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 مقدمة   -أوال 

 
قامت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورتها العادية الرابعة عشرة، باستعراض ومراجعة  -1

خطة العمل العاملية لصون ية ووافقت عليها على أنها مشروع األولويات االسرتاتيجية للعمل على املوارد الوراثية احلرج

ودعت اهليئة املدير العام ملنظمة األغذية  .)خطة العمل العاملية( املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

ر الفاو يف دورته الثامنة واعتمد مؤمت .1والزراعة )الفاو( إىل عرض خطة العمل العاملية على مؤمتر الفاو ليقوم بالنظر فيها

 2.العاملية خطة العمل 3112ة يف يونيو/حزيرانوالثالثني املنعقد

 
وطلبت إىل الفاو أن تستمر يف العمل على هذه القائمة لرصد  3يف قائمة مؤقتة باملؤشراتونظرت اهليئة أيضًا  -3

ودعت اهليئة جمموعة العمل الفنية احلكومية  .حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل وحالة تنفيذ خطة العمل العاملية

 4.املؤشراتالدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية )جمموعة العمل( إىل استعراض 

 
الغايات واملؤشرات اخلاصة ، ونظرت يف 3114يوليو/متوز  9إىل  7عقدت جمموعة العمل دورتها الثالثة من  -2

 1 املرفقيف  املسودة املنقحة لالئحة املؤشراتوترد  .راجعت مسودة املؤشراتواستعرضت و 5باملوارد الوراثية احلرجية

العمل خبفض عدد املؤشرات إىل بضعة مؤشرات رئيسية ميكن التحقق منها وقدمت وأوصت جمموعة  .هلذه الوثيقة

2 إىل جمال األولوية 1اقرتاحات لتنقيح تلك املؤشرات من جمال األولوية 
العمل  جمموعة أوصت باإلضافة إىل ذلك،  .6

 .بأن تطلب اهليئة بدء عملية تشاورية منسقة من قبل املنظمة لزيادة حتديد قائمة املؤشرات اليت ميكن التحقق منها

كما  7.أوصت كذلك بأن تقدم القائمة املنقحة للمؤشرات يف الوقت املناسب إىل الدورة املقبلة جلماعة العمل للنظر فيهاو

ن تطلب اهليئة من املنظمة متابعة العمل على املؤشرات وأن تعد للدورة القادمة جلماعة العمل العمل بأأوصت جمموعة 

جمموعة من الغايات لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها إضافة إىل مشروع جدول زمين لرصد 

 8.تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية

 
ر هذه الوثيقة معلومات أساسية عن مؤشرات املوارد الوراثية احلرجية، ومسودة منقحة لقائمة املؤشرات توف -4

اليت مت وضعها حتديدًا ملراقبة تنفيذ كل من األولويات االسرتاتيجية خلطة العمل العاملية، وعملية ملواصلة حتسينها 

مؤشرات التنوع الوراثي احلرجي، لدراسة املواضيعية املعنونة وتستند الوثيقة إىل ا .والتحقق منها، لتنظر فيها اهليئة

  .التقرير عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملعدت يف سياق إعداد ُأاليت  9،وتآكله وضعفه

                                                      
 .53الفقرة  CGRFA-14/13التقرير  1
 .77الفقرة  C 2013/REP الوثيقة 2
 .1املرفق  CGRFA-14/13/4.3 الوثيقة 3
 .132ة الفقر ،CGRFA-14/13 الوثيقة 4
 .CGRFA/WG-FGR-3/14/4 الوثيقة 5
 .17الفقرة ، CGRFA-15/15/12 الوثيقة 6
 .11الفقرة ، CGRFA-15/15/12 الوثيقة 7
 .19الفقرة ، CGRFA-15/15/12الوثيقة  8
9 et al.Graudal (3114 )مؤشرات التنوع الوراثي احلرجي ، وتآكله وضعفه .http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e20.pdf. 

