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ويرجى من السادة . واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 املندمة  -أواًل

 

، يف دورتها العادية الثالثة عشرة، يف الوثيقة املعنونة (اهليئة)نظرت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة   -1

يف جمالي وضع  منظمة األغذية والزراعة، ورّحبت بعمل 1األهداف واملؤشرات الدولية للتنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة

وشّددت اهليئة  .لألغذية والزراعة كجزء من شراكة مؤشر التنّوع البيولوجي واستخدام مؤشرات دولية للتنّوع البيولوجي

 .على أن تكون املؤشرات ذات صلة بالسياسات، وسليمة علميًا، وميكن فهمها واحلصول عليها، ومراعية للتغّيرات

ا سيسهم يف اخلطة لتنوع البيولوجي واختبارها وتطبيقها، مّمخاصة باملنظمة على مواصلة تطوير مؤشرات وشّجعت ا

 .12121-1211االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 

 

 اخلاصة ؤشراتاملو الغاياتوأعادت اهليئة التأكيد على أنها سوف تؤدي دورًا رائدًا يف تطوير واستخدام   -1

 :التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وطلبت إىل املنظمة أن تقوم مبا يليب

 

  ومؤشرات ضمن العمليات املخطط هلا أو اجلارية للتقييمات العاملية، أو ضمن خطط حتّدد أهدافًا أن

العمل حتت إطار والية اهليئة؛ وأن تتابع بذل اجلهود إلعداد مؤشرات وأهداف مرتبطة بها على 

 املستوى الوراثي من أجل تيسري عملية رفع التقارير بشأن وضع واجتاهات التنّوع الوراثي احليواني

لألغذية والزراعة خالل الدورات العادية للهيئة، مّما قد يسهم أيضًا يف تلبية  اتي واحلرجي واملائيوالنب

 ؛متطّلبات أخرى لرفع التقارير بشأن التنّوع البيولوجي

  خالهلا هلذه املؤشرات أن توّفر أساسًا للبلدان لتقييم التقدم امُلحَرز  يف الطريقة اليت ميكن منتنظر أن

 .11بما هو مالئم، وال سيما اهلدف باجتاه أهداف أيشي للتنوع البيولوجي حس

 

وطلبت اهليئة إىل مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية االستمرار يف مراجعة الغايات واملؤشرات اخلاصة   -1

 .2االتنّوع البيولوجي ضمن قطاعاتها، وتقديم التوصيات إىل اهليئة بشأن تطويرهوراثي، بالتنوع الو

 

الة املوارد الوراثية احلرجية يف ححول وتستند هذه الوثيقة إىل النتائج الرئيسية الواردة يف دراسة مواضيعية   -4

، وتتضمن حتلياًل مقتضبًا للقضايا الرئيسية املتعّلقة مبؤشرات التنوع الوراثي احلرجي، ومعلومات حول الغايات ملالعا

 .واملؤشرات املستخدمة، وحتدد جمموعة من املؤشرات لتنظر فيها مجاعة العمل

 

                                                      

1   CGRFA-13/11/Report 59-55، الفقرات. 

2 Report CGRFA-13   ، 122-55الفقرات. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc192e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc192e.pdf
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 اكحججية الوراثية ااملوارد اخلاصة املؤشجات  - ثانيًا

 

جمموعة وراثية متنّوعة من األشجار وغريها من األنواع اخلشبية املعمرة تشمل املوارد الوراثية احلرجية   -5

 .املتواجدة يف الغابات وخارجها، وهي حتمل قيمة حالية أو حمتملة لإلنسان

 

فريق اخلرباء املعين يسرد نوع،  000 100ومن أنواع األشجار البالغ عددها احملتمل على وجه األرض   -1

ذات أولوية مرتفعة  تعترباليت لإلنتاج الغذائي واخلشيب،  من األنواع املهمةنوع تقريبًا  522 باملوارد الوراثية احلرجية

 ويستخدم عدد من. 3أو القطري لالستكشاف أو اجلمع أو احلفظ أو االستخدام /أو اإلقليمي، و /على املستوى العاملي و

