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   حالة عن دليل إعداد التقارير القطرية
 اثية للغابات فى العالم الموارد الور

  
  
  
  

  الدور األساسي للتقارير القطرية
 . العالمفىتقرير عن حالة الموارد الوراثية للغابات ال عملية إعداد فى الخطوة األآثر أهمية يإعداد التقارير القطرية ه ان       

فضل واإلدارة المستدامة للموارد الوراثية األلتقييم لأداة  والتقرير نفسه ىالتخطيط االستراتيجتدريب على  العملية التحضيرية إعتبار يجبو
 حالة لتنعكس علىواسعة من أصحاب المصلحة شريحة إهتمامات إعداد التقرير القطرى فرصة إلشراك وتحفيز يوفر . بلدآم فى للغابات

  عليهاظاالحفمطلوبة لتحقيق الحتياجات اال ديحدتو ما تم انجازه وما ال يزال يتعين القيام به، بخصوص، بلدآم فى للغاباتالموارد الوراثية 
  . لهاواإلستخدام المستدام

 واإلستخدام المستدام وتنمية الموارد الوراثية للغابات على المستوى ظاالحفعلى تخطيط للأساسا  القطرى التقريريوفر  أن لضمان
 :يلى  ماوشمولبعناية م ان تقّي الدول ينبغى على اإلجراءات اإلقليمية والعالمية، فىيسهم أن القطرى و

 . للتغييرو القوى الدافعة، الحيوي ذلك التنوع فى نظم اإلنتاج، بما فى ودورها الدولة فى للغاباتحالة الموارد الوراثية  •
  . والزراعةلغذاء التنمية المستدامة للغابات وافىالمساهمة الحالية للموارد الوراثية للغابات  •
ق وائ والزراعة، وتحديد الفرص والعالغذاء فى التنمية المستدامة للغابات وللغاباتوارد الوراثية  مساهمة الم تعزيزيةآيف •

  .قوائتحقيق الفرص والتغلب على أى عستراتيجات إآذلك و
  .وإستخدامها المستداموتنميتها  للغابات الموارد الوراثية علىظ احفالللتمكن من االحتياجات واألولويات لبناء القدرات  •
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  مقدمة: أوًال
  

اعترفت وقد . دولةال التى تمتلكهاالقّيمة  ذلك الموارد الوراثية للغابات، هي من بين أآثر األصول فى الموارد الوراثية، بما ان .1
، أقر مؤتمر 1967 عام فى. لعقود عديدة بأهمية الموارد الوراثية للغابات) FAO(منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

وطلب إنشاء فريق من الخبراء بشأن الموارد الوراثية للغابات ه للغابات يتزايد فقدالوراثي نظمة األغذية والزراعة أن التنوع  م
(the Forest Gene Panel) وتعد . لغاباتا تخطيط وتنسيق جهود المنظمة إلدارة الموارد الوراثية الشجار فى للمساعدة

  مكونات البرنامجفىساهم ي، ولهاالغابات التابع برنامج من  ال يتجزأ ًا جزءللغاباتلوراثية  مجال الموارد افىأنشطة المنظمة 
،  الحرجية وتنمية المزارعالتحسين الوراثي الحرجي ، مثل البرامج القطرية للغابات، واإلدارة المستدامة للغابات، واألخرى

 .جيةوالتقييمات العالمية للموارد الحروإدارة المناطق المحمية 

 
عن وفي التقرير  للغابات مجال الموارد الوراثية فىالموارد الوراثية للغابات عمل المنظمة في فريق الخبراء  لعقود عديدة، وجه .2

التنوع الحيوى  إستخدام وإدارة و محافظةعلى ضمان وقد ساعد هذا التوجيه .  (COFO)التقدم المحرز إلى لجنة الغابات
، ىاألمن الغذائتأمين  ذلك فىالمحلية والقطرية، بما لغابات اات، على نحو مستدام لدعم تنمية لغابات، على جميع المستويل

 .الروحيةو الثقافية  القيموصيانةاإلقتصادي واالجتماعي  البيئة، والنهوض محافظة الفقر، وحدةوالتخفيف من 
 

 مارس 1حتى  عضوا 172مؤلفة من  تآانظمة، و منالب والزراعة هيئة حكومية دولية للغذاءالموارد الوراثية هيئة تعتبر  .3
أقرت الهيئة وقد .  والزراعةاء على وجه التحديد سياسات الموارد الوراثية للغذيطور ىالدولي الوحيد الذوهى المنتدى ،  2010

م األمن الغذائي المستدام للموارد الوراثية للغابات لدعستخدام  واإلمحافظةضرورة الدورتها العادية الحادية عشرة، على في 
 برنامج عملها المتعدد فىوالتخفيف من حدة الفقر واالستدامة البيئية، وأقرت الهيئة أيضا إدراج الموارد الوراثية للغابات 

-SoW)  العالمفىحالة الموارد الوراثية للغابات آما وافقت على إعداد التقرير القطرى األول عن . (MYPOW)السنوات 
FGR). حالة الموارد  إعداد فىمنظمة بشكل آامل ال فىبأن تشارك لجنة الغابات وهيئات الغابات اإلقليمية  وأوصت الهيئة

 التنوع إتفاقيةاإلقليمية والعالمية المعنية، مثل  تاسسمؤوال، وأن يتم هذا العمل بالتعاون مع البرامج  العالمفىللغابات الوراثية 
قرار الهيئة للقيام ب لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة ونرحبت الدورة الرابعة والثالثقد و. ومنتدى األمم المتحدة للغاباتالحيوي 

 .  1 برنامج عملها المتعدد السنواتضمن (SoW-FGR)  العالمفىبإعداد تقرير عن حالة الموارد الوراثية للغابات 
  

تقييم في  أهمية دراسة عدد من القضايا الرئيسية الضوء على  بتسليطالخامسة عشر دورته أثناءفريق خبراء الموارد الوراثية قام  .4
 والطاقة الحيوية، والحد من الفقر، وتعزيز ،تغير المناخ:  ذلك فى، بما للغابات إدارة الموارد الوراثية فى اإلتجاهاتالوضع و
.  الوراثي الحرجيوالتحسين الوراثى محافظةال فى والطرق والتكنولوجيات الحديثة والتقليدية منتجات الغابات، إمدادات

 حالة الموارد الوراثية للغابات  عنتقريرال إعداد عند ،بقدر اإلمكان ،تأثير هذه القضايا على الموارد الوراثية للغاباتفحص سُيو
ح جدول لمحتوى حالة الموارد الوراثية ارإقتتم وقد . عيةو تناولها من خالل الدراسات الموضتمي مع العديد من القضايا التي

 .باتللغا
 

 مارس  فى التاسعة عشرةا دورتهفى لجنة الغابات، تبشكل جيد، دعمتها  وأهمية إدارللغاباتأهمية الموارد الوراثية ب رارًاقإ .5
منظمة التعد أن بمنظمة بشأن الموارد الوراثية للغابات الفريق خبراء  والزراعة ولغذاء الموارد الوراثية لهيئة، توصية 2009
على المستوى  مرجع للعمل كون بمثابةيمن شأنه أن والذي ، 2013عام مع ، العالمفى وارد الوراثية للغابات حالة الم عن ًاتقرير

  . انتاج هذا التقريرفىمنظمة والمنظمات الشريكة الوحثت اللجنة الدول األعضاء على التعاون مع . القطري واإلقليمي والعالمي
 

 فىللغابات إعداد حالة الموارد الوراثية قترحا لعملية م العادية الثانية عشرة، اهدورتفي منظمةالبناء على طلب اللجنة، أعدت  .6
موضوعية اللدراسات باالعريضة لهذا التقرير األول، وقائمة إرشادية اإلرشادية الخطوط يتضمن   لدراسته من قبل اللجنة،،العالم

                                                            
1   C/REP    143 الفقرة  
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العريضة، اإلرشادية وأيدت اللجنة الخطوط . 2 العالمفى للغابات الموارد الوراثية حالةإعداد بجدول زمني إرشادي للقيام و
المتعدد السنوات، بما اللجنة تنفيذ برنامج عمل ل  2017 - 2010 اإلستراتيجيةالخطة المقترح في زمني الجدول الوافقت على و
الدول د يتحدوآلية ، للغاباتثية لموارد الوراالخاصة با للتقارير القطرية اإلرشادية المبادئ لمسودة ذلك وضع الصيغة النهائية فى

وافقت اللجنة أيضا على . بصورة رسميةمنظمة األغذية والزراعة ل هاغيوتبلنقاط االتصال الوطنية إلعداد التقارير القطرية 
 .األساسيووافقت على نظامها ) ITWG(الحرجية لموارد الوراثية لفنية مجموعة عمل دولية إنشاء 

 
 أساسًا  العالمفىللغابات حالة الموارد الوراثية ستناد عملية إعداد إالثانية عشرة، على ضرورة لعادية ا دورتها فىاللجنة، شددت  .7

موضوعية وتقارير المنظمات الدولية الدراسات الالموارد الوراثية للغابات، مع الدعم من خالل الخاصة بعلى التقارير القطرية 
المبادئ التوجيهية إلعداد التقرير القطرى لحالة الموارد الوراثية  توفر من ثم و. الصلةات ذاألطراف المهتمةفضال عن مدخالت 

  فى العالم الحرجيةحالة الموارد الوراثية إلعداد الضرورية اإلستراتيجية هذه الوثيقة المعلومات ىفمة المقّدو  العالمفىالحرجية 
، وآما تسمح به بناءًا على طلبهامساعدة الدول بستقوم المنظمة و. العالميةوالقطرية واإلقليمية األولويات  لتحديد ًاضع أساستو

 .ذلك من خالل توفير البيانات والمعلومات المتاحةوإعداد تقاريرها القطرية، على الموارد، 

  

  الدليل أهداف :ثانيًا

  
المرجع شكل ي ووه. رد الوراثية للغاباتن المواعالتقارير القطرية إعداد في  للمساعدة الدليل اهذمنظمة األغذية والزراعة  تأعد .8

 : التاليةمترابطة  والهامةالثالث الوظائف اللدعم الدليل وقد صمم .  لعملية إعداد التقارير القطريةىالرئيسالوثائقي 
 
مهمة هذه الفى .  إطار برامجها القطرية للغاباتفى الحرجية الوراثية ها الدول على إجراء تقييم استراتيجي لمواردةساعدم •

 على ةقدرم للموارد والحالى الوضع عن التطلب تحليال استراتيجًا لالبالغهى تو. ب إلى أبعد من وصف الموارداذهيجب ال
  واساسىوقد قدم استبيان . من التجارب السابقة وتحديد االحتياجات واألولوياتالخبرات المكتسبة إدارتها، استنادا إلى 

تقييم والجهود الماضية والتطلع إلى المستقبل و دراسة الوضع الحالىمساعدة الدول على  لإلرشادية هذه المبادئ افىموسع 
موارد الوراثية للاإلدارة المستدامة نواحي  جميع فى ومتطلبات بناء القدرات القطرية اإلتجاهاتاالحتياجات والمطالب و

 .للغابات
 ستخدام والتنمية واإلعليه  ظاوأنشطة الحف للغاباتراثية الو ها عالميا عن حالة مواردلإلبالغ للدول اعام اإطارتقديم  •

  البيانات بالغ األهمية لتسهيل التحليل اإلقليمي والعالمي وتوليفاإلطار المشتركهذا .  واألولوياتواإلحتياجاتالمستدام 
ارد الوراثية للغابات نحو  الموفى اإلستراتيجيةه االستثمارات يتحليل، وضمان توجالساسية للتحديث واألمعلومات التوفير و

 الخاصة هاختالفاتإتحديد على الدول مرونة لمساعدة اإلرشادية وتوفر المبادئ  .األولويات القطرية واإلقليمية والعالمية
إعداد منظمة األغذية والزراعة   خاللهان منمّكت يةأساسرآيزة ن امض مع ذات األولوية، هاالضوء على احتياجاتإلقاء و
  .الميالعتقييم ال

السياسات على صانعي  مساعدةوبالتالي ، والعالميةالقطرية واإلقليمية صنع السياسات  فى واإلحتياجاتتحديد الثغرات  •
 اللجنة الحاجة لمثل في حال أفرت، للغاباتعالمية للموارد الوراثية  خطة عملتبّني  بما فيها، حاجة، حسب الالقيام بأنشطة

 .خطةالهذه 

  لتقارير القطريةل هموالمحتوى الموصى ب هيكليةال والنطاق :ثالثًا
  التقارير القطرية نطاق

هذه القيم . والعالمية واإلقليمية المحلية مستوياتجتماعية ووظائف تساهم على الإ، وخدمات بيئية وإقتصادىتوفر الغابات إنتاج  .9
في ما ينعكس وهذا  واسعة من المستخدمين؛ فئاتدم ، وتخ متنوعة جدا واجتماعيةوإقتصادية ظروف بيئية تحتمتعددة تحدث ال

إلى نظم من إدارة الغابات الطبيعية والمزارع الصناعية تتراوح   والتى، الغابات واألشجارنظم إدارة موارد األنواع المختلفة من 

                                                            
  : أنظرCGRFA-12/09/12 القضايا الرئيسية، -اعداد التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية فى العالم  2

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k5867e.pdf  
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الموارد  حالة طاقنتطرق يسوف و.  العالمىفأصناف األشجار الحرجية  جدا من ا آبيراعددالتى تشمل و، الحرجيةلزراعةا
أن يغطى  يجبو. ةثقافيال وجتماعيةإلا وةبيئيال وةقتصاديإلالقيم افي العالم الى الموارد الوراثية الحرجية ذات الوراثية للغابات 

، المّتبعة تهاالمستخدمة لهذه األغراض المختلفة وفقا لنظم إدار ألصناف األشجار الحرجيةتقرير القطرى الموارد الوراثية ال
 فىالبيانات والمعلومات والتحليالت الواردة وستقدم . ةالخصوصيات القطرية وتنوع احتياجات الفئات المستخدمبالعتراف وا

 قعاموالفى الوراثي  محافظةال وأنشطة بالموارد الوراثية للغابات، ةتعلقالمالتقارير القطرية فكرة عن ممارسات اإلدارة الحالية 
الموارد بالمعرفة الحالية حالة  و، والتعاون الدوليوالتنفيذ ،والبنى التحتيةوالتهجين، التحسين منهجيات و، اوخارجهالطبيعية 

الوقت اإلعتبار في خذ األ وللغاباتلموارد الوراثية ل ًا واسعًاموفهتبّني ميجب  هذا السياق، فى. القدرات اإلداريةفي  واإلحتياجات
 ياتعلى المدى القصير والمتوسط والطويل، وعلى المستوللعمل ها الخاصة أولوياتع الدول على تحديد يتشجوقيود الميزانية، الو

