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 .ويرجى من الاسادة املندوبني واملراقبني الأكّر  بإحضار ناسخهم معهم إىل االجأماعات وعد  طلب ناسخ إضافية منها
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 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 عشروناحلادية وال الدورة

 6302 كانون الثاني/يناير 03 -62األردن، ، عمان
 حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل وخطة العمل العاملية لصون

 املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

 مذكرة من األمانة

 

 مقدمة

 

حالنة  عنن   اتقرير أن تعدمنظمة األغذية والزراعة  إىل (CGRFA) وارد الوراثية لألغذية والزراعةامل هيئةطلبت   -1

جمموعنة  أنشنأت  و. (3112)العادية الرابعة عشرة  تهاردوللنظر فيه  ي  (SOW-FGR)  ي العامل احلرجيةاملوارد الوراثية 

أقنديم مشنورة وتوانيات  ي هنذا     ل (ITWG-FGR) الوراثينة احلرجينة  ة املعنينة بناملوارد   الدولين  ةاحلكومين العمل الفنية 

 عنن  ةجتميعين  ورقنة منظمنة األغذينة والزراعنة إعنداد      إىل أيضا لألغذية والزراعة طلبت هيئة املوارد الوراثيةو 1 .اجملال

إىل طلبنت  وجينة  ي العنامل    املأعلقة حبالة املوارد الوراثية احلر الأقارير القطرية تاسأند إىلاجملاالت ذات األولوية للعمل 

 العمنل    فضال عنن جمناالت   ي العامل احلرجيةحالة املوارد الوراثية أقرير عن الاسأعراض مشروع جمموعة العمل الفنية 

 2 . ي املشاورات اإلقليميةنوقشت  ي الأقارير القطرية و على النحو احملدد  ذات األولوية

 

مبنا جنرى    (COFO)لغابات وجلنة الغابات  ي منظمة األغذية والزراعنة  وجرى إبالغ مجيع اهليئات اإلقليمية ل-  3

و ي دورتها العشرين اسأعرضت هيئنة الغابنات  ي   . (SOW-FGR) ي إعداد تقرير حالة املوارد الوراثية احلرجية  ي العامل 

العمل ليس فقن  منن أجنل     وشددت اهليئة على أهمية هذا. الشرق األدنى ومشال أفريقيا الأقد  احملرز  ي إعداد الأقرير

                                                      
عضنوا   32منن  ( ITWG-FGR)تأكون جمموعنة العمنل الفنينة احلكومينة الدولينة املعنينة بناملوارد الوراثينة احلرجينة           1 

نياسنان  /أبريل)و ي الدورة الرابعة عشرة للهيئة . والزراعة ينأخبون  ي كل دورة من دورات هيئة املوارد الوراثية لألغذية
الاسودان  ولبنان  لأمثيل الشنرق األدننى ومشنال أفريقينا  ي       و  انأخبت اجلزائر  ومجهورية إيران اإلسالمية(3112

 .جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية

 2 13/11/Report-CGRFAي املوقع الشبكي  96فقرة   ال   http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf 

 

http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf
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وطلبنت إىل املنظمنة    . اون النظم اإليكولوجية بل أيضا من أجل اسأعادتها إىل حالأها األوىل  والأكيف مع تغري املننا  

بالأعاون الوثيق مع املؤساسات األخنرى  مواانلة تقنديم دعنم مباشنر إىل البلندان  ي إعنداد تقاريرهنا لضنمان دمن  هنذه            

 3 .جيات الوطنية لصون وإدارة املوارد الوراثية احلرجية والأنوع البيولوجياملعلومات  ي االسرتاتي

 

  عملينة عن الو  العامل ي احلرجيةالوراثية  حالة املوارد الأقرير عن إعداد معلومات عن أنشطة تقد  هذه الوثيقةو- 2

وتطنر  الوثيقنة    .  وتنميأهااملاسأدا هاماسأخداصون املوارد الوراثية احلرجية ول العمل العاملية خطة إىل اعأماد اليت أدت

 .فيها اهليئة من أجل اون املوارد الوراثية احلرجية  ي اإلقليم وإدارتها بشكل ماسأدا  لكي تنظرنقاطا 

 

 إعداد تقرير عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

 

 أقاريرهنا القطرينة  ها ل ي إعنداد  (الشرق األدننى  ي إقليم  11)  ي مجيع أحناء العامل بلدا 21أكثر من إىل  دعم د ُق- 4

مبثابة عملية لأقييم  ة هورير القطرياالأق وإعداد. ((TCP)برنام  الأعاون الأقين رفقمل القطرية واإلقليمية عيراشاملإطار   ي)

صنون املنوارد   ل ينة الربام  الوطنينة واإلقليم بن  فيما يأصنل  االحأياجات واألولويات وحتديد لوراثية احلرجيةا واردحالة امل

فنإن املشناورات   إعداد الأقنارير القطرينة     لدعم خصيصا ورغم أنه مل تأح موارد من خارج امليزانية. واسأخدامها املاسأدا 

 جندا  ةمأأخر ذلك قد جاء  ي مرحلة وإن كان  أو االنأهاء منها الأقارير القطرية إعداد حفزت( 9 الفقرة انظر)اإلقليمية 

 (.3113تشرين األول /أكأوبر حأى متوز/ويوليمن ) العملية من

 

وهنو املوعند النهنائي لأقنديم الأقنارير النذ        ) 3113 كانون الثاني/يناير حبلولفق   تقارير قطرية ووردت مثانية- 5

 ي  59وإىل   3113حزيننران /يونيننو  ي 32إىل  العننددوارتفننع هننذا  (.وارد الوراثيننة لألغذيننة والزراعننة املنن أقرتننه هيئننة

  3112 تشرين األول/أكأوبر و ي .3113ول كانون األ / ي دياسمرب 22إىل   وتشرين األول/ ي أكأوبر 96إىل و  ولأيل/سبأمرب

 .بلدان من منطقة الشنرق األدننى ومشنال أفريقينا    من تقارير قطرية  11 تقريرا منها 69الواردة بلغ عدد الأقارير القطرية 

 دفقفإن الأن   قاليمعدد معقول من الأقارير القطرية من خمألف األ اولو دالأقرير مبجرإعداد  شرعت  ي املنظمةرغم أن و

وضنع اللماسنات النهائينة     االنأهناء منن   املقدمة خالل العا  أرجأالأقارير القطرية  اليت ترد  يديدة اجلمعلومات املاسأمر لل

 نياسنان / ي أبرينل ة الرابعنة عشنرة   وروارد الوراثية لألغذينة والزراعنة  ي الند   امل إىل هيئة 4مشروع الأقرير ُقد و .النص على

النأنائ  الرئياسنية املقدمنة      بشنأن لأقد  احملرز  ي إعداد الأقرير وقندمت تعليقنات   ربت اهليئة عن تقديرها لأعو. 3112

الأقرينر  ي انيغأه النهائينة    وضنع   طلبت منن املنظمنة  و .الصيغة النهائية للأقرير عند وضع االعأبار ي طلبت أن تؤخذ و

 أهطلبعلى حنو ما  3112خالل عا   من الأقرير االنأهاء وسيأم. 5 املقرت شكلمع العلى حنو يأماشى   3112خالل عا  

 . هيئة املوارد الوراثية
 

                                                      
 3 FO:NEFRC/2012/REP  الشبكي املوقع   ي 29و 25الفقرتان 

http://www.fao.org/docrep/meeting/025/me039e.pdf  

 4 14/13/Inf.14  -CGRFA  على املوقع الشبكي http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg268e.pdf  

 5 14/13/Report-CGRFA  شبكي   على املوقع ال53  الفقرةhttp://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf 

http://www.fao.org/docrep/meeting/025/me039e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg268e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf
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 خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

 

 وأولويات لأحديد احأياجات اني مشاورات إقليميةعقدت املنظمة مث 3113تشرين األول /روأكأوبمتوز /بني يوليو- 9

 : ي تقرير حالة املوارد الوراثية احلرجية  ي العامل مأابعة

 

 ؛3113متوز/وليوي 9-3 ي الفرتة   فاسو بوركينا ي   ي واغادوغو  ت  عقدأفريقيا الغربية • 

 ؛3113متوز /يوليو 16-19  ي الفرتة تونس   ي طربقة  ي تعقد  والشرق األدنى مشال أفريقيا • 

 ؛3113آب /أغاسطس 36-32 ي الفرتة  طاجيكاسأان   ي دوشانيب عقدت  ي  آسيا الوسطى • 

 ؛3113أيلول /سبأمرب 9-4 ي الفرتة  فيجي   ي  ي ناد  عقدت  احملي  اهلادئ • 

 ؛3113أيلول /سبأمرب 6-2عقدت  ي ليربفيل  ي غابون   ي الفرتة   أفريقيا الوسطى • 

 ؛3113أيلول /سبأمرب 14-13عقدت  ي كواالملبو  ي ماليزيا   ي الفرتة  آسيا  • 

 ؛3113أيلول /سبأمرب 16-12عقدت  ي نريوبي  ي كينيا   ي الفرتة   أفريقيا الشرقية واجلنوبية • 

 .3113تشرين األول /أكأوبر 12-15عقدت  ي سانأياغو  ي شيلي   ي الفرتة   الالتينية أمريكا • 

 

ومن  الأقارير القطرية مناملاسأخلصة  تبادل املعلومات والنأائ  الرئياسيةمن  لبلدانااإلقليمية  شاوراتاملومكنت - 2

ها اسأخدامو  ي اون وإدارة املوارد الوراثية احلرجية داخل كل إقليم األولوية العمل ذات وجماالت حتديد االحأياجات

على جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد  ةمياإلقلي املشاوراتنأائ  الأقارير و عرضتو .ماسأدا بشكل 

 .6الوراثية احلرجية

 

 بشأن احأياجات وأولويات العمل القطرية الأقاريراملاسأخلصة من واملعلومات وأفادت نأائ  املشاورات اإلقليمية - 6

  ذالوتنميأها   املاسأدا  جية واسأخدامهالصون املوارد الوراثية احلر االسرتاتيجية العمل مشروع أولوياتإعداد  ي 

الثانية  ي  أكملأه جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية  ي دورتهاو اسأعرضأه

3112 كانون الثاني/يناير
7. 

 

  3112نياسان/ ي أبريل ا الرابعة عشرة اليت عقدتدورته وقامت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ي- 6

 وتنقيح األولويات واملوافقة عليها املوارد الوراثية احلرجية  ي جمال اوناالسرتاتيجية  العمل مشروع أولويات مبراجعة

 منظمةللاملدير العا   تودع. لصون املوارد الوراثية احلرجية واسأخدامها املاسأدا  وتنميأهاعأبارها خطة العمل العاملية با

 اهليئة إىل املنظمة وضع اسرتاتيجية لأنفيذ خطة طلبتو. ة العمل العاملية على مؤمتر املنظمة العأمادهاإىل عرض خط

                                                      
 6 2/13/Inf.4-FGR-CGRFA/WG على املوقع الشبكي  ng/027/mf724e.pdfhttp://www.fao.org/docrep/meeti 

 7 CGRFA/WG-FGR-2/13/REPORT  املوقع الشبكي   على
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf815e.pdf. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf724e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf815e.pdf
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وخصواا ملاساندة البلدان   ماساهمات طوعيةمن أن تأتي  يفضل  كافية موارد مالية تعبئةالعمل العاملية  وشجعت 

 .8النامية  ي دعم  تنفيذ خطة العمل العاملية

 

  9خطة العمل العاملية  3112 حزيران/يونيو ر املنظمة  ي دورته الثامنة والثالثني  اليت عقدت  يواعأمد مؤمت- 11

املاسأويات الوطنية واإلقليمية باسرتاتيجية  ذات الة  ةأولوي 32 العامليةالعمل خطة وتشمل  .رفقعلى النحو الوارد  ي امل

 :ولويةاأل العمل األربع ذات ولية   ي إطار جماالتوالد

 

 املعلومات بشأن املوارد الوراثية احلرجية واالطالع عليها؛توافر  زيادة (1 

 ؛اون املوارد الوراثية احلرجية  ي املوقع وخارج املوقع (3 

 ؛وتطوير وإدارة املوارد الوراثية احلرجية سأخدا  املاسأدا اال (2 

  .الاسياسات واملؤساسات وبناء القدرات (4 

 

وينبغي عد  تفاسريها أو تنفيذها  ي تناقض مع الأشريعات الوطنية طوعية وغري ملزمة  ي خطة  هخطة العمل العامليةو

قد ختألف األولوية و .اميكن حتديثه مأجددة وثيقة وتشكل اخلطة .واالتفاقات الدولية القائمة حيثما ينطبق ذلك

 .لدان واألقاليمالناسبية لكل أولوية اسرتاتيجية واإلجراءات املرتبطة بها كثريا باخأالف الب

 

 مطروحة للنظر فيها نقاط

 

 :قد ترغب اهليئة  ي- 11

 

 ؛حالة املوارد الوراثية احلرجية  ي العاملأن حتي  علما بالأقد  احملرز  ي إعداد  • 

 علما خبطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واسأخدامها املاسأدا  وتنميأها؛ أن حتي  • 

األولويات االسرتاتيجية خلطة العمل العاملية واألنشطة املرتبطنة بهنا وتقند  توانيات منن أجنل       أن تنظر  ي  • 

 .تنفيذها

                                                      
 8 CGRFA-14/13/Report على املوقع الشبكي  54و  52و  53  الفقرات  

http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf. 

