
املوارد الوراثية احلرجية
توفري احللول مل�شائل الإدارة احلرجية امل�شتدامة

تعترب الغابات نظمًا اإيكولوجية معقدة تغطي 03 يف املائة من م�شاحة الأرا�شي يف العامل، وتوفر املوئل لعدد 

ل يح�شى من الأنواع الربية. وتت�شم الغابات باأهمية حا�شمة لك�شب العي�ش، وللتنمية القت�شادية والجتماعية 

اأي�شًا، حيث توفر الغذاء، واملواد اخلام الالزمة للماأوى، والطاقة، واأن�شطة الت�شنيع. كما اأنها مهمة للغاية 

حلماية البيئة و�شون املوارد الطبيعية. وحتتوي الغابات مقادير من الكربون تفوق ما يحتويه الغالف اجلوي. 

ومع تغري املناخ، فاإن الغابات، وبف�شل دورها املزدوج كمنتجة للكربون وممت�شة له، تكت�شب اأهمية جديدة.

وي�صكل التنوع الوراثي الركيزة االأ�صا�صية لتطور اأنواع اأ�صجار الغابات. 

واأتاح هذا التنوع للغابات واالأ�صجار التكيف مع الظروف املتغرية والقا�صية 

وذلك على مدى اآالف ال�صنني، واأ�صفر عن ثروة فريدة ال تعو�ص من املوارد 

الوراثية الأ�صجار الغابات. ومع ذلك فاإن اجلزء االأعظم من التنوع الوراثي 

احلرجي ما يزال جمهواًل، وال�صيما فيما يتعلق بالغابات اال�صتوائية. 

وترتاوح تقديرات عدد االأنواع ال�صجرية بني 000 80 و000 100 نوع، 

علمًا باأن عدد االأنواع التي خ�صعت لدرا�صة تت�صم بالعمق على نحو ما ب�صاأن 

اإمكانياتها احلالية وامل�صتقبلية يقل عن 005 نوع. وحتى وقت ق�صري ركزت 

الدرا�صات املتعلقة باملوارد الوراثية الأ�صجار الغابات على ا�صتئنا�ص عدد قليل 

من االأنواع من التي اعتربت االأ�صلح الإنتاج اخل�صب والوقود والطاقة من 

نظم احلراجة الزراعية واملزارع ال�صخمة.

ونتيجة ال�صغوط على االأرا�صي احلرجية وتاأثريات اال�صتخدام غري 

امل�صتدام ملوارد الغابات، فاإن القدرات ال�صخمة للموارد الوراثية احلرجية 

معر�صة خلطر ال�صياع اإىل االأبد، قبل اأن ميكن حتديدها فما بالك اال�صتفادة 

منها. ويظل �صياع الغابات وتدهورها من بني ال�صواغل العاملية الرئي�صية 

رغم اجلهود الهائلة املبذولة الإر�صاء االإدارة احلرجية امل�صتدامة. وثمة 

وعي متزايد بالقيم الهامة التي يوفرها التنوع الوراثي احلرجي بحد ذاته 

وكو�صيلة ملجابهة التحديات العاملية، مثل تغري املناخ.

االإدارة احلرجية امل�شتدامة

الرتكيز على املوارد الوراثية احلرجية

يت�صم فهم واإدارة املوارد الوراثية الأ�صجار الغابات باالأهمية بالن�صبة 

لكل اأنواع الغابات. ومبقدور اأن�صطة ر�صد تنوع ع�صائر االأ�صجار يف 

الغابات البكر اأن تنه�ص مبعارفنا ب�صاأن كيفية توفري خدمات و�صلع النظم 

االإيكولوجية. وجتري عمليات كثيفة للنتقاء والتكاثر الوراثيني يف نظم 

احلراجة الزراعية واملزارع ال�صخمة.

وتتطلب االإدارة امل�صتدامة للغابات فهمًا اأف�صل لل�صمات اخلا�صة الأ�صجار 

الغابات وتنوعها الوراثي. ويف العادة تتميز اأ�صجار الغابات بطول اأعمارها 

وتنوعها ال�صديد. ومبقدور نوع ما من االأنواع اأن يوجد طبيعيًا يف اإطار طائفة 

وا�صعة من الظروف االإيكولوجية. وباالإ�صافة اإىل ذلك فاإن االأنواع احلرجية 

قد تطورت يف ظل العديد من فرتات التغري املناخي؛ ويوفر لها تغايرها 

الوراثي القدرة على التلوؤم مع الظروف املناخية النا�صئة. ومتتلك االأ�صجار 

اآليات متباينة لنرث البذور مبا يتيح لها الهجرة على امتداد م�صافات �صا�صعة. 

