ولقد منت حافظة املنظمة من مشاريع الصندوق األخضر للمناخ بوترية سريعة أيًضا وابتت تشمل اآلن مشاريع   -16
بلًدا )األرجنتني، وأرمينيا،    12رية واقرتاحات كاملة متت املوافقة عليها وترّكز بصورة خاصة على الغاابت واألشجار يف  جا

وهتدف    16وكولومبيا، والكونغو، ونيبال(.وكواب، وكوت ديفوار،    وغواتيماال، وقريغيزستان،  وشيلي،  ،والسودان   وابراغواي،
مكافحة إزالة الغاابت والتخفيف من أتثريات تغرّي املناخ بواسطة جهود زراعة األشجار  مشاريع الصندوق األخضر للمناخ إىل  

ومن خالل حتسني إدارة الغاابت القائمة، وتشمل أيًضا يف الكثري من األحيان أنشطة أخرى مرتبطة ابلغاابت لتحسني سبل  
 عيش السكان احملليني وصون التنوع البيولوجي احلرجي.

ع وبرامج أخرى اتبعة للمنظمة أيًضا ابملسامهة يف تنفيذ خطة العمل العاملية. ويف إطار مبادرة ولقد استمرت مشاري -17
والسنغال،    بوركينا فاسو،إثيوبيا، و تقوم املنظمة وشركاؤها بتعزيز نظم بذور األشجار يف    17العمل على مكافحة التصّحر، 

والنيجر، ونوغامبيا،    ،والسودان  الغاابت  وهاييت،  يجرياي،  وفيجي، ومايل، وموريتانيا،  إعادة  الرامية إىل  اجلهود  من  كجزء 
بتوسيع    18واألشجار إىل هيئتها األصلية. عالوة على ذلك، قامت آلية إعادة الغاابت واملناظر الطبيعية إىل هيئتها األصلية 

املوارد إىل هيئتها األصلية املضطلع هبا مع ماحنني وشركاء   النطاق إلعادة  الواسعة  نطاق أنشطتها وتدعم حالًيا املبادرات 
وتستكشف هذه املبادرات بشكل متزايد سبل حتسني إدارة املوارد الوراثية احلرجية وإعادة الغاابت    19بلًدا.  19خمتلفني يف  

 وراثًيا إىل هيئتها األصلية.املتنوعة 

 
(؛ وإعادة الغاابت واملناظر الطبيعية  2021-2017تقدير املوارد احلرجية ورصدها لتعزيز إطار السياسات واملعارف اخلاصة ابلغاابت يف أذربيجان )  15
(؛ واإلدارة املستدامة للغاابت من  2018-2022على الصمود يف مجهورية أفريقيا الوسطى )هيئتها األصلية دعًما لقدرة املناظر الطبيعية وسبل العيش  إىل

(؛ واإلدارة املستدامة للمناظر الطبيعية املنتجة لألخشاب من أجل  2016-2022أجل حتسني قدرة الغاابت على الصمود يف وجه تغرّي املناخ يف الصني )
؛ واملدفوعات لقاء اخلدمات اإليكولوجية من أجل دعم صون الغاابت وسبل العيش املستدامة يف  (2019-2023صون التنوع البيولوجي يف هاييت )

(؛  2018-2021(؛ وعكس مسار إزالة الغاابت وتدهورها يف غاابت صنوبر شيلغوزا ذات قيمة احملافظة العالية يف ابكستان )2017-2022موزامبيق )
ولوجية وخمزوانت الكربون من خالل اإلدارة املستدامة للغاابت وإعادة األراضي احلرجية املتدهورة إىل  وحتسني التنوع البيولوجي وتدفقات النظم اإليك

(؛ وإعادة املناظر الطبيعية إىل هيئتها األصلية من أجل الفوائد الوظيفية للنظم اإليكولوجية والتخفيف من  2018- 2022هيئتها األصلية يف الفلبني )
(؛ وتعزيز اإلدارة املستدامة للغاابت وحتسني سبل العيش من خالل التخطيط املتكامل 2018-2023هورية سان تومي وبرنسييب )أتثريات تغرّي املناخ يف مج