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e20.pdf
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 عملية حتديد املؤشرات واالعتبارات الرئيسية   –ثانيًا 

 
رد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها عاملية دعم عملية صون املواالعمل الاهلدف من خطة ميكن  -5

وعلى الرغم من أن  .ةوالعاملي ةواإلقليمي ةوقد ُصممت خطة العمل العاملية لتنّفذ على املستويات القطري .يف العامل أمجع

ى من معظم املؤشرات ترمي إىل رصد االستجابة ويف بعض األحيان املنافع، ستدعو احلاجة إىل إجياد أنواع أخر

خمتلف أنواع املؤشرات املمكن  1 اجلدول ويرد يف .املؤشرات لرصد نتائج )فعالية( عملية تنفيذ خطة العمل العاملية

 . املوارد الوراثية احلرجية اخلاصة حبالةاستخدامها لرصد التقدم احملرز يف جمال التنفيذ وفعاليته من حيث االجتاهات 

 
 .ة، تدعو احلاجة إىل إجياد مؤشرات متعّلقة باملنافع واالستجابةرصد تنفيذ خطة العمل العامليوبهدف  -6

والضغوط من أجل القيام أواًل بوضع خط  متعلقة باحلالةوبهدف رصد نتائج خطة العمل العاملية، جيب وضع مؤشرات 

إجراءات  ويدعو بعض أولويات العمل االسرتاتيجية إىل "تعزيز" .أساس ثم رصد التغيريات احلاصلة مع مرور الوقت

 . خمتلفة، اليت من األصعب رصدها مقارنة باألولويات االسرتاتيجية اليت تدعو إىل اختاذ إجراءات معينة

 
وعلى الرغم من . وضعت املؤشرات لرصد التنّوع البيولوجي على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنيةوقد  -7

ي بهدف رصد عمليات صون املوارد الوراثية احلرجية إمكانية استخدام بعض املؤشرات العامة للتنّوع البيولوج

يف احلسبان توافر  األخذ جيبولدى تعريف املؤشرات . املؤشرات طبق هذهٌتواستخدامها املستدام وتنميتها، غالبًا ما ال 

 . بيانات ذات مغزى اليت ختتلف بشكل واسع بني بلد وآخر

 
مسات وبالتالي يشّكل املؤشر أداًة لقياس . قيقهاشأن املؤشرات أن تساعد على حتديد األهداف وحتومن  -1

وقد تأخذ . ويشّكل هذا املوضوع الوحدة اخلاضعة للمراقبة. مرتبط بتنفيذ خطة العمل العاملية ونتائجها موضوع

 املالحظات املتأتية عن ذلك )وتدعى أيضًا املتغّيرات أو عوامل التحقق( واملستخدمة لوصف مؤشر ما، أشكااًل رقمية أو

وذات معنى، وسهلة املراقبة واالستخدام، وقابلة للمقارنة مع  وجيب أن تكون املتغّيرات موثوقة. فئوية أو انفصامية عّدة

وميكن مجع املؤشرات حسب امليادين واجملاالت ذات الصلة )ويشار إليها أيضًا بتسمية املؤشرات . املؤشرات األخرى

 . التشغيلية(

 

 وارد الوراثية احلرجية وكييية صننيياا وققًا ألهداقااامل داملؤشرات لرص 1اجلدول 

 السؤال األساسي نوع املؤشر املعنى املقنود من املؤشر

هرل سسرر التنروع     –حتليل الظرروف واحلالرة   

 الوراثي؟ أين وأي تنّوع وكيف؟

 كيف تتغري حالة املوارد الوراثية احلرجية؟  احلالة

 ملاذا يتم فقدان التنّوع الوراثي؟ الضغوط ي ومداهارصد حّدة أسباب فقدان التنوع الوراث

حتديد املنافع اليت يأتي بها اإلنسان مرن التنروع   

 البيولوجي

 ما هي التداعيات بالنسبة إىل اجملتمع؟ املنافع

قيرراس مرردى تنفيررذ السياسررات أو اإلجررراءات    

 الرامية إىل احلد من فقدان التنوع البيولوجي

 تمع على هذا الصعيد؟ماذا يفعل اجمل االستجابة



CGRFA-15/15/4.2 4 

 

ولذا سلطت  .، يف مرحلة مبكرة من صياغتها1يف املرفق  الواردال تزال املسودة املنقحة للمؤشرات، على النحو  -9

جمموعة العمل الضوء على احلاجة ألن تواصل املنظمة العمل على املؤشرات، للشروع يف عملية تشاورية تنسقها املنظمة 