على اأن هذه ال�صمة الهامة ذاتها قد ال تكون كافية لبقاء العديد من االأنواع 

على قيد احلياة يف املناطق املناخية املتغرية ب�رصعة يف عامل اليوم.

وتدار اأ�صجار الغابات عادة يف ظل دورات تناوب طويلة )الوقت الفا�صل 

بني التجديد واحل�صاد( ترتاوح بني 5-10 �صنوات وحتى 150-200 �صنة. 

ومع تغري املناخ فاإن من املتعذر االفرتا�ص اأن ظروف النمو اليوم �صتظل على 

حالها بعد 100 �صنة، ومن ثم فاإن القدرة على التكيف مع التغري على امتداد 

فرتات تناوب طويلة �صتكت�صب اأهمية متعاظمة كم�صاألة من م�صائل االإدارة.

وقد وفرت املوارد الوراثية احلرجية القدرة على التكيف يف املا�صي، 

و�صتوا�صل القيام بهذا الدور احليوي يف غمار ت�صدينا لتحدي التخفيف 

من اآثار التغريات املناخية اجلديدة اأو التكيف معها. وعند تطوير االإدارة 

احلرجية امل�صتدامة فاإن احلاجة �صتدعو اإىل اأ�صاليب حرجية حتفظ التنوع 

الوراثي على املدى الطويل.

وحتتاج �صيانة العمليات التطورية والتنوع الوراثي �صمن ع�صائر 

اأ�صجار الغابات اإىل اعتماد نهج »�صون وراثي دينامي«. وي�صتند مثل هذا 

النهج اإىل اإدارة ع�صائر اال�صجار �صمن البيئة املتكيفة معها )يف املوقع(، اأو 

ب�صورة ا�صطناعية، ولكنها حيوية، عن طريق ا�صتخدام ع�صائر �صجرية 

ُنزعت من موائلها الطبيعية )خارج املوقع(. ويف العقود االأخرية اأن�صاأت 

البلدان مناطق لل�صون، مثل مناطق ال�صون الوراثي احلرجي. على اأن 

اأن�صطة االنتقاء، واالإدارة، والر�صد يف مثل هذه املناطق ميكن اأن ت�صتفيد 

عمومًا من النهو�ص بتخطيط التدابري وتن�صيقها مبا يكفل ال�صون الفعال 



التهديدات التي يتعر�ش لها التنوع الوراثي 

احلرجي

اإزالة الغابات: ت�شل م�شاحة الغابات التي ُتفقد كل عام اإىل 13 

مليون هكتار، وذلك اأ�شا�شًا عرب حتويلها اإىل ا�شتخدامات اأخرى 

للأرا�شي. ويف حني اأن هذه اخل�شارة تعو�ش جزئيًا بف�شل الأن�شطة 

اجلديدة للتحريج وا�شتعادة الغابات التي تغطي 5.7 مليون هكتار 

�شنويًا، فاإن الكرة الأر�شية ما تزال تفقد نحو 200 كيلومرت مربع من 

الغابات كل يوم. ومن املتعذر و�شع تقديرات دقيقة للخ�شائر الوراثية 

الناجمة عن اإزالة الغابات وتدهورها بالنظر اإىل افتقارنا ب�شكل عام 

اإىل املعارف املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية. غري اأنه ل مراء يف 

اأن ظاهرة اإزالة الغابات وتدهورها توؤدي يف الكثري من احلالت اإىل 

التعرية الوراثية.

تغري املناخ: ت�شفر الأمناط املناخية املتغرية عن تبدل ظروف منو 

اأ�شجار الغابات وكذلك ديناميات جمموعات الآفات والأمرا�ش التي 

تهاجمها. ويف كندا كانت ف�شول ال�شتاء الباردة حتول دون تف�شي 

جائحة اخلنف�شاء الثاقبة اأو حتد منها. اأما الآن فاإن هذه احل�رشة، 

ويف ظل ف�شول ال�شتاء الأكرث دفئًا، تنت�رش اإىل مناطق جديدة وتهاجم 

اأ�شجار ال�شنوبر التي ل تتمتع باأية مناعة، ومن ثم فاإنها تهدد 

التنوع الوراثي لع�شائر الغابات. وبالن�شبة لإدارة الغابات فاإن اأهمية 

حت�شني املعارف املتعلقة بالتنوع الوراثي احلرجي، مبا يف ذلك 

مقاومة الآفات، �شتزداد يومًا بعد يوم، كما يو�شح ذلك هذا املثال.