 9 C 2013/REP على املوقع الشبكي 22  الفقرة  http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mh093e.pdf. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mh093e.pdf
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 مقدمة

 

 ي املائة  2 ي املائة منها غابات طبيعية و 62 ؛ ي املائة من جمموع سطح األرض  ي العامل 21ُتغّطي الغابات حنو  -1

وما فأئت الُنظم . نوع 111 111 إىل 61 111 نننأنواع األشجار ما بي اوت تقديرات عددنوتأف. منها فق  مزروعة

 ي املائة من أراضي الغابات  ي العامل  13اإليكولوجية احلرجية ُتشكل املالذات الضرورية للأنوع البيولوجي  كما أن 

اء العامل يعملون بصفة مليون ناسمة تقريبًا  ي مجيع أحن 14ويوجد . ُمخصصة بالدرجة األولي حلفظ الأنوع البيولوجي

ويعأمد عدد أكرب من ذلك على الغابات واملنأجات احلرجية مباشرة لأوفري األمن الغذائي . رمسية  ي قطاع الغابات

مليار ناسمة  3ففي البلدان النامية  ُتمثل أنواع الوقود اخلشبية املصدر امُلهيمن للطاقة ألكثر من . وكاسب ُسبل معيشأهم

وليس اخلشب هو .  ي املائة من األخشاب املقطوعة  ي توليد الطاقة 61فريقيا  ُتاسأخد  ناسبة تزيد على و ي أ. من الفقراء

 ي املائة من الاسكان   ي البلدان النامية  ياسأخدمون املنأجات  61فهناك حوالي . وحده املورد الذ  يؤخذ من الغابات

 .غذية وللحصول على دخل منهااحلرجية غري اخلشبية لاسد احأياجاتهم  ي جمالي الصحة والأ

 

إن ماساهمة الغابات واألشجار  ي الأصد  للأحديات احلالية واملاسأقبلية اخلااة باألمن الغذائي و ي ختفيف - 3

فالأنوع . حدة الفقر و ي الأنمية املاسأدامة تعأمد على مدى توافر الأنوع الثرى بني أنواع األشجار  وضمن تلك األنواع

. الة إمكانية بقاء أشجار الغابات على قيد احلياة  وتكيفها وتطورها  ي ظل ظروف بيئية مأغريةالوراثي ضرور  لكف

ومثة . وحيافظ هذا الأنوع الوراثي أيضًا على حيوية الغابات  كما يوفر املقاومة لضروب الكرب مثل اآلفات واألمراض

اطناعي وتربية األنواع وتدجينها من أجل تطوير سالالت حاجة باإلضافة إىل ذلك  إىل الأنوع الوراثي لربام  االنأقاء اال

و ي الكثري من البلدان  سوف تأأثر آفاق الأنمية املاسأدامة  ي املناطق الريفية تأثرًا كبريًا . ُمأكيفة  أو لأعزيز افات ُمفيدة

 .حبالة الأنوع  ي الُنظم اإليكولوجية احلرجية و ي األنواع

 

 إدارة املوارد الوراثية احلرجية بشكل ماسأدا  على املاسأويني الدولي والوطين إىل وحتأاج اجلهود الرامية إىل- 2

حالة املوارد الوراثية والأقارير القطرية اليت تقد  أثناء إعداد . االعأماد على معلومات خ  أساس مأينة ومأماسكة

ي املصدر الرئياسي ملعلومات مقارنة بشأن اليتُ وضعت بناًء على اخلطوط الأوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة ه احلرجية

املوارد الوراثية احلرجية وإدارتها وقد شّكلت أيضًا األساس لأحديد جماالت األولوية الختاذ الأدابري بشأن املوارد 

 .الوراثية احلرجية
 

 املرفق

 خطة العمل العاملية بشأن صون املوارد الوراثية

 احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها
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يقو  مقامها  ي إن اوْن املوارد الوراثية احلرجية هلو أمٌر حيو   حيث أنها موارد فريدة ال ميكن لغريها أن - 4

فقد أّقر مؤمتر منظمة األغذية والزراعة  ي . وقد سَّلمت منظمة األغذية والزراعة بأهميأها على مدى عقود عديدة. املاسأقبل

بالفعل بأن الأنوع الوراثي احلرجي كان ُيعاني من الفقدان املضطرد  وطلب إنشاء فريق خرباء معين باملوارد  1692

  للماساعدة  ي ختطي  وتناسيق جهود منظمة األغذية (اخلرباء املعين باملوارد الوراثية احلرجية فريق)الوراثية احلرجية 

 .والزراعة  ي إدارة املوارد الوراثية ألشجار الغابات

 

وُتمثل أنشطة منظمة األغذية والزراعة بشأن املوارد الوراثية احلرجية جزءًا ال يأجزأ من برنام  احلراجة لدى - 5

ذية والزراعة  كما ُتاسهم  ي مكونات الربنام  األخرى  مثل تقييم املوارد احلرجية  ي العامل  والربام  منظمة األغ

ولقد ظل فريق . احلرجية الوطنية  واإلدارة احلرجية املاسأدامة  وتربية األشجار وتنمية الزرع  وإدارة املناطق احملمية

ل منظمة األغذية والزراعة بشأن املوارد الوراثية احلرجية  و ي إعداد اخلرباء املعين باملوارد الوراثية احلرجية يوجه عم

 .الأقارير عن الأقد  امُلحرز الذ  قد  إىل جلنة الغابات لعدة عقود من الزمن

 

 طبيعة خطة العمل العاملية

 

عات الوطنية إن خطة العمل العاملية طوعية وغري ملزمة وينبغي عد  تفاسريها أو تنفيذها  ي تناقض مع الأشري -9

 .واالتفاقات الدولية القائمة حيثما ينطبق ذلك

 

تشكل خطة العمل العاملية وثيقة مأجددة ميكن حتديثها مبا يأماشى مع أ  مأابعة تقررها هيئة املوارد الوراثية - 2

 .لألغذية والزراعة

 

. كثريا باخأالف البلدان واألقاليم قد ختألف األولوية الناسبية لكل أولوية اسرتاتيجية واإلجراءات املرتبطة بها- 6

وقد تعأمد األولوية الناسبية على املوارد الوراثية نفاسها  والبيئة الطبيعية أو نظم اإلنأاج املعنية  والقدرات اإلدارية 

 .احلالية  واملوارد املالية أو الاسياسات اجلارية إلدارة املوارد الوراثية احلرجية

 

 امليةالسند املنطقي خلطة العمل الع

 

 الاسمات الرئياسية للموارد الوراثية احلرجية

 

إن ُمعظم أنواع األشجار احلرجية بّرية  جترى إدارتها  ي ُنظم إيكولوجية طبيعية  أو أنها  ي مرحلة بدائية - 6

 .10جدًا من االنأقاء أو الأدجني مقارنًة باحملاايل الزراعية

                                                      
 10 National Academic Press (1991). Managing global genetic resources, Forest Trees. Washington D.C 
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مُلعِمرة  ومن الكائنات ذات الأزاوج املأباين املرتفع  واليت طورت وعادة ما تكون األشجار احلرجية من األنواع ا- 11

آليات طبيعية للحفاظ على ماسأويات مرتفعة من الأنوع ضمن النوع الواحد  مثل ارتفاع معدل اإلخصاب اخَلْلطي  

ون مأنوعة  ي غالب فهذه اآلليات جمأمعة مع البيئات األالية اليت تك. وانأشار حبوب اللقا  والبذور عرب مناطق واسعة

األحيان من حيث الزمن واملكان  قد أسهمت  ي تطور أنواع شجرية حرجية لأصبح بذلك بعضًا من أكثر الكائنات األكثر 

الذ  ياسمح بالصون الدينامي للأنوع وللعمليات الوراثية هو النه    ي املوقعإن الصون و .11تنوعًا وراثيًا على األرض

 .فُياسأخد   ي الغالب األعم لأدجني األنواع النباتية خارج املوقعاحلرجية  بينما الصون امُلفضل بالناسبة لألنواع 

 

 ي املائة من  61وألنواع أشجار الغابات وظائف مأعددة؛ فهي ُتقد  العديد من النوات  واخلدمات  إْذ َياسأخد  - 11

 .والصحة والدخلالاسكان  ي العامل النامي نوات  حرجية غري خشبية وذلك ألغراض الأغذية 

 

فبغض النظر عن . ومن الصعب قياس حجم قيمة املزايا امُلاسأمدة من املوارد الوراثية احلرجية لعدة أسباب- 13

األخشاب املقطوعة  يأم مجع معظم النوات  احلرجية من أجل االسأهالك احمللي  أو لألغراض الأجارية وذلك بدون 

 .ل بصفة خااة لدى البلدان الناميةوهذا هو احلا. راد وتوثيق وطنيني سليمني

 

املوارد الوراثية احلرجية غري ُماسأغلة بالقدر الكا ي  وهي ال تلقى الأقدير الاسليم لقيمأها وذلك من حيث - 12

 .ماساهمأها احلالية أو احملأملة  ي األمن الغذائي والأنمية املاسأدامة

 

ية احلرجية مبعثرة وحتأفظ بها مؤساسات خمألفة  ي تقارير غري  ي العادة  تكون املعارف املأعلقة باملوارد الوراث- 14

وهناك افأقار إىل املعلومات األساسية مثل قوائم املراجعة . منشورة  ما يعين أن تداوهلا  ي الكثري من البلدان حمدود

 .اخلااة باألنواع القطرية  وخرائ  توزيع األنواع وكأالوجات مواد اإلناسال احلرجي

 

نوع  غري أن اجلهود اليت تبذهلا البلدان األعضاء حاليًا  61 111عدد أنواع األشجار احلرجية املعروفة يأجاوز - 15

 .نوعًا 451 الخأبار وحتاسني األنواع احلرجية ُتركز على حنو
 

 أهداف خطة العمل العاملية
 

 :الرئياسية خلطة العمل العاملية األهداف- 19
 

 ية احلرجية؛تعزيز فهم وإدراك املوارد الوراث • 

 تعزيز االسأخدا  واإلدارة املاسأدامْين للموارد الوراثية احلرجية؛ • 

                                                      
منظمة األغذية والزراعة  برنام  الغابات  ي خدمة تنمية اجملأمع احمللي  املعهند الندولي للمنوارد الوراثينة النباتينة       11 

(FAO, FLD, IPGRI .)3114  .نظره عامة  ومفاهيم وبعض النُنه   : 1اجمللد . ارد الوراثية احلرجيةإدارة واون املو
 .  رومااملنهجّية
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  منن خنالل الأعناون علنى     خنارج املوقنع  و  ي املوقنع تطوير وتعزيز بنرام  انون املنوارد الوراثينة احلرجينة       • 

 املاسأويات الوطنية واإلقليمية والعاملية؛

 املوارد الوراثية احلرجية على املاسأويني اإلقليمي والوطين؛ تشجيع الواول إىل املعلومات وتقامسها بشأن • 

وضع وتعزيز الربام  الوطنية لزينادة الأعناون اإلقليمني والندولي  مبنا  ي ذلنك  ي جمنال البحنث  والأعلنيم           • 

 والأدريب على االسأخدا  واإلدارة املاسأدامْين للموارد الوراثية احلرجية  وللنهوض بالطاقات املؤساسية؛

ماسنناعدة البلنندان  حاسننبما يأناسننب  إلدراج احأياجننات إدارة واننون املننوارد الوراثيننة احلرجيننة  ي إطننار   • 

 الاسياسات الوطنية األوسع  والربام   وُأطر العمل على املاسأويات الوطنية واإلقليمية والعاملية؛

داعات واملمارسنات  والأقاسنم   تشجيع تقدير املعارف الأقليدية ذات الصلة باملوارد الوراثية احلرجينة  واإلبن   • 

امُلنصف للمنافع الناجتة عن اسأخدامها  واإلقرار بأدوارها  وحيثما يأناسب  وضنع سياسنات فعالنة وْسنن     

 تشريعات ُتعنى بهذه املاسائل؛

تشجيع الواول الكا ي إىل مواد الأكاثر احلرجية اجليدة واسأخدامها  لندعم بنرام  البحنث والأطنوير علنى       • 

 الوطين واإلقليمي ومبا يأماشى مع القوانني واألنظمة الدولية املأعلقة بامللكية الفكرية؛املاسأويني 

تشننجيع النظننا  اإليكولننوجي والننُنه  اإليكولوجيننة اإلقليميننة كوسننائل كفننؤة لأشننجيع االسننأخدا  واإلدارة   • 

 امُلاسأدامْين للموارد الوراثية احلرجية؛

عن إدارة املوارد الوراثية احلرجية  ي إنشاء  وتنفينذ واسنأعراض مننأظم    ماساعدة البلدان واملؤساسات املاسؤولة  • 

 لألولويات الوطنية ملصلحة االسأخدا  واإلدارة املاسأدامْين للموارد الوراثية احلرجية؛ و

وبصفة خااة  لدى البلدان النامية والبلدان اليت متر  -تعزيز الربام  الوطنية  واالرتقاء بالطاقات املؤساسية  • 

وينبغني ملثنل هنذه النربام  أن تشنأمل      . ووضع برام  إقليمية ودولية ذات الة -اقأصاداتها مبرحلة انأقال 

على الأعليم  والبحث والأدريب وذلك من أجل الأعامل مع الأوانيف واحلصنر والراند والصنْون والأطنوير      

 واالسأخدا  املاسأدا  للموارد الوراثية احلرجية

 

سرتاتيجية خلطة العمل العاملية على افرتاض أن للبلدان حقوقًا سيادية على مواردها تاسأند األولويات االو- 12

. الطبيعية  مبا  ي ذلك املوارد الوراثية احلرجية  وأن قيا  تعاون دولي كبري أمٌر ضرور  إلدارة املوارد الوراثية احلرجية

 :املية الختاذ الأدابري على أساس املبادئ الأاليةو ي هذا الاسياق  مت تطوير األولويات االسرتاتيجية خلطة العمل الع

 

إن الأنوع الوراثي هو الركيزة الرئياسية لالسأقرار البيولوجي؛ فهو ياساعد األنواع على الأكينف منع البيئنات     • 

وهنو أسناس االخأينار احلنالي واملاسنأقبلي      . املأغرية  مبا  ي ذلك تأثريات الأغري املناخي واألمنراض الناشنئة  

وباإلضافة إىل ماسناهماتها الفريندة  ي االسنأدامة البيئينة للمنوارد الوراثينة احلرجينة؛ فإنهنا         . الرتبيةوبرام  

