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أوال -مقدمة
قامت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) ،يف دورتها العادية الرابعة عشرة ،باستتعرا ومراجعتة
-1
مشروع األولويات االسرتاتيجية للعمل على املوارد الوراثية احلرجية ووافقت عليها على أنها خطة العمل العامليتة لوتون
املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها (خطة العمل العاملية) .ودعت اهليئة املدير العام ملنظمتة األغذيتة
والزراعة (الفاو) إىل عر خطة العمل العاملية على مؤمتر الفاو ليقوم بالنظر فيها .1واعتمد مؤمتر الفتاو يف دورتتا الثامنتة
والثالثني املنعقدة يف يونيو/حزيران  1113خطة العمل العاملية .2
نظرت اهليئة يف قائمة مؤقتة باملؤشرات وطلبت إىل الفاو أن تستتمر يف العمتل علتى هتذه القائمتة لر تد حالتة
-1
املوارد الوراثية احلرجية يف العامل وحالة تنفيذ خطة العمل العاملية .3ودعتت اهليئتة جمموعتة العمتل الفنيتة احلكوميتة
الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية (جمموعة العمل) إىل استعرا املؤشرات.4
وتقدّم هذه الوثيقة قائمة مؤقتة باملؤشرات املوممة خويواً لر د تنفيذ كل أولويتة متن أولويتات خطتة العمتل
-3
العاملية وتقرتح عملية ملوا لة حتسينها واملوادقة عليها.

ثانياً -معلومات أساسية
تتتدعو احلاجتتة ،يف إطتتار تنفيتتذ خطتتة العمتتل العامليتتة ،إىل وجتتود أهتتدا ومؤشتترات مناستتبة لر تتد التقتتدم
-4
وقياس االجتاهات اخلا ة بوون املتوارد الوراثيتة احلرجيتة واستتخدامها املستتدام وتنميتهتا علتى املستتويات التوط
واإلقليمي والعاملي.
وترتكز هذه الوثيقة علتى الدراستة املوضتوعية بعنتوان
-5
( and vulnerabilityمؤشرات التنوع الوراثي للغابات والتآكل ومواطن الضعف) التواردة يف التقريتر عتن حالتة املتوارد
الوراثية احلرجية يف العامل .5ويكمن الفرق بني املؤشرات الواردة يف الدراسة املوضوعية وتل املقرتحة يف املرفتق األول متن
هذه الوثيقة ،يف أن الدراسة حتدد املؤشرات الرامية إىل ر د حالة املتوارد الوراثيتة احلرجيتة يف حتني أن هتذه الوثيقتة
حتدد املؤشرات لقياس التقدم احملرز على مستوى تنفيذ أولويات العمل االسرتاتيجية كما وردت يف خطة العمل العاملية.
وبالتالي إن املؤشرات املقرتحة يف املرفق األول ،هي مؤشرات خا ة باالستجابة بشكل أساسي.
Indicators of forest genetic diversity, erosion

1
2
3
4
5

الفقرة  51من الوثيقة
الفقرة  77من الوثيقة .C 2013/REP
املرفق األول من الوثيقة CGRFA-14/13/4.3
الفقرة  113من الوثيقة CGRFA-14/13/Report
.CGRFA-14/13/Report