(؛ واإلدارة املستدامة للغاابت يف املناطق اجلبلية 2018-2022الستخدام األراضي وإعادة املناظر الطبيعية احلرجية إىل هيئتها األصلية يف سري النكا )
 (.2018-2023وداين يف أوزبكستان )وال
 تتوافر معلومات إضافية عن مشاريع الصندوق األخضر للمناخ اليت تقودها املنظمة على املوقع: 16
 http://www.fao.org/climate-change/international-finance/green-climate-fund/en/ 

17  desertification/en/-against-action/action-http://www.fao.org/in   
18  mechanism/en/-restoration-landscape-action/forest-http://www.fao.org/in  

وغواتيماال،  ورواندا، وسان تومي وبرنسييب، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وبريو، بوركينا فاسو، ابكستان، و و أوغندا،   19
 .ولبنان، ومالوي، واملغرب، والنيجر ،وكينيا ،وكمبودايوفيجي،  ،والفلبني ،، وفانواتووغينيا

http://www.fao.org/climate-change/international-finance/green-climate-fund/en/
/Users/jalalhatoum/Downloads/OneDrive_1_8-9-2021%20(1)/%20http:/www.fao.org/in-action/action-against-desertification/en
/Users/jalalhatoum/Downloads/OneDrive_1_8-9-2021%20(1)/%20http:/www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/en
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 السياسات واملؤسسات وبناء القدرات  (د )
 ( 4)جمال األولوية 

جزئية   -18 احلرجية  الوراثية  ابملوارد  املتعّلقة  التنظيمية  واألطر  الوطنية  السياسات  تكون  احلاالت،  من  الكثري  يف 
احلرجية ليست مفهومة جيًدا أو إىل أنه ال يتم    فعالة أو غري موجودة. وتعزى هذه احلالة إىل حقيقة أن املوارد الوراثية غري أو

التعامل معها بصورة سليمة يف الكثري من البلدان. وتدعو خطة العمل العاملية إىل وضع اسرتاتيجيات وطنية تتعّلق ابملوارد  
، تقّر خطة العمل  الوراثية احلرجية، كما أهنا تشدد على أمهية التوعية وبناء القدرات على املستوايت كافة. عالوة على ذلك

العاملية ابحلاجة إىل تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل وحشد املوارد الالزمة، مبا يف ذلك املوارد املالية، لصون املوارد الوراثية  
 احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها.

 اخلطوط التوجيهية الطوعية إلعداد اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية احلرجية 
اخلطوط التوجيهية الطوعية إلعداد اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية  ت اهليئة يف دورهتا العادية السابعة عشرة،  أقرّ  -19

وأشارت إىل أمهية أن يكون لدى البلدان اسرتاتيجية وطنية أو شبه وطنية خاصة ابملوارد الوراثية احلرجية يف ظّل    20احلرجية
 وابت صدور اخلطوط التوجيهية الطوعية وشيًكا. 21تغرّي املناخ.

 تنسيق تنفيذ خطة العمل العاملية والتعاون لتحقيقه 
إىل املنظمة أن تواصل تنسيق تنفيذ خطة العمل العاملية ابلتعاون   طلبت اهليئة يف دورهتا العادية السابعة عشرة، -20
اإلقليمية   مع الصلة.  املعنيةالشبكات  ذات  الدولية  واملنظمات  احلرجية  الوراثية  تعاوهنا    22ابملوارد  املنظمة  ابلتايل، واصلت 
 ر املوارد املالية.ا بتوفّ الشبكات اإلقليمية وتعتزم تعزيز دورها يف عملية تنفيذ خطة العمل العاملية رهنً  مع
، قدمت املنظمة خالل ندوة على اإلنرتنت، إحاطة أمام اللجنة التوجيهية للربانمج األورويب 2019ويف مارس/آذار   -21

للموارد الوراثية احلرجية بشأن نتائج التقرير األول عن تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها  
األول( املستدا التنفيذ  )تقرير  وتنميتها  أبريل/نيسان    23م  ويف  الثاين.  للتقرير  التحضريية  اللجنة  2019والعملية  وضعت   ،

التوجيهية اللمسات األخرية على األهداف االسرتاتيجية وخطة التنفيذ اخلاصة ابملرحلة السادسة من الربانمج األورويب للموارد  
 (، مبا يف ذلك املسامهات يف تنفيذ خطة العمل العاملية.2020-2024الوراثية احلرجية ) 

، نظمت املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ومنظمة األغذية والزراعة حلقة عمل إقليمية  2019ويف أبريل/نيسان   -22
غاان، الستعراض التقدم   للمنسقني الوطنيني لربانمج املوارد الوراثية احلرجية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، يف كوماسي، 

ابالستناد إىل خطة العمل العاملية. ومت تنظيم حلقة    2016احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية اإلقليمية اليت وضعتها الشبكة يف عام  
وممثلون عن املركز الدويل لصون   24بلًدا  20العمل ابلتعاون مع معهد البحوث احلرجية يف غاان وحضره خرباء وطنيون من  

ئق النباتّية، واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، واملركز العاملي للحراجة الزراعية. وانقشت حلقة العمل أيًضا نتائج تقرير احلدا
 التنفيذ األول.