 .ية والعالمية واإلقليميةالمحل
 

 ترآيزالومحتوى الونطاق الللغابات آأساس لتحديد المعرفة الحالي عن التنوع الوراثي وضع  بشدة أن تدرس الدوليوصى  .10
 :هيوضعها فى اإلعتبارب الجوانب الرئيسية التي يجو. تقرير بلدهمب الخاص

  األنواعضمنضمنوالتنوع بين  •
 أدوارها وقيمتها وأهميتهاقائمة باألنواع ذات األولوية؛  •
 المعرضة للخطر  /  المهددة قائمة باألنواع •
  تهاوتنمي هاإستخداموالموارد الوراثية للغابات ظ احف تواجه التىالتهديدات والفرص والتحديات  •
  

، للغاباتالحيوي التنوع ب المتعلقةالنواحي ، وصف ها وقيماوأدواره الغاباتهحالة الوراثية ال تقييم فىالدول، تحاول ن يوصى أيضا أ .11
 توفرها، وأنماط االستهالك والممارسات التىهذه الموارد، ومجموعة المنتجات والخدمات فيها ستخدم  ُتالتىونظم اإلنتاج والبيئات 

 اإلدارة المستدامة  آل منتحقيقفي  اودوره ستدامتهإ تعمل علىالبيئي الذي وظائف النظام وتبطة بها،  والثقافية المراإلجتماعية
 . الفقرحدةللغابات، واألمن الغذائي وتخفيف 

 
تخاذها من إ ى يجرالتىنطاق األنشطة اإلجراءات يشمل ، أن باألعمال المستقبلية تقييم التقدم المحرز والتوصية يوصى بشدة عند .12

 واألولويات وإشراك واإلحتياجات األعمال خاصةبصفة  اإلعتبار فىوأن يؤخذ غير حكومية، ال وة والخاصة العاماتب القطاعجان
   .الغاباتمزارعي المجتمعات المحلية وجمعيات والسكان األصليين 

 
  يةرير القطراالتقهيكلية 

 
ال و، للغابات بالموارد الوراثية المتعلقةمن المسائل آثير  فىآبيرة بين الدول  إختالفاتأن هناك باألغذية والزراعة تعترف منظمة  .13

إلمكان إطار مشترك إلعداد التقارير القطرية وجود الضروري من ومع ذلك، .  التقارير القطريةفىأن تنعكس لهذه اإلختالفات بد 
 هذه المبادئ فى ةالمقدمالقطرية التقارير هيكلية اإلمكان بقدر دقةبالدول تتبع وصى بقوة أن يولذلك . البيانات إقليميًا وعالميًا توليف

 المعلومات  سوف تساعداتباع إطار مشتركمن خالل ، ولكن تامالتماثل الإلى تقارير ال فىآل الجوانب الواردة ال تدعو و. اإلرشادية
 .طرية التقارير القالتوليف بين علىمجموعة من األسئلة المشترآة إستخدام األساسية ب

 
 إعداد يجبو. الحرجي ها وقطاعدولة للوصفًايقدم يجب أن الذى والدولة، الخاص بقسم لمقدمة لآموجز تنفيذي، وضع بيوصى  .14

 .لتقرير القطرى ل بعد االنتهاء من األجزاء الرئيسيةىالموجز التنفيذ
 

 :يليآما لجزء الرئيسي من التقرير القطرى ل  ابهالموصى تكون الهيكلية  .15
 لموارد الوراثية للغاباتلالحالي الوضع : ألول الفصل ا •
 الطبيعيالموقع الوراثي في  ظ احفالحالة : الثاني الفصل  •
 الطبيعي  خارج الموقعالوراثي ظ احفالحالة  : الثالثالفصل  •
  وإدارتها المستدامةلموارد الوراثية للغاباتاستخدام إحالة  : الرابعالفصل  •
 .لقطرية والبحوث والتعليم والتدريب والتشريعحالة البرامج ا : الخامسالفصل  •
 .اإلقليمي والدولي التعاون وضع : السادسالفصل  •
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 .هاإستخدامالحصول على الموارد الوراثية للغابات وتقاسم المنافع الناشئة عن  : السابعالفصل  •
 حدة الفقر والتنمية المستدامةن متخفيف الوالغذائي األمن تحقيق  ىمساهمة الموارد الوراثية للغابات ف : الثامنالفصل  •

وتنمية إستخدام  ومحافظةحتياجات الالزمة لتحسين جهود إللتحديد اضروري   أنهعتقدت إضافة أي فصل آخر على آل دولة يجب .16
 .حتياجات واألولوياتتحديد اإلو اإلدارة المستدامة للغابات،  من أجل الموارد الوراثية للغابات

  

  القطريةالمحتوى المقترح للتقارير
  

، يقترح اذهل.  التى تدرسالحالية والمستقبليةو الماضية اإلتجاهاتإعداد التقرير القطرى بطريقة شاملة لدمج يتم من الضروري أن  .17
ن اآلن، وإلى أيهي  أينو آانت الدولةبخصوص أين   منظور يقدمسسنوات  10وإلى األمام  سنوات 10حوالي الى الوراء نظر الأن

 .ستذهب

 إلى منظمة األغذية ق تقديمهبسعن الموارد الوراثية للغابات سابق قطري  أي تقرير إستخدام ، تشجع الدول على إذا أمكن عمليًا .18
تخطيط وتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية على لسياسة ولنطوير ال ًاوفر أساسلي والتقدم، واإلتجاهاتوالزراعة آنقطة مرجعية لتقييم 

 /http://www.fao.org/forestry/fgr/50369/en.موقع المنظمة على متاحة السابقة تقارير القطرية ال. ياتجميع المستو
 المحددة حاليًاولمعلومات الرئيسية لمصادر ال. للغاباتمعلومات أخرى متوفرة متصلة بالموارد الوراثية  يأإستخدام ينصح بشدة 

تقييم الموارد ) ثانيًا(، )REFORGEN (للغاباتالزراعة بشأن الموارد الوراثية منظمة األغذية ولالعالمي نظام ال) أوًال: (هي
لجان ال اطار ضمنضمنبانتظام التى تجمع المعلومات ) رابعًا(البرامج القطرية للغابات، ) ًاثالث(، )FRA (للمنظمةالعالمي  الحرجية

 إتفاقيةبشأن  ذلك التقارير القطرية ىات من مصادر أخرى، بما فمعلومال) ًاخامس (، اإلقليمية للغاباتالهيئاتوللمنظمة اإلقليمية 
 التىمعظم المعلومات . ةيولصوالمحالموارد الوراثية الحيوانية الخاصة بالمعلومات من التقارير القطرية ) ًاسادس(الحيوي،  التنوع 

  ./http://www.fao.org/forestry/40146/en: تنتجها المنظمة متاحة على موقع الموارد الوراثية للغابات

مد الدول الفردية يلكي فيما بعد   REFORGEN (http://www.fao.org/forestry/reforgen)ر نظام المعلومات َوَطسُي .19
أساسي للتوصيف الوراثي باإلضافة إلى آونه مصدر . تسهل إعداد التقارير القطريةس التىاالتصال، وإدارة المعلومات وسائل ب
: التسهيالت التاليةب الدول REFORGENيمد الـ ، سوف للمنظمة  تقييمات القطرية السابقةالعبر  ول عليهتم الحصآما لغابات ل

نظام دعم القرار لمساعدة الدول ؛  المنظمةفى تجميعها من قواعد البيانات األخرى سبقمجموعة من المعلومات القطرية ذات الصلة 
البيانات  المعنية  على اضافةألطراف القطرية لشبكات ال لمساعدةبيانات وظيف الت؛ بكاملها العملية التحضيرية قيادة تخطيط وفى

 .والمعلومات الداعمًة

  بصفة عامة،  فإنه يوصىيالتقرير القطر فى تناولها يجب التى والقضايا الرئيسية الخاصمحتوى الأن تقرر على آل دولة  حين يف .20
  : آل قسم وفصلعلى

 . الماضية، آلما أمكن10 ـرات على مدى السنوات الح التغّيوضي لالتجاهات وتحليًالتقديم  •
 .ةة وآمّيمعلومات نوعّيتوفير   •
 . الجديدة والناشئةالقضايا والفرصتحديد   •
 . المستدامهاإستخدام وللغاباتلموارد الوراثية اعلى  ظاحفال لتحقيق الرئيسيةالتحديات والفرص تحديد   •
لموارد الوراثية للغابات ا  علىظاحفاللتحقيق الالزمة حتياجات واألولويات لإل اإلستراتيجيةالتوجيهات بوضوح تقديم   •

فورية الجراءات اإل من شمل آًالي أن يجب وهذا - ية والعالمية واإلقليمالقطرية ياتمستوعلى الالمستدام وذلك وإستخدامها 
 .تخطيط على المدى الطويلإحتياجات الو
 . آجزء من إعداد التقريرىجرُت ىأو تعزيز الدراسات الموضوعية الت/  تطوير وفىساعد تمعلومات  ،آلما أمكن ،تقديم  •
 

مجموعة شاملة و اقتراحات اإلرشاديةمن هذه المبادئ  1ملحق يقدم ، محتوى تقريرهم القطري إعدادمساعدة الدول على من أجل  .21
 بدًال. إلجابة على آل سؤالامحاولة الضروري لتأآيد على أنه ليس من  ويجب ا.كل قسم وفصل من التقرير القطرىلمن األسئلة 

ألنشطتها المتصلة بالموارد الوراثية استراتيجي  النقاش ومساعدة الدول على إجراء تحليل مقدمة لتحفيزمن ذلك، فإن األسئلة 
 هاوإستخداملغابات لالموارد الوراثية على  ظاحفلفي اا للجهود الحالية  لتحقيق أهداف آل دولة، وفًقلألمام، بغية وضع مسار للغابات
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ية، وذلك لتغطية الحد األدنى رشاد هذه المبادئ اإلى مجموعة من األسئلة األساسية فمستقَدوالى جانب االستبيان الموسع، . المستدام
  .قطريتقرير  في آل من المعلومات 

 يمكن إدراجها ىمحددة التالمعلومات  للنماذج رشاديةإلا هذه المبادئ  من2ملحق  قدمي إعداد التقارير القطرية، تسهيلمن أجل  .22
 : للقسم تبعًا اإلرشاداتمفصلة والمنهجية ال" :ج تحت 1 ملحق يفالمذآورة النموذج األقسام تتبع هيكلية  .مختلفةالفصول ال ىف
 ان فيمّسوُحالحيوي العالمي التعاون مع التنوع  منظمة األغذية والزراعة بنموذجهذا الطّورت . "الموسعةو  األساسيةستبياناتإلا

 فى(المنطقة األفريقية و)  آيتوىف( منطقة أمريكا الالتينية ى حلقات العمل اإلقليمية فأثناءبعد بالتشاور مع الخبراء اإلقليميين، 
  ).برازافيل

.  صفحة50القطري أال يتجاوز التقرير  يجب. قدر اإلمكان مع معالجة جميع القضاياب ًاموجزالقطري يوصى بأن يكون التقرير  .23
، مع معلومات مقدمة لدعم استراتيجي صفحة، ويجب ان يكون 35 -25من التقرير حوالي الرئيسي  أن يكون الجزء يجبو

الترآيز ختلف ي حيث،  الفردية  والفصولاألقسامطول عن  رشاديةإخطوط ولم يتّم اقتراح . اإلستراتيجيةاالستنتاجات والتوجهات 
  .ما أمكن إعداد جداول ومرفقات خاصة بالبيانات والمعلومات الوصفية، آّليجبو.  بلد إلى آخرمن

  

 والعمليةالزمني  الجدول :رابعًا
  يالجدول الزمن

 دورتها العادية الرابعة عشرة فى، لهيئة إلى احالة الموارد الوراثية للغابات فى العالم التقرير األول عن سودة تقديم ميجب .24
)2013.( 
 

بشأن الموارد الوراثية للغابات، التقريرالقطري  إلعداد قطريةنقطة إتصال تسمية لى إدعت منظمة األغذية والزراعة الدول  .25
، كنمأ آلما ، بناء على طلبها، القطريةها إعداد تقاريرفى المنظمة الدول ستساعدو. 2010 مايو 31 بحلولأن يكون ويفضل 

 تقديم يجبو. قليمية لنقاط االتصال القطريةاإلعمل ال حلقات بما فى ذلكاإلقليمية، العمل وشبكات وذلك بالتعاون مع الشرآاء 
تقرير حالة الموارد الوراثية  إعداد فىها إستخدام، من أجل 2011 يوليو بحلول أولالتقارير القطرية لمنظمة األغذية والزراعة 

تقارير ال تقديم يجب، ى هذا الموعد النهائفى القطرية النهائية هاتقديم تقاريرإذا آانت الدول غير قادرة على . للغابات فى العالم
 . التقرير األولفىالتى تدرج  تحديد األولويات العالمية فىمنظمة األغذية والزراعة للمساهمة الى لنتائج لولية األ

 

  ية الموصى بهاتالخطوات المؤسس 

:التشارآي نهج الإستخدام ، وذلك بالقطريد التقرير الخطوات التالية فى إعدااتخاذ بينصح .    26  

 يجبو. تصال بين الدولة ومنظمة األغذية والزراعةاالآنقطة القطري  مشارآة تعيين مكتب واحد إلعداد التقرير ةدولآل على  •
 .لمنظمةا إلى  القطريملية التقرير  الخاصة بع اسم وعنوان نقطة االتصال القطريةقديم أقرب وقت ممكن، تفىعلى الدول، 

 من عدد من القوميةلجنة الينصح بشدة أن تتكون و. نشئ لجنة قومية لإلشراف على إعداد التقرير القطرىت أن دولةيمكن لكل  •
 . الستعراض التقدم المحرز والتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيينجتمع دوريًاتأن ، وف المهتمةااألطرممثلي 

، وآتابة أقسام القطريلتقرير خاصة بالاالمفيد إنشاء فريق عمل لجمع البيانات والمعلومات قد تجد اللجنة القومية أنه من  •
 .رشاديةإلا هذه المبادئ مراجعة على آل عضو من أعضاء الفريق العامل يجبو. فيهمخصصة 

التقريبي  الطول موضحًا، القطريومحتوى التقرير نطاق وهيكلية  بسرعة حدد يفريق العمل أنمن جنة القومية أن تطلب يمكن لّل •
ل العم، يمكن لفريق عليهاوبمجرد أن توافق اللجنة القومية  .  العريضةطوخطالمسودة ويجب على فريق العمل إعداد . لكل قسم

 وقت مبكر من العملية لترك فىالعمل هذا  أن يبدأ يجبو. كل قسملالمعلومات وإعداد المسودة األولى لجمع  ًاأشخاصيعّين أن 
 . للتفكير والتحليلآافوقت 

مشورة قديم الة عند ظهورها وتعين إنشاء فرق عمل متخصصة، حسب الحاجة، لمعالجة مسائل مفىقد ترغب اللجنة القومية  •
 . بشأن مختلف المسائلمختصةال
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وسع من ، ثم تقديمه لمراجعة أمراجعتهوعلى اللجنة القومية . بأآملهالقطري تجميع مسودة أولى للتقرير على فريق العمل  •
 .أصحاب المصلحة

، وتقديمه إلى الحكومة الوطنية حتى يؤيد  أصحاب المصلحةمراجعة عقب القطري اإلنتهاء من التقرير على اللجنة القومية  •
ولكي يتم . يًا رسميًا حكومًاوسيكون التقرير القطرى تقرير. 2011 يوليو  أولبحلول إلى منظمة األغذية والزراعة قدميرسميا و
 أقر قدالقطري ، يجب أن يكون التقرير SoW-FGR)(  العالم فىحالة الموارد الوراثية للغابات في تقرير آمدخل  استخدامه

 .ة إلى منظمة األغذية والزراعة باحد اللغات الرسمية للمنظم رسميًاوأحيلبواسطة الحكومة الوطنية لكل دولة 
 

 من طلب إعداد التقارير القطرية، ولكن فقط بفى للمساعدة يًا فّنًاألغذية والزراعة دعمم منظمة اتقدرهنا بتوفر الموارد المالية، س .27
وقد القطري  العملية التحضيرية للتقرير فىقد تكون بعض الموارد المالية متاحة للمساعدة . أولويةت  ذاآنشاطحكومة الدولة نفسها 

 القطرية لجمع وجهات النظر ط االتصالالنقلمقرر عقد اجتماعات إقليمية ومن ا. بعض المساعدة من الخبراءتقديم ا ا أيًضكون متاًحي
-SoW)(  العالم فى آمدخل هام إلى التقارير القطرية، وإلى حالة الموارد الوراثية للغابات واإلحتياجاتالثغرات الخاصة باإلقليمية 

FGR . عم الدولدلوستقوم المنظمة أيضا بتشجيع مشارآة آل األطراف الدولية المهتمة.  