وقد اخترب . عدد أقل يف الزراعة الربّية، يف حني استخدمإىل حد كبري يف  وهي ال تزال هذه األنواع ألغراض خمتلفة،

 .عدد حمدود جدًا من أنواع األشجار لتبيان أدائها يف بيئات خمتلفة، وال يعرف سوى القليل جدًا عن تنّوعها الوراثي

 

التمييز بني املوارد الوراثية املستأنسة،  يتمة الغذائية والزراعية، عادًة ما ويف جماالت أخرى من املوارد الوراثي  -9

ميري أقل وضوحًا وأهمّية يف حالة املوارد الوراثية احلرجية، ويعترب هذا الت. الربية ذات القرابةواملوارد الوراثية لألنواع 

ت حمدودة من االستئناس وتتم إدارتها يف نظم نظرًا إىل أن معظم أنواع األشجار املستخدمة برّية أو ختضع ملستويا

وقد خضعت األنواع احلرجية ذات األهمية الغذائية إىل حد ما إىل استحداث أو شبه استئناس على . إيكولوجية طبيعية

ن وتتوفر معلومات ع. مر العقود، لكن ال تزال املعرفة حمدودة بشأن التغّير الناتج يف أمناط التنوع الوراثي ومستوياته

األخرى، وبالتالي تتوّفر مؤشرات أكثر حتديدًا عن وضعها من حيث التنّوع املوارد الوراثية هلذه األنواع أكثر من األنواع 

والغالبّية الكربى لألنواع ( بضع مئات)ولذلك قد يكون من األهمّية التمييز بني أنواع الزراعة املستخدمة بكثافة . الوراثي

 .ال يعرف عنها سوى القليل وإن كان ، مما يتيح إمكانّيات كبرية غري مستغّلة بعد(عدة آالف)احلرجية الربية 

 

ية الديناميكية الطبيعية احلاصلة ثينبغي ملؤشرات املوارد الوراثية احلرجّية أن تأخذ يف االعتبار العمليات الوراو  -8

 مباألنشطة اإلدارية وآثارها إجيابية كانت أكما ينبغي أن يأخذ تعريف املؤشرات . يف اجملتمعات النباتية احلرجية

 .سلبية على التنّوع الوراثي لألشجار

 

عشرين هدفًا، يشار إليها بأهداف أيشي  1212-1211حتدد اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة و  -5

األسباب الكامنة والضغوط تعاجل الغايتان ألف وباء و. للتنوع البيولوجي، مصنفة حتت مخس غايات اسرتاتيجية

نوع البيولوجي اية االسرتاتيجية جيم حالة صون الوتعاجل الغ. املباشرة اليت تؤدي إىل خسارة التنوع البيولوجي

ن حتّس من شأنها أن اليت االستجابات، والغاية االسرتاتيجية هاء عوتغطي الغاية االسرتاتيجية دال املناف. وحتسينه

                                                      
3  FAO/DFSC/IPGRI. 2001. Forest genetic resources conservation and management Vol. 2. In managed natural forest and 

  protected areas (in situ). Rome. 
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يئة هوينبغي لل. نظمة واهليئة يف العملية اجلارية لتحديد مؤشرات هلذه األهداف والغاياتويساهم عمل امل. التنفيذ

، يتم 1212حبلول سنة " للتنوع البيولوجيأيشي ن أهداف م 11وضع املؤشرات للهدف  اومجاعة العمل أن تدعم

واألنواع الربية ذات القرابة، مبا يف ذلك احلفاظ على التنوع الوراثي للنباتات املزروعة واملستزرعة واحليوانات املستأنسة 

االقتصادية وكذلك ذات القيمة الثقافية، ويكون قد مت وضع وتنفيذ  –األنواع األخرى ذات القيمة االجتماعية 

، خيفَّض 1212لول عام حب" 5واهلدف ". اسرتاتيجيات لإلقالل إىل أدنى حد من التآكل الوراثي وصون تنوعها الوراثي

إىل ما يقرب من  معدل فقدان مجيع املوائل الطبيعية، مبا يف ذلك الغابات، إىل النصف على األقل، وحيثما يكون ممكنًا

