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   مقدمة
  

بل  ،ةیل معیشلیس فقط ألنھا توفر منتجات وسب. فیما یتعلق باالقتصاد والبیئة ارئیسی اردو الحرجیةالغابات وغیرھا من المناطق تلعب 
والعالم یملك ما . يالعالم التنوع البیولوجيالكثیر من  تأوي الغاباتو. ألنھا تقوم أیضا بحمایة التربة وضبط المیاه وإحتباس الكربون

 الخشبیة وغیر منتجاتالإنتاج . یةفي المئة من مساحة الیابسة العالم 30ملیارات ھكتار من الغابات، تغطي حوالي  4یقل قلیال عن 
 المنتجات خدام أكثر من نصف مجموع الغابات إلنتاجویتم إست. في المئة من الغابات في العالم 34الخشبیة یمثل الوظیفة األساسیة ل 

في  5. تمویھ عن النفسأخرى مثل حمایة التربة والمیاه وحفظ التنوع البیولوجي وال إلى أغراض ضافةباإل الخشبیة وغیر الخشبیة
الموجود ضمن المجموعات الحراجیة الطبیعیة أو شبھ  شبیھ بذلك ات في العالم تم زرعھا في المزارع، مع توازنالمئة فقط من الغاب

ج العالمي ، ومساھمتھا في اإلنتامتزایدا الغابات المزروعة توسعاوتشھد . مستأنسةغیر مدارة وغیر  عموماھي  التيو الطبیعیة
 80وما یزید على  - الحیویة المستھلكة عالمیا  كتلأكثر من نصف الخشب وال. جمالىاال الحجم المائة من يف 50لألخشاب تقترب من 

. ملیار شخص یعتمدون بشكل كبیر على موارد الغابات لكسب عیشھم 1.6حوالى . یتم إستخدامھ كوقود –في المئة في البلدان النامیة 
ي الغابات المطیرة في أمریكا الالتینیة وجنوب شرق آسیا ملیون شخص من السكان األصلیین الذین یعیشون ف 60ما یعادل ویعتمد 
علیھا إما في  ویعتمدونجوار الغابات الكثیفة ملیون شخص یعیشون في  350وھناك . إعتمادا كبیرا على الغابات افریقیاوغرب 
حقولھم للحصول على المواد  ملیار شخص في البلدان النامیة یستخدمون األشجار في 1.2، في حین أن ھمدخلفي تأمین  إما معیشتھم

   .الغذائیة والمال

من  متدتمختلفة من التكثیف الزراعي، والشجریة ضمن أنواع مختلفة من األنظمة التي تتمیز بدرجات  حرجیةوتتم إدارة الموارد ال
في على المستوى العالمي و الفرصتساھم في تشكیل  عوامل ةدوھناك ع. ذات اإلنتاج الصناعيإلى المزارع  الغابات األولیة الطبیعیة

 على طرق وتسلط األضواء أیضًا –ال التقانة الحیویة للغابات األولویات البحثیة في مج في توجیھاالستثمار وبالمتعلقة قرارات اتخاذ ال
وھذه . لحیوانیةفي المحاصیل أوالثروة ا تلك المتبعةالغابات بطریقة مختلفة عن  بقطاع المعنیةفیھا التقانة الحیویة  ھامة تستخدم

فیھا یتم والنضج التناسلي  جل،ة األوھي معمرة طویل ،أشجار الغابات على درجة عالیة من الخلیط الوراثي تحتوي :العوامل ھي التالیة
لیصة لیكون بمثابة بو كأولویة عالیة بقاء على التنوع الوراثياإل تتطلبأمور كلھاالتجدید طویلة، و ، ودورةمن النمو متأخرة في مراحل

؛ ومعظم أنواع األشجار الحرجیة تتمیز بتكیف مناطقي محدود، لذلك فإن أعداد األنواع المستخدمة قد یطرأ سریعتغیر أي  بوجھتأمین 
رئیسیة في  ا نباتیةاعأنو لحرجیةشجار ااأل تعتبرو المحاصیل الغذائیة؛ قطاع لزراعة ھي أعلى بأحجام من تلك المستخدمة فيفي ا

االشجار الحرجیة وكثر بكثیر من مسألة إبقاء أشجار على قید الحیاة؛ أھو  العمل على عدم زوالھإن افة المتحركة، لذلك البیئی نظمةاأل
جیل  بین ، یتراوحلعشائرلبعض التحسین الوراثي  تداألنواع شھأن عدد قلیل من  لم تشھد عموما عملیات إستئناس، ھذا مع العلم