 .ُتشكل مصدر غذائي مباشر لبين البشر وللحيوانات  حأى  ي األوقات اليت تفشل فيها احملاايل احلولية
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زمة للفهم الاسليم لالجتاهات النيت  جرد املخزونات  والأوايف والراد هي أمور ضرورية لأوليد املعارف الال • 

تعرتى حالة املوارد الوراثية احلرجينة  وللماسناعدة  ي اختناذ القنرارات املناسنبة  ي إدارة واسنأخدا  املنوارد        

 .الوراثية احلرجية بصورة ماسأدامة

منو بّرينًا   هو أوسع ممارسات الصون انأشارًا  حيث أن معظم األنواع احلرجية تن املوقع الطبيعيإن احلفظ  ي  • 

 .وياسمح احلفظ كذلك لألنواع أن تواال تعرُضها للعمليات الأطورية. وال يأم تدجيُنها

تعأمد اإلدارة الفعالة للموارد الوراثية احلرجية  على مجيع املاسأويات  على إدراج مجيع أاحاب املصلحة  • 

ة  النيت تكُفنل حتقينق مصنا      كما أن العملينات الأشناركية املناسنب   . ذوى الصلة  وعلى مشاركأهم الطوعية

 .خمألف أاحاب املصلحة هي عمليات حمرتمة ومأوازنة  بل والزمة

إن تعزيز اجلهود من أجل تطوير شنراكات مؤساسنية  ي البلندان وفيمنا بينهنا هلنو أمنٌر ضنرور   نظنرًا ألن           • 

ا  شراكات وتعناون قنوى   لذلك يلز  قي. توزيعات األنواع وحدود النظم اإليكولوجية ال حترت  احلدود القطرية

على خمألف املاسأويات من أجل زيادة الوعي وتطنوير القواعند والنُنظم الوطنينة والدولينة املناسنبة  وكنذلك        

أدوات الاسياسننات الننيت تننؤدى إىل الننربام  الأقنيننة والعلميننة الاسننليمة علننى املاسننأويات الوطنيننة واإلقليميننة 

 .والعاملية

 
نفيذ الكا ي و ي الوقت املناسب خلطة العمل العاملية حيأاج إىل إيالء االهأما  إن حشد املوارد حبيث تاسمح بالأ- 16

الواجب وبذل اجلهود على مجيع املاسأويات  مبا  ي ذلك الأناسيق مع خمألف املبادرات اجلارية حاليًا  ي البلدان  

 (.  وما إىل ذلكاالتفاقية املعنية بالأنوع البيولوجي  ومرفق البيئة العاملي)وإقليميًا وعامليًا 

 

 خطة العمل العامليةشكل وتنظيم 

 

فالكثري من . األولويات االسرتاتيجية خلطة العمل العاملية مرتابطة ارتباطًا وثيقًا ومأشابكة كثريا ما تكون- 16

 :الأدابري املأوقعة يأصل بأكثر من أولوية واحدة  وهي جممعة  ي أربعة جماالت لألولويات

 

  علومات عن املوارد الوراثية احلرجية والواول إليهاتوافر امل حتاسني- 1 

 ( خارج املوقعو املوقع  ي)اْون املوارد الوراثية احلرجية - 3 

 وإدارة املوارد الوراثية احلرجية  تطويراالسأخدا  املاسأدا  و- 2 

 .الاسياسات  واملؤساسات وبناء القدرات- 4 
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 بشأن املوارد الوراثية احلرجية والوصول إليها حتسني توافر املعلومات:  1جمال األولوية 

 

 املقدمة

 

من املاسلم به أن البيانات الدقيقة بشأن حالة الغابات واالجتاهات احلرجية ذات أهمية كربى بالناسبة لإلدارة الكفؤة 

رجة كبرية باملوارد ومع ذلك  فإن املعلومات املأوافرة حاليًا ذات الصلة بالغابات تأعلق بد. للموارد الوراثية احلرجية

إن توافر املعلومات احملددة بشأن . احلرجية بصفة عامة بداًل من أن تأعلق بالأنوع احلرجي والأنوع  ي أنواع األشجار

احلالة واالجتاهات  ي املوارد الوراثية احلرجية غري كاٍف  وذلك على الرغم من إجناز بعض الأقد  على املاسأويني 

 .ناء العقد املاضيالوطين وشبه اإلقليمي أث

 

وتفيد الأقارير بأن توافر املعلومات اجليدة وامُلحّدثة وإمكانية الواول إليها بشأن املوارد الوراثية احلرجية تأاسم بالُشح 

وُتربز معظم الأقارير القطرية احلاجة إىل زيادة الوعي بني ُمأخذ  القرارات واجلمهور العا  بشأن .  ي الكثري من البلدان

إن نقص . املوارد الوراثية احلرجية واألدوار اليت تلعبها  ي تلبية االحأياجات اإلمنائية احلالية واملاسأقبليةأهمية 

 .املعلومات حيُد من قدرة البلدان واجملأمع الدولي على إدماج إدارة املوارد الوراثية احلرجية  ي الاسياسات املأشعبة

 

 :الوراثية احلرجية اآلتيوتشمل فجوات املعلومات ذات الصلة باملوارد 

 

 عد  وجود قائمة مراجعة ُمحّدثة لألنواع  ي العديد من البلدان؛ • 

 عد  وجود اورة عاملية دقيقة عن حالة املوارد الوراثية احلرجية واجتاهاتها؛ • 

 عد  وجود تقدير شامل للقدرات الوطنية والدولية على إدارة املوارد الوراثية واحلرجية؛ • 

جود منهجية مقبولة للرب  املباشر بني املعلومات العامة بشأن الأغريات اليت حتدث  ي الغابنات وبنني   عد  و • 

 .تأثرياتها على الأنوع البيولوجي  وعلى األنواع  وعشائرها وتنوعها الوراثي

ج املوقنع  عد  توافر معرفة بشأن خصوايات إعادة اإلنأاج  والأطوير ألنواع الغابات اليت تاسمح بالصون خار • 

 .واإلنأاج الفعال للشأالت وغرس وتطوير هذه األنواع خارج موائلها الطبيعية

 

وتؤدى حاالت النقص هذه إىل تعقيد الراد العاملي حلالة والجتاهات املوارد الوراثية احلرجية كما حتد من القدرة على 

 .اختاذ القرارات الفعالة والأدابري على املاسأويني الوطين والدولي

 

وهذه . ناك عالقة مهمة   ي الكثري من البلدان  بني اسأخدا  وإدارة املوارد الوراثية احلرجية وبني املعارف الأقليديةوه

املعارف القيمة تدُعم ُسبل املعيشة لدى الاسكان األاليني  واجملأمعات احمللية  ي الكثري من البلدان النامية  بينما 

. ناعي والأجار   ي القطاعات مثل الصيدلة واألغذية ومبيدات اآلفات األحيائيةُتشكل أيضًا أاواًل عظيمة للأطور الص
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وتأعرض . وينبغي للاسياسات املأعلقة بإدارة معلومات املوارد الوراثية احلرجية أن تضع هذه األدوار املهمة  ي اعأبارها

للأغريات اليت تعرت  اسأخدا  األراضي  املعارف الأقليدية للأهديدات نأيجة لأدهور املوارد الوراثية احلرجية ونأيجة

 .واملمارسات االجأماعية والثقافية

 

 الغاية يف املدى الطويل

 

زيادة توافر فرص الواول إىل املعارف واملعلومات املأعلقة باألنواع وتنوعها الوراثي  وبالنظم اإليكولوجية احلرجية 

رارات بشأن االسأخدا  واإلدارة املاسأدامْين للموارد الوراثية واملعارف الأقليدية ذات الصلة لأياسري  ولأمكني انع الق

احلرجية ولزيادة ماساهمأها  ي حل املشكالت العاملية اخلطرية مثل نقص األغذية  وتدهور األرض واملياه  وتأثريات 

 .الأغري املناخي وازدياد الطلب على خمألف النوات  واخلدمات احلرجية

 
 املستوى الوطين 

 :لتقدير وتوصيف ورصد املوارد الوراثية احلرجية ةإنشاء وتعزيز نظم وطني 1االسرتاتيجية  األولوية

 

كما أن عمليات اجلرد . إن املعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية غري كافية  ي العديد من البلدان: السند املنطقي

ومثة . املاسأدامة للموارد الوراثية احلرجية احلرجية الوطنية ال تشمل عادة البارامرتات الالزمة لأخطي  اإلدارة

حاجة إىل وجود معلومات خ  األساس بشأن حالة واجتاهات وخصائص املوارد الوراثية احلرجية من أجل 

الاسما  بإجراء تعريف واسأعراض عادى ألولويات االسأخدا  والصون املاسأدامني  وكذلك لأطوير برام  لأدجني 

 .األشجار وحتاسينها

 

والأشجيع على عمل خرائ  لأوزيع األولويات أو عشائر األنواع . الأشجيع على حصر األنواع وتوايفها: اإلجراء

 .لدعم تطوير املعارف بشأن األنواع احلرجية ةالنباتي اتحواملستنبتات الوطنية واملسوتعزيز قدرات . املهمة

 

وتعزيز ودعم . ة املوارد الوراثية واحلرجيةلأقدير وراد حالة إدار معايري تقنية وبروتوكوالت وُنظم توثيقوضع 

 .لألنواع وآليات لأحديثها بصورة منأظمة قوائم مراجعة وطنية وإقليميةتطوير 

 

وحتاسني إدارة املعلومات  تطوير شبكات للمصارف اجلينية احلرجية ووحدات معلومات وقواعد بيانات،

  .وتقاُسمها على املاسأو  الوطين والدولي

 تطوير ُنظم وطنية وشبه وطنية لتقدير وإدارة املعارف التقليدية بشأن املوارد الوراثية احلرجية 2 رتاتيجيةاألولوية االس

 
أن ُتاسهم ماساهمة مهمة  ي الأنمية املاسأدامة عن طريق ممارسات مثل  للمعارف التقليديةميكن : السند املنطقي

اسهم  ي اجلهود الرامية إىل حل املشاكل اخلطرية الصون احمللي واالسأخدا  املاسأدا  للنباتات  وميكن أن ُت

لذلك فإن مثة حاجة للحفاظ على املعارف الأقليدية . العاملية مثل تغري املنا   والأصحر وتدهور األرض واملياه

 .بشأن املوارد الوراثية احلرجية عن طريق إجراء الأقديرات الوطنية وحتاسني الأوثيق

 

املاسأو  القطر  وتوثيق املعارف الأقليدية ذات الصلة باسأخدا  وإدارة املوارد تشجيع الأقديرات على  :اإلجراء

 .الوراثية احلرجية من جانب اجملأمعات احمللية
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وضع آلية وقواعد بيانات وطنية وشبه وطنية لأاسجيل املعارف الأقليدية من أجل اون املوارد الوراثية احلرجية 

 ومحايأها وتعزيزها

 
ضاء  بإعداد الأوجيهات بشأن تاسجيل املعارف الأقليدية للموارد الوراثية احلرجية  واحلصول القيا   عند االقأ

عليها  وختزينها  واسأخدامها على املاسأويات الوطنية  وشبه الوطنية  واحمللية مع املشاركة الفعالة للاسكان 

 .ة مبوجب اتفاقية الأنوع البيولوجياألاليني  واجملأمعات احمللية  مع األخذ بعني االعأبار املبادرات املماثل
 

  املستوى الدولي

تطوير معايري وبروتوكوالت تقنية دولية لقوائم حصر املوارد الوراثية احلرجية، وتوصيف ورصد  3 األولوية االسرتاتيجية

 .االجتاهات واملخاطر
  

ف خ  األساس  وراد حالة إن مؤشرات سليمة علميًا وواقعية وذات أهمية سياساتية لأعري :السند املنطقي

وهناك . واجتاهات املوارد الوراثية احلرجية وإدارتها شيء ُمفأقٌد على املاسأويات العاملية واإلقليمية والوطنية

وهناك . حاجة إىل تطوير واسأخدا  ُطرق معيارية وبروتوكوالت إلجراء عمليات احلصر  والأوايف والراد

أن حتديد ووضع خرائ   وتوايف عشائر األنواع وحتاسني تأثري نأائ  حاجة أيضًا إىل زيادة تناسيق البحث بش

 .سياسات إدارة املوارد الوراثية احلرجية
  

لأقدير حالة واجتاهات املوارد الوراثية احلرجية  ي عمليات احلصر  وضع معايري ومؤشرات عاملية :اإلجراء

 .احلرجية وغريها من الربام  ذات الصلة بالغابات
 

 .وكوالت للأقدير الأشاركي وراد املوارد الوراثية احلرجيةتطوير بروت

 
للموارد الوراثية احلرجية وتعزيزها لتشمل املعارف العلمية ( قواعد بيانات)النهوض بإنشاء ُنظم معلومات  4األولوية االسرتاتيجية 

 .نواع وعشائر األنواعوالتقليدية املتاحة بشأن استخدامات، وتوزيع، وموائل، وبيولوجيا التنوع اجليين لأل
  

أول نظرة شاملة عاملية على تنوع  وحالة توفر حالة املوارد الوراثية احلرجية  ي العامل : السند املنطقي

وُتشري الكثري . واجتاهات املوارد الوراثية احلرجية  والقدرات الوطنية واإلقليمية والعاملية على إدارة هذه املوارد

وجود ُثغرات مهمة  ي املعارف املأعلقة باملوارد الوراثية احلرجية كما ُتشري إىل أن من الأقارير القطرية إىل 

وباإلضافة إىل ذلك  ُتعانى الربام  البحثية من . املعلومات على املاسأو  القطر  مبعثرة ويصعب احلصول عليها

حة لأحاسني ُسبل احلصول على ولذلك فإن مثة حاجة ُمل. عد  توافر الدعم املالي الكا ي وخااة البلدان النامية

املعلومات بشأن املوارد الوراثية احلرجية بالناسبة جلميع أاحاب املصلحة  والقيا   ي نفس الوقت أيضًا بأطوير 

وهناك حاجة أيضًا لأحاسني . قاعدة املعارف الالزمة لالسأخدا  واإلدارة املاسأدامْين للموارد الوراثية احلرجية