وإستخدامها ، SoW-FGR)(  العالم فىحالة الموارد الوراثية للغابات وضع تقرير  العملية الشاملة لفى الفرديةالدول  إشراك عشَجُي .28
ا إلى تقرير، جنًبالونشر والتوليف تحليل عمليات ال من فعالية وآفاءة ًاا آًلأيًضهذا  زيدوسوف ُي. REFORGEN  الـلنظام معلومات

  .اإلقليمي والعالمي مستويينللتقرير األول على الالمستقبلي  التحديث جنب مع

  . األغذية والزراعةوثيقة حكومية رسمية، بأحد اللغات الرسمية لمنظمةآالقطري النهائي  تقديم التقرير لزمي .29

  :اإلتصال بمنظمة األغذية والزراعة إلعداد التقارير القطرية هو  .30
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__________________________________________________________  
  1ملحق 

__________________________________________________________  
 
  :  القطريإعداد التقرير 

  المنهجية والتوجيه
  

 مقدمة  . أ
 

 ترآيبفصول المقترحة لال وقساماأل ستكمال تطبيقها ويعطي توجيهات محددة إليجب التى المنهجية العامة ملحقهذا اليوضح 
  .ب، ج: ينجزئوهو يتضمن . يالتقرير القطر
 

  .إعداد التقرير القطرىالخاصة ب رشاداتاإليعرض الجزء ب المنهجية العامة و
ودعم ستبيان موسع لتحفيز وتسهيل التحليل إشمل تى تكل قسم، والب خاصةال اإلرشاداتومفصلة المنهجية الالجزء ج ويقدم 

 .األساسية من المعلومات أيضا، أضيف استبيان أساسي لتغطية االحتياجات .استكمال ترآيب التقرير
 

 يإعداد التقرير القطر بةالخاصرشادات اإلوالمنهجية العامة   . ب
  

 على يجبو. المستداموإستخدامها  للغاباتلموارد الوراثية اعلى  ظاحفال ترشد إلى أداة استراتيجية أن يكون يهدف التقرير القطرى 
  :اإلمكانبقدر القطري عتبارها أن يكون التقرير إ فىآل دولة أن تضع 

  
 المعلومات عن الفصول للمساعدة على تعزيز الماضية، 10يقدم تحليال لالتجاهات والتغيرات على مدى السنوات الـ  •

 .SoW-FGR)(  العالم فىحالة الموارد الوراثية للغابات تعلقة بالم
 لتأثيرات،اهذه  طبيعة صفيو، ولةالدفي  وإدارتها للغاباتتؤثر على الموارد الوراثية التي صف القوى الدافعة الرئيسية ي •

 .ًا وسلبيإيجابيًا
وإدارة الموارد الوراثية  محافظةوإستخدام  بةتعلقالمتحقيق األهداف لوالتحديات الرئيسية  الجديدة والناشئةحدد القضايا ي •

 اإلستراتيجيةو،  الدوليةاتوالمعاهد، الحيوي التنوع إتفاقية نصوص، وآذلك الفرص المتاحة، مع مراعاة سياق للغابات
 . تقديم حلول للقضايا آلما أمكنيجبو. لحاجة، حسب االعالمية للمحافظة  على النباتات

وعلى القطري على المستوى المطلوبة حتياجات إلإلى توضيح ا تهدف التىستنتاجات إل وااإلستراتيجية تجاهاتقدم اإلي •
تساعد والتي ،  انالمستداموإدارتها  هاإستخدامواثية للغابات الموارد الورعلى  ظاحفاللضمان اإلقليمي والعالمي المستويين 

 .على تحديد األولويات على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية
 

 فىآل قسم االستراتيجي وعلى تطوير ها الدول على إجراء تحليلمساعدة الى  لمحتوىواألسئلة الخاصة باقتراحات مالتهدف 
القطري  تحفيز النقاش والتحليل والتأآد من أن التقرير وتهدف الى. إلجابة على آل سؤالامحاولة الضروري ليس من و. القطرى هاتقرير

أفضل السبل لمعالجة آل قسم من آل دولة قرر تويجب أن . واإلحتياجات تعالج األولويات التى اإلستراتيجيةعلى التوجهات يحتوي 
حالة الموارد   التقرير عنعداد إلمدخالتال جميع وليفتى لإمة األغذية والزراعة حاجة منظ اإلعتبار فى عةواِض، القطري هاتقرير

  .SoW-FGR)(   العالمىالوراثية للغابات ف
  

 
 متاحة تتعلقمعلومات أخرى وأي منظمة ال إلى ةدممَقوال ةسابقال يةقطرال ريراتقمن الأي إستخدام على ، مكنإذا أ ،جع الدولتَش

 http://www.fao.org/forestry/50371/en/في التقارير القطرية السابقة متاحة على موقع المنظمة ان . اتللغاببالموارد الوراثية 
  \/http://www.fao.org/forestry/40146/en:  تنتجها المنظمة متاحة على موقع الموارد الوراثية للغاباتالتىومعظم المعلومات 
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 من المعلومات ًا آثيرستخدم تا عن الموارد الوراثية الحيوانية أو النباتية ان  قطرًيا تقريًرحديثًاأعدت التي لدول ومن الممكن ل   

 . هذه التقاريرفىاألساسية الواردة 
  

 اإلستبيانات األساسية والموسعة: م اقس لال تبعًااإلرشاداتوالمنهجية المفصلة . ج
  

   تنفيذيموجز : القسم األول 
  

الضوء على النتائج الرئيسية للتحليل ويقدم لمحة يلقي  صفحات، 3-2من تنفيذي موجز على القطري التقرير يحتوي أن بيوصى 
 والقوى الدافعة اإلتجاهات أن يبين الموجز يجبو. والتحدياتالمشاآل  والقدرات الموجودة لمعالجة معوقاتالعامة عن القضايا الرئيسية، و

 .القومي واإلقليمي والعالميعلى المستوى وذلك فى المستقبل جراءات المستهدفة  المقترحة لإلاإلستراتيجيةويقدم لمحة عامة عن التوجهات 
  

  مقدمة عن الدولة وقطاع الغابات: الثانيالقسم 
  

 القارئ على ةساعدموخصائصها فهم ملم بالدولة أن ي لشخص غير تسمحهذا القسم هو تقديم نظرة عامة الرئيسي  من الهدف ان          
 هأنو.  أن يقدم لمحة عامة فقطيجب اعتبارها أن هذا القسم فىلدول أن تضع  على ايجب إعداد المقدمة، عند. القطرير لتقرياسياق تقدير 

 بعد هامقدماتعلى عمل ال تقررأن ، قد ترغب الدول وبالتالي، القطريمن التقرير الرئيسي  الجزء فىة يليفصتالمعلومات اليجب تقديم 
  .القطريقرير من التالرئيسي  الجزء إستكمال

  
 عن الموارد الوراثية الحيوانية يًا قطرًا تقريرأعدت حديثًا، أو للغابات عن الموارد الوراثية ًاي قطرًاتقريرقدمت سابقًا  التىلدول يمكن ل      

 الكثير من المعلومات وحيث أن.  االستهاللي ها هذه التقارير، إلعداد قسمفى من المعلومات األساسية الواردة ًاآثيرتستحدم  أو النباتية، أن 
وأن بسهولة  اتهاتوليف لدول أن تعدل يمكن، )FRA, 2009، 2005( الحرجيةللموارد العالمية  اتالتقييمفي  موجودةالجزء هذا المتعلقة ب

  /en/fra/org.fao.www://http:  هيFRAالصفحة الرئيسية للـ . تحديدًا الموارد الوراثية للغاباتبالضوء على الجوانب المتعلقة  لقيت
  

 : المقدمةوفرأن تبى يوَص
  

 والبيانات اإلتجاهاتالسكان وعدد  والمناخية الرئيسية، غرافيةسماتها الفسيو: المعلومات األساسية عن حجم وموقع الدولة .1
 .لتصديرلوالمحلي ستخدام  لإللغاباتاالغابات وقطاع الغابات ودرجة االعتماد على منتجات عن األساسية 

 
 أنواع الغابات الرئيسية ونظم إدارة الغابات، وحجم وطبيعة مشروعات الغابات تشمللمحة موجزة عن قطاع الغابات،  .2

 الغابات، ودور إآثار مواد إمدادات، األراضي، حيازة )لإلعاشة، مزارع وغيرهاغابات غابات على نطاق صغير، (
 .لوطنية واألجنبيةاالخاصة الشرآات 

 
 ذلك أي فى، بما )القوى الدافعة( قطاع الغابات واألسباب الرئيسية للتغيرات المالحظة فى الحديثة اإلتجاهاتوصف  .3

 ). .ى الخاألراضإستخدام  ،تغير المناخ، إزالة الغابات ( بذلكقومية متعلقةأو خطة استراتيجية 
 

 . التقرير إذا لزم األمرفىالمذآورة  األماآن والمناطق م بهاُمعّل ،خريطة للدولة .4
 

 .ملحق فى إعداد التقرير القطرى وتقديم أسماء المشارآين فى اتبعتها التى للعملية وصفتقديم فى قد ترغب الدول أيضا  .5
 

 
  
  
  

 بياناتقديمت ضمان محاولة يرجى عند دراستها، .ياالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالدة ساعدملالتالية  األسئلةتم طرح 
العالمي للبيانات التوليف سهليو ،بلدآم ى فاألساسية سيساعد هذا على فهم األحوال. بخط  عريض ةمبينال ألسئلة عن اومعلومات

  .جمعها تم التي لمعلوماتوا
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 :صف قطاع الغابات 
  

 ؟نظم إدارة موارد الغابات واألشجارالرئيسيةما هي أنواع  .1
 ؟لغاباتا ما هو توزيع الغابات وحجم مزارع .2
  الشاملة لقطاع الغابات؟اإلقتصادية قطاع الغابات وما هي األهمية فىما مدى أهمية العمالة  .3
  المحلي والتصدير؟ستخدام لإل بالنسبة الحرجيةما هي األهمية النسبية للغابات والمنتجات والخدمات  .4
 ). الدولية والتعاونياتتالوآاال ، الشرآات الخاصة،مزارعي الغابات(قطاع الغابات؟ تنظيم  آيف يتم .5
 ؟بلدآم فى الحرجية تلبية الطلبات الحالية للمنتجات والخدمات فى للغابات تلعبها الموارد الوراثية التىما هي األدوار  .6

 
   قطاع الغاباتفى الدافعة اإلحتياجات والقوى  فيات التغيرصف

  
 الماضية؟ ما هي 10 السنوات الـ خالل ها وإنتاجتهااروإدمحافظةالمحافظة على الغابات  فىالتى لوحظت  اإلتجاهاتما هي  .1

  الدافعة الرئيسية؟القوى 
 فىأساسية  الدولة؟ هل آانت هناك تغييرات فى الحرجية الطلب على المنتجات والخدمات فى تحدث التىما هي التغيرات  .2

 القوى - ما هي أسباب هذه التغيرات ، الماضية؟ إذا آان األمر آذلك10 السنوات الـ فىأنواع وتنوع المنتجات والخدمات 
 ؟) .الخ ،السكاني  النمو ، الضغوط البيئية،ات األراضيإستخدام ، الطلبفى التغيرات ،السياسات الحكومية(الدافعة الرئيسية 

سنوات  المتطلبات المتغيرة على مدى الةلمواجهضرورية  التى ستكون  نظم إدارة موارد الغابات واألشجارفىما هي التغيرات  .3
  المقبلة؟10الـ 

 على اإلنتاجية والكفاءة؟ ما هي الوسائل الممكنة للتغلب على هذه المؤثرةوالمعوقات الرئيسية دة المحّدما هي العوامل  .4
 .المعوقات

 مآدبل فى تلبية الطلبات المستقبلية لمنتجات وخدمات الغابات فى للغابات األدوار التى سوف تلعبها الموارد الوراثية  هىما .5
  المقبلة؟10خالل السنوات الـ 

 
  لتقرير القطرىمن االجزء الرئيسي : القسم الثالث 

 
األسئلة األآثر و .القطري من التقرير الرئيسي الجزء خاص ب التالية اقتراحات لعناوين الفصول ومحتوى آل فصل األقسامتقدم    

 . آل فصلفى مبينة أهمية
  
 
  
  

 فى وبيان االحتياجات واألولويات ، الدولةفى للغاباتلتنوع الموارد الوراثية الحالي الوضع هذا الفصل هو وصف لالهدف الرئيسي 
المعلومات األخذ باالعتبار  يجبو. عالميأو /وإقليمي ، قومي –يجب على الدول محاولة تحديد مستوى التدخل المطلوب و. المستقبل
  :القطريالتقرير وضع المجاالت التالية عند ب الخاصة