..Graudal et al. (2014). Indicators of forest genetic diversity, erosion and vulnerability. Thematic Study for the SOW FGR
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ثالثاً -عملية حتديد املؤشرات واالعتبارات الرئيسية
يكمن اهلد من أوّل خطة عمل عاملية يف دعم عمليتة تون املتوارد الوراثيتة احلرجيتة واستتخدامها املستتدام
-6
وتنميتها يف العامل أمجع .وقد ُممت خطة العمل العاملية لتنفّذ على املستويات القطري واإلقليمي والعاملي .وعلتى الترغم
من أن معظم املؤشرات ترمي إىل ر د االستجابة ويف بعض األحيان املنافع ،ستدعو احلاجة إىل إجياد أنتواع أخترى متن
املؤشرات لر د نتائج (فعالية) عملية تنفيذ خطة العمل العامليتة .ويترد يف اوتدول  1خمتلتف أنتواع املؤشترات املمكتن
استخدامها لر تد التقتدم احملترز يف جمتال التنفيتذ وفعاليتتا متن حيتا االجتاهتات اخلا تة حبالتة املتوارد الوراثيتة
احلرجية ،ال سيما املؤشرات املتعلّقة باحلالة والضغوط.
وبهد ر د تنفيذ خطتة العمتل العامليتة ،تتدعو احلاجتة إىل إجيتاد مؤشترات متعلّقتة باملنتافع واالستتجابة.
-7
وبهد ر د نتائج خطة العمل العاملية ،جيب وضع مؤشرات متعلّقة باحلالة والضغوط من أجل القيام أوالً بوضع خت
أساس ثم ر د التغيريات احلا لة مع مرور الوقت .ويدعو بعض أولويتات العمتل االسترتاتيجية إىل تعزيتز إجتراءات
خمتلفة ،اليت من األ عب ر دها مقارنة باألولويات االسرتاتيجية اليت تدعو إىل اختاذ إجراءات معينة.
وتتأتى املؤشرات املقرتحتة يف املرفتق األول متن هتذه الوثيقتة متن جمموعتة متن املؤشترات التواردة يف الدراستة
-8
املوضوعية بعنوان ( Indicators of forest genetic diversity, erosion and vulnerabilityمؤشرات التنوع الوراثي
للغابات والتآكل ومواطن الضعف).
وقد وضعت املؤشرات لر د التنوّع البيولوجي على املستويات الدوليتة واإلقليميتة والوطنيتة .وعلتى الترغم متن
-9
إمكانية استتخدام بعتض املؤشترات العامتة للتنتوّع البيولتوجي بهتد ر تد عمليتات تون املتوارد الوراثيتة احلرجيتة
واستخدامها املستدام وتنميتها ،غالباً ما ال تطبّق هذه املؤشرات .ولدى تعريف املؤشرات جيب األخذ يف احلسبان تتوافر
بيانات ذات مغزى اليت ختتلف بشكل واسع بني بلد وآخر .ويتطلب بعض املؤشرات خربة حمددة.
 -11ومن شأن املؤشرات أن تساعد على حتديتد األهتدا وحتقيقهتا .وبالتتالي يشتكّل املؤشتر أدا ًة لقيتاس ستات
موضوع مرتب بتنفيتذ خطتة العمتل ال عامليتة ونتائجهتا .ويشتكّل هتذا املوضتوع الوحتدة اخلاضتعة للمراقبتة .وقتد تأختذ
املالحظات املتأتية عن ذل (وتدعى أيض ًا املتغيّرات أو عوامل التحقق) واملستخدمة لو ف مؤشتر متا ،أشتكاالً رقميتة أو
فئوية أو انفوامية عدّة .وجيب أن تكون املتغيّرات موثوقة وذات معنى ،وسهلة املراقبة واالستخدام ،وقابلة للمقارنة مع
املؤشتترات األختترى .وميكتتن مجتتع املؤشتترات حستتب امليتتادين والتتاالت ذات الوتتلة (ويشتتار إليهتتا أيض ت ًا بتستتمية
املؤشرات التشغيلية).
 -11ومتتد خطة العمل العاملية على عشر سنوات ولكن مل يتم حتديد أي من أهتدا ذات الوتلة .وميكتن تعريتف
هذه املؤشرات متى وافقت اهليئة عليها.
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اجلدول -1

املؤشرات لرصد املوارد الوراثية احلرجية وكيفية تصنيفها وفقاً ألهدافها
نوع املؤشر
(احلالة)

السؤال األساسي
كيتتف تتتتغري حالتتة املتتوارد الوراثيتتة
احلرجية؟
ملاذا يتم فقدان التنوّع الوراثي؟
متتتا هتتتي التتتتداعيات بالنستتتبة إىل
التمع؟
ماذا يفعل التمع على هذا الوعيد؟

(الضغوط)
(املنافع)
(االستجابة)

املعنى املقصود من املؤشر
حتليل الظرو واحلالة  -هتل سستر التنتوّع التوراثي؟
أين وأي تنوّع وكيف؟
ر د حدّة أسباب فقدان التنوع الوراثي ومداها
حتديتتتتتد املنتتتتتافع التتتتتيت يتتتتتأتي بهتتتتتا اإلنستتتتتان
من التنوع البيولوجي
قياس متدى تنفيتذ السياستات أو اإلجتراءات الراميتة إىل
احلد من فقدان التنوع البيولوجي

رابعاً -التوجيهات امللتمسة
-11


قد ترغب جمموعة العمل يف أن.:
تستعر

وتراجع مشروع املؤشرات املؤقتة لر د تنفيذ خطة العمل العاملية لوون املوارد الوراثية احلرجية

واستخدامها املستدام وتنميتها ،حسب االقتضاء وكما ورد يف املرفق األول من هذه الوثيقة.