للتنوع الوراثي للأنواع التي توجد غالبًا على امتداد عدة بلدان واأقاليم. 

و�صيت�صم تبادل املعلومات، واملنهجيات، واخلربات، وتن�صيق اجلهود باأهمية 

حا�صمة يف امل�صتقبل.

ويعترب اال�صتخدام امل�صتدام للموارد الوراثية النباتية، مبا يف ذلك 

االختيار املنا�صب لبذور الغابات واإدارة املادة الوراثية، من العنا�رص 

االأ�صا�صية يف املزارع احلرجية. ومبقدور التنا�صب ال�صحيح بني االأنواع 

وم�صادر البذور من جهة وظروف املوقع من جهة اأخرى، واملرتافق مع 

احلراجة ال�صليمة، اأن يزيد من القدرة االإنتاجية بن�صبة تتجاوز كثريًا 

20 يف املائة. وتوفر املوراد الوراثية احلرجية �صمات مهمة للنهو�ص 

ن من التكيف مع عوامل االإجهاد  باالإنتاجية وبجودة املخرجات، كما اأنها متِكّ

احليوية واللحيوية.

هيئة املوارد الوراثية للأغذية والزراعة

اإدماج اإمكانيات املوارد الوراثية احلرجية

ي�صهد ميدان املوارد الوراثية احلرجية حتوالت وا�صعة. وكانت االإدارة 

الوراثية ُتعنى عادة بامل�صائل الفنية لل�صون الوراثي، وحت�صني االأ�صجار، 

وتوريد البذور، اأما االآن فاإن نطاقها اآخذ بالتو�صع لي�صمل خدمات النظم 

االإيكولوجية. وتطرح الك�صوف العلمية يف التكنولوجيا البيولوجية 

وامل�صتجدات القانونية املت�صلة بتبادل املوارد الوراثية اإمكانيات وحتديات 

جديدة تتطلب تطوير بيئة �صيا�صات متكينية.

وتتمتع هيئة املوارد الوراثية للأغذية والزراعة مبوقع طيب لربط 

املوارد الوراثية احلرجية بق�صايا ال�صيا�صات العاملية املعنية، واإدماج هذا 

املجال �صمن اال�صرتاتيجيات امل�صرتكة بني القطاعات. ويف ظل برنامج 

عملها متعدد ال�صنوات فاإن الهيئة تعمل مع بلدانها االأع�صاء مل�صح كل ما 

هو معروف حاليًا عن املوارد الوراثية احلرجية يف العامل، مما �صيتيح اإعداد 

العدد االأول من ن�رصة »حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل«.

و�صت�صتند ن�رصة »حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل« اإىل 

املعلومات امل�صتخل�صة من التقارير القطرية ونتائج الدرا�صات املو�صوعية 

عن الق�صايا املهمة املت�صلة ب�صون املوارد الوراثية احلرجية واإدارتها.

و�صيجري اإعداد ن�رصة »حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل« بالت�صافر 

مع االأن�صطة االأخرى للربنامج احلرجي يف املنظمة، وال�صيما تقييم املوارد 

احلرجية يف العامل. و�صت�صارك جلنة الغابات وهيئات الغابات االإقليمية 

التابعة للمنظمة يف هذه العملية. و�صتلتم�ص املنظمة التعاون والت�صافر 

مع الربامج وال�صكوك االإقليمية والعاملية املعنية، مثل اتفاقية التنوع 

البيولوجي.

و�صتوفر ن�رصة »حالة املوارد احلرجية يف العامل« االأ�صا�ص اللزم الإعداد 

اأطر للعمل على االأ�صعدة القطرية، واالإقليمية، واالإقليمية- االإيكولوجية، 

والعاملية.

وللمزيد من املعلومات:

www.fao.org/nr/cgrfa :ال�صفحة االإلكرتونية

cgrfa@fao.org :الربيد االإلكرتوين