ت اليت ميكن التحقق منها، وللنظر يف القائمة املنقحة للمؤشرات خالل الدورة القادمة ملواصلة تنقيح قائمة املؤشرا

 . جملموعة العمل

 
سنوات، وقد سلطت جمموعة العمل الضوء على احلاجة لوضع  11متتد خطة العمل العاملية على مدى  -11

دام وتنميتها إىل جانب مشروع جدول جمموعة من املؤشرات ترمي إىل صون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املست

 . خطة العمل العاملية تنفيذ زمين لرصد

 

 امُللتمسةالتوجياات    –ثالثًا 

 
 قد ترغب اهليئة يف أن:  -11

، حسب االقتضاء وكما لرصد تنفيذ خطة العمل العامليةاملؤشرات  املسودة املنقحة لالئحةوتراجع تستعرض  (1)

 ؛يقةهذه الوث مناألول ورد يف املرفق 

تطلب من املنظمة أن تواصل العمل على املؤشرات، بإجراء املزيد من املشاورات مع شعبة اإلحصاءات يف  (3)

جمموعة املنظمة، وأن تنسق عملية تشاورية ملواصلة تنقيح قائمة املؤشرات اليت ميكن التحقق منها، وأن حتدد 

رمي إىل صون املوارد الوراثية احلرجية من املؤشرات، لطرحها على الدورة القادمة جملموعة العمل ت

 ؛واستخدامها املستدام وتنميتها إىل جانب مشروع جدول زمين لرصد خطة العمل العاملية وتنفيذها

 .  دورتها العادية السادسة عشرةتطلب من جمموعة العمل استكمال قائمة املؤشرات لتنظر فيها اللجنة يف (2)
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 1املرقق 

 مة املؤشراتاملسودة املنقحة لقائ

 جمال األولوية األولوية االسرتاصيجية املستوى املؤشر القابل للتحقق منه 

االجترراه يف عرردد ونسرربة األنررواع الرريت يعرررف      

توزيعها، واليت ترصرد وتوصرف املروارد الوراثيرة     

احلرجية اخلاصرة بهرا، والريت تتروفر املعلومرات      

 .REFORGEN عنها على 

إنشاء وتعزيز نظام  - 1األولوية االسرتاتيجية  وطين

وطين لتقدير وتوصيف ورصد املروارد الوراثيرة   

 احلرجية

 : 1جمال األولوية 

زيااااااادة صااااااواقر 

املعلوماااات بشااا ن  

املاااوارد الوراثياااة  

احلرجية والوصاول  

 إلياا

تطررروير ُنظرررم  - 3األولويرررة االسررررتاتيجية  وطين

وطنية، وشبه وطنية، لتقيريم وإدارة املعرارف   

 وارد الوراثية احلرجيةالتقليدية بشأن امل

 دولي

 