تو ي بأن تطلب اهليئة إىل الفاو إجناز املؤشرات مبا يف ذل مؤشرات احلالة واملوادقة عليها ،لتستعرضها
جمموعة العمل استعراض ًا أخرياً يف دورتها القادمة؛



تو ي بأن تطلب اهليئة إىل الفاو إعداد جمموعة من املؤشرات ،لطرحها على الدورة القادمة لموعة العمل
ترمي إىل ون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها إىل جانب مشروع جدول زم لر د
خطة العمل العاملية وتنفيذها.

5
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املرفق األول
قائمة تلخص األولويات االسرتاتيجية واملؤشرات املقرتحة (تشري اجملاالت ذات األولوية
واألولويات االسرتاتيجية إىل خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها
املوجودة على الرابط التالي:
http://www.fao.org/3/a-i3849e.pdf

اجملاالت

األولوية االسرتاتيجية

املؤشر القابل للتحقق منه

املستوى

نوع املؤشر

ذات األولوية
اجملاااااااال ذو األولويتتة االستترتاتيجية  1:إنشتتاء
األولوياااااة  :1وتعزيز نظم وطنية لتقدير وتو تيف
حتستتتني تتتتوافر ور د املوارد الوراثية احلرجية.
املعلومتتات عتتن
املتتوارد الوراثيتتة
احلرجيتتتتتتتتتتة
والو ول إليها
األولويتتة االستترتاتيجية  :1تطتتوير
نُظتتم وطنيتتة وشتتبا وطنيتتة لتقتتدير
وإدارة املعتتتار التقليديتتتة بشتتتأن
املوارد الوراثية احلرجية.
األولويتتة االستترتاتيجية  :3تطتتوير
معايري وبروتوكتوالت تقنيتة دوليتة
لقتتتوائم حوتتتر املتتتوارد الوراثيتتتة
احلرجيتتتتة ،وتو تتتتيف ور تتتتد
االجتاهات واملخاطر.

األولوية االسرتاتيجية  :4النهتو
بإنشتتتتتتاء نُظتتتتتتم معلومتتتتتتات
(قواعتتد بيانتتات) للمتتوارد الوراثيتتة
احلرجية وتعزيزها لتشمل املعتار
العلميتتة والتقليديتتة املتاحتتة بشتتأن
استتتخدامات ،وتوزيتتع ،وموائتتل،
والبيولوجيا والتنوع اوي لألنواع
وعشائر األنواع.

 -1هل من نظام وط قائم يستم
للبلتتتد أن يتتتوفّر معلومتتتات عتتتن
عمليتتات تقتتدير املتتوارد الوراثيتتة
احلرجية وتو يفها ور دها؟
 -1االجتاه يف عدد ونستبة األنتواع
اليت تُر د وتو ّف املوارد الوراثية
احلرجية اخلا ة بها.
االجتاه يف عدد ونسبة األنواع اليت
مت توثيق املعرفة التقليدية عن ون
واستخدام املوارد الوراثية احلرجية
اخلا ة بها.
هل من معايري وبروتوكوالت تقنيتة
دولية قائمتة خا تة بقتوائم حوتر
االجتاهتتتات واملختتتاطر املتعلّقتتتة
بتتتتاملوارد الوراثيتتتتة احلرجيتتتتة
وبتو تتيفها ور تتدها التتيت ميكتتن
لكتتل البلتتدان استتتخدامها حستتب
االقتضاء؟ (مباشر)
االجتتتاه يف عتتدد األنتتواع املو توفة
التتتيت يوجتتتد هلتتتا توزيتتتع و/أو
بتتارامرتات معروفتتة ،لكتتل بلتتد،
ومعلومتتتتات متاحتتتتة يف قاعتتتتدة
البيانات اخلا ة بتاملوارد الوراثيتة
احلرجيتتتتتتتتة)REFORGEN( .
(مباشر)

وط

استجابة /منافع

وط

استجابة /منافع

دولي

استجابة /منافع

دولي
إقليمي
وط

استجابة /منافع
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اجملاااااااال ذو
األولوية :2
تتتون املتتتوارد
الوراثيتتتتتتتتتتتة
احلرجيتتتتتتة يف
املوقتتتتتتتتتتتتتع
وخارج املوقع.