  . أربعة اجیالوواحد 
  

ستخدام التقانات الحیویة في قطاع إلتقییم  قدمتالتي  ABDC-10/4.1لوثیقة العناصر الرئیسیة الموجودة في الوثیقة تلخص ھذه ا
، وأسباب نجاحھا أو فشلھا في الماضي، والتحدیات الناشئة الحالي ھاستخداما مدىالغابات في البلدان النامیة، وتأخذ یاإلعتبار 



ABDC-10/4.2 2

منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة والمنظمات (م البلدان النامیة والمجتمع الدولي على حد السواء والخیارات المستقبلیة المتاحة أما
  ). غیر الحكومیة والجھات المانحة ووكاالت التنمیة

  

   التعلم من الماضي - تقییم الوضع الراھن 

  
مجموعة دینامیكیة من األدوات تتجاوز إلى  اسطتھا تحولت بوانة الحیویة في قطاع الغابات نموخالل العقود األخیرة، شھدت التق

تطبیقات التقانة الحیویة تاریخیا تم تطویرھا لصالح الغابات . ى التبادل التجاري والتنمیة على المستوى العالميلإالبحوث لتصل 
الحرجیة  شجریةنواع الاألیل من وھناك عدد قل. من مواد إكثاریة غیر مستأنسة رع إنطالقاولكن الیوم، الغابات ال تزال تز. المزروعة
وبما یتعلق بالتقانات التقلیدیة، . لكن رغم كل ذلك، فھي على األكثر تعتبر شبھ مستأنسة ،في المراحل المبكرة من اإلستئناسموجودة 

ان تحدید واختیار ك ھ الرئیسيعد ظھور علم الوراثة الكمي، وھدففإن تحسین أشجار الغابات كان قد انتشر كمفھوم في القرن العشرین ب
. في ھذا المجال التحسین الوراثيقلیل من برامج وتم تنفیذ فقط عدد .  لغاباتازرع صالحة لإلستخدام في المصادر البذور البریة 

أن التحسین الوراثي على مستوى جزء من السبب كان و ،تتطلب وقتا طویالبرامج التحسین كانت الدورات التربویة النباتیة في 
معینة  عتمد على تطبیق مبادئ مندل الوراثیة داخل أنظمة حراجیةیلألشجار الدوري  التحسین الوراثي. أساسي جدا یعتبر كانالعشائر 

ھو تحسین القیمة الوراثیة للعشیرة مع المحافظة ھذه البرامج والھدف من . تحسین نوعیة الغابات من الناحیة الوراثیة والغرض منھ
خالل  بعد جیل واحد كبیرة التي تشھدھا المواد الوراثیةبولیصة تأمین ضد الخسائر ال ع الوراثي ھو بمثابةالتنو. على التنوع الوراثي

ویر سالالت أو خطوط تط یسعى إلى ، والائرالعش على تحسین أو ذات الجیل المتقدم یستند لدوريابرنامج التحسین الوراثي  .التربیة
ھذه . عملیة تحسین على مستوى العشیرة لجیل واحد حتى الیوم شھدت جیة المزروعةیة الحرقلیل من األنواع الشجر عدد .مرباة داخلیا

الذي شھدتھ التقانة الحیویة في  عنقطة خفیة ولكن مھمة لألخذ باإلعتبارعند المقارنة بین التقدم الذي شھدتھ التقانة الحیویة في الغابات م
وجود تنوع و من جھة الكسب الوراثي التوازن بین أھمیة ایعون جید األشجار الحرجیةالمعنیین بتربیة . المحاصیل أو الثروة الحیوانیة

  . ، من جھة ثانیةوراثي كافي وتجنب التدھور واإلنخفاض الوراثي الناتج عن التربیة الداخلیة وحالة عدم الیقین على المدى الطویل

ید من عدد متزالإلستخدام في والكیمیاء الحیویة متاحة ) الدنا(لنووي الواسمات المعتمدة على الحمض ا :إدارة الغابات المجددة طبیعیا
لعدد محدود  إدارة الغابات في البلدان النامیة، ولكن فقطفي نتائج بحوث متاحة لتوجیھ الخطط العملیة  توجد الیوم. ستوائیةاألنواع اإل