  
 .هاضمنضمنواألنواع ة التنوع بين حال •
 . وتقييمها تحديد أولويات األنواعفىالقيمة الرئيسية للموارد الوراثية للغابات مع الترآيز على التقدم  •
 .خطر على حالة التنوع الوراثي للغابات مع الترآيز على األنواع والموارد المهددة والمعرضة للةؤثرالمالعوامل الرئيسية  •
 .جيات الحالية والناشئةحالة التكنولو •
 .االحتياجات واألولويات لتحسين فهم حالة التنوع الوراثي للغابات •

  
 

 للغاباتالوراثيةلمواردليلحالا وضعال : األول لفصلا
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 :وفيما بينها لغابات اأشجار  أنواعنضمالتنوع 
  

  .بلدآم فىقائمة بالنظم البيئية الرئيسية وأنواع األشجار الرئيسية ضع  .1.1
 ).الخمصادر  وتحديد مناطق ال، المناطقىالبيئىتقسيم ال(قائمة بأساليب توصيف هذه األنواع ضع  .1.2
  .األصنافبين بالتنوع   السابقة الخاصةدراساتالبقائمة ضع  .1.3
   الدولة؟فىاألصناف بين التنوع ستخدم لتحليل وتقييم ت التى طرقما هي ال .1.4
   الدولة؟فىاألصناف بين التنوع مسح وجرد ل تتخذ التىما هي اإلجراءات  .1.5
 ؟األصناف بين  الوراثىختالفأنماط االعن مات م معلوانظوأي مبادرة هل أنشئت  .1.6
  .األصنافبين التنوع  بين أهداف وأولويات تحسين فهم ، وجدتذاإ .1.7
 ؟األصناف ضمنو بينالتنوع بناء القدرات لتحسين تقييم ورصد ل كمما هي احتياجات .1.8

  
   :للغاباتالقيمة الرئيسية للموارد الوراثية 

  
  ؟بلدآم فىألهداف إنتاجية تخضع إلدارة فعلية الرئيسية التى  لغاباتاما هي أنواع أشجار  .1.9

  .حدد نوع اإلنتاج وأهميته النسبية .1.10
   . أو مدخلةمحليةحدد إذا آانت األنواع  .1.11
  ؟بلدآم فىلخدمات البيئية أو مخصصة لتخضع إلدارة فعلية التى الرئيسية ما هي أنواع أشجار الغابات  .1.12
   ؟م بلدآفىالتى تعتبر مهددة  الرئيسية لغاباتاما هي أنواع أشجار  .1.13
أهمية هذه فوارق في ألنواع األشجار المختلفة ومنتجاتها؟ هل هناك )  والبيئيةاإلجتماعية، اإلقتصادية(ما هي األهمية النسبية  .1.14

    الدولة؟ضمنضمنالمنتجات بين المناطق المختلفة 
   .م بلدآفى  ذات أألوليةةحرجيالشجار األأنواع باألنشطة الموثقة الهادفة الى تحديد قائمة  ضع .1.15
  آماهو أو غير معروف؟مازال  ،ينخفض ،يزداد:   التنوع الوراثى لكل نوع رئيسى حالةهي ما  .1.16

  
 :مبلدآ فى للغابات ي تؤثر على حالة التنوع الوراثالتىالعوامل 

  
 على مدى السنوات العشر الماضية؟ إذا ة آبيررجةبدالمستخدمة الغابات  الرئيسية ألشجار األهمية النسبية لألنواعهل تغيرت  .1.17

  لتغيرات؟ل الدافعة ما هي القوى ،آان األمر آذلك
المستخدمة مؤشرات ال ما هي اآلليات أو ، للغابات؟ إذا آان األمر آذلكالوراثيةتقييم التآآل الوراثي للموارد ب بلدآمقوم تهل  .1.18
  رصد التآآل الوراثي؟ل
 .  تعتبر مهددةالتى الرئيسية الغاباتأشجار أنواع رئيسية و الالبيئيةالنظم بقائمة ضع  •
 .المصادر  مستوىأو على/  بين ما إذا آانت مهددة على مستوى النوع و،حالة  هذه األنواعفى  •
 ). الوراثيوالتلوث المفرط  االستغالل ،األراضيإستخدام   وجهة تغيير،إزالة الغابات( حدد التهديدات الرئيسية  •
 ؟ولةالدفي األنواع المهددة واتجاهات التهديدات ب أي نظم معلومات ميك لدتئأنشهل  •
 .  الوراثيوالضعف العلمية والتقنية المستخدمة لرصد التآآل اآلليات / النهج بقائمة ضع  •
 .  وتصحيحهماىالوراثوالضعف المستخدمة لمنع التآآل اآلليات العلمية والتقنية / قائمة بالنهج ضع  •
 ).إن وجدت(التآآل والضعف الوراثى  لمعالجة الدولة ها تستخدمالتىة يالسياساألدوات وات باآلليقائمة ضع  •
  للغابات؟ الوراثيةالموارد التي تهدد مخاطر الكوارث ل أي تحليل الدولةأجرت  هل •
  الكوارث؟عقب للغاباتلموارد الوراثية  ا إحالل/ دادسترإل  آليةالدولة أيوضعت  هل •

 بياناتقديمت ضمان محاولة يرجى عند دراستها، .ياالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالد ةساعدملالتالية  األسئلةتم طرح 
 للبياناتيالعالم التوليف سهليو ،بلدآم ى فاألساسية السيساعد هذا على فهم األحو.  عريضبخط  ةمبينال ألسئلة عن اومعلومات
 .جمعها تم التي والمعلومات
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 ؟ للغاباتالوراثيةالموارد التي تهدد ارث وكللمواجهة  افعالة آليات ئيسية إلنشاء  ما هي المعوقات الر •
 لغابات ؟الوراثية لموارد الالتي تهدد لكوارث مواجهة اآليات  ما هي االحتياجات واألولويات القطرية لتحسين  •
 لكوارث؟لمواجهة  ا ما هو المطلوب لتحسين اآلليات اإلقليمية والدولية  •
 ؟  المالحظ تآآل والضعفلمواجهة  اوتحسين التآآل والضعف الوراثى  رصدولويات القطرية لتحسين ما هي األ •

  
  
   المستقبلية األولويات وحتياجاتإلا
   

  ؟بهاالمرتبط الحيوي  ذلك التنوع فىم حالة تنوع الموارد الوراثية للغابات، بما وفهمما هي أولوياتكم لتحسين  .1.19
ذلك وسائل تقييم التآآل في  بناء القدرات لتحسين تقييمات حالة تنوع الموارد الوراثية للغابات، بما كم منتياجاتما هي اح .1.20

 وفهم أسبابه؟الوراثي بشكل أفضل 
 ،، الثقافيةاإلجتماعية، اإلقتصاديةالقيم (أدوار وقيم تنوع الموارد الوراثية للغابات    لتحسين مفهومما هي أولوياتكم  .1.21

 )ة؟البيئي
 هذا التنوع  المحافظة علىمحافظةآخر ذات صلة بتحسين فهم حالة التنوع الوراثي للغابات واستراتيجي قدم أي اتجاه  .1.22

 . واإلقليميةقوميةعلى المستويات ال) البحثية واإلدارية  السياسية واإلجراءات(
 ما هو مستوى إدراك أهمية الموارد الوراثية للغابات؟ .1.23
  وإدارتها؟ المحافظة عليهامحافظةم حالة تنوع الموارد الوراثية للغابات ووفهمولويات لتحسين ما هي االحتياجات واأل .1.24
، الثقافية اإلجتماعية، اإلقتصاديةالقيم (م أدوار وقيم الموارد الوراثية للغابات وفهمما هي األولويات القطرية لتحسين  .1.25

 ؟)والبيئية
 ) عالميأو / و، إقليمي،  قومي(ما هو مستوى التدخل المطلوب؟  .1.26
  . والجردجراء عمل المسحإلهل هناك أي مسح وجرد سابق للموارد الوراثية للغابات؟ إذا لم يكن، حدد القيود  .1.27

   
 
   
  

الطبيعي  موقعهافى  للغابات الوراثيةالموارد للمحافظة على محافظةالحالي الوضع هذا القسم هو وصف ل ىالهدف الرئيس
األخذ  يجبو .عالميأو /وإقليمي  -قومي -المطلوبلتدخل ا تحديد مستوى على الدول محاولة يجب. ها واألولويات لتحسينواإلحتياجات

  : فيالمجاالت التالية الخاصة بالمعلومات بعين اإلعتبار في التقرير القطري 
 

 للغابات لموارد الوراثية حصر اجرد و •
 . وخارجهاحميةالمناطق الم ضمن للغاباتالموارد الوراثية محافظةالمحافظة على  •
 المناطق المحميةفي  للغاباتالموارد الوراثية المحافظة على محافظة من أجل يةالبيئاإلدارة المستدامة للغابات أو إدارة النظم  •

 .وخارجها
 لمواقع الطبيعية  اضمن المحافظة على الموارد الوراثية محافظةأنشطة  •
  المواقع الطبيعية ضمن وراثية المحافظة على الموارد ال تحديد وحدات محافظةمعايير  •
  ونقل المادة الوراثيةإستخدام  •
 ية الطبيععقاالمو ضمنللمحافظة  محافظةحتياجات الرئيسية إلتقييم ا •

  الطبيعية قعاالمو في  المحافظة على الموارد الوراثيةمحافظة لةحا : يالثان لفصلا
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والخاضعة إلدارة الطبيعية  قعاالمو ضمنمحافظةالمحافظة على الموارد الوراثية برامج  التى تتضمنهاقائمة باألنواع ضع   .2.1
 فعلية

  مناطق مصادر،غابات إنتاجية مدارة(ضمن  المواقعضمن للمحافظة محافظةالتى أنشئت بفئات المواقع الطبيعية قائمة ع ض. 2.2
  ). حماية تامة مناطق ،بذور

التي ؟ ما هي اإلجراءات  الطبيعيةقعا المو ضمنالخاضعة للمحافظة  المجموعات إلستدامةتخذت إ التىما هي اإلجراءات . 2.3
  ؟للغاباتن جرد وحصر الموارد الوراثية لتحسيإتخذت 

 ؟ية الطبيعقعاالمومحافظة ضمنالمحافظة تعزيز ل يجري اتخاذها التىما هي اإلجراءات . 2.4
  الدولة؟فى  المواقع الطبيعيةمحافظة ضمننظام المحافظة تحسين لما هي أهم المعوقات . 2.5
 ؟الطبيعية  قعاالمومحافظة ضمنلمحافظة المستقبلية لألنشطة لولويات األما هي . 2.6

 ؟ الطبيعيةقعا المومحافظة ضمنألنشطة المحافظة ولويات األبناء القدرات وفي حتياجات االما هي . 7.2
 والمعترف بها ، الطبيعيةقعاالمو ضمنبالمحافظة محافظةالمهتمة المعنية لألطراف  ىإقليم/قومى أي منتدى بلدآم نشأتهل أ. 8.2

 للغابات؟ني الوطامج نمن قبل البر
 ؟ الطبيعيةقعاالمو ضمنالمحافظة محافظةدعم ل  األبحاثما هي أولويات. 9.2

  ؟ الطبيعيةقعاالمو ضمنالمحافظة محافظة إجراءات وضع سياسات لدعملما هي أولوياتكم . 10.2
  

  
  

  
  

 واإلحتياجات يعها الطبيعقرج مو الموارد الوراثية للغابات خاة علىفظاحلملالحالي الوضع هذا القسم هو وصف لالهدف الرئيسي 
  .)دوليةأو /قومية، اقليمية وأنشطة (المناسب التدخل  تحديد مستوى على الدول يجب. واألولويات لتحسينها

  
  : عمل التقرير القطرى عند  اإلعتبار فىالمجاالت التالية ب الخاصةالمعلومات وضع يجب 

 ) وجدتذاإ(حالة المجموعات  •
  مبادرات الجمع •
 ) . الخ، الحدائق النباتية،arboreta) (حدائق األشجار ،األنواع ذات األولوية وغيرها(المجموعات أنواع  •
 إمكانيات التخزين  •
 التوثيق والتوصيف •
  والناشئةحالية حالة التكنولوجيات ال •
 حرآة المادة الوراثية  •
 وتطوير التشريعاتالمنافع   الموارد وتقاسمالحصول علىسياسة  •
  يةع الطبيعقا خارج الموةفظاحمت الرئيسية للتقييم االحتياجا •

  
  
  
  
  
  

 . الطبيعيةقعاالموخارج  ةفظاحمالبرامج  التى تتضمنها ةهدفمست اللغاباتاأنواع أشجار بقائمة ضع . 1.3
 ).وغيرها ،أنسجة، حبوب لقاح، بذورآمخزنة مصادر  (عليه ةفظاحالمبوسائل قائمة ضع لكل نوع . 2.3

  .مخزنمصدر  كللشجار األ  منحدد العدد الكلي. 3.3

 بياناتقديمت ضمان محاولة يرجى عند دراستها، .ىاالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالدية لمساعدة التال األسئلةيتم طرح 
العالمى للبيانات التوليف سهليو ،بلدآم ى فاألساسية سيساعد هذا على فهم األحوال. بخط  عريض ةمبينال ألسئلة عن اومعلومات
 .جمعها تم التي والمعلومات

 يةالطبيع عقاالمو خارج يةالوراثة على الموارد فظاحمال لةحا : الثالث لفصلا

 بياناتقديمت ضمان محاولة يرجى عند دراستها، .ىاالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالدالتالية لمساعدة  األسئلةيتم طرح 
العالمى للبيانات التوليف سهليو ،بلدآم ى فاألساسية سيساعد هذا على فهم األحوال. بخط  عريض ةمبينال ألسئلة عن اومعلومات
 .جمعها تم التي والمعلومات
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  .على حدةشجرة  لكل محافظةتأو   معًاتجّمعالبذور  مجموعات/آمياتحدد إذا آان . 4.3
 )..الخ بنوك األصول الوراثية ،مختبراتال (ةع الطبيعيقا خارج الموةظاحفم حدد قدرة البنية التحتية لل.3.5
 ،المصادراألنواع،  (ولة الدفى  التى أنشئتيةع الطبيعقا المو خارجةفظاحملا )حدائق (مواقععدد وحجم بقائمة ضع  .3.6
 ).الحجم
 .الدولة فى أنشئت التىوالحدائق النباتية حدائق األشجار وحجم ودور قائمة بعدد ضع   .3.7
  .الدولة فى ونقل المادة الوراثية إستخدام صف . 3.8
 .المستخدموالتوصيف  توثيقالصف . 3.9