املوارد الوراثية ب املعنيةأيضًا مهم بالنسبة إىل مجاعة العمل  4"الصفر، وخيفض تدهور وتفتت املوائل الطبيعية بقدر كبري

 .احلرجية

 

التقدم يف  رصد" 11/1املقرر  ؤرمر الدول األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجياحلادي عشر مل الجتماعاعتمد او- 12

قائمة  يضع، الذي "وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 1212-1211تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 

 نيم، ومن بني مجلة أمور، يطلب إىل األ1212-1211للتنوع البيولوجي للفرتة  مؤقتة مبؤشرات اخلطة االسرتاتيجية

مواصلة تطوير املؤشرات العاملية احملددة؛ واقرتاح : التنفيذي التعاون مع منظمات، منها منظمة األغذية والزراعة بهدف

تعزيز ون تستخدمها الدول األعضاء؛ عدد حمدود من املؤشرات البسيطة، والسهلة التنفيذ واملعقولة الكلفة اليت ميكن أ

التنسيق بني املؤشرات العاملية واستخدامها بني اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات األخرى، واالتفاقات والعمليات 

البيولوجي واملؤشرات مع قطاعات أخرى منها  وعتعزيز التنسيق بشأن رصد التنواإلقليمية وتشجيع املزيد من التعاون؛ 

املنظمة إىل  11/1كما يدعو املقرر . ةوالقطري ةواإلقليمي ةجة، والزراعة ومصايد األمساك على املستويات العاملياحلرا

 .5املختارةأهداف أيشي املساهمة يف تقييم التقدم حنو حتقيق 

 

مقرتحات  1212-1211العمل الذي بدأ على مؤشرات اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  ويشمل- 11

ؤرمر الدول األطراف مل عشر احلادي االجتماع اعتمد ،11وبالنسبة إىل اهلدف . ملؤشرات جديدة مرتبطة بالتنوع الوراثي

ووفقًا (. أدناه املنّقطةأنظر القائمة )يف اتفاقية التنوع البيولوجي قائمة مؤقتة بثالثة مؤشرات عملية هي األكثر أهمية 

، واملؤشر (الفئة باء)يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، يقرتح مؤشران للتنمية على مستوى العامل للتصنيف املستخدم 

 على لالستخدام جاهزًا الثالثة ؤشراتوال يعترب أي من امل(. الفئة جيم)الثالث للتنمية على املستوى دون العاملي 

 (.ألفالفئة ) العاملي املستوى

 

 يف التنوع الوراثي لألنواعاالجتاهات : املؤشر الرئيسي 

                                                      

للتنوع البيولوجي  املقررات املعتمدة يف االجتماع العاشر ملؤرمر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، اخلطة االسرتاتيجية من 12/1أنظر املقرر  4
1211-1212. 

5 UNEP/CBD/COP/11/35. 
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o االجتاهات يف التنوع الوراثي للنباتات املزروعة واملستزرعة، : املؤشرات العملية األكثر أهمية

 12 /9املقرران ( )الفئة باء)نات املستأنسة، واألنواع الربية ذات القرابة اوحيوانات املزرعة واحليو

 .(15 /8و

o (الفئة جيم) خمتارة ألنواع الوراثي التنوع يف االجتاهات 

 

 االجتاهات يف دمج التنوع البيولوجي، وخدمات النظم اإليكولوجية، وتبادل املنافع يف : املؤشر الرئيسي

 .غة السياسات والتنفيذ واحلوافزاالتخطيط وصي

o التآكل لفعالة للحد من االجتاهات يف عدد آليات السياسات العامة ا: املؤشرات العملية األكثر أهمية

 (الفئة باء)اية التنوع الوراثي املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية واحليوانية الوراثي ومح

 

 املؤشجات والغايات اخلاصة ااملوارد   -ثالثًا

 

يف السنوات  ةوالعاملي ةواإلقليمي ةستويات القطريهدف عدد من عمليات السياسات العامة احلرجية على امل  -11

وتستخدم املؤشرات اليت مت . حتديد مؤشرات التنوع الوراثي كجزء من املؤشرات املتعلقة بالتنوع البيولوجيإىل املاضية 