 .البلدان لألنشطة البحثيةالدعم املالي الذ  تقدمه 
  

حتاسني ُسبل الواول إىل املعلومات من جانب البلدان النامية  وتعزيز إدارة املعلومات وآليات تقاسم  :اإلجراء

 .املعلومات على املاسأوى الوطين والعاملي
  

لي  وشبه النهوض بإنشاء وتغذية قواعد البيانات اخلااة باملوارد الوراثية احلرجية على املاسأوى  احمل

 .الوطين واإلقليمي والعامليوالوطين  
  

املصلحة  مبا  ي ذلك   حتاسني ُسبل الواول إىل املعلومات بشأن األنواع احلرجية بالناسبة للكثري من أاحاب 

 .الاسكان األاليني  واجملأمعات احمللية
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وهي ُتنشأ وُتنظم وُتدار لأحقيق أهداف الصون  ي سياق الضغوط املأزايدة اليت ميثلها حصاد املوارد احلرجية وحتويل الغابات إىل  املناطق احملمية

مُلجمّلة واملخططة اليت ختضع أنواع أخرى من اسأخدامات األرض  وهي ختد   ي الغالب األعم كمالذات لألنواع غري القادرة على البقاء  ي األراضي ا

لع بها لذلك فإنه ينبغي للربام  الوطنية املعنية باالسأخدا  املاسأدا  وإدارة املوارد الوراثية احلرجية أن ُتراعي األدوار املهمة اليت تضط. إلدارة كثيفة

  وللرتفيه (ومعظمها من احليوانات)ة احلياة الربية املناطق احملمية  على الرغم من أن معظمها قد يكون قد مت تصميمه أااًل ألغراض مثل محاي

 .ولأقديم خدمات خمألفة من خدمات النظا  اإليكولوجي
 

ك واملناطق احملمية مناسبة حلفظ الأجمعات الشجرية احلرجية الصاحلة للحياة من خمألف األنواع ومن عينات متثيلية لُنظم إيكولوجية  وكذل

 .ظا  اإليكولوجيللحفاظ على اخلدمات احليوية للن

 

 

 خارج املوقعو يف املوقعصْون املوارد الوراثية احلرجية : 2جمال األولوية 

 
جينة  إن تطوير اسرتاتيجية اون عاملية للموارد الوراثية احلرجية ضرور  للحفاظ على الأنوع البيولوجي الأكيفي واحليناد  لأننوع األشنجار احلر   

قليمني  وينبغي للأعناون اإل  .عرب نطاقات توزيع األنواع الشجريةاملوقع  وميكن حتقيق هذه الغاية عن طرق الصون  ي. واألشجار القصرية الالجذعية

وينبغني أن يهندف هنذا    . عن طريق شبكات األنواع أو الشبكات املواضيعية أن يلعب دورًا هاّمًا  ي تنفيذ اسنرتاتيجية انون وراند الأقند  امُلحنرز     

وغريهنا  الأعاون إىل تياسري اسأخدا  نه  النظا  اإليكولوجي  وأن ُيشجع تعميق الوعي بدرجة أكرب بشأن إدارة خمألف أنواع األشنجار احلرجينة   

 .وخمألف ماسأويات الصون اجليين( 1اجلدول )

 

 إدارة األنواع الرئيسية للموارد احلرجية والشجرية: 1اجلدول 

األشجار املوجوودة خوارج    الغابات املغروسة الغابات املتجددة طبيعيًا

الغابووات، وُنظووم الزراعووة 

الطبيعية  االبتدائية املختلطة بالغابات

 امُلعدلة

 ملزارعا شبه الطبيعية

جتدد طبيعي 

 مبساعدة اإلنسان

املكون 

 املزروع

 محَاِئية ُمنِتَجة

غابننننات األنننننواع 

األاننننلية والننننيت 

توجنننند فيهننننا   ال

إشننننارات مرئيننننة 

واضنحة تندل علنى    

وجننننود أنشنننننطة  

بشننننرية وحيننننث  

العملينننننننننننننات 

اإليكولوجيننننننة مل 

حيدث هلا اخأالل 

بشنننننكل مباشنننننر 

 .باسبب البشر

غابات األننواع  

املأجنننننننننددة 

واألنواع  طبيعيًا

األالية والنيت  

ال توجنند بهننا  

إشارات مرئينة  

واضننحة علننى  

وجننود أنشننطة  

بشننننننننننننرية 

 .ملحوظة

ممارسننننات الزراعننننة 

املخألطة بالغابنات  ي  

الغابننننات الطبيعيننننة 

بواسننننننننننطة اإلدارة 

 :املكثفة

  إزالة احلشائش

 الضارة

  إضافة األمسدة 

  ختفيف كثافة

 األشجار

  قطع األخشاب

 االنأقائي

الغابنننننننات 

واع ذات األننن

األالية اليت 

ُتقننننا  عننننن 

طريق الغرس 

أو البنننننننذر 

اخلاضنننننعة 

إلدارة 

 .كثيفة

غابات ُأدخلت 

إليهنننا أننننواع  

أو /أاننننننلية و

النننيت ُأقيمنننت 

عننننن طريننننق  

الغرس أو البذر 

هلدف رئياسني  

هنننننو إنأننننناج 

اخلشننننننب أو 

الاسنننلع غننننري  

 اخلشبية

 

غابننننننننات 

ُأدخلت فيها 

أنواع أانلية  

أو ُأقيمننت /و

عنننن طرينننق 

الغنننننرس أو 

ف الِبذر هلند 

رئياسنني هننو  

تننننننننننوفري 

 اخلدمات

جمموعننننات نباتننننات أو  

أشنننجار مأجاناسنننة تقنننل  

املاساحة اليت تشنغلها عنن   

هكأار؛ كاساء شجر   1.5

ُنظننم ) ي األرض الزراعيننة 

الزراعنننننننة املخألطنننننننة 

بالغابات  حدائق املنازل  

؛ واألشننجار  ي (والباسنناتني

البيئات احلضرية واملبعثرة 

علنننى طنننول الُطنننرق و ي   

 وامُلجمّلةاألراضي املخططة 
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 12أو حدود النطاق/احلدود اهلامشية ووقد تكون 
الشجرية مصادر حامسة األهمية للأكيف مع أكثر احلاالت البيئية شدة  لتجمعات األنواع

مشية وذلك عن طريق ومن الضرور  فهم ديناميات جتمعات األنواع احلرجية اهلا. واجلديدة اليت يأوقع هلا أن َتحُدْث نأيجًة للأغري املناخي الاسريع

يضاف إىل ذلك أن الصون  ي سياق الأغري املناخي حيأاج إىل إجراء . إجراء الفحوص الكافية للأنوع اجليين الأكيفي الذ  يظهر  ي اخلصائص الكمية

ة ديناميات توزيع األنواع إىل وحتأاج منذج(. حد  النطاق)تقديرات دقيقة لألوضاع اخلااة بالظروف البيئية املاسأقبلية القاسية إىل أبعد احلدود 

وكذلك للأأثريات احملأملة ( كاللواقح مثاًل)مراعاة الأغريات اليت تعرت  مناطق توزع األنواع والأغريات األخرى اليت تعرت  الُنظراء املرتبطني بيئيًا بها 

 .للأفاعالت اليت حتدث مع نباتات أو أنواع حيوانات أخرى
 

للحفاظ على ظروف النمو الطبيعية لألنواع الشجرية وبالأالي تياسري دراسة عملياتها الأطورية وتكيفها مع   ي املوقعكافية حيأاج األمر إىل تدابري اون 

أو النطاقية /ضرورية بالناسبة للأجمعات اهلامشية و  ي املوقعوسوف تكون املعلومات املأخوذة من أنشطة الصوْن . الأغريات وفهمها بطريقة أفضل

 .رات للأكيف مع الأغري املناخيلأقديم اخليا
 

  مبا  ي ذلك ُنظم الزراعة املخألطة بالغابات  بأنها أحد أنواع اسأخدا  األرض املهمة اليت ُتاسهم إدارة املوارد الوراثية احلرجية يف  املزرعةوُتعرَّف 

مثل شبكة أراضي املراتع اليت توجد بها ( )امُلدجنة)األهلية    وخبااة األنواع األهلية وشبه ي املوقعبقدر كبري  ي اون املوارد الوراثية احلرجية  

 (.زراعة خمألطة بالغابات  ي غرب أفريقيا
 

اضي الزراعية  مبا ومن بني األنواع الكثرية ذات األولوية اليت مت حتديدها  ي الأقارير القطرية من املناطق شبه القاحلة هلي األشجار اليت تنمو  ي األر

 .ومعظم هذه األنواع أنواع أايلة قا  املزارعون لعدة قرون على إدارتها إدارة تقليدية. راعة املخألطة بالغابات ي ذلك ُنظم الز
 

وبعض هذه األنواع . نوع آخر  ي بلدان أخرى 111ويأفاوت الأنوع الشجر   ي األراضي الزراعية من القليل من األنواع  ي بعض البلدان إىل أكثر من 

لذلك فإن اإلدارة املاسأدامة لُنظم زراعة خمألطة بالغابات تكون الزمة ألجل اوْن . تظهر فق   ي ُنظم الزراعة املخألطة بالغابات( ةُمدجن)شبه أهلية 

 .املوارد الوراثية لألنواع
 

فيما بني الكثري من  ديد األولوياتحت ي أحناء العامل  يأضح أن هناك حاجة إىل ( أنظر أعاله)وبالنظر إىل العدد الكبري من األنواع الشجرية املاسجلة 

وحتديد األولويات أمُر ُمعقد بدرجة كبرية نظرًا لنقص املعلومات األساسية بشأن الأنوع  وأمناط . األنواع اليت ميكن أن تاسأهدفها الأدابري املأخذة

 .الأنوع وإمكانيات الكثري من األنواع الشجرية
 

وهو يعين أن بعض املناطق  واألنواع أو املوارد الوراثية سوف . ة النأائ  واملفاضلة بني طائفة من الأدابريإن اهلدف العا  من وضع األولويات هو مقارن

وعندما يكون لدى أاحاب مصلحة خمألفني أولويات مأشابهة  عندئٍذ يصبح باإلمكان القيا  بعمل تناسيقي من جانب . ُتعَطى أولوية أدني من غريها

. ما تكون أولوياتهم غري مأماثلة  فإن العمل الأناسيقي الذ  حيظى بناسبة جنا  أكرب يكون هو العمل املاسأقل وامُلناسقوعند. أاحاب املصلحة أولئك

صون ومن احملأمل أن تظل بني املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية الناشطة  ي جمال الأنوع البيولوجي احلرجي وال

و ي احلاالت اليت توجد بها تلك . ة تأعلق باألولويات  من حيث قدراتها على تنفيذ خمألف أساليب اإلدارة الأقنيةالوراثي خالفات كبري

 .االخأالفات  يكون من الضرور  تشكيل حتالفات للعمل وللأشغيل  ي ظل ُأطر مأماسكة وعلى ماسأوياٍت مالئمة
 

وقد عملت احلكومات على ضمان . ات حمددة هلو شرط ُماسبق لأنفيذ برام  الصون املاسأدامةإن االلأزا  على املاسأو  الوطين واحمللي بأهداف وأولوي

وأثناء املشاورات اإلقليمية . ملكية واسعة لأقاريرها القطرية  وذلك عن طريق تنظيم ورشات عمل ألاحاب املصلحة السأعراض وتدقيق هذه الأقارير

أفريقيا  ووس  آسيا  وآسيا  واحملي  اهلادئ وأفريقيا الوسطي وشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي  اليت جرت  ي الشرق األدنى ومشال أفريقيا  وغرب

غري أن هذه . وقد ُنوقشت أنواع ذات أولوية إقليمية  ي الكثري من احلاالت. وأمريكا الالتينية  مت حتديد األولويات اإلقليمية للأدابري اليت سُأأخذ

أجل حتديد تدابري تفصيلية لكل نوع  ولأخصيص املاسؤوليات فيما بني اجلهات الفاعلة والشركاء على املاسأوى العملية حتأاج ألن تأواال من 

 .الوطين  واإلقليمي والدولي

                                                      
 12 Sexton et al.,  (2009). Annu. Rev. Ecol. Syst., 40: 415-436. 
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ونأيجة  .ممكنا وال سيما باسبب آثار تغري املنا  خارج املوقع ي عدد مأزايد من احلاالت  مل يعد اون املوارد الوراثية احلرجية . خارج املوقعالصون 

 .وخارج املوقع املوقع لذلك  ينبغي السرتاتيجيات الصون أن تشمل إنشاء وحدات للصون  ي
 

 الغاية يف املدى الطويل
 

احلرجية  احلفاظ على الأنوع اجليين والعمليات الأطورية لألنواع احلرجية وذلك عن طريق حتاسني تدابري الأنفيذ والأناسيق لصون املوارد الوراثية 

 .  مبا  ي ذلك عن طريق الأعاون والرب  الشبكي اإلقليمينيخارج املوقعأو  املوقع ي سواء 
 

 املستوى الوطين

  
 .يف املوقعتعزيز مساهمة الغابات األّولية واملناطق احملمية يف صون املوارد الوراثية احلرجية  5 األولوية االسرتاتيجية

 

تزايد الضغوط على األراضي احلرجية واملوارد احلرجية  تظل  ي ظل الاسياق احلالي الذ  يشهد  :السند املنطقي

ومثة ناسبة مهمة من النباتات . الغابات األولية واملناطق احملمية مالذا بالناسبة للموارد الوراثية احلرجية املهددة

الغابات اون  وال يأم إال  ي تلك. أو املأوطنة تنمو فق   ي الغابات األولية واملناطق احلرجية احملمية/الربية و

أما العمليات الطبيعية املشرتكة  ي ديناميات املوارد الوراثية احلرجية فُأقدر . اهليكل الوراثي للعشائر الطبيعية

وُتفهم بصورة أفضل  ي الغابات الطبيعية احملمية  اليت تظل هي أفضل املخأربات لدراسة إيكولوجيا وبيولوجيا 