 ؟ ية الطبيععقاخارج الموالموجودة  المجموعات إستدامةالخاصة بما هي اإلجراءات . 3.10
 ؟  ية الطبيعقعا خارج الموةفظاحمما هي اإلجراءات لتعزيز ال. 3.11

 ؟ولة الدفى يةع الطبيعقا خارج الموةفظاحمتحسين اللما هي أهم المعوقات . 3 .12
 لمستقبل ؟ا ىف يةالطبيع قعا خارج الموةفظاحم الأعمالما هي أولويات . 3 .13

  ؟ية الطبيعقعاخارج المو ةفظاحمالما هي احتياجات بناء القدرات وأولويات أعمال . 3.14
  
  
 
  
 

يجب أن يبين التقرير القطرى،  .لموارد الوراثية للغاباتل ةالمستدامواإلدارة ستخدام اإلهذا القسم هو وصف لالهدف الرئيسي 
المعلومات يجب وضع و )عالميأو /وإقليمي ،  قومي( التدخل المناسب  تحديد مستوىالدولعلى  يجبو. األولويات لتحسينهااالحتياجات و

  .فى اإلعتبارالمجاالت التالية ب الخاصة
 .المستدامة واإلستخدامأهمية اإلدارة  •
 . إلستخدامهاوالمعوقات الرئيسيةالمحافظ عليها لغابات الوراثية لموارد الإستخدام  •
 .للغاباتالوراثي تحسين والالتهجين برامج  حالة •
 .العرض والطلبو هاتوفر؛ لغاباتافي آثار اإل وإدارة مواد إستخدام حالة  •
 . التكنولوجيات الحالية والناشئةحالة  •
 .للغاباتإدارة الموارد الوراثية  وإستخدام حتياجات لتحسين تقييم اإل •

  
  
  
  
  
  

 :برامج التحسين الوراثي وتنفيذها 
  

  . الوقت الحاضر لبرامج تحسين األشجارفى تخضع التىع األنوابقائمة ضع . 4.1
  .مدخلةأنواع محلية أو استخدام   يتم ما إذا حدد  .4 .2

  ). أخرىالخشب، لب الورق، حطب الوقود، المنتجات غير الخشبية، (حدد الهدف الرئيسى للتحسين  .4.3
  ).ىالجيل األول، الثان(حدد مستوى برامج التحسين . 4 .4
 التجارب فىاختبرت التي  السؤال األول أعاله، بقدر االمكان، عدد المصادر فىكل نوع من األنواع المذآورة لب أآت .4 .5

 التجارب الحقلية، ى فالتى أختبرت وشتالت السالالت، )األشجار الفائقة(الظاهري  للشكل األفراد المختارة تبعًاو، حقليةال
  . الحقلية التى أختبرت فى التجاربالسالالت الخضريةو

 .بساتين البذورالناتجة من شتالت القائمة بنوع وعدد وحجم ضع . 4.6
  .)مواد اإلآثار الخضرية( للبذور النسيلية بساتين العدد وحجم بقائمة ضع . 4.7
  .ولة الدفىأنشئت التى  النسيلية بنوكالعدد وحجم بقائمة ضع  .4.8

 بياناتقديمت ضمان محاولة يرجى عند دراستها، .ىاالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالدالتالية لمساعدة  األسئلةيتم طرح 
العالمى للبيانات التوليف سهليو ،بلدآم ى فاألساسية سيساعد هذا على فهم األحوال. بخط  عريض ةمبينال ألسئلة عن اومعلومات
 .جمعها تم التي والمعلومات

الوراثية للغابات للموارد المستدامة واإلدارة اإلستخدام حالة: الرابع الفصل
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التى مميزة تهجينات الللالتقريبي عدد ال وصادرالم/ األنواعحدد ،ن متحكم فيهتهجي تشمل تى تجرىالبرامج التربية   آانتإذا. 4.9
  .تجاربتضمنتها ال

  . وقدرتها التخزينيةولة الدفى أنشئت التى وراثيةبنوك اللاعدد بقائمة ضع . 4.10
  .الدولة ىفاإلآثارالمحسنة للغابات  مواد إستخدام  درجة بين. 4 . 11         

  .الدولة ى ف للغاباتالمحسنةاإلآثار مواد إستخدام  عزيز اتخذت لتالتىءات اإلجرابين . 4 .12
  ؟الدولة  فىشجار األتربية تشارآية لهل هناك أي برامج . 4 .13
  ؟ القائمة التشارآية النهج فما هي ، نعمةباج اإلتإذا آان. 4 .14
  ر؟اشجبرامج تربية األخاصة بأي نظم معلومات أنشئت  هل. 4 .15
   ونقل المادة الوراثية؟إستخدام  و وضعما ه. 4 .16
  ؟ المنافعالموارد و تقاسم الحصول على  هى حالةما . 4 .17

  
  توفر مواد اإلآثار ونتشاراإل/لتسليمأنظمة ا

  
  .مواد اإلآثار األخرى منها، عند الطلبأو /و يمكن توفر آميات من البذور، حبوب اللقاح، الطعوم التى حدد األنواع .4.18
  ).يةنسيلاإلآثارالمواد وتوزيع البذور وإنتاج  (ىعلى نطاق تجارالتى يمكن توفر مواد إآثارمحسنة منها حدد األنواع . 4.19
 .ولة الدفى ةستخدممحسنة الم الآثاراإلمواد حدد نوع تصنيف . 4.20
 ؟الدولة  فى ساللةأي إفراج عن  ليسجتم تهل . 4.21
 لوراثية المحسنة للغاباتاإلفراج عن المواد ا وسيلة حدد . 4.22
  لبذور المحسنة؟لقومي برنامج أي  بلدآم تنفذهل . 4.23

  
 
  

  
  

 وآذلك آليات تنسيق والتشريع مجاالت البحث والتعليم والتدريب فىهذا القسم هو وصف حالة القدرات الوطنية لالهدف الرئيسي 
 –المناسب التدخل حدد مستوى أن يإحتياجاتها وأولوياتها والقطري رير أن يبين التق يجبو. الموارد الوراثية للغاباتب الخاصةالمعلومات 

  :اإلعتبارفي ويجب وضع المعلومات الخاصة بالمجاالت التالية عالمي أو /وإقليمي  ،قومي
 الموارد الوراثية للغابات ب الخاصةية قطرالبرامج ال •
 الوطنية  اتالتشريع •
 البحوث  •
 التعليم والتدريب •
  المعلوماتنشر •
 ليات التنسيق  آ •
  مجال بناء القدراتفىتقييم االحتياجات الرئيسية  •

  
 

  
  
  

  :لقطريةالبرامج ا
  

 الموارد ة علىفظاحالم ذات الصلة بختبراتوالمالحقلي  العمل فىقائمة بالمؤسسات الرئيسية التى تشارك بنشاط ضع . 5.1
  .الوراثية للغابات

  )..الخجامعات، الصناعة البحوث، الغير حكومية، معاهد /سات حكوميةمؤس: ( هيصنف إذا آانت المؤسسات المشارآة. 5.2

 بياناتقديمت ضمان محاولة يرجى عند دراستها، .ىاالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالدالتالية لمساعدة  األسئلةيتم طرح 
العالمى للبيانات التوليف سهليو ،بلدآم ى فاألساسية سيساعد هذا على فهم األحوال. بخط  عريض ةمبينال ألسئلةن ا عومعلومات
 .جمعها تم التي والمعلومات

 والتشريع والتدريب والتعليم والبحوث الوطنية البرامج حالة : الخامس الفصل
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  .ى المتعلق بتحسين األشجاري العمل الحقلفى تشارك بنشاط التىقائمة بالمؤسسة الرئيسية ضع . 5.3
، مؤسسات حكومية أو غير حكومية، مراآز بحوث، جامعات، مؤسسات صناعية: (حدد اذا آانت المؤسسات المشارآة هي. 5.4

  ...)الخ
في  تهاوإداربالمحافظة على الموارد الوراثية للغابات محافظةعدد المؤسسات المتصلة مباشرة وغير مباشرة بأآتب قائمة . 5.5

  .الدولة
  للموارد الوراثية للغابات؟قومي  هل انشأت بلدآم برنامج 5.6
  .لبلدآمقطري ال التقرير فى ه ووظائفه الرئيسيةت إذا آانت اإلجابة نعم، صف ترآيب5.7
،  المدنيالقطاع العام والخاص، المؤسسات التعليمية والبحثية، منظمات المجتمع (المعنية آيف تشارك األطراف الوطنية . 5.8

   تخطيط وتنفيذ البرامج القومية للموارد الوراثية للغابات ؟فى)  .المجتمعات المحلية، الخ
لغابات؟ إذا آانت اإلجابة نعم، صف هذا ليات وخطط وبرامج الموارد الوراثية  إلستراتيجًا قانونيًا هل انشأت بلدآم إطار5.9

  .اإلطار
على سبيل المثال، ( المجاالت ذات الصلة فى قوميةلغابات بالتعاون مع البرامج الالقومي للوراثة  في ابرنامج ال هل يعمل 5.10

  ؟)البيئةوالتنمية والحيوي الزراعة، والتنوع الخاصة ببرامج ال
 الماضية؟ أصبح أقوى، تدهور، 10على مدى السنوات الـ للغابات للموارد الوراثية القومي  هل تغير إتجاه دعم البرنامج 5.11

   مستقر؟م؟ هل تمويل البرنامج يتزايد أو يتناقص أ آما هو تقريبًامازال
بلدآم؟ إذا آان فى ارد الوراثية للغابات الحالي الالزم لتحقيق أهداف الموالمالي  مستوى الدعم فىت أي فجوات  هل حدْد5.12

  .الوطني التقرير فىن االحتياجات واألولويات األمر آذلك، بّي
تعزيز برنامجها الوطني للموارد ل تواجه بلدآم للحفاظ على أو التى واألولويات واإلحتياجاتات الرئيسية ن التحدّي بّي5.13

  لة؟ المقب10الوراثية للغابات على مدى السنوات الـ 
  
 :شبكات العمل

  
  . الماضية10 ـ على مدى السنوات الللغاباتلموارد الوراثية لية موالقالعمل شبكات بلدآم عززت /أنشأتهل . 5.14
  .هاوالفوائد المتحصل عليها منلها عمل والوظائف الرئيسية الشبكات آل من  فىالمشارآون من هم بين . 5.15

  
  :التعليم والبحث والتدريب 

  
 .خاصة، عامة، حكومية (بلدآم فى للغابات الموارد الوراثية فى تشارك التىاألبحاث  ات مؤسسوفئاتقائمة بعدد  ضع. 5.16

  .).لخا
 .للغابات البحثية المتصلة بالموارد الوراثية وعاتعدد المشربقائمة ضع . 5.17
 .الدولة ىفالموارد الوراثية للغابات لألبحاث في لميزانية المخصصة  لًاتقدير أذآر. 5.18
 .للغاباتالمتصلة بالموارد الوراثية ) إن وجدت(عدد براءات االختراع بقائمة ضع . 5.19
  للغابات؟الوراثية مجال الموارد فى التعليم والتدريب حالة ىما ه. 5.20
 تهاوتنميية للغابات المستدام للموارد الوراثستخدام لتعليم والتدريب لدعم اإلكم الخاصة با وأولوياتمما هي احتياجاتك. 5.21

 ؟ ةعليها فظاحموال
 يمكن القيام به لمواجهة العقبات؟الذي  تعليم وتدريب وماالمطلوب من توفير لما هي العقبات الرئيسية  .5.22
  للغابات؟الوراثيةلموارد  باةالخاص استراتيجية لمعالجة احتياجات التعليم والتدريب بلدآم تهل وضع. 5.23
 ى ف اإلشتراكحول دونت التى ما هي العقبات ،؟ إذا آان األمر آذلكالدولةلتعليم والتدريب خارج ل ًا فرصمبلدآ ددتحهل . 5.24
 ؟تحددت التىالتعليم والتدريب فرص 

  
  :الوطني التشريع

 
ة  الماضي10 ـ للغابات على مدى السنوات الالوراثيةالموارد بذات صلة بوضع تشريعات أو أنظمة    بلدآم قامتهل . 5.25

  ؟)ا وغيره،و الغابات حقوق مرب، انتاج البذور،الصحة النباتية(
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 للغابات الموارد الوراثية ة علىفظاحالمب ةصلوالمت الدولة أقرتها التى اإلتفاقيات واإلتفاقاتالمعاهدات وبقائمة ضع . 5.26
 .وإدارتها

 ما ، للغابات؟ إذا آان األمر آذلكالوراثيةالموارد ب المتعلقة  األنظمة أي عقبات أمام تطوير التشريعات وبلدآم دتحدهل . 5.27
   لمواجهة العقبات؟كم وأولوياتمهي احتياجاتك

  
 :نظم المعلومات 

  
 ةظفاحموال تنميتهاوللموارد الوراثية للغابات  المستدامستخدام اإل إدارة معلومات لدعم جهود نظم يأ بلدآم تهل وضع. 5.28
  ؟عليها
  لتسهيل تبادل البيانات؟اآللي  في صيغ موّحدةفى الحاسب الخاص بكم  قيوثالتم ا نظدخلُأل ه. 5.29
 ؟كم واحتياجاتكمما هي أولويات. 5.30
لموارد  باةالخاص كملتطوير أو تعزيز نظم إدارة معلوماتالرئيسية الخاصة بكم   واألولوياتواإلحتياجاتما هي التحديات . 5.31
   للغابات؟الوراثية

  
 :الوعي العام 

  
 الوعي ، محدود الوعي،ال يوجد وعي (بلدآم فى للغاباتدوار وقيم الموارد الوراثية أ علىآيف تصف مستوى الوعي  .5.32
  ؟) الوعي ممتاز،مرض
تم التي  منتجاتالوصف  ،ا صفه، للغابات؟ إذا آان األمر آذلكالوراثيةلموارد ا عنبرامج توعية  بلدآمت أهل انش .5.33

  .ل عليهاوحصال
  للغابات؟الوراثيةلموارد اة بمتعلقال لتطوير برامج التوعية العامة معوقات أي بلدآم ددتحهل . 5.34
  ؟للمعوقاتللتصدي  كم وأولوياتم ما هي احتياجاتك،إذا آان األمر آذلك. 5.35

  
 
  

  
 وبيان ،بلدآم فى اباتللغلموارد الوراثية بخصوص اوالدولي للتعاون اإلقليمي الحالي الوضع هذا القسم هو وصف لالهدف الرئيسي 

 وضع المجاالت التالية يجب و.عالميأو /وإقليمي   –المناسب التدخل  على الدول تحديد مستوى يجب .يةاالحتياجات واألولويات المستقبل
  :القطريالتقرير تطوير  اإلعتبار عند فى