وينبغي أن تستند عملية  .السياسية االستجاباتحتديدها يف هذه العمليات لرصد حالة املوارد أو ملراقبة اإلدارة أو 

وع الوراثي، اليت مت تسجيلها يف أنواع من نظم إىل أمناط التنالوراثية احلرجية حالة املوارد على حتديد مؤشرات 

 .إيكولوجية خمتلفة، وإىل عمليات وراثية رمثل االستجابة الطبيعية لألنواع مع البيئة

 

 األمناط الوراثية للتنوع على مستويات هرمية خمتلفة  -1

مع ظروف  هامةف تكّيعمليات ميكن أن يعكس هذا املستوى : العشرية /بني النظم اإليكولوجية ( أ)

لألشجار يف  اجغرافي اوهذا املستوى مهم ألن العديد من الدراسات أظهرت رمايز. بيئية خمتلفة

 .ة خمتلفةيأنواع إيكولوجية مناسبة ملواقع زراع

 

ميكن أن يعكس هذا املستوى وجود تنوع وراثي مهم من حيث : بني األفراد داخل العشرية الواحدة ( ب)

وهو مهم أيضًا من حيث التنوع الوراثي يف الصفات التكيفية، مما . األشكال املتعددة يف اجلينات

مستوى  عواالستجابة الوراثية املتوقعة لالختيار متناسبة م. اختيار السالالت بشكل فعاليتيح 

جود تنّوع وراثي مهم لتتمكن األنواع من التفاعل مع التغّيرات بالتالي فإن والتنوع الوراثي، و

  .البيئية، والتكيف مع التغّيرات املستقبلية يف احلاجات واالستخدامات
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 املستمر بالتكّيف املرتبطة الوراثية العمليات  -1

طبيعية جارية، مما يتيح لألنواع والعشائر احملافظة رمايز وراثي مستمر من خالل عملية انتقاء  ( ج)

وجتدر املالحظة إىل أن التأثري البشري ال يعوق حبد ذاته عملية . على تكيفها يف مواقع خمتلفة

 .االنتقاء الطبيعية

 

ضد العمليات اليت حتمي األنواع والعشائر من اآلثار السلبية للعشائر الصغرية احلجم، أي احلماية  ( د)

ويف هذا اإلطار، من املهم أن . أو االنسياق الوراثي العشوائي /كاثر الداخلي، والتآكل الوراثي، والت

أو أجزاء الغابات إىل حد يتيح احلفاظ على حجم  /بني األفراد و( انسياب املورثات) التكاثريتم 

 . عشائر قابلة للبقاء

 

املعضلة الرئيسية  ويف ذلك إشارة إىل. ع حمدودة جدًامعظم األنواالتنوع الوراثي بالنسبة إىل بعرفة املال تزال و  -11

ولذلك فإن تقييم التنّوع . حفظه نبغيحاجة معرتف بها للحفاظ من دون معرفة دقيقة مبا ي: للحفاظ على املوارد الوراثية

 .لذاتية لألنواعمتغريات بديلة جتمع بني العوامل البيئية والبيئة ا إىلالوراثي جيب أن يستند إىل حد كبري 

 

 السياسية واالسقجااات االنياس اخلاصة والغايات املؤشجات   -راامًا

 

 وينبغي ملؤشرات االستجابة. أو تصحيح هذا الوضع فقدان التنوعاالستجابات عبارة عن تدابري تتخذ ملعاجلة   -14

وميكن أن تعكس املؤشرات . التنوع الوراثي فقدانيس تنفيذ السياسات أو التدابري اليت تهدف إىل احلد من أو منع قأن ت

، مبا هاوتنفيذاملشاريع ختطيط بري االستجابة يف السياسات، ودمج تدا( 1: )هي مخسة أنواع خمتلفة من االستجابات

ارسة؛ ، يف السياسات كما يف املموسهولة الوصول إليها واستيعابها توفر املعارف والقدرات الالزمة( 1)؛ يف ذلك التشريع

لوصول إىل املوارد الوراثية املتمثلة بااملسألة املعقدة ( 4)اإلدارة الفعلية وأنشطة احلفظ على أرض الواقع؛  حقيقة( 1)