وضرررع معرررايري  -2األولويرررة االسررررتاتيجية 

وبروتوكوالت تقنية دولية لقوائم حصر املروارد  

الوراثيررررة احلرجيررررة، وتوصرررريف ورصررررد 

   االجتاهات واملخاطر

 دولي

 إقليمي

 وطين

النهرروض بإنشرراء  -4األولويررة االسرررتاتيجية 

الوراثية ُنظم معلومات )قواعد بيانات( للموارد 

احلرجية وتعزيزهرا لتشرمل املعرارف العلميرة     

والتقليديرررة املتاحرررة بشرررأن االسرررتخدامات  

والتوزيع واملوائل والبيولوجيا والتنوع اجلريين  

  لألنواع وعشائر األنواع

االجتاه يف عدد جتمعات أنواع األشجار اليت ُتدار  

على أنها مصادر للبذور ضمن الغابرات األوليرة أو   

و/أو  احملميررة لضررمان تكرراثر الغابررات   املنرراطق 

 .  املستهدفة للصون مباشرة

تعزيررز مسرراهمة  - 5األولويررة االسرررتاتيجية  وطين

الغابررات األّوليررة واملنرراطق احملميررة يف صررون 

 املوارد الوراثية احلرجية يف املوقع

 : 2جمال األولوية 

صااااااوان املااااااوارد 

الوراثية احلرجياة  

يف املوقاااخ وجاااار   

ه يف عدد أنواع األشجار احملفوظة يف بنرو   االجتا املوقخ

نو  البذور، وبنو  الكلونات، وبنو  اجلينات )ب

ويف   يف املشراتل و  (، احلمض النووي، وبنو  الطلع

شررآت احلرجيررة للصررون واالختبررارات الرريت   املن

 .  تساهم يف صون املوارد الوراثية احلرجية

التشررجيع علررى   -6األولويررة االسرررتاتيجية   وطين

إنشاء وتطوير نظم صرون خرارا املوقرع فعالرة     

ومستدامة مبا يف ذلك الصون يف اجلسم احلري  

 وبنو  اجلينات

االجتاه يف عردد التجمعرات اهلامشرية واملوجرودة      

األنواع على حدود النطاق اجلغرايف ونسبتها ضمن 

   .تستهدفها برامج الصون مباشرة اليت

دعرم تقيريم وإدارة    -7جية األولوية االسررتاتي  وطين

وصون عشائر األنواع احلرجية اهلامشرية و/أو  

 املوجودة على حدي النطاق

االجتاه يف عدد ونسبة األنواع الزراعيرة احلرجيرة    

لصونها و/أو اسرتخدامها   برامجاملهمة اليت يوجد 

 .  وإدارتها بشكل مستدام

دعم وتطوير اإلدارة  -1األولوية االسرتاتيجية  وطين

الصون املستدامْين للموارد الوراثيرة احلرجيرة   و

 يف املزرعة
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 جمال األولوية األولوية االسرتاصيجية املستوى املؤشر القابل للتحقق منه 

االجتررراه يف عررردد ونسررربة وجمرررال الغابرررات أو  

جمموعرررات األشرررجار احملميرررة الررريت ترررديرها  

 .  اجملتمعات احمللية أو الشعوب األصلية

دعررم وتعزيررز دور  -9األولويررة االسرررتاتيجية  وطين

األصررلية  الغابررات الرريت تررديرها اجملتمعررات

ليررة يف إدارة املرروارد الوراثيررة احلرجيررة واحمل

 وصونها بطريقة مستدامة

االجتاه يف عدد ونسبة األنواع ذات األولوية الريت   

مت حتديدها الختراذ إجرراءات بشرأنها مرن قبرل      

 .  البلدان

حتديررد األنررواع  -11األولويررة االسرررتاتيجية  وطين

 ذات األولوية الختاذ تدابري بشأنها

 