CGRFA/WG-FGR-3/14/4

األولويتتة االستترتاتيجية  :5تعزيتتز  -1االجتاه يف عدد جتمعات أنواع
مستتاهمة الغابتتات األوّليتتة واملنتتاطق األشتتجار التتيت تُتتدار علتتى أنهتتا
احملميتتة يف تتون املتتوارد الوراثيتتة موادر للبذور ضمن الغابات األولية
أو املنتتاطق احملميتتة لضتتمان تكتتاثر
احلرجية يف املوقع.
الغابات.
 -1االجتاه يف عدد أنواع األشتجار
وجتمعات األنتواع التيت تُستتهد
مباشتترة ليتتتم تتونها يف الغابتتات
األولية أو املناطق احملمية(.مباشر)
األولوية االسرتاتيجية  :6التشجيع
على إنشاء وتطوير نظم ون خارج
املوقع فعالة ومستدامة مبتا يف ذلت
الوتتتتتون يف اوستتتتتم احلتتتتتتي
وبنوك اوينات.

األولويتتتة االستتترتاتيجية  :7دعتتتم
تقدير وإدارة و ون عشتائر األنتواع
احلرجيتتة اهلامشتتية و/أو املوجتتودة
على حدود النطاق.

األولويتتتة االستتترتاتيجية  :8دعتتتم
وتطوير اإلدارة والوتون املستتدامني
للمتتتتتوارد الوراثيتتتتتة احلرجيتتتتتة
يف املزرعة.
األولويتتتة االستتترتاتيجية  :9دعتتتم
وتعزيتز دور الغابتتات التتيت تتتديرها
التمعتتات األ تتلية واحملليتتة يف
إدارة املتتتوارد الوراثيتتتة احلرجيتتتة

 -1االجتاه يف عدد عمليات اومع
يف بنوك اوينات (بنتوك البتذور،
وبنوك الكلونات ،وبنتوك احلمتض
النووي ،وبنوك الطلع).
 -1اجتتتاه وعتتدد عمليتتات اومتتع
يف املشاتل.
 -3االجتتتتاه يف عتتتدد املنشتتتآت
احلرجية للوون واالختبارات اليت
تستتاهم يف تتون املتتوارد الوراثيتتة
احلرجية( .مباشر)
 -1االجتاه يف اإلجتراءات املتختذة
لوون األنتواع/التجمعتات املعرّضتة
للخطر (خارج املوقع) (مباشر)
 -1االجتتتاه يف عتتدد التجمعتتات
اهلامشتتية واملوجتتودة علتتى حتتدود
النطتتاق اوغتترايف ونستتبتها ضتتمن
األنتتواع املوثّقتتة والتتيت مت تتونها
(غري مباشر)
االجتتتاه يف عتتدد ونستتبة األنتتواع
الزراعيتتة احلرجيتتة املهمتتة التتيت
يوجتتتتد برنتتتتامج لوتتتتونها و/أو
استتتتتخدامها بشتتتتكل مستتتتتدام
(غري مباشر)
 -1االجتاه يف عدد ونسبة وجمتال
الغابتتات أو جمموعتتات األشتتجار
احملمية اليت تتديرها التمعتات
احملليتتتة أو الشتتتعوب األ تتتلية

وط

استجابة /منافع

وط

استجابة /منافع

وط

استجابة /منافع

وط

استتتتجابة /منتتتتافع
(حالة)

وط

استتتتجابة /منتتتتافع
(حالة)
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و ونها بطريقة مستدامة.

األولوية االسرتاتيجية  :11حتديتد
األنتتتواع ذات األولويتتتة الختتتتاذ
إجراءات بشأنها.
األولوية االسترتاتيجية  :11تطتوير
وتنفيتتتتذ استتتترتاتيجيات الوتتتتون
اإلقليميتتة يف املوقتتع وتتترويج التترب
الشتتبكي اإليكولتتوجي – اإلقليمتتي
والتعاون.