األولية واملناطق احملمية  ي تطوير املعارف بشأن األنواع النباتية و ي اون لذلك فإن ماساهمات الغابات . األنواع

 .املوارد الوراثية احلرجية  حتأاج إىل الأشجيع

 

تطوير الأعاون الوثيق بني املؤساسات أو الربام  املاسؤولة عن املناطق احلرجية احملمية وتلك املؤساسات : اإلجراء

الوراثية احلرجية  مثل املراكز الوطنية لرتبية أشجار الغابات  ومراكز بذور  املاسؤولة عن تطوير واسأخدا  املوارد

أشجار الغابات واملؤساسات األخرى جلمع البالزما الوراثية والصون واليت تعمل على املاسأويني الوطين أو 

 .اإلقليمي

 

 واملناطق احملميةاألولية  تشجيع وتعزيز وضع تقدير وطين للموارد الوراثية احلرجية وأنشطة الصون  ي الغابات

 .مبشاركة الاسكان األاليني  واجملأمعات احمللية حاسب املقأضى. غابات الصونو ي 
 

 .إدارة االحأياطيات الوراثية  ي املناطق احملمية للحفاظ على احأماالت الأطور لألنواع املاسأهدفة

فعالة ومستدامة مبا يف ذلك الصون يف اجلسم احلي  ج املوقعخارالتشجيع على إنشاء وتطوير برامج صون  6 األولوية االسرتاتيجية

 .وبنوك اجلينات

 

والصون  ي املوقع إن برناجمًا شاماًل لصون املوارد الوراثية احلرجية يأطّلب املزج بني الصون  :السند املنطقي

قدر ممكن من عّينات  فصون املوارد الوراثية احلرجية خارج املوقع ُيعنى بصورة خااة بأخذ أكرب. خارج املوقع

 . الأنّوع الوراثي املوجود  ي جمموعات بعض األنواع املاسأهدفة املخأارة وبني هذه اجملموعات

 

هو  ي حاالت عديدة اخليار الوحيد املأا  للحفاظ على الأنوع الوراثي من انف واحد  خارج املوقعكما أن الصون 

دًا خطريًا بالأغريات  ي اسأخدا  األراضي والظروف البيئية  املهّددة تهدي 13 ي العشائر احمليطية أو املعزولة

                                                      
 13 FAO, FLD, IPGRI  3114 (      منظمة األغذية والزراعة  وبرنام  الغابات  ي خدمنة تنمينة اجملأمنع احمللني  املعهند

خارج ) ي املزارع وبنوك اجلينات : 2اجلزء . اون املوارد الوراثية احلرجية وإدارتها  (موارد الوراثية النباتيةالدولي لل
 .روما (.املوقع
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أل  نوع حمّدد  خارج املوقعوالاسمات املهمة  ي برنام  للصون (. اجلفاف والفيضانات وامللوحة وما إىل ذلك)

 :هي

 ؛عملية أو مأاحة املوقع أن يشّكل تدبريًا احأياطيًا إن مل تكن تدابري الصون  ي •

 ؛سعة من الأنّوع املأا   ي األنواعأن يضمن حفظ طائفة وا •

بطريقة حمكومة أكثر مع ( األال)أن ُيعنى بإدارة إعادة جتّدد النوع خارج طائفأه الطبيعية األالية  •

 .أهداف حمّددة للصون أو االسأخدا 

 

 .يةالنهوض بالأوثيق  والأوايف  وإعادة إنأاج  وتقييم املادة الوراثية للموارد الوراثية احلرج: اإلجراء
 

 .مجع بذور متّثل تنوعًا طبيعيًا

 

 .وضع جمموعات من البذور احملاّسنة
 

 .وبعده خارج املوقعالأشجيع على اسأخدا  إجراءات ما بعد احلصاد اليت حتافظ على جودة البذور قبل الصون 
 

 .ةالنهوض مببادرات الاسكان األاليني  واجملأمعات احمللية ودعمها لصون املوارد الوراثية احلرجي
 

 . تعزيز ووضع آليات إلشراك القطاع اخلاص  ي اون املوارد الوراثية احلرجية
 

 .تعزيز الدراسات حول جمموعات البذور  وجودتها  واونها وتكاثرها
 

 . تعزيز وتشجيع البحوث حول اون أنواع البذور احلرونة
 

 .خارج املوقعالنهوض بأوفري احلوافز للصون 
 

 .أو املوجودة على حد النطاق/دعم تقدير وإدارة وصون عشائر األنواع احلرجية اهلامشية و 7 األولوية االسرتاتيجية

 

تأاسم العشائر اهلامشية بأنها هشة وأكثر ميواًل إىل الأدهور عن العشائر املركزية  ألن مقدار  :السند املنطقي

اة على العشائر اهلامشية  وقد وميكن للقوى الأطويرية أن تكون هلا آثار خا. الأنوع لديها يكون عادة أقل

لذا ينبغي للعشائر اهلامشية أن حتظى بأولوية عليا  ي اسرتاتيجيات . يؤد  ذلك إىل أشكال تكيف حمددة

 .وبرام  الصون العاملية واإلقليمية
 

وضع مبادئ توجيهية حلصر وتوثيق عشائر األنواع احلرجية اهلامشية وتعزيز إدارتها واونها من  :اإلجراء

 .ل إدماجها  ي شبكات اون  وعن طريق تأكيد مشاركة اجملأمعات احمللية  ي ذلكخال

 

دعم تطوير الربام  على املاسأويني العاملي واإلقليمي لأقدير العشائر اهلامشية وتشجيع اونها وتقييمها  ي كٍل من 

 .خارج املوقعوالظروف  املوقع ظروف
 

 .والصون املستدامْين للموارد الوراثية احلرجية يف املزرعة دعم وتطوير اإلدارة 8األولوية االسرتاتيجية 
 

 ي الُنظم الأقليدية  يف املزرعة املوارد الوراثية احلرجية صونوإدارة  يفُياسهم املزارعون : السند املنطقي

فيما وهم بذلك يؤثرون يف التنوع ضمن النوع الواحد و. ُنظم الزراعة املختلطة بالغابات السأخدا  األراضي مثل

إن املوارد الوراثية احلرجية املدارة  ي الُنظم الأقليدية  .بني األنواع يف مساحات األرض املخططة واجململة

للزراعة املخألطة بالغابات تواجه تهديدات خطرية من جراء عد  الأجدد النات  عن زيادة الضغ  على املوارد 

وهناك حاجة إىل معاجلة ماسألة إدارة املوارد الوراثية . احلرجية  وعن االجتاهات احلالية إىل الأكثيف الزراعي
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 .احلرجية  ي املزرعة  ي البلدان اليت تكون فيها الزراعة املخألطة بالغابات ممارسة شائعة
 

 .تطوير أدوات منهجية لإلدارة والصون  ي املزرعة لألنواع املهمة  ي الزراعة املخألطة بالغابات :اإلجراء
 

 .دارة األنواع املهمة  ي الزراعة املخألطة بالغابات على املاسأويني الوطين واإلقليميتقدير حالة اون وإ

 

 .تقديم الدعم الأقين لرتوي  اإلدارة واالسأخدا  املاسأدامْين للموارد الوراثية واحلرجية  ي املزرعة

 
 9األولوية االسرتاتيجية 

 

واحمللية يف إدارة املوارد الوراثية احلرجية  دعم وتعزيز دور الغابات اليت تديرها اجملتمعات األصلية

 .وصونها بطريقة مستدامة

 

كثريًا ما تضطلع الغابات اليت تديرها اجملأمعات األالية واحمللية بدور أقوى  ي احلفاظ على  :السند املنطقي

ت األالية واحمللية هي وقد تبني أن الغابات اليت تديرها اجملأمعا. املوارد الوراثية مما تقو  به املناطق احملمية

وينبغي  ي البلدان اليت ميكن أن يطبق . أحد النه  األكثر فعالية للجمع بني الصون والأخفيف من وطأة الفقر

 .فيها هذا النوع من اإلدارة اإلقرار بهذا الدور ودعمه بشكل أكرب

 

يت تديرها اجملأمعات األالية تقييم حالة اون املوارد الوراثية احلرجية وإدارتها  ي الغابات ال :اإلجراء

 .واحمللية
 

تقديم دعم فين إلدارة واون املوارد الوراثية احلرجية بطريقة ماسأدامة  ي الغابات اليت تديرها اجملأمعات 

  .األالية واحمللية
 

 حتديد األنواع ذات األولوية الختاذ تدابري بشأنها 11االسرتاتيجية  األولوية

 

عقد هذا املوضوع  فإن الطريقة األفضل للأعاطي مع إدارة املوارد الوراثية احلرجية هو نظرًا لأ :السند املنطقي

إن فهم و. ذلك أن عمليات ديناميات الأنوع الوراثي حتدد تكيف النوع وأدائه  ي بيئة ما. اسأخدا  نه  النوع

لنظر إىل العدد الكبري من األنواع وبا. وتطوير املوارد الوراثية احلرجية باسأخدا  نه  النوع ُيعأرب خيارًا مفيدا

. احلرجية املوجودة  ي كل بلد  يكون من املاسأحيل تطوير أنشطة أو برام  حبث جلميع األنواع احلرجية

وينبغي حتديد األنواع ذات األولوية على املاسأويني الوطين وشبه الوطين وتبادهلا  ي املنأديات اإلقليمية والدولية 

 .ركيٍز أفضل واسأخدا  أكثر كفاءة للمواردالقائمة من أجل تأمني ت
 

 .تشجيع شبكات البحث اليت تركز على األنواع املهمة على املاسأويات الوطنية واإلقليمية والدولية :اإلجراء

 

 .حتديث قوائم األنواع ذات األولوية بصورة منأظمة على املاسأو  القطر  واإلقليمي على حد الاسواء
 

 .خطوط توجيهية لأحديد أولويات األنواع ولأحديد جماالت أولوّية البحثتقديم الدعم الدولي لوضع 
 

األنواع أو العشائر أو األاناف اليت اخنفضت أعدادها : ميكن أن ترّكز عملية ترتيب أولويات األنواع على ما يلي

يت تأمأع بقيمة وتواجه خطر االنقراض أو األنواع ذات القيمة املأنّوعة احلالية واملقبلة  مبا فيها تلك ال

وميكن رب  قيم هذه األنواع أو العشائر أو الاسالالت أو األاناف بالعوامل . اسرتاتيجية وعلمية واقأصادية هامة

االجأماعية واالقأصادية أو باملاساواة بني اجلناسني أو األمن الغذائي أو الأكيف مع تغري املنا  أو باألهمية املقدسة 

 .ةوالدولي ةوالوطني ةليأو الثقافية على املاسأويات احمل
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 املستوى اإلقليمي

 

 11األولوية االسرتاتيجية 

 

اإلقليمي  -وترويج الربط الشبكي اإليكولوجي يف املوقعتطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات الصون اإلقليمية 

 .والتعاون

 

ملها بصورة ُكلية إدارة الُنظم اإليكولوجية بكا إن نهج النظام اإليكولوجي هو إحدى طرق :السند املنطقي

بدون اسأثناء الُنه  األخرى لإلدارة والصون مثل أدوات اإلدارة القائمة على أدوات اإلدارة املاساحية 

وكل هذه الُنه  ينبغي هلا  مثاليًا  أن تأكامل عن طريق الشبكات . واملمارسات الفردية لصون األنواع

 .اإلقليمية كلما كان ذلك مناسبًا
 

ماد اسرتاتيجيات إقليمية لصون املوارد الوراثية احلرجية  مبا  ي ذلك الشبكات اإلقليمية ومثة حاجة إىل اعأ

وممرات األنواع ذات األولوية وذلك لضمان الصون الديناميكي للموارد   ي املوقعلوحدات الصون الوراثي 

فيذ االسرتاتيجيات ويوفر تعريف وتن. الوراثية احلرجية الرئياسية ولقدراتها الأطورية من أجل املاسأقبل

كما أن االسأثمار  ي األنشطة املشرتكة . اإلقليمية للصون مربرًا جيدًا للأناسيق والأعاون على املاسأو  اإلقليمي

على املاسأو  اإلقليمي يكون غالبًا أكثر كفاءة وأكثر فعالية من حيث الّأكلفة من إكثار وازدواج األنشطة على 

 .املاسأو  الوطين
 

منهجيات إلعداد اسرتاتيجيات إقليمية لصون املوارد الوراثية احلرجية  مبا  ي ذلك مبادئ  تطوير: اإلجراء

تنفيذها  مع مراعاة اخلربات احلالية وباسأخدا  الشبكات اإلقليمية احلالية ذات الصلة باملوارد الوراثية 

 .احلرجية

 

أطوير برام  اون وتقييم املوارد الوراثية تروي  الشراكة القائمة على النظا  اإليكولوجي والأعاون اإلقليمي ل

 .  متشيًا مع االلأزامات اليت ترتبها النظم الدولية القائمة(خارج املوقعو  ي املوقع)لألنواع 

 

 .حشد املوارد عن طريق إشراك املنظمات االقأصادية والبيئية اإلقليمية القائمة
  

 ة املوارد الوراثية احلرجيةاالستخدام املستدام وتطوير وإدار: 3جمال األولوية 
 

د الضغوط إن الأحد  املأمثل  ي حتقيق األمن الغذائي للجميع  وكذلك االسأدامة البيئية  ي سياق اآلثار املشرتكة اخلااة بالأغري املناخي وتزاي

وارد احلرجية أمٌر مطلوب  وخبااة  ي لذلك فإن االسأخدا  واإلدارة األكثر كفاءة للم. البشرية على الغابات  هو أكرب اليو  من أ  وقت مضى

 .البلدان االسأوائية واألقل تقدمًا  وذلك من أجل مواجهة الطلب املأزايد على الاسلع واخلدمات احلرجية
  

ر  ي الغابات ولكفالة اإلدارة املاسأدامة للغابات؛ جيب اون وتطوير املوارد الوراثية ألشجار الغابات  سواء كانت تلك املوارد موجودة  ي شكل أشجا