مسألة االستجابة العامة لتعبئة ( 5)؛ (حالة املوارد نحيث ينظر باالستجابة املتعلقة باملنافع عوضًا ع)وتبادل املنافع 

 .ة للتدابري الالزمة للحد من اخلسائر إىل مستويات مقبولةاملوارد املالية الكافي

 

على مؤشرات وغايات لرصد تنفيذ خطط  اتفقت مجاعات العمل املعنية باملوارد الوراثية احليوانية والنباتية  -15

 .6العمل العاملية ذات الصلة
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يف عملية استكمال جماالت  والغايات وذلكباملؤشرات  وقد ترغب مجاعة العمل يف أن توصي بأن تنظر اهليئة- 11

 .العمل ذات األولوية

 

 اكحججية الوراثية ااملوارد اخلاصة ااملؤشجات مؤققة قائمة   -خامسًا

 

حتديد املؤشرات ذات الصلة على مدى السنوات العشرين  من حيث يف القطاع احلرجيأحرز تقدم نظري كبري   -19

اوالت استخدام املؤشرات يف املمارسة ، وبقيت حماخلاصة حبالة املواردؤشرات املوكان من الصعب استخدام . املاضية

غري أّن املؤشرات اخلاصة باالستجابة أو الضغط أو املنافع ال ميكنها وحدها أن تكشف . حمدودة مبؤشرات االستجابة

 .عمليات احملافظة على التنوع الوراثي، وال ميكن بالتالي استخدامها وحدها استدامةعن مدى 

 

 ةتليب جمموعإطارًا مناسبًا ومدروسًا لضمان أن  (SPBR) ةاالستجاب-املنافع-الضغط-الةوتتيح حلقة احل  -18

ويقرتح استخدام هذا اإلطار يف وضع . املؤشرات املتطلبات فتعد سليمة علميًا وواقعية ومهمة بالنسبة إىل السياسات

 :اإلطار مؤشرات للتنوع الوراثي احلرجي، أي أن يتم وضع جمموعة من املؤشرات يف هذا

 

 تهاوحال املؤشرات اخلاصة باحلالة حتلل وضع جوانب التنوع البيولوجي 

  هاوعمقاملؤشرات اخلاصة بالضغط ترصد شدة أسباب فقدان التنوع البيولوجي 

 املؤشرات اخلاصة باملنافع تقيس املنافع اليت جينيها اإلنسان من التنوع البيولوجي 

 حلد من فقدان اليت تهدف إىل ا تنفيذ السياسات أو اإلجراءات مدى املؤشرات اخلاصة باالستجابة تقيس

 .هأو منع التنوع البيولوجي

 

األنواع  اجلدولويبّين . قائمة مؤقتة باملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية األول املرفق ويتضّمن  -15

وال ينبغي اعتبار . قيد الدراسة( ة، احملليةالقطري/ة، اإلقليميةالعاملي)واملستويات ( احلالة، الضغط، املنافع، االستجابة)

 .جمموعة من األمثلة عبارة عناجلدول شاماًل، بل هو 
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 القوجيهات املطلواة   -سادسًا

 

 :قد ترغب مجاعة العمل يف  -12
 

استعراض القائمة املؤقتة للمؤشرات اخلاصة باالجتاهات يف التنوع الوراثي ألنواع األشجار املعروضة   (1)

 بهذه الوثيقة؛ األول املرفقيف 

 التوصية بأن تعتمد اهليئة قائمة املؤشرات اخلاصة باالجتاهات يف التنّوع الوراثي ألنواع األشجار؛  (1)

اجة إىل حتديد مؤشرات لرصد تطبيق جماالت العمل ذات األولوية احل التوصية بأن تنظر اهليئة يف  (1)

 .ملالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاحواخليارات املتاحة ملتابعة 

 

وقد ترغب مجاعة العمل يف أن توصي اهليئة أيضًا بالطلب إىل املنظمة تطوير مؤشرات لرصد حالة املوارد   -11

حالة املوارد الوراثية احلرجية يف بيق جماالت العمل ذات األولوية واخليارات املتاحة ملتابعة الوراثية احلرجية وحالة تط