في ھذا  واصل توسعھاتلغابات لالتقانة الحیویة . طبیعیا المجددة ةجدا من مئات األنواع الشجریة التي تتم إدارتھا في الغابات االستوائی
مثل ھذه البحوث التحققیة ھي مصدر قوة للمعارف . المعرفة النظریة من الى اكتساب المزید دواتاأل مجال  تطویر ، منتقلة منالمجال

علم  إلىإلنتقال من الواسمات الجزیئیة ابطریقھ  ھو أیضا في ثوالبح ا النوع منھذ. حمایة الغابات االستوائیةذات الصلة من أجل 
توافر البیانات التي تحتوي على تسلسل الحمض النووي یمنح فرصة ممیزة لإلستفادة منھا من قبل أنشطة البحث حول الغابات . الجینوم

ربما . لغابات االستوائیةالمعنیة بایة بیولوجیا النسبال فيؤى جدیدة ر بخلقة تقوم البیانات الجینومی. اإلستوائیة في جمیع أنحاء العالم
لعلم الناشئة  اتاالستخدام هھذ. للنباتات) الباركود( تشفیرشریط  المتعلق بوضع دوليالھو المشروع  الممكن إستخدامھ فوراتطبیق ال
  . نسلتلك المتعلقة بالبما في ذلك  مجاالت في عدة اتم تطبیقھ لجینوما

  
، المجددة طبیعیاالغابات االستوائیة  بالتالي توفیر معرفة ھامة حول ھامكنیمات الجزیئیة وعلم الجینوم الحیویة مثل الواس قانةأدوات الت

والمجموعات ، بما في ذلك العالقة بین أشجار الغابات اللغابات االستوائیة بأكملھ لبیئیةطبیعة النظم ا حول ھامةوتوفیر معلومات 
.ستوائیةإدارة الغابات اإللمتبعة في على االستراتیجیات ا أن تؤثر ھا، والتي یمكنمعھا المیكروبیة التي تتفاعل

تختلف على الرغم من وجود بعض التداخل، فإن مجموعة من التقانات الحیویة المستخدمة في الغابات المزروعة  :الغابات المزروعة
مثل (أنواع مختلفة من نظم اإلدارة ن یكون للمزارع ومن الممكن أ. عامة تماما عن تلك المستخدمة في الغابات المجددة طبیعیا ورةبص

). على سبیل المثال مواد نباتیة بریة، أشجار محسنة وراثیا( أنواع مختلفة من المواد الوراثیة فیھا تستخدم) ، شبھ مكثفةزراعة مكثفة
مجموعات تطبیق ، من الممكن ھاتخدمة فیإدارة الغابات المزروعة والمواد الوراثیة المسفي  الزراعیة المعتمدة وحسب مستوى الكثافة

للتبسیط، یمكن تحدید ثالثة مجموعات مختلفة من التقانات الحیویة وفقًا لنوع الغابات المزروعة، وھي . مختلفة من التقانات الحیویة
  . تتراوح بین األقل تطورا إلى األكثر تقدما

مجموعة  حتوي علىت ،قل كثافةاأل الشكلب لغابات المزروعةام في إدارة الإلستخد الئمةموھي  ،التقانات الحیویة األولى من مجموعةال
من طرق اإلكثار الخضري، بما في ذلك التكاثر الدقیق المعتمد على زراعة األنسجة النباتیة، واألسمدة الحیویة والبصمات الوراثیة 

ة األولى من الغابات المزروعة في تحسین الصحة النباتیة لغابات في ھذه المرحللالتقانات الحیویة  تساھم. بواسطة الواسمات الجزیئیة
یشمل اإلكثار الخضري مجموعة واسعة من التقنیات المفیدة ألغراض التكاثر . ونوعیة الغابات المزروعة بأنواع محلیة أو غریبة

لبذور أو تنتج بذور غیر قابلة للتجفیف، عدد قلیل من ا ألنواع التي تنتجا ه التطبیقات تساعد على إكثاروھذ. السریع للتراكیب الوراثیة
في حین أن عددا كبیرا من أنواع األشجار قد استخدم . مضاعفة أعداد التراكیب الوراثیة المختارة في فترة قصیرة من الزمنعلى و