وتنطو  إدارة املوارد الوراثية . ُمخَأزَنة املزروعة  أو  ي الغابات الطبيعية أو  ي جمموعات أشجار الصون احملمية  أو كبذور أو زراعات أناسجة

هود احمللية  احلرجية على تطوير اسرتاتيجيات عامة وشاملة  وعلى اسأخدا  منهجيات حمددة  وتطوير وتطبيق منهجيات جديدة  وتناسيق اجل

 .14ةوالدولي  والوطنية  واإلقليمية
 
 

وال توجد ُطرق . إن راد الأنوع البيولوجي احلرجي وإدارة املوارد الوراثية احلرجية حتأاج إىل معلومات دقيقة عن حالة واجتاهات هذه املوارد

لق باإلدارة املاسأدامة للغابات على النحو الذ  تأم به  ي معظم معيارية مشرتكة لقياس الأغريات  ي حالة املوارد الوراثية احلرجية من حيث ما يأع

 إن البارامرتات اليت ُتدرٌج عادة  ي تقديرات املوارد احلرجية الوطنية والعاملية  مثل ماساحة الغابة  ووجود األنواع وثرائها  وتفأيت. البلدان

وحيأاج األمر مؤشرات مأفق عليها كافية ومشرتكة  وجيب . راثية احلرجيةالغابات  لياست كافية حبد ذاتها لأقديم معلومات بشأن املوارد الو

 .إدماجها  ي الاسياسات الوطنية لأقدير الغابات و ي أدوات الراد

                                                      
 14 National Academic Press (1991)  واشنطن .إدارة املوارد اجلينية العاملية  األشجار احلرجية. 
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عد   فقد أفيد أن. يواجه كثري من البلدان مصاعب  ي احلصول على كمية ونوعية مواد الأكاثر احلرجية الالزمة لأنفيذ براجمها املأعلقة بالزراعةو

وباإلضافة إىل ذلك  فإن اسأخدا  مواد إكثار حرجية . وجود نظا  كفؤ لإلمداد ببذور األشجار يعرقل برام  الأشجري الوطنية  ي الكثري من البلدان

 .ولذلك ينبغي بذل اجلهود لدعم نظا  اإلمداد بالبذور. ُمحاسنة ُيأوقع له حتقيق مكاسب إنأاج كبرية

 

 الغاية يف املدى الطويل
  
زيادة االسأخدا  املاسأدا  للموارد الوراثية احلرجية وتطويرها وإدارتها  كماساهمة رئياسية  ي االسأدامة البيئية   

 .و ي األمن الغذائي  والأخفيف من حدة الفقر

 
 املستوى الوطين

( املعتمدة)اسبة وراثيا بالكميات وبالنوعية إعداد وتعزيز برامج البذور الوطنية لضمان توافر بذور األشجار املن 12األولوية االسرتاتيجية 

 .الالزمة لربامج الغرس الوطنية

 

أفادت البلدان بأنه جير  إنشاء مزارع كبرية خلدمة الكثري من األغراض  واليت  :السند املنطقي

تشمل إنأاج الوقود احليو  املشأق من األخشاب املقطوعة واأللياف  وتوفري خمألف اخلدمات 

ومع ذلك  فإن معظم البلدان . اسأصال  األرض والرتبة املأدهورة وإدارة املياهالبيئية مثل 

وهذا ُيعرِّض للخطر جنا  وأداء . النامية تفأقر إىل ُنظم إمداد مناسبة إلمدادها بالبذور احلرجية

ه وَيْبُرْز هذا االهأما   ي معظم الأقارير القطرية  وقد مت حتديد. برام  املزارع  ي تلك البلدان

 .كمجال أولوية ياسأحق اختاذ تدابري بشأنه وذلك من جانب معظم املشاورات اإلقليمية
 

 .تشجيع إنشاء ُنظم إمدادات وطنية بالبذور الشجرية ودعمها :إلجراءا
  

  وتطوير معايري مشرتكة لنوعية البذورفيما بني مراكز بذور األشجار   بالتعاون النهوض

  .ر احلرجية ضمن األقاليم ودعم برام  الأشجري الوطنيةوذلك لأياسري تبادل مواد اإلكثا

 .تشجيع استصالح وإعادة تأهيل النظم اإليكولوجية باستخدام املواد املناسبة وراثيا 13األولوية االسرتاتيجية 
 

تاسأقطب ماليني الكيلومرتات املربعة من أراضي الغابات املأدهورة واملضطربة  :السند املنطقي

من املنظمات والوكاالت الوطنية والدولية بصفأها مواقع حمأملة لالسأصال  أو  اهأما  العديد

إعادة الأأهيل  ولكن يأم عادة إيالء إال القليل من االهأما  إىل أهمية اخأيار املصادر الوراثية 

وغالبا ما يؤد  مدى ونوع االضطراب والأدهور إىل تعقيد حتد  . املناسبة إلنأاج مواد الزرع

العشائر اليت تأكيف مع الظروف البيئية احلالية واملاسأقبلية  وهو ما يقأضي االخأبار تطابق 

 .أو وضع النماذج/ امليداني و
 

وإجراؤها لأحديد املأغريات األساسية الخأيار العشائر املأطابقة بشكل جيد مع الظروف  دعم البحوث :اإلجراء

 .احلالية واملاسأقبلية للمواقع املأدهورة

 
 .ط توجيهية وأدوات لدعم القرارات من أجل اخأيار الرتكيب الوراثي املناسب ملواد الزرعوضع خطو

 
وضع وتنفيذ بروتوكوالت راد لأقدير مدى قدرة جمموعات األشجار على النمو والأكيف على مر الزمن  ي املواقع اليت 

 .أعيد تأهيلها
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وختفيف حدته عن طريق اإلدارة واالستخدام السليمني للموارد الوراثية  دعم التكيف مع التغري املناخي 14األولوية االسرتاتيجية 

 .احلرجية

 

إن اهلواجس احلالية املأزايدة بشأن الأغري املناخي وتأثرياته على الُنظم اإليكولوجية وأداء ُنظم اإلنأاج  :السند املنطقي

ة احلرجية بطريقة ُتزيد فهمهم لألنواع ذات الصلة بالغابات  تأحدى أاحاب املصلحة  ي إدارة املوارد الوراثي

ومثة حاجة إىل الأنوع الوراثي لضمان قدرة األنواع . احلرجية  وآللية الأكيف مع الأغريات املناخية احلالية واملاسأقبلية

 وبذلك يكون الأنوع الوراثي  مبا  ي. على الأكيف  وكذلك للاسما  لالخأيار والرتبية االاطناعيني بأحاسني اإلنأاجية

ذلك الأنوع بني األنواع  عامال أساسيا لقدرة الُنظم اإليكولوجية احلرجية على الصمود  ولأكيف األنواع احلرجية مع 

 .تغري املنا 

 

وضع ُطرق وخطوط توجيهية معيارية على املاسأويات شبه الوطنية والوطنية واإلقليمية لأحديد وحدات اون  :اإلجراء

امها  اسأنادًا إىل العوامل البيئية واالجأماعية والثقافية  اليت متثل احملددات عشائر األنواع وانأقائها واسأخد

 .الرئياسية حلالة تنوع الُنظم اإليكولوجية للغابات وللزراعة املخألطة بالغابات
 

غري ماساعدة البلدان  ي جهودها الرامية إىل حتاسني اون املوارد الوراثية احلرجية واسأخدامها املاسأدا   ي مواجهة ت

 :املنا  وذلك عن طريق
 

  تروي  أفضل ممارسات  ي إدارة املوارد الوراثية احلرجية  وبصورة حمددة  ي جماالت الصون واالسأكشاف

 واالخأبار والرتبية واالسأخدا  املاسأدا ؛

  تشجيع ماساهمة املوارد الوراثية احلرجية  ي االسأدامة البيئية عن طريق تطوير واسأخدا  مواد جينية

 .ئمة بصورة جيدةمال

 
 15األولوية االسرتاتيجية 

 

تشجيع االستخدام املناسب للتكنولوجيا الناشئة لدعم تطوير الصون واالستخدام املستدامْين للموارد الوراثية 

 احلرجية

 

فق  ال تزال أنشطة حتاسني األشجار حمصورة  ي عدد قليل من األنواع الشجرية املهمة اقأصاديًا  ال  :السند املنطقي

واألشجار هي أنواع دائمة طويلة العمر  ذات . باسبب القيود املالية بل وأيضًا باسبب اخلصائص احملددة لألشجار

ونظرًا هلذه الصفات  فإن حبوث وحتاسني تربية أنواع األشجار حتأاج . دورات َتَجُدْد طويلة وتأخر  ي النض  اجلناسي

 .للمحاايل األخرىإىل وقت أطول من الوقت الالز  لألنشطة النظرية 

 

وميكن للأكنولوجيات اجلديدة  عند االقأضاء  مثل علم اجلينو  واإلكثار الدقيق  أن تاساعد  ي تاسريع عملية االنأقاء  

 .و ي إطالق اإلمكانات اهلائلة الكامنة  ي األشجار احلرجية

 

وجي احلرجي  مبا  ي ذلك العمليات وقد أثبأت هذه الأكنولوجيات اجلديدة فائدتها لفهم ديناميكية النظا  اإليكول

 .فهي قادرة على توجيه تدابري عملية مالئمة للصون  واإلدارة  والرتميم  وإعادة الأأهيل على حنو ماسأدا . الوراثية

 

لدعم اون املوارد الوراثية احلرجية واسأخدامها املاسأدا   وكذلك  تشجيع استخدام التكنولوجيا الناشئة :اإلجراء

تقييم و. األشجار وتعزيز اسأخدا  موارد وراثية حرجية من نوعية جيدة  ي الربام  احلرجية برام  حتاسني

و ي تنمية املوارد الوراثية لألنواع   خارج املوقعو يف املوقعالأكنولوجيات املأاحة ومدى فعاليأها لالسأخدا   ي الصون 

 . ذات األولوية
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ج البحث يف جمال تربية األشجار، وتدجينها والتنقيب البيولوجي من أجل إطوالق اإلمكانوات   تطوير وتعزيز برام 16األولوية االسرتاتيجية 

 الكاملة للموارد الوراثية احلرجية

 

باإلضافة إىل توفريها لألخشاب املقطوعة  توفر الغابات الكثري من الاسلع األخرى ذات األهمية : السند املنطقي

وهناك تاسليم مأزايد بأهمية النباتات الطبية  والنباتات العلفية . الوطنيةبالناسبة للمجأمعات احمللية ولالقأصادات 

و ي العديد من البلدان . والنباتات الغذائية وهو ما يأم اإلقرار به بأزايد وما ينعكس بقوة  ي الكثري من الأقارير القطرية

ال يزال الرعي احلر من املمارسات و. النامية؛ تاسأخد  ناسبة كبرية من الاسكان النباتات الطبية للرعاية الصحية

 وال تزال هذه املوارد املخألفة .الشائعة لدى الكثري من البلدان النامية  وغالبًا ما تكون الغابات مصدرًا أساسيًا لألعالف

. ُتجنى من النباتات الرّبية  ي األراضي احلرجية  وتكون معرضة  ي بعض احلاالت للأهديد باسبب االسأغالل امُلفِرط

ا يقلل من تعرض املوارد إن تدجني مثل هذه النباتات من شأنه أن حياسن إمدادات املنأجات املاسأهدفة بينمو

 للخطر  الوراثية
 

ايانة الرتبة واملاء  وَأْسر الكربون  وما إىل )تقدير وتقييم ماساهمات األنواع احلرجية  ي اخلدمات البيئية  :اإلجراء

 (.ذلك

 

اخلشب املقطوع  )واع احلرجية ذات األولوية بالناسبة لقطاعات اإلنأاج الوطنية املهمة تقدير وتقييم ماساهمات األن

 (.الفاكهة  العلف  الزيت النباتي  اخلضر  واألدوية  وما إىل ذلك

 

 .تطوير تربية األشجار املأعددة األغراض واملربجمة ألجل األنواع ذات األولوية

 

جملأمعات احمللية  ي برام  االنأقاء والرتبية بالناسبة لألنواع ذات األولوية تشجيع الُنه  الأشاركية عن طريق إشراك ا

 .وذلك على أساس الصفات املفضلة لدى املزارعني
 

 املستوى الدولي
 
 

 17األولوية االسرتاتيجية 

 
ت احليوانا)تطوير وتشجيع الربط الشبكي والتعاون فيما بني البلدان املعنية ملكافحة األنواع الغازية 

 .وكلك األمراض واآلفات ليت ُتضر باملوارد الوراثية احلرجية( والنباتات والكائنات احلية الدقيقة
 

ُيشار بصفة مأزايدة إىل األنواع الغازية على أنها متثل تهديدات رئياسية للموارد الوراثية  :السند املنطقي

  اليت لديها القدرة على غزو "ةالأحويلي"وتأتي الأهديدات الرئياسية من أنواع النباتات . احلرجية

أو إحداث اخأالالت طفيفة  ي هذه الأجمعات احلرجية وأن تصبح هي /الأجمعات والعشائر الطبيعية و

وُتشري الأنبؤات إىل أن اآلفات واألمراض اليت . املهيمنة  وغالبًا ما ُتزيح ُنظمًا إيكولوجية وأنواعًا كاملة

هديدًا مأزايدًا كلما ازداد بروز الأغريات املناخية وكلما تاسارع انأقال ُتصيب الغابات واألشجار قد ُتصبح ت

 .املواد النباتية عرب البلدان والقارات
 

 اسأعراض املعايري والربوتوكوالت احلالية  حاسبما هو مالئم  وعند االقأضاء  اقرتا  بروتوكوالت :اإلجراء

 .ألقاليم لأفاد  انأشار الكائنات احلية الغازيةتطوعية لنقل املواد النباتية احلرجية عرب البلدان وا

 
تشجيع عمليات تقييم وطنية لألنواع الغازية الغريبة وتأثرياتها على املوارد الوراثية احلرجية  وذلك 

 .باسأخدا  َنْه  إقليمي أو َنْه  النظا  اإليكولوجي
 

ثية احلرجية  ي لوائح األمن البيولوجي القائمة العمل مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إلدراج املوارد الورا