 . العامل
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 قائمة مؤققة ااملؤشجات –املجفق األول 

 

ويسرد قياسات . مستويات خمتلفةاملؤشرات العملية املمكنة على  ضبعوهو يستعرض . يتضمن اجلدول أدناه قائمة مؤقتة باملؤشرات اخلاصة باجتاهات التنّوع الوراثي ألنواع األشجار

 . وال ميكن اعتبار اجلدول شاماًل. املعلومات بشأن االجتاهات الستقاء( النسبية)وينبغي يف بعض احلاالت حساب األرقام املشتقة (. معايري)أولية 

 

 الضغط،اكحالة، )املؤشج  نوع المملي املؤشج  املسقوى

 (املنافع االسقجااة،

 املؤشج /7الوراثية المملية (أو ادي  مباشج) للقدقيق الناا  النياس للقدقيق الناا  املؤشج

 الذي تقم مماجلقه واخلطج

االجتاهات يف معرفة التنوع  عاملي 

 الوراثي لألنواع

عرف تاليت  املوصوفةنواع زيادة عدد األ املنافع ،االستجابة

 أو املعايري الوراثية /بشأنها معايري التوزع و

ت حول التنوع الوراثي الاملقازيادة يف عدد 

 وفق النوع

 ةغري حمدد

االجتاهات يف التنوع الوراثي  عاملي 

 ألنواع خمتارة

اليت املعروف عنها توّزعها وعدد األنواع  احلالة

 األليليرتاجع فيها تنّوع 

وحيث  هاعدد األنواع املعروف عنها توّزع

 التوّزع آخذ يف الرتاجع

 ةغري حمدد

عدد أنواع األشجار املستهدفة بشكل مباشر  االستجابة ياالجتاهات يف احلفظ الوراث عاملي 

 يف برامج احلفظ

 ةغري حمدد نفسه

االجتاهات يف االستخدام  عاملي 

املستدام للموارد الوراثية 

 لألشجار

عدد أنواع األشجار اليت يوجد بشأنها  املنافع ،االستجابة

تنظيمات حول استخدام املواد التكاثرية 

 احلرجية

 ةغري حمدد نفسه

                                                      

 .انسياق أو انسياب املورثات انتقاء، 7
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 الضغط،اكحالة، )املؤشج  نوع المملي املؤشج  املسقوى

 (املنافع االسقجااة،

 املؤشج /7الوراثية المملية (أو ادي  مباشج) للقدقيق الناا  النياس للقدقيق الناا  املؤشج

 الذي تقم مماجلقه واخلطج

االجتاهات يف التعليم بشأن  عاملي 

 املوارد الوراثية احلرجية

عدد الدورات اجلامعية حول مواضيع وراثية  عدد خرباء الوراثة احلرجية وزارعي األشجار االستجابة

 حرجية

 ةحمددغري 

 /عاملي 

 /إقليمي

 قطري

 ةغري حمدد املدى اجلغرايف واملناخي مدى التوزع الطبيعي احلالة توّزع األنواع ألنواع خمتارة

 /عاملي 

 /إقليمي

 قطري

منط توّزع األنواع ألنواع 

 خمتارة

توزيعي ضمن اخليار األخري، حيثما النمط ال احلالة

 كان ذلك مناسبًا

-ومناخيًا وبيئيًاتوّزع العشائر جغرافيًا 

 جغرافيًا

 ةغري حمدد

 /إقليمي

 قطري

االجتاهات يف معرفة علم 

 املورثات

 ةغري حمدد نفسه واضح حيث تنّوع املورثاتعدد األنواع  احلالة ،االستجابة

 /إقليمي

 قطري

االجتاهات يف معرفة التنوع 

 الوراثي يف العشرية الواحدة

 ةغري حمدد معايري التمايز الوراثي بني العشائر (ألنواع خمتارة)للعشرية ضمن التنوع الوراثي  احلالة ،االستجابة

 /إقليمي

 قطري

وفرة العشائر املختلفة 

 (احلجم)

 املورثاتعدد العشائر بالنسبة إىل توّزع  التمثيل ضمن النطاق الطبيعي الضغط ،احلالة

 احملتمل

 ةغري حمدد
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 الضغط،اكحالة، )املؤشج  نوع المملي املؤشج  املسقوى