على المجموعات للمحافظة اإلقليمي شبه ن وشبكات العمل الدولية المتخصصة والتعاواإلقليمية وشبه اإلقليمية العمل شبكات  •
 . ية الطبيعقعاخارج المو وضمن

 .البرامج الدولية •
 . الدوليةاتياإلتفاق •
 ىالتعاون الدولتحسين / لتعزيز تقييم االحتياجات الرئيسية  •

  
 

 
  
  
  

  :شبكات العمل الدولية 
  

عية يضات، أو شبكات العمل الخاصة بالدراسات الموللموارد الوراثية للغابااإلقليمية وشبه اإلقليمية  ما هى شبكات العمل .6.1
 ؟ عنها الماضية، وما هي الفوائد التى نتجت10خالل السنوات الـ بلدآم للموارد الوراثية للغابات التى تشارك فيها 

  لموارد الوراثية للغابات؟ الخاصة با الدوليةشبكات العمللتطوير أو تعزيز ما هي احتياجات بلدآم وأولوياتها  .6.2

 بياناتقديمت ضمان محاولة يرجى دراستها،عند  .ىاالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالدالتالية لمساعدة  األسئلةيتم طرح 
العالمى للبيانات التوليف سهليو ،بلدآم ى فاألساسية سيساعد هذا على فهم األحوال. بخط  عريض ةمبينال ألسئلة عن اومعلومات
 .جمعها تم التي والمعلومات

ىوالدولىاإلقليمعاونالت لةحا : السادس لفصلا
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 :البرامج الدولية 

  
  ولماذا؟،بلدآملاآثر مفيدة ال للغاباتما هي البرامج الدولية للموارد الوراثية . 6.3
 .الوآاالت والنتائج الرئيسية لهذه البرامجبقائمة ضع . 6.4
  الماضية؟10 ـ خالل السنوات الم بلدآفى للغاباتللموارد الوراثية الدولي الدعم المالي هل تغير . 6.5
  :كل منالمتعلق بـالدولي المستقبلي للتعاون بلدآم  ما هي احتياجات وأولويات .6.6

 الحيوي  فهم حالة التنوع •
 ية الطبيعقعاالمو ضمندارة اإلو ةفظاحمتعزيز ال •
 المواقع الطبيعيةدارة خارج اإل وةفظاحمتعزيز ال •
  للغابات الوراثيةالموارد إستخدام تعزيز  •
 تعزيز البحوث  •
 والتدريب تعزيز التعليم  •
 تعزيز التشريعات •
 .للغاباتالموارد الوراثية ب الخاصة تعزيز إدارة المعلومات ونظم اإلنذار المبكر  •
 زيادة الوعي العام •
 أية أولويات أخرى للبرامج الدولية •

  
  : الدولية اإلتفاقات

   
 علقة مت الماضية10 ـمدى السنوات العلى دولية  أو اتفاقات تجارية ، اتفاقيات، معاهدات، أي اتفاقاتبلدآم وقعتهل . 6.7 

  ؟ ة عليهافظاحم والتهاوتنميالمستدام للموارد الوراثية للغابات ستخدام باإل
في  للغابات المستدام للموارد الوراثية اإلستخدام وةفظاحم فيما يتعلق بالاإلتفاقاتز أثر هذه اجبإي صف ،إذا آان األمر آذلك. 6.8

  .بلدآم
  
 
 
  

  
. هاإستخدام للغابات ونقل وتقاسم المنافع الناشئة عن الوراثية الحصول على الموارد حالةهذا القسم هو وصف لالهدف الرئيسي 

  :كل منبـالمتعلق عالمي وأو /وقومي، وإقليمي  –المناسب التدخل  على الدول تحديد مستوى يجب
  األنظمة •
  اإلتفاقات •
 الجهات المعنية األساسية •

 
 .األطراف المهتمة الرئيسية •

  
  
  

  : للغابات الوراثيةالحصول على الموارد 
 

 بالحصول على الموارد الوراثية للغابات  تتعلقاتفاقات دولية أي  الماضية، هل وقعت بلدآم 10على مدى السنوات الـ  .7.1
  ها؟إستخدامونقل وتقاسم المنافع الناشئة عن 

  .آم بلد تقريرفى قائمة بهاضع  ،إذا آان األمر آذلك. 7.2

 بياناتقديمت ضمان محاولة يرجى عند دراستها، .ىاالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالدالتالية لمساعدة  األسئلةيتم طرح 
العالمى للبيانات التوليف سهليو ،بلدآم ى فاألساسية سيساعد هذا على فهم األحوال. بخط  عريض ةمبينال ألسئلة عن اومعلومات
 .جمعها تم التي والمعلومات

 استخدامها عن الناشئة المنافع وتقاسم للغابات الوراثية الموارد على الحصول:  السابع لفصلا



21 
 

 لقومية أو إتخذت إجراءات أخرىالتشريعات والسياسات ا بلدآم أو عدلتطورت هل  ، الماضية10 ـعلى مدى السنوات ال .7.3
  ؟هاإستخدام وتقاسم المنافع الناشئة عن الدولة ضمن للغابات الوراثية مجال توفير فرص الحصول على الموارد فى

لى الموارد عصول لحتعزيز اأو  على ةظفحام أي إجراءات إدارية  للآمبلد تخذتهل أ ، الماضية10 ـعلى مدى السنوات ال. 7.4
  ؟) الوراثيةمادةتفاقات لتبادل الإوضع على سبيل المثال  (بلدآم خارج التى تقع للغابات الوراثية

 .تتخذتى أ صف اإلجراءات ال،إذا آان األمر آذلك. 7.5
  .لى المادة الوراثيةالحصول عأ وأغراض  المنشدول و، إذا أمكنعليها، صولحات الرم عدد بين. 7.6
 10 ـأآثر صعوبة على مدى السنوات الأصبح  أو ، تحسن أو،آما هو تقريبًا للغابات الوراثية الحصول على الموارد  ظلهل. 7.7

  الماضية؟
ل على على أو تعزيز فرص الحصوالمحافظة  فى أي صعوبات ، الماضية10 ـعلى مدى السنوات الهل واجهت بلدآم . 7.8

 تنميةالموارد الوراثية للغابات آاف لدعم أهداف هذه  الحصول على ل؟ هحدودها للغابات الواقعة خارج الوراثيةالموارد 
   القيام به لتحسين الوضع؟يجبالذى  ما ،لغابات؟ إذا لم يكن آذلكا

 القيود نبّي ،ات؟ إذا آان األمر آذلك للغابالوراثية أنواع معينة من الموارد على بشأن الحصول ًاقيود بلدآم تضعهل . 7.9
  .هاوأسباب

  
 : للغابات الوراثية الموارد إستخدام تقاسم المنافع الناشئة عن 

  
 )؟أمكن وآمية إذا وصفية معلومات (بلدآم فى للغابات الوراثية الموارد إستخدام ما هي المنافع الناشئة عن . 7.10
 ؟بلدآم فى للغابات الوراثية الموارد م إستخدا المنافع الناشئة عن من يتقاسم. 7.11
  .ا صفه، للغابات؟ إذا آان األمر آذلكالوراثيةالموارد إستخدام تقاسم المنافع الناشئة عن ل آليات بلدآم تهل أنشأ. 7.12
وارد الوراثية  المإستخدام هل حددت بلدآم العقبات الخاصة بتحقيق أو تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن  .7.13

  للغابات؟
  . التغلب عليهاطرق صف العقبات و،إذا آان األمر آذلك. 7.14
 التقرير القطري لبلدآم أهمية المحافظة على أو تعزيز فرص الحصول على الموارد الوراثية للغابات وتقاسم فىن بّي. 7.15

 .ها وتقاسماتجاهات استراتيجية أخرى للمحافظة على الحصول عليهاأي ن المنافع وبّي
  

 
  

  
  

 والحد من  ، تحقيق األمن الغذائيفىحتياجات وأولويات مساهمات الموارد الوراثية للغابات إ حالة و القطرى التقريريبين أن يجب
 عنمعلومات ال وضع يجبو. عالميأو /وإقليمي ، قومي –  المناسبتدخلال مستوى  على الدول تحديديجب. الفقر والتنمية المستدامة

  : في آل من مساهمة الموارد الوراثية للغاباتوالمتعلقة بالقطري التقرير وضع اإلعتبار عند في الت التالية المجا
 .استدامة الغابات والزراعة •
 .الفقرالحد من األمن الغذائي و •
  .التنمية المستدامة •

  
 

  
  
  
  

لموارد الوراثية ا غيرها من مساهماتئية و والبياإلجتماعية واإلقتصاديةلمساهمات امفهوم  لتحسين ما هي أولوياتكم . 8.1
  ؟ والزراعة والغاباتلغذاء لتنمية ابالنسبةللغابات 

  ؟بلدآم فى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية فى للغاباتما هي مساهمات إدارة الموارد الوراثية . 8.2

  المستدامة والتنمية والحد من الفقر  ىالغذائ األمن تحقيق في للغابات الوراثية الموارد مساهمة : الثامن الفصل

 بياناتقديمت ضمان محاولة يرجى عند دراستها، .ىاالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولدالالتالية لمساعدة  األسئلةيتم طرح 
العالمى للبيانات التوليف سهليو ،بلدآم ى فاألساسية سيساعد هذا على فهم األحوال. بخط  عريض ةمبينال ألسئلة عن اومعلومات
 .جمعها تم التي والمعلومات
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  :2ملحق 
  
  
  
  محددةالمعلومات النموذج مقترح لتقديم 

  
لحالة الموارد القطري لتقرير المختلفة لفصول ال فى يمكن إدراجها التىمحددة المعلومات لل  مقترحًاذجًاتقدم هذه الوثيقة نمو

  .الوراثية للغابات فى العالم
  

 تنفيذيموجز : القسم األول
  

 لدولة وقطاع الغاباتعن امقدمة : القسم الثاني 
  

تحصل عليها من سالمعلومات الممن خالل ألغذية والزراعة سيتم إستكمال المعلومات عن السؤالين األوليين بواسطة منظمة ا
 .)FRA (لموارد الحرجيةالعالمى لتقييم ال
  
  ؟ما هي الخصائص الرئيسية للغابات ونظم إدارة الموارد الشجرية .1

  
  )FRA(خصائص ومساحة الغابات . 1جدول  

  )هكتار(المساحة   الخصائص الرئيسية للغابات
    غابات أولية

     طبيعياغابات متجددة
  غابات مزروعة

        إعادة التحريج
  تشجيرال      

  

  
الـ فى معلومات لم يطلب اإلبالغ عنها  ( أو الزراعة الحرجيةنظم مندمجات الزراعة والغاباتبالمغطاة تقدير للمساحة إعطاء  ءالرجا

FRA (  
  
  ؟بلدآمملكية الغابات فى هي ما  .2

  
  )FRA(ملكية ومساحة الغابات . 2جدول 

  )هكتار(المساحة   كية الغاباتمل
    عامة
    خاصة
    آخرى

 
الدافعة قواها  الماضية؟ ما هي 10على مدى السنوات الـ وإدارتها  الغابات ة علىفظاحالم مجال فىلوحظت التي  اإلتجاهاتما هي .  3 

 الرئيسية؟
   بلدآم؟فىنتجات الغابات  الحالية لماإلحتياجات تلبية فى تلعبها موارد الغابات  التىما هي األدوار. 4

  
  
  
  

  القطريلتقرير من االرئيسي الجزء : القسم الثالث 
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رئيسي  األسماء العلمية، المرتبطة مع آل نوع إستخدام أنواع األشجار الحرجية الرئيسية، ببقائمة وضع   يرجى 3جدول في ال
عدد سوف يختلف . وواسعة االنتشار تميز أنواع الغابات، أي شائعة نسبيًا التىاألنواع الرئيسية هي األنواع .  بلدآمفى الغابات المحددة من

  .ع األنواع لتنّوكل نوع من الغابات تبعًابالقائمة لاألنواع المذآورة 
 

أنواع تصنيف ( من القائمة أدناه  بلدك أوفىيمكن استخالص أنواع الغابات من الفئات المستخدمة . األساسيةاألشجار الفئات الرئيسية ألنواع الغابات وأنواع . 3جدول 
  ). 2000FRA الـ  فى البيئية المستخدم اطقالغابات والمن

المغطاة (ساحة مال  الرئيسية الغابات أنواع    األنواع الرئيسية بكل نوع
  األنواع األخرى إذا وجدت  األشجار  )نوع الغابةب

        
        
        
        
  

للغابات  الوراثية لمواردل يلحالا وضعال : األول الفصل
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  2000العالمي   تقييم الموارد الحرجيةفىية المستخدم  البيئاطقأنواع الغابات والمنتصنيف 

  المناطق البيئية العالمية-الثانيالمستوى  المنطقة البيئية،   المجال البيئى-المنطقة البيئية،المستوى األول
   

  المناخية لـمجموعاتالتعادل (معايير ال  اإلسم
Köppeng -Trewartha(  

يعكس الغطاء النباتي (سم اال
  ) السائدأالمناطقى

 عادل تقريبا األنواع المناخية لـت(المعايير   الرمز
Köppen- Trewarthaشتراك مع إل با

مالمح الغطاء النباتي ، ومنطقة جبلية واحدة 
  ) بيئىكل مجالب

   

   خالل الشتاءبشهور جافة 3 -صفر: مبتلة  TAr  .ةيالغابة المدارية المطر
الرطبة المدارية الغابة 

  متساقطة األوراق
TAwa  شهور جافة خالل الشتاء 5 -3: جافة/مبتلة  

   شهور جافة خالل الشتاء8-5: مبتلة/جافة  TAwb  ةالغابة المدارية الجاف
  لترسيبالبخر أآثر من ا: نصف قاحلة  TBSh  أراضى الشجيرات المدارية

  آل الشهور جافة: قاحلة  TBWh  الصحارى المدارية

مدارية 
  )ستوائيةإ(

درجة الحرارة : آل الشهور بدون صقيع
  م ˚18فى المناطق الساحلية فوق 

 إختالفات (ًامتر ارتفاع 1000تقريبا أقل من   TM  النظم الجبلية المدارية
  ).محلية

  ال يوجد فصل جاف: رطبة  SCf  مداريةشبه غابة رطبة 
  

  أمطار فى الشتاء، صيف جاف: جافة موسميًا  SCs   مدارية شبهجافة ة غاب
  ر من الترسيبثبخر أآتال: نصف قاحلة  SBSh   مداريةمنحدرات شبه