 
 . Inf.3-CGRFA/17/19/10.2الوثيقة  20
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  75الفقرة  21
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  76الفقرة  22
 . Inf.1-CGRFA/17/19/10.2الوثيقة  23
وكوت   والكامريون،وغامبيا، وغاان، وغينيا،  والسنغال، وجنوب أفريقيا، ومجهورية تنزانيا املتحدة، وبنن، وبوركينا فاسو، وتوغو، ،وأوغنداإثيوبيا،  24

 وكينيا، ومدغشقر، ومايل، وانميبيا، والنيجر، ونيجرياي. والكونغو،  ،ديفوار
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املوارد الوراثية احلرجية يف آسيا واحمليط اهلادئ إبطالع هيئة غاابت آسيا 2019ويف يونيو/حزيران   -23 ، قام برانمج 
للمنظمة يف دورهتا الثامنة والعشرين املنعقدة يف إينشيون، مجهوريّة كوراي، على آخر املعلومات املتعّلقة   واحمليط اهلادئ التابعة

، سامهت املنظمة أيًضا يف حلقة 2021بتنفيذ اسرتاتيجيتها اإلقليمية اليت تستند إىل خطة العمل العاملية. ويف يونيو/حزيران 
هلا األعضاء يف برانمج املوارد الوراثية احلرجية يف آسيا واحمليط اهلادئ بتقييم التقدم  عمل افرتاضية دامت يوًما واحًدا وقام خال

 احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية اإلقليمية.

 التوعية وتبادل املعلومات
املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام  ابعتمادها   -24 العاملية لصون  العمل  ، 25وتنميتها اسرتاتيجية تنفيذ خطة 

شّجعت اهليئة املنظمة على تبادل املعلومات املتعّلقة بصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها. واستجابًة  
لذلك، واصلت املنظمة بذل اجلهود ابلتعاون مع شركائها لرفع مستوى الوعي الدويل بشأن خطة العمل العاملية وأمهية املوارد  

 الوراثية احلرجية.
أفريقيا، وآسيا واحمليط  2020و  2019ويف عامي   -25 للغاابت يف  أمام اهليئات اإلقليمية  إحاطات  املنظمة  ، قدمت 

اهلادئ، وأورواب، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب، والشرق األدىن، وأمريكا الشمالية، بشأن النتائج ذات الصلة ابلغاابت 
عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. إضافًة إىل ذلك، قدمت املنظمة إحاطة مماثلة أمام الدورة للدورة العادية السابعة 

. وأكدت اهليئة على أمهية صون املوارد الوراثية  2020اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت التابعة هلا يف أكتوبر/تشرين األول  
يف ذلك احلصول على املوارد الوراثية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة   لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، مبا

 26عن استخدامها.
، قدمت املنظمة أمام االجتماع السنوي خلطة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 2019ويف أكتوبر/تشرين األول  -26

املنعقد يف فيينا، املتعلقة ابلبذور والنبااتت احلرجية  العاملية    االقتصادي  العمل  النمسا، حتديثًا عن حالة رصد تنفيذ خطة 
، أطلقت املنظمة موقًعا جديًدا على اإلنرتنت بشأن املوارد الوراثية  2019وإعداد التقرير الثاين. ويف ديسمرب/كانون األول  

    27احلرجية.
،  28غاابت والتنوع البيولوجي" مارس/آذار( حتت شعار "ال 21ابليوم الدويل للغاابت ) 2020ومت االحتفال يف عام  -27

 وشددت إحدى الرسائل الرئيسية على أمهية التنوع الوراثي احلرجي.
الصادر عن منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة للبيئة،     2020،29حالة الغاابت يف العال لعام  وقام تقرير   -28

وتقرير    30حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العال ابلرتكيز على الغاابت والتنوع البيولوجي والناس. ويتضمن التقرير ملّخًصا لنتائج  
 التنفيذ األول، فضاًل عن دراسات حالة بشأن املوارد الوراثية احلرجية.