األولوية االسترتاتيجية  :11إعتداد
وتعزيز برامج البذور الوطنية لضمان
توافر بذور األشجار املناسبة وراثيتا
بالكميتتتات وبالنوعيتتتة (املعتمتتتدة)
الالزمة لربامج الغرس الوطنية.

7

(يف املوقع)
 -1االجتاه يف عدد ونسبة عمليات
اومع (خارج املوقع) اليت تتديرها
التمعتتتتتتتتات احملليتتتتتتتتة أو
الشعوب األ لية.
االجتاه يف عدد ونسبة األنواع ذات
األولوية اليت مت حتديتدها الختتاذ
إجراءات بشأنها.
 -1عدد أنواع األشتجار املستتهدفة
بشتتكل مباشتتر يف بتترامج احلفتت
(مباشر)
 -1وجتتتتود إجتتتتراءات تتتتون
األنواع/التجمعات املعرّضتة للخطتر
(يف املوقع وخارجا) (مباشر)
 -3وجتتود شتتبكة ذات تتلة ي تتم
احلفتتاظ عليهتتا متتع متترور الوقتتت.
(مباشر)
 -1االجتتتتتاه وعتتتتدد متتتتزودي
بذور الشجر.
 -1االجتاه يف عدد أنواع األشتجار
وموادر البذور اليت يوجد هلا نظام
الستتخدام متواد التكتاثر احلرجيتة
(مباشر)

وط

استتتتجابة /منتتتتافع
(حالة)

وط
إقليمي

استجابة /منافع

وط

استجابة /منافع
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اجملااااااااال ذو
األولويااااااة :3
االستتتتتتتتتتخدام
املستدام والتطوير
وإدارة املتتتتتتوارد
الوراثية احلرجية
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األولويتتة االستترتاتيجية  :13تشتتجيع
استوتتتالح وإعتتتادة تأهيتتتل التتتنظم
اإليكولوجيتتتتتة باستتتتتتخدام املتتتتتواد
املناسبة وراثيا.

األولويتتتة االستتترتاتيجية  :14دعتتتم
التكيف مع التغري املنتاخي وختفيتف
حدتا عتن طريتق اإلدارة واالستتخدام
السليمني للموارد الوراثية احلرجية.

 -1تنفيتتتذ اخلطتتتوط التوجيهيتتتة/النظم
ملطابقة األنتواع وموتادر البتذور ومواقتع
الغرس( .مباشر)
 -1تنفيتتتذ اخلطتتتوط التوجيهيتتتة/النظم
اخلا تتتة برتكيتتتب موتتتادر البتتتذور
وحوتتادها (عتتدد األشتتجار األ تتتلية)
(مباشر)
 -1تنفيتتذ اخلطتتوط التوجيهيتتة/التتنظم
ملطابقة األنتواع وموتادر البتذور ومواقتع
الغرس يف إطار التوورات اخلا ة بتغيّر
املناخ( .مباشر)
 -1تنفيتتتذ اخلطتتتوط التوجيهيتتتة/النظم
اخلا تتتة برتكيتتتب موتتتادر البتتتذور
وحو تادها (عتتدد األشتتجار األ تتلية) يف
إطار التوتورات اخلا تة بتغيّتر املنتاخ.
(مباشر)
االجتاه وعدد األنواع اخلاضتعة لبحتو
و/أو تطبيقات التكنولوجيا احليوية.