شجار اليت يوجد مرن أجلرها بررامج    عدد أنواع األ 

و/أو شبكات إقليمية فعالة وذات صلة يتم احلفاظ 

 .  عليها مع مرور الوقت

 إقليمي

 وطين

تطرروير وتنفيررذ  -11األولويررة االسرررتاتيجية 

يف  اسرررررررتاتيجيات الصررررررون اإلقليميررررررة

 –وترويج الرربط الشربكي اإليكولروجي     املوقع

 اإلقليمي والتعاون

امج البذور الوطنية الريت تردمج   اجتاه وعدد بر -1 

 وراثيراً بشكل خاص أهمية بذور الشرجر املناسربة   

يف الكميات )املوثوقة( وبراجلودة املطلوبرة للرجامج    

 . الوطنية

االجتاه يف عدد أنواع األشجار ومصادر البرذور   -3 

الرريت يوجررد هلررا نظررام السررتخدام مررواد التكرراثر  

 .  احلرجية

إعررداد وتعزيررز  -13األولويررة االسرررتاتيجية  وطين

برررامج البررذور الوطنيررة لضررمان ترروافر بررذور   

بالكميرات وبالنوعيرة    وراثيراً األشجار املناسبة 

 )املعتمدة( الالزمة لجامج الغرس الوطنية

يتم وضع وتنفيرذ خطروط توجيهية/أنظمرة قائمرة     

علرى العلرم لرتمريم وإعرادة تأهيرل الرنظم البيئيررة       

ة )مثرل األنرواع   باستخدام املرواد الوراثيرة املناسرب   

املطابقة، مصدر البرذور، الرزرع، تكروين وحصراد     

 .(.مصادر البذور، عدد األشجار األم، اخل

تشررجيع إعررادة  -12األولويررة االسرررتاتيجية  وطين

النظم اإليكولوجية إىل حالتها الطبيعية وإعادة 

 وراثيًاتأهيلها باستخدام املواد املناسبة 

 : 3جمال األولوية 

ساتدام  االستخدام امل

وصطاااااااوير وإدارة 

املاااوارد الوراثياااة  

 احلرجية

يتم وضرع وتنفيرذ خطروط توجيهية/أنظمرة لردعم       

التكيف مع تغري املناخ والتخفيرف مرن آثراره مرن     

خالل اإلدارة السليمة واسرتخدام املروارد الوراثيرة    

احلرجية )مثل مطابقة األنرواع، ومصردر البرذور،    

ر، وموقع الرزرع، وتكروين وحصراد مصرادر البرذو     

وعردد األشررجار األم، يف ظررل سرريناريوهات تغررري  

 .  املناخ(

دعم التكيرف مرع    -14األولوية االسرتاتيجية  وطين 

الررتغري املنرراخي وختفيررف حدترره عررن طريررق 

اإلدارة واالستخدام السليمني للمروارد الوراثيرة   

   احلرجية

االجترراه وعرردد األنررواع اخلاضررعة لبحررو  و/أو    

ويررة، لرردعم برررامج  تطبيقررات التكنولوجيررا احلي 

 .  احلفظ واإلدارة املستدامة

تشررررجيع  - 15األولويررررة االسرررررتاتيجية   وطين

االستخدام املناسب للتكنولوجيا الناشئة لردعم  

تطوير الصون واالستخدام املسرتدامْين للمروارد   

 الوراثية احلرجية

التغيري يف عدد الجامج/املؤسسرات التشرغيلية    -1 تطرروير وتعزيررز  -16األولويررة االسرررتاتيجية  وطين
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 .  لتحسني وتربية األشجار