 
 .Report-CGRFA/15/15ابلوثيقة  املرفق هاء  25
 .COFO/2020/REPمن الوثيقة  16الفقرة   26
27  resources/en/-genetic-http://www.fao.org/forest 
28  biodiversity/en/-years/2020-forests/previous-of-day-http://www.fao.org/international 
روما.   . الغاابت والتنوّع البيولوجي والسكان.2020حالة الغاابت يف العال لعام . 2020نظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة للبيئة. م  29

 (.http://www.fao.org/3/ca8642en/CA8642EN.pdf ا على املوقعأيضً  )متاح

 (.www.fao.org/3/i3825e/i3825e.pdfروما. )متاح أيضاً على املوقع  حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العال.. 2014منظمة األغذية والزراعة.   30

/Users/jalalhatoum/Downloads/OneDrive_1_8-9-2021%20(1)/%20http:/www.fao.org/forest-genetic-resources/en
/Users/jalalhatoum/Downloads/OneDrive_1_8-9-2021%20(1)/%20http:/www.fao.org/forest-genetic-resources/en
/Users/jalalhatoum/Downloads/OneDrive_1_8-9-2021%20(1)/%20http:/www.fao.org/forest-genetic-resources/en
/Users/jalalhatoum/Downloads/OneDrive_1_8-9-2021%20(1)/%20%20http:/www.fao.org/international-day-of-forests/previous-years/2020-biodiversity/en
/Users/jalalhatoum/Downloads/OneDrive_1_8-9-2021%20(1)/%20%20http:/www.fao.org/international-day-of-forests/previous-years/2020-biodiversity/en
http://www.fao.org/3/ca8642ar/CA8642ar.pdf
http://www.fao.org/3/i3825e/i3825e.pdf
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أيًضا عّدة مطبوعات أخرى هدفت إىل رفع مستوى الوعي إبدارة املوارد الوراثية    2020وأصدرت املنظمة يف عام  -29
واألخرى التنوع   31، احلرجية. ومشلت هذه املطبوعات دراستني مواضيعيتني تناولت إحدامها مؤشرات التنوع الوراثي لألشجار

عالوة على ذلك، أعّدت املنظمة ورقة استعراض حلالة   32.الوراثي لألشجار وسبل عيش اجملتمعات الريفية يف املناطق املدارية
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف العال والتحدايت أمام إدارهتا لنشرها يف العدد األول من جملة املوارد الوراثية اليت جرى  

 33قها حديثًا.إطال
ويف سياق العمل على مكافحة التصّحر، مت حتضري دليل إلعادة املوارد إىل هيئتها األصلية على نطاق واسع تضّمن   -30

وبناًء على أنشطة آلية إعادة الغاابت واملناظر الطبيعية إىل هيئتها    34توجيهات عملية جلمع بذور األشجار ومناولتها وختزينها.
اخلاصة ابلغاابت والصناعات احلرجية عدًدا مكّرًسا إلعادة الغاابت واملناظر   Unasylva  املنظمة   األصلية، أصدرت جملة 

ونشرت فيه مقااًل بشأن األولوايت والتحدايت والفرص املتعّلقة إبمداد املادة الوراثية لألشجار.    35الطبيعية إىل هيئتها األصلية 
الدولية    2020ونظمت اآللية يف عام   املنظمة  الوراثية احلرجية ابلتعاون مع  املوارد  أيًضا عّدة ندوات على اإلنرتنت بشأن 

 للتنوع البيولوجي.
 حشد املوارد املالية

األخرية   -31 دورهتا  اهليئة يف  احلرجية  اعتمدت  الوراثية  املوارد  لصون  العاملية  العمل  خطة  لتنفيذ  التمويل  اسرتاتيجية 
كما أهنا شّجعت البلدان على السعي بشكل نشط إىل تعميم املوارد    36)اسرتاتيجية التمويل(.  واستخدامها املستدام وتنميتها

مشو  أكثر  إجراءات  يف  احلرجية  الزراعية  الوراثية  احلراجة  ذلك  يف  مبا  للغاابت،  املستدامة  اإلدارة  بشأن  نطاقًا  وأوسع  الً 
وشّجعت اهليئة    37واالسرتاتيجيات احلرجية، ويف تدابري التكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف من أتثرياته املستندة إىل الغاابت.