٪ منھا ال یزال في  94د بأن ألغراض البحث المعنیة بالتكاثر الدقیق في البلدان النامیة، فإن معظم التقاریر الناتجة عن ھذه األعمال تفی
المتعلقة ٪ فقط من األنشطة  1أقل من ). ٪ 5(مرحلة البحث المخبري، في حین أن القلیل نسبیا قد دخل مرحلة االختبار المیداني 

بیة بالنسبة استخدام األسمدة الحیویة أسفر عن نتائج إیجا. البلدان النامیة قد وصلت إلى مرحلة التطبیق التجاري في بالتكاثر الدقیق
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بدأ أخذھا بعین التي  المعایشة. لألنواع الحرجیة األصلیة وكذلك بالنسبة لألنواع الغریبة، بما فیھا األوكالیبتوس واألكاسیا والسرو
لى باإلضافة إ. تشمل بكتریا تثبیت النیتروجین مثل بكتریا  الریزوبیوم وأزوال والطحالب الزرقاء الخضراء وفطر المیكوریزااإلعتبار 

بتت األسمدة الحیویة أیضًا جدواھا في تلك التي تتم إدارتھا بصورة ثنظم اإلدارة األقل كثافة للغابات المزروعة في البلدان النامیة، أ
برامج المتعلقة الأنواع مختلفة من الواسمات الجزیئیة والكیمیاء الحیویة استخدمت أیضا ولعقود من الزمان في ھذه . أكثر كثافة
، على سبیل المثال، لقیاس التنوع الوراثي في العشائر التي تتم تربیتھا ھامااستخد تم وقد. األولى من تحسین األشجاربالمراحل 

النسل الذي تتم تربیتھ ضمن االختبارات المیدانیة والتحقق من التتطابق الوراثي خالل  في والختبار األبوة لمعرفة مدى المساھمة
  . التكاثر الخضري

  
لغابات المزروعة على نطاق واسع والتي توفر المواد الخام ا مالئمة لإلستخدام في إدارة ھيفعة الثانیة من التقانات الحیویة المجموأما 

. مكثفالنوع الواحد المستخدم في المزارع قد یكون من األنواع المحلیة أو الغریبة، ولكن ھذه المزارع تتم إدارتھا بشكل . للصناعة
تحدید و، )QTL(تحلیالت مواقع الصفات الكمیة نین الجسدي والواسمات الجزیئیة ومجموعة التقانات الحیویة ھذه تشمل تكوین الج

وھي تقنیة في (على الرغم من النجاحات الواردة عن استخدام طرق تكوین الجنین الجسدي . تتابع الجینوم بأكملھ والجینومیة الوظیفیة
في بعض األنواع النباتیة التجاریة، ال تزال ھناك عقبات رئیسیة أمام التطبیق العملي على نطاق واسع لھذه ) نسجةمجال زراعة األ

على تحدید مواقع صفات  واقد یساعد ةامج التحسین الدوریالتربیة واإلختیار في بر. ألشجار الحرجیة في البلدان النامیةاالتقانة في 
العثور على مواقع صفات كمیة . قد تكون ھامة لإلستخدام في عملیات اإلختیار بمعاونة واسم عینةم )صفاتبأو (صفة ب تتحكم  كمیة

شجرة ″من معظم أنواع المحاصیل والماشیة، وذلك ألن  بما یتعلق بالعملیات الحسابیة ھو أكثر كلفة وأكثر تطلبا لألشجار الحرجیة
الجینومیة العكسیة أو المرتكزة على . ارجي وبمستوى عالي من الخلطالخاصة باألشجار الحرجیة تتمیز بإخصاب خلطي خ ″النسب

بالنسبة لألنواع ذات الخشب القاسي مثل أنواع األوكالبتوس، والحور . مكن استخدامھا لتحدید وتوصیف مورثات ھامةالمورثات ی
وجینوم الحور كان أول جینوم یتم . یدوبسیسفي األرز والبندورة واألرابالجینومیات أحجام نوم فیھا ال تتجاور األبیض، أحجام الجی

مبادرة جینوم األوكالبتوس الي تھدف الى تحدید تتابع كامل الجینوم ھي بمثابة . تحدید تتابعھ بالكامل من بین األنواع الشجریة الحرجیة
.البرازیل وجنوب افریقیا من بینھا ا،بلد 18عالم من  130جھد أكبر یجري تنسیقھ بین 