 . و الشواغل املأعلقة باملوارد الوراثية احلرجية

  .تشجيع إجراء البحوث  ي جمال اآلفات واألمراض اليت تؤثر  ي املوارد الوراثية احلرجية
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 السياسات، واملؤسسات وبناء القدرات: 4جمال األولوية 

 
ر الأنظيمية املأعلقة باملوارد الوراثية احلرجية جزئية  ي الكثري من احلاالت  أو غري فعالة أو غري موجودة نظرًا حلقيقة تكون الاسياسات الوطنية واأُلط

وسوف يكون خلق الوعي على مجيع .   وال يأم الأعامل معها بصورة سليمة لدى الكثري من البلدانة احلرجية لياست مفهومة جيدًاأن املوارد الوراثي

 .هو العامل الرئياسي  ي حشد الدعم الشعيب والأعاون الدولي لأنفيذ خطة العمل الدولية املاسأويات
 

وقد . و ي بلدان كثرية هناك طلب مأزايد على املنأجات احلرجية مبا  ي ذلك األخشاب املاسأديرة  وخشب الوقود واملنأجات احلرجية غري اخلشبية

على أن قيمة املنأجات احلرجية غري اخلشبية تكون  ي بعض األحيان أعلى من  3111م احلرجي العاملي دلت البيانات القطرية اليت ُأبِلغت إىل الأقيي

وحيأاج األمر إىل سياسات اجأماعية واقأصادية سليمة على املاسأويْين الوطين والعاملي لضمان إدراج املوارد . قيمة األخشاب املاسأديرة وأخشاب الوقود

سع للاسياسات احلرجية الوطنية واملبادرات العاملية  مثل الأقييم العاملي للغابات  وبالأالي تعزيز اإلدارة املاسأدامة للموارد الوراثية احلرجية  ي ُأطر أو

 .الوراثية احلرجية
 

البلدان هلو نقص ومن العقبات الكؤود اليت تعرتض تطوير وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وبرام  ومشروعات املوارد الوراثية احلرجية لدى الكثري من 

 -سواء من حيث األعداد أو املهارات للأعاطي مع إدارة املوارد الوراثية احلرجية  ي وقت يشهد تغنريًا اجأماعينًا واقأصناديًا سنريعًا      –العمالة امُلدربة 

 .فالأعليم والأدريب لبناء ُقدرات ماسأدامة  ي مجيع جماالت األولوية شيء الز 
 

لدى البلدان للأعزيز املؤساسي والأدريب ودعم البحوث لكي تأمكن البلدان من االسأجابة لالحأياجات العاجلة واملأزايندة   وهناك حاجة  ي هذا الاسياق

وتشمل هذه الأدابري تشجيع الأدريب والبحث على املاسأويني الوطين والدولي بشأن الأطورات . الأفاوت  ي جمال اون وإدارة املوارد الوراثية احلرجية

إن دور ُنظم البحث والربام  الوطنية مبا  ي ذلك مراكز البنذور الشنجرية ودعمهنا منن جاننب نظنا        و. هد  ي إدارة املوارد الوراثية احلرجيةحديثة الع

 .الفريق االسأشار  املعين بالبحوث الزراعية الدولية هلو أمر حاسم  ي هذا الاسياق
 

ية نفس األنشطة على املاسأويْين النوطين واإلقليمني  ينبغني بنذل اجلهنود منن أجنل تشنجيع         و ي سياق ُشح املوارد واخلطر الشديد املأمثل  ي ازدواج

وينبغي كذلك تشجيع الرب  الشبكي الذ  يرب  بني أانحاب املصنلحة    . الشراكة والأناسيق على املاسأوى الوطين واإلقليمي والدولي  حيثما يأناسب

 .ويدعم الأطوير املؤساسي وبناء القدرات
 

 ملدى الطويلالغاية يف ا
 

ز املؤساسني  إنشاء واسأعراض سياسات وُأطر قانونية ذات الة إلدراج القضايا الرئياسنية املأصنلة بنإدارة املنوارد الوراثينة احلرجينة املاسنأدامة والأعزين        

السنأخدا  املاسنأدا  الطوينل    والقدرات البشرية لأحقيق الأخطي  الناجح املأوس  األجل والطويل األجل لقطاع الغابات لدى البلدان األعضناء وكنذلك ل  

  .األجل وإدارة واون املوارد الوراثية احلرجية
 

  املستوى الوطين

 

 18األولوية االسرتاتيجية 

 

 

 .واستخدامها املستدامخارج املوقع و يف املوقعوضع اسرتاتيجيات وطنية لصون املوارد الوراثية احلرجية 

لدان إىل سياسات وبرام  مناسبة لألبية احأياجات اون  ي كثري من األحيان  تفأقر الب: السند املنطقي

ونظرًا الخنراط عدد كبري من أاحاب املصلحة  ي نوا  . خارج املوقعو ي املوقع املوارد الوراثية احلرجية 

على الصعيد الوطين  فإن من املفيد تطوير  املوارد الوراثية احلرجيةكثرية  ي اسأخدا  وتطوير وإدارة 

 .برام  وطنية لأوفري األطر املناسبة الختاذ اإلجراءاتاسرتاتيجيات و

 
  :اإلجراء

 



23 FO:NEFRC/2014/14 

 ي اسأدا  للموارد الوراثية احلرجية املتطوير أدوات سياساتية  عند االقأضاء  لأوفري أطر عمل وطنية للصون 
 .خارج املوقعو املوقع

 
لأمكني  خارج املوقعو  ي املوقعية تطوير أو تعزيز القدرات املؤساسية فيما يأعلق بصون املوارد الوراثية احلرج

تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية املوجودة أو املاسأقبلية للحفاظ على املوارد الوراثية احلرجية  مبا  ي ذلك بنوك 

  .اجلينات
 

 19األولوية االسرتاتيجية 

 

 

طر عمل أوسع احتياجات إدارة وصون املوارد الوراثية احلرجية وإدراجها يف سياسات وبرامج وُأ حتديث

  ةوالعاملي ةواإلقليمي ةنطاقًا على املستويات الوطني

 

أفاد الكثري من البلدان بأنه نظرًا لُشح املوارد املالية والبشرية  فإن أفضل طريقة إلدارة  :السند املنطقي

الاسياسات املوارد الوراثية احلرجية تأمثل  ي مراعاة االحأياجات واألولويات ذات الصلة من جانب الربام  و

مبا ...( مثال قوائم احلصر احلرجية الوطنية واملناطق احملمية)الوطنية األوسع للحراجة واسأخدا  األراضي 

 وأهداف أيشي للأنوع البيولوجي 3131-3111يأماشى مع اخلطة االسرتاتيجية للأنوع البيولوجي للفرتة 

 
ية املعنية بالغابات وإدراج االهأمامات تشجيع اسأعراض الاسياسات الوطنية واأُلطر القانون :اإلجراء

 .الرئياسية اليت تكأنف املوارد الوراثية احلرجية
 

اسأعراض ومواءمة سياسات وبرام  اسأخدا  األراضي والغابات  عند االقأضاء  من أجل إدراج الُبعد 

ناخي والأكيف اخلاص باملوارد الوراثية احلرجية بصورة أفضل  وللماساهمة  ي الأخفيف من حدة الأغري امل

 .معه

 
تعديل اللوائح الوطنية املأعلقة باألمن البيولوجي  عند االقأضاء  إلدراج الشواغل بشأن املوارد الوراثية 

  .احلرجية

 

 21األولوية االسرتاتيجية 

 
 

 

 تطوير التعاون وتشجيع تنسيق املؤسسات والربامج الوطنية ذات الصلة باملوارد الوراثية احلرجية 

 

هناك حاجة إىل بناء تآزر على املاسأو  الوطين بني وحدات الأناسيق ومراكز االتصال  :املنطقي السند

الوطنية ملخألف الربام  واالتفاقيات الدولية لأمكني تقاسم املعلومات واسأخدا  املوارد بكفاءة لأوفري دعم 

 .يةأفضل للجهود املبذولة ملعاجلة األولويات الوطنية للموارد الوراثية احلرج

 

زيادة الأعاون والأآزر بني الاسلطات الوطنية ومراكز االتصال الوطنية املاسؤولة عن الربام   :اإلجراء

مثل اتفاقية الأنوع البيولوجي  واتفاقية األمم )واالتفاقيات الدولية ذات الصلة باملوارد الوراثية احلرجية 

وتقاسم املنافع  وبرنام  تقدير املوارد احلرجية  املأحدة ملكافحة الأصحر وتغري املنا  واحلصول على املوارد

 (. ي العامل  وبرام  الغابات الوطنية 
 

إنشاء أطر مشاورة وطنية مثل اهليئة الوطنية الدائمة للموارد الوراثية احلرجية لالرتقاء باإلدارة املاسأدامة 

 .للموارد الوراثية احلرجية  ي إطار الربام  الوطنية للبحث والأطوير

 
 

 21األولوية االسرتاتيجية 

 

 

إنشاء وتعزيز القدرات التعليمية والبحثية بشأن املوارد الوراثية احلرجية لضمان تقديم الدعم التقين 

 الكايف إىل برامج التنمية ذات الصلة
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أفاد الكثري من البلدان عن أن القدرات الأقنية والعلمية ذات الصلة باملوارد الوراثية  :السند املنطقي

ونادرًا ما تأوافر لدى الكثري من البلدان مناه  تدريب جامعية بشأن قضايا مثل اون . احلرجية ضعيفة

وحيأاج البحث والأعليم . املوارد الوراثية احلرجية  وتربية األشجار وإدارة املنأجات احلرجية غري اخلشبية

عظم البلدان وبصفة خااة البلدان النامية إىل الأعزيز  ي مجيع جماالت إدارة املوارد الوراثية احلرجية لدى م

إن إنشاء وتعزيز واحملافظة على مؤساسات البحث والأعليم . والبلدان اليت متر اقأصاداتها مبرحلة انأقال

هلو املفأا  إىل بناء الطاقات الوطنية لأخطي  وتنفيذ األنشطة ذات األولوية لأنمية واون املوارد الوراثية 

 .ملاسأدا احلرجية واسأخدامها ا
  
تطوير وحدات تدريب مناسبة لدعم إدارة واسأخدا  املوارد الوراثية للنباتات احلرجية اليت هي  :إلجراءا

 .مصدر مهم للمنأجات احلرجية غري اخلشبية
 

تطوير الأعاون بني القطاعات وبني املؤساسات لأاسخري املعلومات العلمية والأقنية املأوفرة لضمان حمأوى 

 .مناسب للوحدات

 

تنظيم حلقات عمل تدريبية بشأن أحدث الأكنولوجيات واإلجنازات والزيارات بالناسبة للعلماء والفنيني 

 . ودورات تدريبية لصناع القرار والقائمني على إدارة الغابات

 

تعزيز الربام  الوطنية للبحث والأعليم وبناء القدرات بشأن املوارد الوراثية احلرجية  وتعزيز الرتاب  

 .ليمي والأعاون بني املؤساساتاإلق

 

 .تعزيز قدرات املاسأنبأات الوطنية وتشغيلها لدعم تطوير املعارف بشأن األنواع

 
مناه  تدريب ُتدم  االهأمامات الرئياسية واملأنوعة بشأن إدارة املوارد الوراثية احلرجية /تطوير وحدات

االحأياجات املأوسطة والطويلة األجل حتديد ( 1: )وميكن أن يؤدى ذلك إىل. واالسأخدامات املاسأدامة

( 3. )للموارد البشرية املؤهلة الالزمة لدعم األنشطة الوطنية للبحث والأطوير بشأن املوارد الوراثية احلرجية

مثل )تطوير وحدات اإلرشاد الزراعي والأعليم مع الرتكيز بصفة خااة على الأكنولوجيا احلديثة  

دعم قدرات الأعليم الوطنية املعنية بالغابات وبإدارة املوارد الوراثية   وذلك ل(الأكنولوجيا األحيائية

  .احلرجية
 

 22األولوية االسرتاتيجية 

 

تشجيع مشاركة اجملتمعات األصلية واحمللية يف إدارة املوارد الوراثية احلرجية يف سياق تطبيق 

 الالمركزية
 

يكون لديها إدارة قطرية غري مركزية أو أن تكون بصدد  إن الكثري من البلدان النامية إما أن :السند املنطقي

 ي مثل هذه البلدان  ينبغي على إدارة املوارد الطبيعية  مبا  ي ذلك املوارد الوراثية . املرور بعملية الالمركزية

احلرجية  أن تأخذ باالعأبار هذا الاسياق  فالنظم واإلجراءات  ي بعض احلاالت تأقرر على ماسأو  املقاطعة 

و ي البلدان اليت تكون فيها مثل هذه احلاالت  هناك حاجة لأقديم الدعم الأقين املناسب . أو الوالية

لإلدارات الالمركزية السأعراض أو تطوير أدوات سياساتية تضمن االسأخدا  املاسأدا  وإدارة املوارد الوراثية 

أخدامها املاسأدا  حفاظا على اسأخدامها احلرجية  مبا  ي ذلك محاية املوارد الوراثية احلرجية واونها واس

 املعأاد من اجملأمعات األالية واحمللية

 

تطوير أو تعزيز أو اسأعراض الاسياسات احمللية ذات الصلة بإدارة الغابات لزيادة الوعي بشأن  :اإلجراء

دارة ماسأدامة  املوارد الوراثية احلرجية فيما بني اجملأمعات احمللية ولأناول بطريقة احيحة احلاجة إىل إ

 .وإىل الأنمية واسأخدامات املوارد الوراثية احلرجية على ماسأو  المركز 
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تطوير موارد بشرية كافية لدعم اإلدارة الاسليمة للموارد الوراثية احلرجية ضمن عمليات الالمركزية اجلارية 

  .وزيادة ماساهمة املوارد الوراثية احلرجية  ي الأنمية احمللية

 