اجتاه وعدد الكليات أو املردارس العليرا الريت     -3 

 .  لديها برامج لتحسني وتربية األشجار

برررامج البحررث يف جمررال تربيررة األشررجار،   

وترردجينها والتنقيررب البيولرروجي مررن أجررل   

إطررالق اإلمكانررات الكاملررة للمرروارد الوراثيررة  

 احلرجية

 إدارة أثرر  مفعالرة لتقيري  صلة  تبكة ذاشمّثة  -1 

األنواع الغازية علرى املروارد الوراثيرة احلرجيرة،     

 .  ويتم احلفاظ عليها مع مرور الوقت

اجتاه وعدد األنواع الغازيرة الريت ترؤثر علرى      -3 

 .  املوارد الوراثية احلرجية

تطروير وتشرجيع    -17األولوية االسررتاتيجية   وطين

ا بررني البلرردان الررربط الشرربكي والتعرراون فيمرر 

املعنية ملكافحرة األنرواع الغازيرة )احليوانرات     

والنباتررات والكائنررات احلّيررة الدقيقررة( الرريت 

   تضّر باملوارد الوراثية احلرجية

وجررود أدوات سياسررية لصررون املرروارد الوراثيررة     

 . احلرجية يف املوقع وخارا املوقع يف كل البلدان

وضررررررع  -11األولويررررررة االسرررررررتاتيجية  وطين

سرررتاتيجيات وطنيررة تتعلررق بصررون املرروارد   ا

الوراثيررة احلرجيررة يف املوقررع وخررارا املوقررع  

 واستخدامها املستدام

ُتضّم بارامرتات تقيريم املروارد الوراثيرة احلرجيرة      

حصررر الغابررات الوطنيررة    قرروائمذات الصررلة يف 

 . والجامج الوطنية لرصد الغابات

دراا حتررديث وإ -19األولويرة االسررتاتيجية    وطين

احتياجرررات إدارة وصرررون املررروارد الوراثيرررة 

احلرجية يف سياسات وطنية أوسرع نطاقرًا ويف   

اأُلطررر الجاجميررة للعمررل علررى املسررتويات     

 ةوالعاملي ةواإلقليمي ةالوطني

 : 4جمال األولوية 

السياسات 

واملؤسسات وبناء 

 القدرات

االجتاه يف عدد مؤسسات التنسريق الوطنيرة الريت     

الوراثيررة احلرجيررة وتنفيررذ خطررة   تشررمل املرروارد

 .  ضمن واليتها العمل العاملية

تطرروير التعرراون  -31األولويررة االسرررتاتيجية  وطين

وتشجيع تنسيق املؤسسات والرجامج الوطنيرة   

 ذات الصلة باملوارد الوراثية احلرجية

عدد الدروس والدورات التدريبية اليت تقدمها  -1

غابرررات اجلامعرررات يف جمرررال علرررم الوراثرررة لل 

 .  واملواضيع ذات الصلة

االجتاه يف عدد علماء الوراثة لألشجار ومربري   -3 

 .  األشجار

إنشرراء وتعزيررز   -31األولويررة االسرررتاتيجية   وطين

قدرات تعليمية وحبثية بشأن املروارد الوراثيرة   

احلرجية لضمان تقديم الدعم التقين الكايف إىل 

 برامج التنمية ذات الصلة

د ونسرربة وجمررال الغابررات الرريت  االجترراه يف عررد 

تديرها اجملتمعات احملليرة أو الشرعوب األصرلية    

 .  ونظم اإلنتاا القائمة على األشجار

تشرجيع مشراركة    -33األولوية االسرتاتيجية  وطين

اجملتمعات األصلية واحمللية يف إدارة املروارد  

 الوراثية احلرجية يف سياق تطبيق الالمركزية

إقليمية لتبادل مواد تكراثر   وجود نظم وآليات -1 

 .  الغابات

االجتاهات يف عردد ونروع جمموعرات البرذور      -3 

وكميات البذور اليت متت التجارة فيها/مت التبادل 

 .  بها ألغراض البحو  والتنمية

 إقليمي

 

تشرجيع وتطبيرق    -32األولوية االسرتاتيجية 

آليات تبادل البالزما الوراثيرة علرى املسرتوي    

أنشطة البحرث والتطروير، مبرا     اإلقليمي لدعم

 يتماشى مع االتفاقيات الدولية
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عدد الشربكات النشرطة )مثرل عقرد االجتماعرات       

وإصدار التقرارير علرى األقرل سرنويا( الريت تردعم       

التعليم، ونشر املعرفة، والبحرث واحلفرظ واإلدارة   

 .  املستدامة للموارد الوراثية احلرجية

 دولي

 إقليمي

 

تعزيررز التعرراون  -34ية األولويررة االسرررتاتيج

اإلقليمي والدولي لدعم التعليم ونشرر املعرارف   

والبحررث والصررون واإلدارة املسررتدامة للمرروارد 

 الوراثية احلرجية

 دولي

 إقليمي

 

تشررجيع وضررع  -35األولويررة االسرررتاتيجية 

أنشطة للشبكات ودعرم تطروير وتعزيرز الرربط     

الشبكي الدولي والتشار  يف املعلومرات بشرأن   

   وإدارة وصون املوارد الوراثية احلرجيةحبو

 نااية املؤشرات املستعرضة 

عرردد الرردروس الرريت تشررمل املرروارد الوراثيررة   -1 

 .  احلرجية على املستوى الوطين

االجتاهرررات يف إدراا االعتبرررارات اخلاصرررة  -3 

باملوارد الوراثية احلرجية يف خطط العمرل العامليرة   

املبرررادرات الدوليرررة التابعررة لألجهزة/االتفاقيات/ 

 .  ذات الصلة

 دولي

 

تشررجيع الرروعي  -36األولويررة االسرررتاتيجية 

العررام والرردولي بررأدوار وقرريم املرروارد الوراثيررة  

 احلرجية

االجتاهررات يف عرردد دعرروات التمويررل الرريت   -1 

تذكر بشكل خاص املوارد الوراثية احلرجية علرى  

 .  الوطين والدولي  املستويني

ستوى ونسربة التمويرل املترا     االجتاهات يف م -3 

( للمشراريع  اآلخرر )مقابل نظم الصون واالستخدام 

ية احلرجية على املسرتويني  املرتبطة باملوارد الوراث

 .  والدولي الوطين

االجتاهررات ونسرربة األولويررات االسرررتاتيجية  -2 

 .  املستوى الوطين اليت تنّفذ على

 دولي 

 إقليمي

 وطين

عزيررز اجلهررود ت -37األولويررة االسرررتاتيجية 

الراميررة إىل حشررد املرروارد الضرررورية، مبررا يف 

ذلررك التمويررل للصررون ولالسررتخدام املسررتدام  

   وتنمية املوارد الوراثية احلرجية

 