تحدید ومجموعة من التقانات الحیویة المتعلقة باألسالیب الجینومیة العكسیة أو الخلفیة،  ،األكثر تطوراوھي  ،موعة الثالثةتشمل المجو
حتى اآلن، فإن التقریر الوحید . اإلكثار الخضري ذات التكلفة المنخفضة والتعدیل الوراثي لألشجار الحرجیةوالتتابع الكامل للجینوم، 
ر الحور في شج تقریر تم إعداده حول ھو ،ع معدلة وراثیًاواتحتوي على أنتجاریة  ألغراض وعات حرجیةالذي یتحدث عن مزر

غیر أن معظم أنواع األشجار التي تستخدم في الغابات المزروعة تم تعدیلھا بنجاح على المستوى اإلختباري والسمات التي . الصین
المحتوى من نسبة ومقاومة مبیدات األعشاب، وخصائص التزھیر، و شكل الجذع،ب تعلقث واسعة النطاق تكانت موضوع لبحو

الكثیر من البلدان النامیة في الوقت الراھن لدیھا نظم متعلقة بالسالمة الحیویة . مقاومة الحشرات والفطریاتو، )الخشبین(اللجنین 
القدرة ال زالت ال تملك مثل ھذه األطر النظامیة وكثیرة ما  أخرى بلدان ھناك للمحاصیل الزراعیة، بما في ذلك أشجار الفاكھة، مع أن

على الرغم من أن السیاسات . حتى اآلن نظم محددة حول إستخدام التعدیل الوراثي في االشجار الحرجیة كن ال یوجدول. على تنفیذھا
، إال أن ھذه األخیرة جار الحرجیةبما یتعلق باألشأیضًا  یتم اعتمادھاأن  رجححاصیل الزراعیة من األواألنظمة المعتمدة في قطاع الم

الغابات ال تعني فقط ). بریة، ومكونات رئیسیة في النظام بیئياألمد، موارد  أطر زمنیة وحیاة طویلة(تنطوي على تحدیات خاصة 
ملیة ع وصنع القرار ھو.  أشجار، والنظم البیئیة للغابات ھي أكثر ھشاشة وأطول عمرا وأقل رقابة عن كثب من حقول المحاصیل

إن الغابات یتم النظر إلیھا بصورة عامة باعتبارھا نظاما طبیعیا، ففي حین أن الزراعة تعتبر في المقام األول بأنھا نظام إنتاج، ، فةمعقد
مما یجعل استخدام االشجار . ھاما لیس فقط من أجل الحفاظ على التنوع البیولوجي ولكن أیضا من أجل القیم االجتماعیة والثقافیة

  . ةیتجارأو  جیة المعدلة وراثیًا قضیة سیاسیة وبیئیة أكثر من كونھا قضیة تقنیةالحر

التطبیق الشامل للتقانات الحیویة في قطاع الغابات في البلدان النامیة خالل األعوام الماضیة، یشیر التحلیل إلى أن  باإلشارة الى
معظم األنواع ومعظم أنظمة إدارة ب وبما یتعلق. ر وبرامج التحسینیااستخدامھا كان مفید فقط في المراحل المتقدمة جدا من اإلخت

وھناك أمثلة . ستخدام للتقانات الحیویةامن دون أي  حصل لنامیة حتى اآلنالتقدم الذي تم تحقیقھ في البلدان افإن األشجار الحرجیة، 
قانة الحیویة أیضًا في البلدان النامیة، لكنھا ال تخص التي تستخدم أدوات الت لألشجارالمتقدمة  جیدة جدا من برامج التحسین الوراثي

أحد األسباب الرئیسیة للفشل ). عالیة صتھا النسبیة في إنتاج األخشابعلى الرغم من أن ح(سوى جزء صغیر من المناطق الحرجیة 
على (الحیویة في ظل ظروف معینة  ھو أن تقییما غیر مناسب تم القیام بھ حول التكالیف والمنافع الحقیقیة الستخدام أدوات التقانة

 فإن نتیجة لذلك،و. العرض القائموفي أغلب األحیان كان النھج المتبع في عملیة التقییم تجري حسب ، )مستوى التحسین وكثافة اإلدارة
راحل المبكرة موممكن في ال عادي والتعرض لخطر من ھذا النوع یعتبر. التوقعات لم تتحقق والتكالیف كانت مرتفعة بشكل غیر مبرر