   جافةآل الشهور: قاحلة  SBWh   مداريةشبهصحارى 

  مداريةشبه
  ) استوائيةشبه(

 ثمانية شهور م˚10درجة الحرارة فوق 
  أو أآثر

  متر إرتفاعًا1000-800تقريبًا أقل من   SM   مداريةشبهنظم جبلية 
 شهر فوق الصفر  أبرد درجة حرارة:مناخ محيطى  TeDo  غابة محيطية معتدلة

  المئوى
درجة حرارة أبرد شهر تحت الصفر : مناخ قارى  TeDc  غابة قارية معتدلة

  المئوى
  .ر من الترسيبثبخر أآتال: ةلنصف قاح  TeBSk   معتدلةمنحدرات

  آل الشهور جافة: ةلقاح  TeBWk  صحارى معتدلة

 ثمانية - أربعةم˚10درجة حرارة فوق   معتدلة
  شهور

  متر إرتفاعا 800تقريبا أقل من   TM  نظم جبلية معتدلة
  تسود غابة مخروطية آثيفة: مالمح الغطاء النباتى  Ba  غابة شمالية مخروطية
أراضى حرجية تسود : مالمح الغطاء النباتى  Bb  أراضى تندرا حرجية

  ة وغابات متفرق

   شهور3 تىم ح˚10درجة الحرارة فوق   شمالية

  متر ارتفاعا 600تقريبا أقل من   BM  نظم جبلية شمالية

  المجال البيئىنفس مستوى   P  قطبية  م˚10آل الشهور درجة الحرارة تحت   مدارية
  

 .تجاه من الشمال إلى الجنوبإلاو، يةالمناخأي ينتج من االختالف فى األحوال البيئية، : النباتي المناطقيالغطاء   - أ
 مساويًا أو أقل من ضعف متوسط درجة اتالترسيب معبرًا عنه بالملليمترإجمالي فيه ه الشهر الذى يكون يعرف الشهر الجاف بأن  - ب

  .بالدرجات المئويةمعبرًا عنها  ةحرارال
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على سبيل المثال النخيل والخيزران (ذات األولوية األخرى أشجار الغابات وغيرها من النباتات الخشبية أنواع قائمة بضع  .1.1
 )4جدول ) (، مهددة، الخاإلقتصاديةاألهمية : مثال( ، وسبب األولويةبلدآم ىف) والراتان

 
  )العلمياالسم (ولوية ألااألنواع . 4جدول 

  ولوية ألااألنواع 
 (E) دخيلة أو (N)محلية   (O) أو غيرها(T)أشجار  العلمياالسم 

  سبب األولوية

        
        
        

  )أولوية إلزالتها(والثقافية، مهددة، غازية أ اإلجتماعية واديةاإلقتصاألهمية : أمثلة ألسباب األولوية
  

  )5جدول (بلدآم؟ البشري في ستخدام تدار بفاعلية من أجل اإلالتي الرئيسية ار والنباتات الحرجية األخرى جأنواع األشهي ما   .1.2
 

  )المذآورة أدناهرموز ال إستخدام ب(دخيًال  أو يًاإذا آان محلا مى بيان ج بالنسبة لكل نوع يرآم؛دبلاألنواع الحرجية المستخدمة حاليًا فى : 5جدول 
 (N)محلي   )العلمياالسم ( النوع

  (E) دخيلاو 
الحالية  اتستخداماإل
  )رمز(

مثل غابات (إذا آانت مدارة، نوع نظام االدارة 
  ) مندمجات الزراعة والغابات،طبيعية، مزارع

آانت المساحة المدارة إذا 
  )هكتار(معروفة 

          
          
  : الحالىستخدام اإل
  ) الخ– أدوية - علف- غذاء( منتجات حرجية غير خشبية 4 منتجات األخشاب الصلبة                                          1
  مندمجات الزراعة والغاباتنظم  تستخدم فى 5 لب الورق والورق                                                 2
 __________________ ) التحديدءالرجا( أخرى 6)                                                    الوقود(طاقة  ال3
  

   دآمبلاألخرى التى تدار بفاعلية أو مخصصة للخدمات البيئية فى الحرجية النباتات  وأالرئيسية  غاباتأنواع أشجار الهي  ما  3.1
 ؟)6 جدول(

 يًاإذا ما آان محل) ×( لكل نوع يرجى بيان  بالنسبة. التى توفر خدمات بيئية او قيم إجتماعيةحرجية األخرىألشجار الرئيسية وغيرها من األنواع الاأنواع ): 6(جدول
  . دخيًالأو

  )رمز (اإلجتماعيةالخدمة البيئية أو القيمة   (E) دخيلأو  (N)محلي   )العلمياالسم (النوع 
      
      

  :قيمتشمل الخدمات وال
   القيم الجمالية5   عات المياه               جِم المحافظة على التربة والمياه بما فى ذلك إدارة ُم1
   القيم الدينية6 خصوبة التربة                                                                       2
  ______________ )يرجى التحديد( أخرى 7                             الحيوي                          التنوع ة علىفظاحالم 3
    القيم الثقافية4
  
  .دآمبلفى ) العلمياالسم (المتوطنة ية األخرى حرجواألنواع الالغابات قائمة بأنواع أشجار ضع   .4.1

)  الموثقة المجموعات المهددةذلكفي بما  (لدآمبفى بأنها مهددة  ةحددالمقائمة بأنواع األشجار واألنواع الحرجية األخرى ضع  .5.1
  ).33 صفحة 7جدول (

  ؟آمبلد هل هناك تقييم منتظم لألنواع المهددة فى . 6.1
  
 .معلومات آافية لتحديد إذا ما آانت مهددة أم العنها يوجد ال التي قائمة بأنواع األشجار ضع  . 7.1
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 ؟الحرجيةاألصناف  إآثارإلتوثيق مواد بلدآم نظام هل يوجد فى   .8.1
  
بما (وإستخدامها )  مناطق المصادر-مصادر البذور( ،)ودخيلةمحلية (الحرجية إآثار األصناف مواد تحديد لالحالي  ما هو الوضع   .9.1

  )ب8أو /أ و8يرجى ملئ جدول (بذور األنواع الرئيسية المستخدمة آمية  بينإذا آان ممكنا  (؟فى الدولة) الخضرىاإلآثار فى ذلك مواد 
  

  :الدولةفياألخرى الرئيسية شجار الغابات واألنواع الخشبية ألالحرجي لتحديد مواد اإلآثار الحالي من البذور والوضع المنتجة الكمية السنوية : أ8جدول 
  النوع
دخيل أو  (N)محلي   العلمياالسم 

(E) 

الكمية الكلية من 
البذور المستخدمة 

  )آجم(

آمية البذور من المصادر 
/ بذورالمصادر (الموثقة 

  )محددةلامناطق ال بذور 

 البذور من المصادر آمية
مصادر  التجارب (المختبرة 

  )التى أنشئت وتم تقييمها

من (الكمية المحسنة وراثيًا 
  )بساتين البذور

            
            
 

في واألنواع الخشبية األخرى الرئيسية  اإلآثار المستخدمة ألشجار الغابات  مادةتعريفالمزروعة وحالة ) خضرىالآثار اإلأو مواد (ب العدد السنوى للشتالت 8جدول 
  الدولة
  النوع
 أو (N)محلى  العلمياالسم 

 (E)دخيل

آمية  الشتالت إجمالى 
   ةالمزروع

آمية الشتالت من 
المصادر الموثقة 

مصادر تجارب ال(
مناطق الوبذور 

  )محددةال

آمية الشتالت من 
المصادر المختبرة 

تم تجارب مصادر (
  ) ومقيّمةإنشاؤها

واد االآثار آمية م
  المستخدمةالخضري 

آمية الشتالت 
  المحسنة وراثيًا

              
              
  
  

  )9جدول  (األخرى فى الدولة؟الخشبية واألنواع الرئيسية الغابات ألشجار الوراثي للتوصيف الحالي   ما هو الوضع .1.10
 

  6، 5 فى الجدولين ةإبدأ باألنواع المذآور. ينطبق عليهابها وتحقق من آل عمود الوراثي  التى تم تقييم التنوع غاباتالار جقائمة بأنواع أشضع : 9جدول 
  النوع

 (E) دخيل  أو (N)محلي  العلمياالسم 
  الجزيئيالتوصيف   قيمتالتي لتكيف و االنتاج  اصفات  الصفات الظاهرية

          
          
  
  

 تحديد ىرجيإذا آانت اإلجابة نعم، . للغاباتاإلحصاء القومي لومات عن الموارد الوراثية للغابات آجزء من  هل تجمع بلدآم مع.11.1
 .أى نوع من المعلومات

  
ع انوأل) الطبيعية قعاأو خارج المو/ وضمنذلك في بما (الوراثية  ة على المواردفظاحمبرامج لل/اتي استراتيجبلدآم هل وضعت .12.1
  نواع؟األأي من  ، إذا آانت اإلجابة نعم. أو النباتات الخشبية األخرىغاباتلأشجار ا من ةعينم
  



  ية الوراثة على المواردفظاحم الناحيةالحرجية األخرى التى تعتبر مهددة فى آل أو جزء من نطاقها من الخشبية نواع األوألشجار ابقائمة ضع : 7جدول
ي الطبيعلتوزيع امساحة *   )العلمياالسم  ( النوع    ***فئة التهديد

 إذا ، ببلدآم) هكتار(نوع لل
  آان معروفًا

متوسط عدد األشجار 
   إذا آان معروفًا،بالهكتار

الطبيعي نسبة التوزيع **
  (%) فى بلدآم نوعلل

  : التوزيع فى الدولة
، (W)على نطاق واسع 

 (L)محلي أو  ،(R)نادر 

نوع التهديد 
  منخفضة  متوسطة  عالية  )رمز(

                  
                  
                  

  :نوع التهديد

  التربة والمياهتحمض  9 الحرجي                                                                                         خفض وتدهور الغطاء 1
  ةث االنبعاثات الملو10                               الحرجي                                              خفض وتدهور تنوع النظام البيئى 2
   اآلفات واألمراض11مستدام                                                                                                    ال  القطع غير 3
   حرائق الغابات12                                                             تكثيف اإلدارة                                                4
   الجفاف والتصحر  13 األرض                                                                                         إستخدام  التنافس على 5
   البحر سطح إرتفاع مستوى14                                                                                                                 حضر  الت6
     __________________) يرجى التحديد( أخرى 15  تجزئة الموائل                                                                                                          7
  ةبلألنواع الغري  العشوائي اإلدخال 8
  
  
  .بالهكتار حدود بلدآم ضمنالذى يوجد لنوع لالطبيعي النطاق  لتقدير مساحة ،ت تواجدإذا ،أرجع إلى خرائط نطاق األنواع* 

وزع طبيعيًا تيالذي للنوع الطبيعي النطاق .  بلدآمضمن ٪100 تكوناألنواع المتوطنة .  حدود بلدآم، على سبيل المثالضمنالنسبة هي ما . للنوعالطبيعي  المدى الكامل للنطاق بدراسة** 
  . ٪50على مساحات متساوية من بلدآم والبلد المجاور هو 

 ضمن٪ من نطاقه 50النوع مهدد فى أقل : ، منخفض الدولةضمنعلى األقل من نطاقه ٪ 50 مهدد فى النوع : متوسط الدولة، ضمن ه نطاقفى آلمهدد النوع  -عالية: فئات التهديد*** 
                  .الدولة

  



  

المناطق المحمية التى أنشئت استبعاد   دون ية الوراثة على المواردفظاحمشير هنا إلى الن و. أغراضعدةقع االمو ضمن ةفظاحملل يكون  قد
 أيضًا حماية للموارد الوراثيةتوفر التى وألغراض أخرى 

 
 ألشجار الغابات وأنواع النباتات الخشبية األخرى فى ية الوراثة على المواردفظاحمل فى آل أو جزء من بلدآم لتقييم التحليتم  هل .2.1
حجم مجموعات قابلة : على سبيل المثال( إذا آان الجواب نعم، آيف؟ ؟).المحميات البيئية الخية، موقالمتنزهات ال(ناطق المحمية الم

 )؟مساحات فى المناطق الوراثية البيئية المختلفة من الدولةتخصيص  ، لمجموعات ابينالتواصل ما ، للحياة 
  

نسبة األشجار هي ؟ ما ها موقع عليها ضمنفظاحما هى النسبة من آل األشجار المحلية واألنواع الحرجية الخشبية األخرى الم. 2.2
 ؟ةفظاحمبرامج ال تشملها ىالتواألنواع الخشبية األخرى المهددة 

  
ستكمال إإذا آان األمر آذلك يرجى .  فى بلدآم الطبيعيةهامواقعضمن اد الوراثية للغابات ر الموة علىفظاحلمهل هناك برنامج ل .2.3

 )10جدول (
  

  ية الطبيعقعاالموضمن  محافظةبرامج ال/ وحداتدفة التى تتضمنها ه األنواع الحرجية المست10 جدول
  المساحةإجمالي     عليهافظاعدد المجموعات أو المواقع المح  ةفظاحمدة الالهدف من إنشاء وح  )العلمياالسم (النوع 

        
        

 
على سبيل ( فى الدولة؟ طبيعيةالمواقع الضمن  يةالوراث ة على المواردفظاحمما هى العقبات الرئيسية لتحسين برامج ال .2.4
 ، نقص الموارد الحكومية،المتاحةاألراضي  إستخدام على ، التنافسعدم آفاية المعرفة/عام، نقص المعلوماتإهتمام عدم وجود : المثال

 .)ة و يستخدمون الموارد بشكل غير مستدامفظاحممناطق الضمن راد يعيشون أف
 

 ؟).بناء القدرات الخالبحوث، (الطبيعية قع ا فى الموةفظاحمبالنسبة ألعمال الأولويات بلدآم فى المستقبل هي ما  .2.5
 

 .بلدآمفي  يةالطبيعقع االموضمن  ةفظاحمى المتصلة بالاألخر المعلومات إدراج ءالرجا .2.6
 

مزارع ة ضمن الفظاحالمل الموقع تعنى حو. فى بلدآم) حول الموقع(المزارع  المحافظ عليها  ضمنقائمة باألنواع وضع   يرجى 2.7
    .يدة فى نظم مندمجات الزراعة والغاباتفألشجار م

  

  

  المواقع الطبيعيةضمن ية الوراثة على المواردفظاحمحالة ال : يالثان الفصل



  

  

يرجى تقديم .  فى بلدآم الطبيعيةقعا خارج الموةفظاحمالبرامج / وحداتالتى تشملها تهدفة المسألنواع الحرجية باقائمة ضع  3.1
  11ستكمال جدول بإ وذلكالوراثية اد والمبنوك الموجودة ضمن معلومات عن األنواع والمواد 

   الطبيعيةقعا خارج الموةفظاحم ال11جدول 
   الوراثيةادوك الموبن   الحقليةمجموعاتال  النوع