 (املنافع االسقجااة،

 املؤشج /7الوراثية المملية (أو ادي  مباشج) للقدقيق الناا  النياس للقدقيق الناا  املؤشج

 الذي تقم مماجلقه واخلطج

 /إقليمي

 قطري

وفرة العشائر املختلفة 

 (احلجم)

 ةغري حمدد املنطقة وكثافة العشائر (الوفرة)عدد العشائر، املناطق والكثافة  احلالة

 /إقليمي

 قطري

أصلها حملي أو  /اهلكتارات املزروعة بأنواع املنافع حجم برامج املزارع

 غريب

 نفسه

 

 (جتديد اصطناعي) ةغري متوفر

 (جتديد طبيعي) ةغري حمدد

 

 /إقليمي

 قطري

 نفسه هاونوع عدد مصادر البذور احملّسنة املتداولة االستجابة ،املنافع الوراثيحالة التحسني 

 خطة إصدار الشهادات موضوعة

 انتقاء

 /إقليمي

 قطري

 حملي

حالة تدابري احلفظ يف املوقع 

 وخارجه املعتمدة

عشائر معرضة  /إجراءات حفظ اختذت ألنواع املنافع ،االستجابة

 للخطر

 برنامج وطين /وجود اسرتاتيجية

 عدد وحدات احلفظ وموقعها

 انتقاء، انسياق

 /إقليمي

 قطري

 

 حملي

استخدام مصادر البذور 

 املكّيفة

تنظيمات معتمدة للتوفيق  /خطوط توجيهية االستجابة ،املنافع

الظروف )بني مصدر البذور وموقع الزرع 

 (البيئية

 (النمو والبقاء)أداء مصادر البذور 

 موضوعةخطة إصدار الشهادات 

 انتقاء
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 الضغط،اكحالة، )املؤشج  نوع المملي املؤشج  املسقوى

 (املنافع االسقجااة،

 املؤشج /7الوراثية المملية (أو ادي  مباشج) للقدقيق الناا  النياس للقدقيق الناا  املؤشج

 الذي تقم مماجلقه واخلطج

 /إقليمي

 قطري

 

 حملي

استخدام مصادر البذور 

 املتنوعة

تنظيمات لتكوين وحصاد  /خطوط توجيهية املنافع ،االستجابة

 (عدد األشجار األم)مصادر البذور 

 (النمو والبقاء)أداء مصادر البذور 

 

 انسياق

  حملي

(management  

unit/landscape) 

مرونة املزارع، وقيم 

 اخليارات، واإلنتاج احملسن

يار السالالت مقابل تاالستفادة من اخ املنافع

 رعااخلسائر من سوء تكّيف املز

 (النمو والبقاء)أداء مصادر البذور 

 املكاسب واملنافع احملققة

 انتقاء

  حملي

(management  

unit/landscape) 

التنوع يف )لعشائر خمتارة  احلالة الدميغرافية الضغط ،احلالة حالة العشرية

 (التكيفية املورثات /الصفات

 احلجم /توزيع األصناف حسب العمر

 عدد األشجار املتكاثرة

 وفرة التجديد

 عدم التجانس البيئي

 عدد البذور املشغولة

 النسبة املئوية لإلنبات

 انتقاء

  حملي

(management  

unit/landscape) 

الرتكيبة )احلالة الوراثية لعشائر خمتارة  الضغط ،احلالة حالة العشرية

 (الوراثية للعشرية عند االقتضاء

 :املعايري الوراثية

 احلجم الفعلي للعشرية

 ، انسياقانسياب املورثات
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 الضغط،اكحالة، )املؤشج  نوع المملي املؤشج  املسقوى

 (املنافع االسقجااة،

 املؤشج /7الوراثية المملية (أو ادي  مباشج) للقدقيق الناا  النياس للقدقيق الناا  املؤشج

 الذي تقم مماجلقه واخلطج

 غنى األليل

 التكاثر الداخلي /معدل اإلخصاب اخللطي

 الرتكيبة الوراثية املكانية

 التهجني االستنباطي /التهجني

 