ال یزال ھناك الكثیر مما ینبغي عملھ لرفع مستوى مھارات الباحثین عن طریق ضمان حصولھم على و. جدیدةالتقانات التطویر  نم
ھناك أیضًا . أو مستویات أعلى من التدریب المالئم  لوضع الخطط وتطویر وتنفیذ برامج مناسبة لتحسین األشجار/ التعلیم العالي و 

، مع الھدف اجحةن بصورة مثل ھذه البرامج یتم تنفیذبھا على الصعید الوطني لضمان أن  فیة یجب اإللتزامموارد مالیة كا حاجة إلى
بما في ذلك البرامج القائمة على  - الفعلي للتقانات الحیویة في برامج أوسع نطاقا  تبنيالإن . النھائي وھو إنتاج مواد تكاثریة محسنة

  . بیقات الناجحةالحاالت المتعلقة بالتطدراسات  بین ھو خاصة مشتركة - ثل تحسین األشجار والتربیة الدوریة التقانات التقلیدیة م
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  االستعداد للمستقبل -التطلع إلى األمام 

   
ف تم استخدامھا ضمن اإلطار الصحیح، یمكن للتقانات الحیویة في قطاع الغابات أن تساھم في تحسین اإلنتاجیة والحد من ضعإذا 

في التطلع إلى األمام، یمكن للتقانات الحیویة أن تكون و. النظم البیئیة للغابات وتعرضھا لألمراض والتدھور واإلستغالل البشري لھا
  . معالجة بعض القضایا الرئیسیةفي مفیدة 

یؤثر على ي یتوقع أن ذمناخ، التغیر الما یتعلق بالقضیة الرئیسیة المتمثلة بب، تلعب دورا محوریا اإلستوائیة تلكخاصة الغابات، و
ولب ھذه المسألة ھو كیفیة تسھیل تكیف الغابات مع تغیر . ویقودھا في اتجاھات جدیدة بحوث التقانة الحیویة المعنیة بالغابات توجھات

إلجھادات ل وبالنسبة. المناخيتعلقة بالغابات والھادفة إلى إبطاء التغیر مال السیاسیةتكیف الغابات ھو األساس لجمیع الحلول . المناخ
الحیویة والالحیویة المتوقعة في سیناریوھات تغیر المناخ، وتطویر أدوات التقانة الحیویة للمساعدة على مقاومة اآلفات، وتحمل 

ة بالنسبأكثر أھمیة في المستقبل القریب  تصبح كلھا أمورس ،الظواھر المناخیة المتطرفة، والمعالجة البیولوجیة واحتباس الكربون
.منھا والمزروعة على حد السواء المجددة طبیعیا الحرجیة، یةراع الشجنوألل

ساسیة لتطویر األنواع األقاعدة الیقوم التنوع الوراثي بتوفیر ). FGR(قضیة رئیسیة أخرى ھي إدارة الموارد الوراثیة للغابات 
الحرائق وإزالة الغابات واآلفات . آالف السنین ىعلى مد مكنت الغابات واألشجار على التكیف مع تغیر الظروف ، وھيالشجریة

ال تزال مجھولة  الموارد الوراثیة للغاباتأغلب . واألمراض الجدیدة، وعوامل أخرى تھدد بشكل متزاید الموارد الوراثیة للغابات
ي التصدي للتحدیات الجدیدة وغیر مستغلة، على الرغم من أن االستخدام المستدام للتنوع الوراثي للغابات یمكن أن یساھم كثیرا ف

الناشئة للموارد الوراثیة اإلستخدامات . والحفاظ على القیم االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، فضال عن الخدمات والفوائد البیئیة
حیویة یسمح بتحسین التقدم في مجال التقانة ال. للغابات یجب أن یتم تقییمھا بطریقة تسمح على تحقیق االستخدام المستدام لھذه الموارد

بشكل سریع، ویزید من إمكانیات الموارد الوراثیة للغابات على المساھمة في المجالین اإلقتصادي  استخدام الموارد الوراثیة
المعارف حول (فعالیة تدابیر الحفظ والتنمیة  عزیزأیضا أدوات محسنة من أجل ت تطویرات التقانة الحیویة ستوفر. واإلجتماعي 

لتحدید  ، وھي ھامةالمتعلقة بتاریخ الحیاة والتنوع الوراثي ھي معدومة أو غیر كافیة لدى معظم األنواع الشجریة وراثیةال الصفات
).وتنفیذ استراتیجیات الحفظ