 االسم
  العلمي

      محلي  
(N) دخيل أو
(E) 

 نسلالمصادر أو الوأ المجموعات
حدائق االشجار أو وأو اإلختبارات أ

  ةفظاحممواقع ال

بما فى ذلك (فى المختبر   بنوك االصول الخضرية
  ) بالتبريدمحافظةال

  بنوك البذور

مرات عدد   عدد المواقع    
  الحصول عليها

عدد 
  البنوك

عدد االصول 
  الخضرية

عدد مرات    البنوكعدد
الحصول 

  عليها

عدد 
  البنوك

عدد مرات 
  الحصول عليها

                    
                    
                    
  

ختبارات اإلالتحتية، البنى نقص الموارد أو : أمثلة(  فى الدولة؟يةقع الطبيعا خارج الموةفظاحمما هى العقبات الرئيسية لتحسين ال 3 .2
  .) أنواع آثيرة جدًا ذات بذور مقاومة،حقلية غير محمية وال تعتبر مهمةال
  

   .) بناء القدرات،البحوث( ؟فى المستقبل فى بلدآمالمواقع الطبيعية  خارج ةفظاحمأولويات أعمال الهي  ما 3.3
  
 .فى بلدآمالمواقع الطبيعية  خارج محافظة المعلومات األخرى المتعلقة بالإدراجيرجى   3. 4
  
  

  

  )12جدول (؟ تنقل دوليًاالتي بذور نوية من الالكمية السهي ما  .4.1

  )الخمس الماضيةالسنوات متوسط (اثر الخضرى التى تنقل دوليًا آل عام التكأعضاء  البذور و.12جدول
  غرضال  عدد الشتالت  عدد أعضاء التكاثر الخضرى  )آجم(آمية البذور     النوع
 االسم 
  العلمي

أو (N)  محلي 
 (E)دخيل 

    تصديرال  ستيراداال  تصديرال  ستيراداال  تصديرال  ستيراداال

                  
                  
  
  ).13جدول  (.قائمة باألنواع التى تخضع حاليًا لبرامج تحسين األشجارضع   .4. 2
  

  )13جدول  ().، غيرهاخشبيةال الورق، حطب الوقود، المنتجات الحرجية غير لبالخشب، (للتحسين الرئيسي د الهدف حّد .4.3
  

  . التى تنطبقآل األهدافإختيار  ىرجي. ابات برامج تحسين الغ.13 جدول
  هدف برنامج التحسين  النوع

  أخرى **MP* NWFP  الطاقة  الورقلب   الخشب (E)دخيل  أو (N)محلي    العلمياالسم 
                
                

  الطبيعيةقع ا خارج الموية الوراثة على المواردفظاحمحالة ال : الثالث الفصل

  دارة المستدامة للموارد الوراثية للغاباتإلحالة االستخدام وا : الرابع الفصل
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MP* :اتستخدامبرنامج تحسين األشجار متعددة اإل  

: NWFP** خشبيةالحرجية غير ال المنتجات  
  

   )14 جدول( .ختبارات الوراثيةإلإذا أمكن، وعدد األشجار الفائقة وا 4.2نات عن آل نوع مذآور فى السؤال قدم بيا  .4.4

   تجارب تحسين األشجار.14جدول 
  النسل الناتجاختبار وتنمية   الخضريتجارب التكاثر   تجارب المصادر  أشجار فائقة  النوع
محلي    العلمياالسم 

(N) 
أو 

دخيل 
(E) 

عدد   العدد
  جاربالت

عدد 
  المصادر

عدد 
  التجارب

عدد   عدد العائالت
  االختبارات

عدد المصادر 
الخضرية 
  المختبرة

عدد 
المصادر 
الخضرية 
  المختارة

عدد 
المصادر 
الخضرية 
  المستخدمة

                      
                      
                      
  .بذورالبساتين من يل أول جفقط وأنشئ ة تيافى بد البرنامج شجار الفائقة إذا آانقائمة بعدد األضع * 

  بساتين البذور: 15جدول 
  ) العلمياالسم (النوع   بساتين البذور

  المساحة  **الجيل  العدد
        
        
        
  . طبيعيةواقع بذور متإلنتاج البذور وليسبصفة محددة بساتين البذور هى مزارع تزرع  وتدار *

  . الثالثة الخيشير الجيل إلى دورة التربية األولى أو الثانية أو**

 المعلومات التى يتم جمعها وتخزينها؟هي  برامج تربية األشجار؟ إذا آانت اإلجابة نعم، ما ننظم معلومات عأي  هل أنشئت .4.5

أو مواد اإلآثار /نة وحبوب اللقاح والنسيج النسيلى و من البذور المحّستتوفر منها آميات التى يمكن أن نواعقائمة باألضع  .4.6
  )16جدول  (عند الطلب األخرى

  نوع مادة اإلآثار المتوفرة: 16جدول 
  نوع المادة  ) العلمياالسم (النوع   متاح للطلبات الدولية  متاح للطلبات القومية فقط

  بحث  تجاري  بحث  تجاري
            
            
  

  

 

  البرامج القطرية

إذا ؟ للغابات الموارد الوراثية للغاباتالقومي  هل يتضمن البرنامج  إذا آانت اإلجابة نعم،؟للغاباتقومي هل يوجد فى بلدآم برنامج  .5.1
  ؟)إجراءات محددة/ شروط عامة(آر فى البرنامج ْذُتآانت اإلجابة نعم، آيف 

  

  حالة البرامج القطرية والبحوث والتعليم والتدريب والتشريع : الخامس الفصل
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 واإلدارة المستدامة محافظةالتى تشارك بنشاط فى ال)  .، جامعات، قطاع خاص، الخيةحكوم(قائمة وحدد نوع المؤسسات ضع  .5.2
 )17جدول (تصال إل يرجى تقديم معلومات ا.الوراثية للغاباتللموارد 

  
    هاإستخدامو على الموارد الوراثية للغابات  محافظة بالمحافظةالمعنية المؤسسات : 17جدول 

  معلومات االتصال  مجاالبرأو نشطة األ  نوع المؤسسة  اسم المؤسسة
        
        
        
  

 للموارد الوراثية للغابات؟قومي برنامج  مل مختلف المؤسسات أوتشقومي هل أنشأت بلدآم آلية تنسيق  .5.3
 

 . الرئيسيةوظائفهاها وت إذا آانت اإلجابة نعم، صف ترآيب.5.4
 

لت آما مازاأصبحت أقوى، تدهورت،  (؟ فى دعم الموارد الوارثية للغابات على مدى السنوات العشر الماضيةاإلتجاهات هل تغيرت .5.5
  ؟ ثابتأميتزايد أو يتناقص ويل البرنامج تم؟ هل )ى تقريبًاه

 
  البحوث والتعليم والتدريب

 
النسبة من ميزانية الغابات التى تذهب إلى هي ما .  فى الدولةلميزانية المخصصة لبحوث الموارد الوراثية للغاباتل ًاضع تقدير .5.6

  ؟الوراثية للغابات الموارد 
  

   الماجستير؟ الدآتوراه؟؟ على مستوى البكالوريوس؟فى بلدآمفعليًا رد الوراثية للغابات المقررات والجامعات تغطى المواأي  فى .5.7
  

  ؟للغاباتالمستدام للموارد الوراثية ستخدام  واإلمحافظةحتياجات بلدآم وأولويات البحوث والتعليم والتدريب لدعم الإما هى  .5.8
  

  :ةالتشريعات القومي
  

الصحة النباتية، إنتاج البذور، حقوق (توجد فى بلدآم؟ للغابات التي ذات الصلة بالموارد الوراثية التشريعات أو اللوائح هي  ما .5.9
   .)المجتمع، التشريعات المتعلقة بالبراءات وغيرها

 
  .طارصف اإل، نعم؟ إذا آانت اإلجابة الموارد الوراثية الحرجية وخطط وبرامج  إلستراتيجات يًا قانونًاهل أنشأت بلدآم إطار .5.10

 
  )18جدول  (؟للغاباتتم تحديدها فى بلدآم لتطوير أو تعزيز تشريعات الموارد الوراثية التي اإلحتياجات ماهي  .5.11

 
  للغابات اإلحتياجات لتطوير تشريعات الموارد الوارثية .18جدول 

  اإلحتياجات  مستوى األولوية
  يةعال  ةمتوسط  ةمنخفض  ةغير مطبق

          للغاباتالوراثية تحسين تشريعات الموارد 
          تحسين متطلبات اإلبالغ

          النظر فى عقوبات عدم اإلمتثال
          لموارد الوراثية للغاباتا تستهدف أنظمةإنشاء 

          للغاباتتحسين فعالية تشريعات الموارد الوراثية 
          للغاباتلموارد الوراثية با  المختصةتعزيز التعاون بين السلطات الوطنية

           وإدارتهاللغاباتالموارد الوراثية على  محافظة لل دائمة قوميةإنشاء هيئة  
          )يرجى التحديد(أخرى 
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  العامالوعي 
  

  بلدآم؟للغابات في المبادرات الضرورية لمزيد من الوضوح بخصوص الموارد الوراثية هي  ما .5.12
  

  .منتجات تم الحصول عليهاوأي ؟ إذا آان األمر آذلك، صفه للغاباتلوارثية لموارد اخاص بابرنامج توعية أي  هل أنشأت بلدآم .5.13
 

  )19جدول (؟ للغاباتبقضايا الموارد الوراثية الوعي إحتياجات وأولويات بلدآم لرفع مستوى هي  ما .5.14
 

  الوعىمستوى إحتياجات رفع : 19جدول 
  االحتياجات  مستوى األولوية

  يةعال  متوسطة  منخفضة  غير مطبقة
          غاباتلموارد الوراثية الا تستهدفمعلومات إعداد 
           للغاباتلموارد الوراثية استهدف تستراتيجية إإعداد 

          للغاباتالموارد الوراثية ب  الخاصةمعلوماتالن الحصول على يحست
          للغاباتز التدريب والتعليم الخاص بالموارد الوراثية يعزت
          للغاباتم الموارد الوراثية م منافع وقيوفهمن يحست

          )حدد(أخرى 
  

  
  

  اإلتفاقات الدولية
  

الخاصة باإلتفاقات الدولية والمعاهدات واإلتفاقيات وإتفاقيات التجارة المتعلقة باإلستخدام المستدام وتنمية الموارد يمكن استرجاع المعلومات 
  .مصادر الرسميةال من ،لدآمبعليها وقعت التي وللغابات والمحافظة عليها الوراثية 

  
على الموارد الوراثية للغابات  محافظةمعاهدات وإتفاقات وإتفاقيات دولية وقعت عليها بلدآم فيما يتعلق بالأي صف بإيجاز تأثير  .6.1

خطر  وإتفاقية التجارة الدولية فى األنواع المعرضة للCBDالحيوي  التنوع إتفاقيةعلى سبيل المثال (المستدام وإستخدامها  
CITES(  

 
 الدوليالتعاون 

  
  .بلدآمفى الدولي الحالي  صف التعاون  .6.2

  
 عن الموارد الوراثية المواضيعية أو شبكات العمل للغاباتالموارد الوراثية ب المختصةشبكات العمل األقليمية وشبه األقليمية ماهي  .6.3

 )20جدول ( التى تشترك فيها بلدآم؟ للغابات
  

   ومخرجاتها العملطة الرئيسية التى تجرى من خالل شبكاتلمحة عن األنش :20جدول 
  )االسم العلمى( التى تشملها األنواع / األجناس  *األنشطة  اسم شبكة العمل

      
      
      
  

  :أمثلة لألنشطة*
   تبادل المعلومات-
  فنيةال رشاديةاإلمبادئ ال وضع -
  مشترآةالبيانات ال إنشاء قواعد -
  يةالوراثعلى الموارد  ةمحافظ وضع استراتيجات ال-

  ي والدولي اإلقليم اإلتفاقات والتعاونحالة : السادس الفصل
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   تبادل المادة الوراثية-
  مشترآةالبحثية المشروعات الوتقديم وتنفيذ إعداد  -
  _____________________ )يرجى التحديد( أخرى -

  
  

  )21جدول  (؟المستقبلالدولي في التعاون بخصوص بلدآم وأولويات أحتياجات هي ما  .6.4
    

  لى وشبكات العملالحاجة إلى التعاون الدو: 21جدول 
  االحتياجات   مستوى األولوية

  يةعال  ةمتوسط  ةمنخفض  ةغير مطبق
          فهم حالة التنوع

          المواقع الطبيعيةضمن  محافظةالدارة واإلتعزيز 
           الطبيعيةقعا خارج المومحافظةتعزيز اإلدارة وال

           الموارد الوراثية للغاباتإستخدام تعزيز 
          تعزيز البحوث

          تعزيز التعليم والتدريب
          تعزيز التشريعات

          للغاباتلموارد الوراثية ا بخصوص  إدارة المعلومات واإلنذار المبكرنظمتعزيز
          زيادة الوعى العام

          أولويات أخرى للبرامج الدوليةأي 
  
  
  
  
  

  :الحصول على الموارد الوراثية
  

  بالحصول على وتقاسم منافع الموارد الوراثية للغابات فى بلدآم؟ ةتعلقم أنظمةهل هناك أى  .7.1
 

  . أو خارج الدولةضمنتها وحرآالموارد الوراثية للغابات تشريع فى بلدآم يحد من الحصول على أي هل هناك  .7.2
 

  إذا آانت اإلجابة نعم، ما الذى يمكن عمله لتحسين الحصول عليها؟ .7.3
  

   الموارد الوراثية للغاباتإستخدام  ة عناشئتقاسم المنافع الن
  

  .ها يرجى تحديد،هل أنشأت بلدآم آليات لالعتراف بحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموارد الوراثية للغابات؟ إذا آان األمر آذلك .7.4
 

  .هان األمر آذلك يرجى تحديد الموارد الوراثية للغابات؟ إذا آاإستخدام ة عن شئ بلدآم آليات لتقاسم المنافع الناتهل أنشأ .7.5

  ستخدامهاإة عن شئالحصول على الموارد الوراثية للغابات وتقاسم المنافع النا : السابع الفصل
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   فى بلدآمسبل المعيشةلأو ألمن الغذائى لمهمة القائمة باألشجار واألنواع الخشبية األخرى ضع : 22جدول        

  النوع
 (E)أو مجلوب  (N)محلي   العلمياالسم 

   للحد من الفقرستخدام اإل  الغذائي لتحقيق األمن ستخدام اإل

        
        
        

  

 

  

  

  قائمة بمصادر المعلومات المستخدمة فى هذا التقريروضع ى جير

   والحد من الفقريمساهمة الموارد الوراثية للغابات فى تحقيق األمن الغذائ : الثامن الفصل

  مصادر المعلومات