حمددة بشأن املوارد الوراثية احلرجية. كما أهنا شّجعت  أيًضا البلدان على حتديد االحتياجات الختاذ إجراءات اسرتاتيجية  
 38اجلهات املاحنة على دعم تنفيذ خطة العمل العاملية واسرتاتيجية التمويل اخلاصة هبا.
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وقامت املنظمة يف إطار اجلهود اليت تبذهلا حلشد املوارد املالية، بدعم العديد من البلدان لتطوير مشاريع وطنية كبرية  -32
سني اإلدارة املستدامة للغاابت، مبا يف ذلك إعادة الغاابت واملناظر الطبيعية إىل هيئتها األصلية )انظر القسم  ترمي إىل حت

 )ج( أعاله(. -اثنًيا

 العمل يف املستقبل  -اثلثًا
، ولكن هناك حاجة  39لقد مت إحراز تقدم يف تنفيذ خطة العمل العاملية على النحو الذي اعرتفت به جمموعة العمل  -33

خطة العمل العاملية هذه. وينبغي حشد موارد مالية جديدة إضافية لدعم   ذتنفيلماسة إىل أن تقوم البلدان بتعزيز جهودها  
  ارة البلدان يف تنفيذ خطة العمل العاملية وتعميم املوارد الوراثية احلرجية يف اإلجراءات األكثر مشواًل واألوسع نطاقًا املتعّلقة ابإلد

 املستدامة للغاابت وتدابري التكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف من أتثرياته املستندة إىل الغاابت.
وأوصت جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة أن تواصل تنسيق ودعم تنفيذ خطة العمل العاملية ابلتعاون  -34

كما أهنا أوصت   40مات الدولية ذات الصلة، حسب االقتضاء.مع الشبكات اإلقليمية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية واملنظ 
أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة أن تواصل بذل اجلهود الرامية إىل رفع مستوى الوعي الدويل بشأن خطة العمل العاملية وأمهية 

 ذ خطة العمل العاملية.املوارد الوراثية احلرجية. وأوصت جمموعة العمل أيًضا أبن تشّجع اهليئة املاحنني على دعم تنفي

 التوجيهات املطلوبة  -رابًعا
 قد ترغب اهليئة يف القيام مبا يلي:  -35

 دعوة البلدان على تعزيز جهودها لتنفيذ خطة العمل العاملية؛  (1)
املوارد   لإلعالم عن دعوة البلدان وجهات االتصال الوطنية لديها إىل املسامهة يف تطوير النظام العاملي اجلديد  (2)

 الوراثية احلرجية واختباره وإىل مواصلة إاتحة البياانت عن املوارد الوراثية احلرجية؛ 
ر مشوالً وأوسع نطاقًا بشأن اإلدارة تشجيع البلدان على مواصلة تعميم املوارد الوراثية احلرجية يف إجراءات أكث (3)

املستدامة للغاابت وتدابري التكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف من أتثرياته املستندة إىل الغاابت، وعلى حتديد  
 االحتياجات الختاذ إجراءات اسرتاتيجية حمددة بشأن املوارد الوراثية احلرجية؛

خطة العمل العاملية ابلتعاون مع الشبكات اإلقليمية املعنية   الطلب إىل املنظمة أن تواصل تنسيق ودعم تنفيذ (4)
 رد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية ذات الصلة؛ اابملو 

لإلعالم  الطلب إىل املنظمة أن تواصل بذل اجلهود يف سبيل وضع النظام العاملي اجلديد السهل االستخدام   (5)
 املوارد الوراثية احلرجية؛  عن

املنظمة   (6) إىل  العاملية وأبمهيالطلب  العمل  الدويل خبطة  الوعي  لرفع مستوى  اجلهود  بذل  تواصل  املوارد    ةأن 
جبميع    اخلطوط التوجيهية الطوعية إلعداد اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية احلرجيةأن تتيح و الوراثية احلرجية، 

 اللغات الرمسية لألمم املتحدة؛
 العمل العاملية واسرتاتيجية التمويل اخلاصة هبا.تشجيع اجلهات املاحنة على دعم تنفيذ خطة  (7)
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