عدتھا بناء على عملیة الجرد التي كانت رئیسیة لھذه الوثیقة، فإن عددا من خیارات معینة یمكن تحدیدھا بالنسبة للبلدان النامیة لمسا
أوال، یجب على التقانات الحیویة أن تكون . على اتخاذ قرارات مستنیرة بشأن اعتماد التقانات الحیویة في قطاع الغابات في المستقبل

ثانیا، الشراكة بین القطاعین العام والخاص ھي خیار ھام یجب أخذه باإلعتبار من قبل البلدان . متكاملة مع التقانات الحیویة التقلیدیة
. ثالثًا، ینبغي تحسین إستراتیجیات المعلومات واالتصاالت في مجاالت التقانات الحیویة. على المستوى الوطني ، وینبغي تعزیزهنامیةال

وینبغي تأمین . وصول الجمھور إلى معلومات جیدة ومحدثة حول التقانات الحیویة للغابات ھو أمر مھم للغایة بالنسبة للبلدان النامیة
باعتماد المتعلقة  ینبغي أیضا معالجة المسائل. رة وآلیات تعلیم إلتاحة االتصال بین مختلف القطاعات المعنیة في المجتمعمعلومات مبلو

كالیف آلثارھا االجتماعیة واالقتصادیة والكفاءة والت ،من بین أمور أخرى، تقانات حیویة واضحة المفھوم مع األخذ بعین اإلعتبار
.والمنافع واآلثار البیئیة

یمكن أن یلعب المجتمع الدولي دورا رئیسیا في دعم البلدان النامیة من خالل توفیر إطار للتعاون الدولي والدعم التمویلي لخلق وتكییف 
  :عتماد التقانات الحیویة المناسبةوا

   
حیویة في قطاع الغابات في یستطیع المجتمع الدولي تحسین الوصول إلى معلومات علمیة منقحة من قبل النظراء حول التقانات ال. 1

للمعلومات  أساسیةحتى بواسطة الدخول الى شبكة االنترنت، مجالت وكتب منقحة من قبل النظراء تبقى مصادر . البلدان النامیة
  . بالنسبة للعلماء

قطاع الغابات على جمیع  یستطیع المجتمع الدولي أن یساعد على بناء القدرات من أجل فھم القضایا المتعلقة بالتقانة الحیویة في. 2
معظم صانعي السیاسات والعلماء وحتى الطالب ینظرون إلى التقانة الحیویة في الغابات باعتبارھا شكال من أشكال . المستویات

تقانة التقانة الحیویة في الغابات تتطلب بناء للقدرات منفصلة عن تلك المطبقة في ال. فھذا أمر غیر طبیعي، كما نوقش سابقاو. الزراعة
مبادرات بناء القدرات في مجال التقانات الحیویة في الغابات من قبل المجتمع الدولي . الحیویة الخاصة بالمحاصیل والثروة الحیوانیة

  . ینبغي تعزیزھا، آخذین باإلعتبار ھذه النقطة الھامة

قطاع . لغابات بالنسبة للبلدان النامیةفي قطاع ا یةعلى المجتمع الدولي أن یواصل استعراض الوضع القائم والمحتمل للتقانات الحیو. 3
أن  یمكن للتقانات الحیویة التي من التحدیات والفرص الھامة ویواجھ عددغایة الحیویة  في في وضع الغابات في البلدان النامیة ھو

راضات دوریة للوضع القائم والمحتمل عملیات المسح العالمیة ھامة وعلى المجتمع الدولي أن یواصل تقدیم استع. ما فیھاھمتلعب دورا 
  . للتقانات الحیویة في الغابات في البلدان النامیة

  
تطبیق التقانات الحیویة للغابات حقق تقدما في البلدان المتقدمة . یتعین على المجتمع الدولي تشجیع التعاون بین الشمال والجنوب. 4

 یةراع شجأو أنو/ عملیات و  في ھذه البلدان قد تناولتن البحوث التي أجریت كثیر موبما أن ال. بطریقة أسرع مما كان متوقعا أصال
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ینبغي على المجتمع  لذلك .أن یكون ھذا التقدم ذات أھمیة رئیسیة للبلدان النامیة أیضًا من المحتمللبلدان النامیة،  فلبالنسبة  ھامةتعتبر 
في مجال التقانات الحیویة في قطاع الغابات في البلدان المتقدمة في  تاث والتطبیقونتائج البح صبحعلى ضمان أن ت الدولي أن یعمل

  . متناول البلدان النامیة

   