األولويتتة االستترتاتيجية  :15تشتتجيع
االستتتتخدام املناستتتب للتكنولوجيتتتا
الناشتتتتئة لتتتتدعم تطتتتتوير الوتتتتون
واالستتتتتخدام املستتتتتداميرن للمتتتتوارد
الوراثية احلرجية.
األولويتتة االستترتاتيجية  :16تطتتوير  -1تغتتتيري يف عتتتدد ختتترباء الوراثتتتة
وتعزيز برامج البحا يف جمتال تربيتة احلرجية وزارعي األشجار (مباشر)
األشتتتتجار ،وتتتتتدجينها والتنقيتتتتب  -1عتتدد التتدروس اوامعيتتة /ال تدورات
البيولوجي من أجل إطالق اإلمكانتات التدريبية املتعلّقة مبواضيع ختتّّ العلتم
الوراثي للغابات (مباشر)
الكاملة للموارد الوراثية احلرجية.
 -3مكاسب اإلنتتاج اتتيتة متن التكتاثر
مقابل اخلسارة النامجة عن سوء تكيّتف
املنشآت احلرجية( .مباشر)
األولويتتة االستترتاتيجية  :17تطتتوير  -1مثّتتة شتتبكة ذات تتلة لتقيتتيم أثتتر
وتشجيع الرب الشبكي والتعاون فيمتا األنتتواع الغازيتتة علتتى املتتوارد الوراثيتتة
بتني البلتدان املعنيتة ملكافحتة األنتتواع احلرجية ،ويتم احلفاظ عليها متع مترور
الغازيتتتتة (احليوانتتتتات والنباتتتتتات الوقت( .غري مباشر)
والكائنات احليّة الدقيقتة) التيت تضترّ  -1اجتتتاه وعتتدد األنتتواع الغازيتتة التتيت
بتتتتتاملوارد الوراثيتتتتتة احلرجيتتتتتة .تؤثر على املوارد الوراثية احلرجية.

وط

استتتتتتتجابة/
منافع

وط

استتتتتتتجابة/
منافع

وط

استتتتتتتجابة/
منافع

وط

استتتتتتتجابة/
منافع

وط

استتتتتتتجابة/
منافع
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اجملااااااااال ذو
األولويااااااة :4
السياستتتتتتتتتات
واملؤسسات وبنتاء
القدرات
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األولويتتتة االستتترتاتيجية  :18وضتتتع  -1وجود أدوات سياسية لوون املتوارد
استترتاتيجيات وطنيتتة لوتتون املتتوارد الوراثيتتة احلرجيتتة يف املوقتتع وختتارج
الوراثيتتة احلرجيتتة يف املوقتتع وختتارج املوقع يف كل البلدان.
املوقع واستخدامها املستدام.

وط

استتتتتتتجابة/
منافع

األولويتة االسترتاتيجية  :19حتتديا
احتياجتتتتات إدارة و تتتتون املتتتتوارد
الوراثيتتتتة احلرجيتتتتة وإدراجهتتتتا يف
سياستتات وبتترامج وأُطتتر عمتتل أوستتع
نطاقتتتاً علتتتى املستتتتويات الوطنيتتتة
واإلقليمية والعاملية

تُضتمّ بتتارامرتات تقيتتيم املتتوارد الوراثيتتة
احلرجية ذات الوتلة يف قائمتات حوتر
الغابات الوطنية والربامج الوطنية لر تد
الغابات (مباشر)

وط

استتتتتتتجابة/
منافع

األولويتتة االستترتاتيجية  :11تطتتوير
التعتتاون وتشتتجيع تنستتيق املؤسستتات
والربامج الوطنية ذات الوتلة بتاملوارد
الوراثية احلرجية.
األولويتتة االستترتاتيجية  :11إنشتتتاء
وتعزيتتز القتتدرات التعليميتتة والبحثيتتة
بشأن املوارد الوراثية احلرجية لضتمان
تقديم التدعم التتق الكتايف إىل بترامج
التنمية ذات الولة.

االجتتتتاه يف عتتتدد مؤسستتتات التنستتتيق
الوطنيتتة التتيت تشتتمل املتتوارد الوراثيتتة
احلرجيتتة وتنفيتتذ خطتتة العمتتل العامليتتة
(غري مباشر).
 -1تغيري يف عدد املؤسسات واملختربات
التشتتتغيلية املعنيتتتة برتبيتتتة األشتتتجار
وحتسينها .
 -1االجتاه وعتدد الكليتات أو املتدارس
العليا اليت متل برامج لرتبيتة األشتجار
وحتسينها( .مباشر)
االجتاه يف عدد ونسبة وجمتال الغابتات
التتيت تتتديرها التمعتتات احملليتتة أو
الشعوب األ تلية ونظتم اإلنتتاج القائمتة
على األشجار.
 -1وجود نظم وآليتات إقليميتة لتبتادل
مواد تكاثر الغابات.
 -1االجتاهات يف عدد ونوع جمموعتات
البذور وكميات البذور اليت متت التجارة
فيها  /مت التبادل بها ألغرا البحتو
والتنمية (مباشر)
وجود شبكة دوليتة تتدعم التعلتيم ونشتر
املعرفتتة والبحتتو و تتون وإدارة املتتوارد
الوراثية احلرجية بشكل مستتدام ،ويتتم
احلفاظ عليها مع مرور الوقت( .مباشر)