 قليميملستوى اإلا
 

 23 األولوية االسرتاتيجية
 

تشجيع وتطبيق آليات تبادل البالزما الوراثية على املستوي اإلقليمي لدعم أنشطة البحث والتطوير، مبا 

 يتماشى مع االتفاقيات الدولية

 
يأم تنظيم نقل وتبادل املواد الوراثية احلرجية مبوجب اتفاقيات دولية  ميكنها   ي بعض : السند املنطقي

احلاالت  أن َتِحَد من الواول إىل املادة الاسليمة وبالأالي ُتعيق برام  البحث من تقديم النأائ  اليت من 

 .احملأمل أن ُتحدث تأثريًا فعليًا

 
  .زيادة وعي وفهم البلدان األعضاء للنظم الدولية احلالية بشأن تبادل املواد اجلينية :اإلجراء

 
وائح الدولية  جيب حتاسني أو وضع لوائح تبادل وطنية وإقليمية مالئمة امأثااًل للأشريعات الوطنية والل

تضمن االحأفاظ باسجالت املصدر ونقل املواد الوراثية احلرجية ألغراض البحث  وتشجيع اآلليات الالزمة 

 .ألنشطة العلمية  ي اإلقليمالأياسري احلصول على املواد لغرض 

 

 .أبادل مواد املوارد الوراثية احلرجيةتعزيز وتشجيع إقامة الشبكات اإلقليمية ل

تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي لدعم التعليم ونشر املعارف والبحث والصون واإلدارة املستدامة للموارد  24األولوية االسرتاتيجية 

 الوراثية احلرجية
 

عنية باملوارد الوراثية يأمثل أحد القيود األكثر شيوعًا اليت تعرتض سبيل أنشطة البحث امل :السند املنطقي

ولذلك فإن البلدان األعضاء تواى بأعزيز الأعاون . احلرجية  ي نقص املوارد املالية واملوارد البشرية الكافية

 .الدولي واإلقليمي لزيادة دعم الأعليم وأنشطة البحث بشأن اون املواد الوراثية احلرجية وإدارتها املاسأدامة

 

تعزيز الشبكات اليت تأبادل املعلومات واخلربات واملعارف الرتوي  إلقامة أو  :اإلجراء

 .املوارد الوراثية احلرجية النظرية والعملية بشأن
  

  (.مثل الصناديق ذات الصلة باملنا )حتديد القنوات الدولية اليت ياسلكها الدعم املالي 
 

  
 املستوى الدولي

 

 25األولوية االسرتاتيجية 

 

ودعم تطوير وتعزيز الربط الشبكي الدولي والتشارك يف املعلومات بشأن  تشجيع وضع أنشطة للشبكات

 .حبوث وإدارة وصون املوارد الوراثية احلرجية

 
حدد معظم حلقات العمل املعنية باملشاورات اإلقليمية الرب  الشبكي كأولوية من أولويات : السند املنطقي

 .ربات بني أاحاب املصلحة على املاسأو  العامليالعمل  اليت ينبغي أن تزيد من تقاسم املعلومات واخل

 

إنشاء رواب  وآليات أفضل للنهوض بالأناسيق والأعاون بني املؤساسات  ي جمال الأكنولوجيا   :اإلجراء

 .وتنفيذ الاسياسات وتقاسم املعلومات
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 26األولوية االسرتاتيجية 

 

 رجيةتشجيع الوعي العام والدولي بأدوار وقيم املوارد الوراثية احل

 

أفاد الكثري من البلدان بأن اانعي القرارات واجلمهور العا  ليس لديهم دراية كافية بأهمية : السند املنطقي

وبأن احأياجات وأولويات الأدابري على املاسأو  القطر  واإلقليمي والدولي سوف . املوارد الوراثية احلرجية

 .مت أنشطة فّعالة لرفع الوعيحتظى بدعم أفضل من جانب أاحاب املصلحة إذا طورت ودع
 

أجل ضمان االتصال الفعَّال وتقاسم من للموارد الوراثية احلرجية  ةدعوللتطوير تدابري وأدوات : اإلجراء

 .املعلومات ذات الصلة باإلدارة املاسأدامة للموارد الوراثية احلرجية واسأخداماتها

 
حالة واجتاهات املوارد الوراثية احلرجية وماساهماتها تأييد احلمالت الدولية الرامية إىل تعميق الوعي بشأن 

 ي الغايات اإلمنائية لأللفية ومن بينها األمن الغذائي  وإمكانات الاسياحة البيئية  والأخفيف من حدة الفقر 

واالسأدامة البيئية  ثم الاسعي بعد ذلك إىل حشد دعم واسع على املاسأويني احلكومي واملؤساسي  وكذلك بني 

 .مهور العا أفراد اجل

 
 .تنظيم الأدريب ملدير  اإلدارة وفنيي احلراجة بشأن املوارد الوراثية احلرجية

 
 

 27األولوية االسرتاتيجية 
 

تعزيز اجلهود الرامية إىل حشد املوارد الضرورية، مبا يف ذلك التمويل للصون ولالستخدام املستدام 

 .وتنمية املوارد الوراثية احلرجية

 
أفاد معظم البلدان بأن الصون واالسأخدا  املاسأدا  واجلهود اإلمنائية املعنية باملوارد الوراثية : السند املنطقي

وأن اجلهود ينبغي أن ُتبذل على املاسأو  الوطين والدولي من أجل كفالة . احلرجية ينقصها الأمويل الكا ي

 .أو اجلديدة/ئمة وترمجة األولويات االسرتاتيجية بنجا  إىل أعمال  ي حدود الربام  القا

 

تطوير اجلهود ملاساعدة البلدان وأاحاب املصلحة على تصميم الربام  والاسياسات املناسبة للصون : إلجراءا

واالسأخدا  املاسأدا  وتنمية املوارد الوراثية احلرجية  وكفالة الأمويل املناسب واملاسأدا  خااة  ي البلدان 

 .رحلة انأقالالنامية والبلدان اليت متر اقأصاداتها مب

 
تشجيع البلدان وأاحاب املصلحة على اسأكشاف فرص متويل جديدة مبا  ي ذلك الصناديق ذات الصلة 

 .بالأغري املناخي والأنوع البيولوجي

 

 .دعم إنشاء حوافز ماسأدامة ألنشطة الصون واالسأخدا  املاسأدا  فيما يأعلق بأنشطة املوارد الوراثية احلرجية
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زيوووادة تووووافر  : 1 جموووال األولويوووة 

املعلوموووات بشوووأن املووووارد الوراثيوووة   

  احلرجية والوصول إليها

صووْون املوووارد الوراثيووة  : 2جمووال األولويووة 

 احلرجية يف املوقع وخارج املوقع
االسوتخدام املسوتدام   : 3جمال األولويوة  

 وتطوير وإدارة املوارد الوراثية احلرجية

السياسووات واملؤسسووات  : 4جمووال األولويووة  

 وبناء القدرات

 

 

 

 

 

 املستوى الوطين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنشووواء  - 1األولويوووة االسووورتاتيجية  

وتعزيووز نظووام وطووين لتقوودير وتوصوويف 

 الوراثية احلرجيةورصد املوارد 

 

 

تعزيوز مسواهمة    - 5األولوية االسورتاتيجية  

الغابووات األّوليووة واملنوواطق احملميووة يف صووون 

 .املوارد الوراثية احلرجية يف املوقع

 

إعووووداد  -12األولويووووة االسوووورتاتيجية 

وتعزيووز بوورامج البووذور الوطنيووة لضوومان  

توووافر بووذور األشووجار املناسووبة وراثيووا   

الالزموة  ( املعتمودة )بالكميات وبالنوعيوة  

 لربامج الغرس الوطنية

 

وضووووع   -18األولويووووة االسوووورتاتيجية  

اسرتاتيجيات وطنية تتعلق بصوون املووارد   

الوراثية احلرجية يف املوقع وخوارج املوقوع   

 واستخدامها املستدام

 

تطووير ُنظوم    - 2 األولوية االسرتاتيجية

وطنيووة، وشووبه وطنيووة، لتقيوويم وإدارة  

ية بشأن املوارد الوراثيوة  املعارف التقليد

  احلرجية

 

التشووجيع علووى   -6 األولويووة االسوورتاتيجية 

إنشاء وتطوير نظم صوون خوارج املوقوع فعالوة     

ومستدامة مبا يف ذلك الصون يف اجلسوم احلوي   

 وبنوك اجلينات

 

تشوووجيع  -13األولويوووة االسووورتاتيجية 

إعووادة الوونظم اإليكولوجيووة إىل حالتهووا    

باستخدام املوواد   الطبيعية وإعادة تأهيلها

 املناسبة وراثيًا

 

حتوووديث  -19األولويوووة االسووورتاتيجية  

وإدراج احتياجوووات إدارة وصوووون املووووارد 

الوراثية احلرجية يف سياسات وطنية أوسع 

نطاقووًا ويف اأُلطوور الرباجميووة للعموول علووى   

 املستويات الوطين واإلقليمي والعاملي

 

  

دارة دعوم تقيويم وإ   -7األولوية االسرتاتيجية 

أو /وصون عشائر األنواع احلرجية اهلامشية و

 .املوجودة على حدي النطاق

 

دعم التكيف  -14األولوية االسرتاتيجية 

مع التغري املنواخي وختفيوف حدتوه عون     

طريوووق اإلدارة واالسوووتخدام السوووليمني   

 .للموارد الوراثية احلرجية

 

تطوير التعاون  -21األولوية االسرتاتيجية 

ملؤسسوووات والوووربامج وتشوووجيع تنسووويق ا

الوطنيوووة ذات الصووولة بووواملوارد الوراثيوووة 

 احلرجية 

 

 

دعوووم وتطووووير  -8األولويوووة االسووورتاتيجية 

اإلدارة والصون املسوتدامْين للمووارد الوراثيوة    

  احلرجية يف املزرعة

تشوووجيع - 15األولويوووة االسووورتاتيجية 

االستخدام املناسب للتكنولوجيوا الناشوئة   

سووووتخدام لوووودعم تطوووووير الصووووون واال 

 املستدامْين للموارد الوراثية احلرجية

إنشاء وتعزيز  -21األولوية االسرتاتيجية 

قوودرات تعليميووة وحبثيووة بشووأن املوووارد    

الوراثيووة احلرجيووة لضوومان تقووديم الوودعم  

 التقين الكايف إىل برامج التنمية ذات الصلة 
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 املستوى الوطين

 

 

دعوم وتعزيوز دور    -9األولوية االسرتاتيجية 

األصوولية رها اجملتمعووات الغابووات الوويت توودي

واحمللية يف إدارة املوارد الوراثيوة احلرجيوة   

 .وصونها بطريقة مستدامة

تطووووير  -16األولويوووة االسووورتاتيجية  

وتعزيوز بوورامج البحووث يف جمووال تربيووة  

األشوووووجار، وتووووودجينها والتنقيوووووب  

البيولوووجي موون أجوول إطووالق اإلمكانووات  

 الكاملة للموارد الوراثية احلرجية

تشوووجيع  -22السووورتاتيجية األولويوووة ا

مشاركة اجملتمعات األصولية واحملليوة يف   

إدارة املوووارد الوراثيووة احلرجيووة يف سووياق 

 تطبيق الالمركزية

 

 

حتديود األنوواع    -11األولوية االسورتاتيجية  

   ذات األولوية الختاذ تدابري بشأنها

 

 املستوى اإلقليمي
 

  

تطوووير وتنفيووذ  -11األولويووة االسوورتاتيجية 

 يف املوقوووعاسووورتاتيجيات الصوووون اإلقليميوووة 

 –وتووورويج الوووربط الشوووبكي اإليكولووووجي   

 اإلقليمي والتعاون
  

تشوووجيع  -23األولويوووة االسووورتاتيجية  

وتطبيق آليات تبادل البالزما الوراثية على 

املسووتوي اإلقليمووي لوودعم أنشووطة البحووث   

والتطوووير، مبووا يتماشووى مووع االتفاقيووات   

 الدولية

 

      

تعزيز التعاون  -24ية االسرتاتيجية األولو

اإلقليمووي والوودولي لوودعم التعلوويم ونشوور    

املعووووارف والبحووووث والصووووون واإلدارة   

 املستدامة للموارد الوراثية احلرجية

 

 املستوى الدولي

وضع معايري  -3األولوية االسرتاتيجية 

وبروتوكوالت تقنية دولية لقوائم حصور  

املوووارد الوراثيووة احلرجيووة، وتوصوويف 

  .ورصد االجتاهات واملخاطر
  

تطووووير  -17األولويوووة االسووورتاتيجية  

وتشجيع الربط الشبكي والتعاون فيما بني 

البلدان املعنيوة ملكافحوة األنوواع الغازيوة     

احليوانات والنباتات والكائنوات احلّيوة   )

الوويت تضووّر بوواملوارد الوراثيووة  ( الدقيقووة

 .احلرجية

ضوع  تشجيع و -25األولوية االسرتاتيجية 

أنشطة للشبكات ودعم تطوير وتعزيز الربط 

الشووبكي الوودولي والتشووارك يف املعلومووات   

بشأن حبوث وإدارة وصون املوارد الوراثيوة  

 احلرجية 
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النهوووض  -4األولويووة االسوورتاتيجية  

( قواعود بيانوات  )بإنشاء ُنظوم معلوموات   

للموووارد الوراثيووة احلرجيووة وتعزيزهووا 

يديووة لتشوومل املعووارف العلميووة والتقل  

املتاحووة بشووأن االسووتخدامات والتوزيووع 

واملوائوول والبيولوجيووا والتنوووع اجلوويين  

 .لألنواع وعشائر األنواع

    

تشجيع الوعي  -26األولوية االسرتاتيجية 

العام والدولي بأدوار وقيم املووارد الوراثيوة   

 احلرجية

     

تعزيووووز  -27األولويووووة االسوووورتاتيجية 

وارد اجلهووووود الراميووووة إىل حشوووود املوووو  

الضوورورية، مبووا يف ذلووك التمويوول للصووون  

ولالسوووتخدام املسوووتدام وتنميوووة املووووارد   

 .الوراثية احلرجية

 

 