وط

استتتتتتتجابة/
منافع

وط

استتتتتتتجابة/
منافع

وط

استتتتتتتجابة/
منافع
(حالة)

إقليمي

استتتتتتتجابة/
منافع

إقليمي /دولي

استتتتتتتجابة/
منافع (حالة)

األولويتتة االستترتاتيجية  :11تشتتجيع
مشاركة التمعات األ لية واحمللية
يف إدارة املتتوارد الوراثيتتة احلرجيتتة يف
سياق تطبيق الالمركزية.
األولويتتة االستترتاتيجية  :13تشتتجيع
وتطبيق آليات تبادل البالزما الوراثيتة
على املستتوي اإلقليمتي لتدعم أنشتطة
البحتتا والتطتتوير ،مبتتا يتماشتتى متتع
االتفاقيات الدولية.
األولويتتة االستترتاتيجية  :14تعزيتتز
التعاون اإلقليمي والدولي لدعم التعلتيم
ونشتتتر املعتتتار والبحتتتا والوتتتون
واإلدارة املستتتدامة للمتتتوارد الوراثيتتتة
احلرجية.
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األولويتتة االستترتاتيجية  :15تشتتجيع
وضع أنشتطة للشتبكات ودعتم تطتوير
وتعزيتتتز التتترب الشتتتبكي التتتدولي
والتشارك يف املعلومتات بشتأن حبتو
وإدارة و تتتتتون املتتتتتوارد الوراثيتتتتتة
احلرجية.
األولويتتة االستترتاتيجية  :16تشتتجيع
التتوعي العتتام والتتدولي بتتأدوار وقتتيم
املوارد الوراثية احلرجية.

األولويتتة االستترتاتيجية  :17تعزيتتز
اوهتتتود الراميتتتة إىل حشتتتد املتتتوارد
الضرورية ،مبا يف ذل التمويل للوون
ولالستتتخدام املستتتدام وتنميتتة املتتوارد
الوراثية احلرجية.

 -1االجتاهتتتتات يف عتتتتدد الشتتتتبكات إقليمي /دولي
املتعلّقتتتة بتتتاملوارد الوراثيتتتة احلرجيتتتة
(مع األنشطة التيت أُجنتزت كجتزء متن
الواليات ذات الولة)
 -1االجتاهتتتتات يف عمتتتتر الشتتتتبكات
اخلا تتتة بتتتاملوارد الوراثيتتتة احلرجيتتتة
موجودة.
دولي
 -1عتتدد التتدروس التتيت تشتتمل املتتوارد
الوراثية احلرجية على املستتوى التوط
(مباشر)
 -1االجتاهتتتات يف إدراج االعتبتتتارات
اخلا تتة بتتاملوارد الوراثيتتة احلرجيتتة يف
خطتتتت العمتتتتتل العامليتتتتة التابعتتتتتة
لألجهزة/االتفاقيات/املبتتادرات الدوليتتة
ذات الولة.
 -1االجتاهات يف عدد دعوات التمويتل وط  /إقليمتي/
اليت تذكر بشكل خاص املتوارد الوراثيتة دولي
احلرجيتتتتتتتة علتتتتتتتى املستتتتتتتتويني
الوط والدولي.
 -1االجتاهتتتات يف مستتتتوى ونستتتتبة
التمويتتل املتتتاح (مقابتتل نظتتم الوتتون
واالستتتخدام األختتر) للمشتتاريع املرتبطتتة
باملوارد الوراثية احلرجية على املستويني
الوطنية والدولي.
 -3االجتاهتتتتات ونستتتتبة األولويتتتتات
االستتتترتاتيجية التتتتيت تنفّتتتتذ علتتتتى
املستوى الوط .

املؤشرات اليت ميكن التحقق منها:
(مباشر) :مرتب مباشرة باملؤشرات الواردة يف  Graudalوآخرون (.)1114
(غري مباشر) :مرتب بشكل غري مباشر ومقتبس من املؤشرات الواردة يف  Graudalوآخرون (.)1114

استتتتتتتجابة/
منافع

استتتتتتتجابة/
منافع

استتتتتتتجابة/
منافع

