تساهم الغابات واألشجار يف تعزيز املناظر الطبيعية والنظم اإليكولوجية واإلنتاجية وحاميتها .فهي توفر السلع والخدمات التي تعترب
رضورية لبقاء ورفاهية البرشية جمعاء .واملوارد الوراثية الحرجية هي مواد موروثة يتم الحفاظ عليها ضمن الشجرة نفسها وفيام بني
األشجار وغريها من أصناف النباتات الخشبية ذات القيمة االقتصادية أو البيئية أو العلمية أو االجتامعية ،الفعلية أو املحتملة .واملوارد
الوراثية الحرجية رضورية لتكيف الغابات واألشجار وتطورها فضال عن تحسني إنتاجيتها.
ومن املتوقع أن يصل عدد سكان العامل البالغ حاليا  7.2مليار نسمة إىل  9.6مليار بحلول عام  .2050وإىل جانب النمو السكاين ،من
املتوقع أن يزيد الطلب عىل الطاقة واملنتجات الخشبية لالستعامالت الصناعية واملنزلية عىل حد سواء بنسبة  40يف املائة خالل السنوات
العرشين املقبلة ،كام يتوقع أن يرتفع الطلب عىل السلع األخرى املتصلة بالغابات (الغذاء والدواء واألعالف والسلع األخرى).
التغي يف استخدام األرايض فإن تحويل الغابات إىل أرض لزراعة املحاصيل وللمراعي،
ومن التداعيات الرئيسية للضغط السكاينّ ،
فضال عن االستغالل املفرط لها والحصاد االنتقايئ واملعدالت املرتفعة ملوت األشجار جراء األحداث املناخية املتطرفة باالقرتان مع عدم
تجددها ،عوامل قد تؤدي إىل انقراض األعداد املحلية وفقدان املوارد الوراثية الحرجية.
لذا فإ ّن الحفظ واإلدارة املستدامة للموارد الوراثية الحرجية هو أمر ال بد منه لضامن مواصلة األجيال الحالية واملستقبلية االستفادة
من الغابات واألشجار.
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حالة املوارد الوراثية الحرجية يف العامل

يشكّل هذا التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية الحرجية يف العامل خطوة رئيسية يف بناء قاعدة للمعلومات واملعرفة املطلوبة من
أجل العمل نحو تحسني الحفظ واإلدارة املستدامة للموارد الوراثية الحرجية عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

وقد أعد هذا التقرير بناء عىل معلومات مقدمة من  86بلدا ومستخلصة من املشاورات واملعلومات اإلقليمية ودون اإلقليمية التي
جمعت يف دراسات مواضيعية .وهو يتضمن ما ييل:
•نبذة عن التعاريف واملفاهيم املتعلقة باملوارد الوراثية الحرجية واستعراضا لقيمتها؛
•وصفا للعوامل الرئيسية التي تدفع التغيري؛
•تقديم التكنولوجيات الناشئة الرئيسية؛

•تحليال للوضع الراهن لحفظ املوارد الوراثية الحرجية واستخدامها والتطورات ذات الصلة؛

•توصيات بشأن للتحديات واالحتياجات.

يقدم هذا التقرير التجميعي النتائج الرئيسية لحالة املوارد الوراثية الحرجية يف العامل.
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النتائج الرئيسية لتقرير حالة املوارد الوراثية الحرجية
يف العامل

 .1وجوب تحسني الوصول إىل املعلومات واملعارف املتصلة
باالحتياجات من املوارد الوراثية الحرجية

تتطلب اإلدارة الجيدة للموارد الوراثية الحرجية توافر املعرفة واملعلومات الدقيقة بالنظم
اإليكولوجية وباألنواع .ومع أن النطاق الذي يرتاوح بني  80000و 100000هو التقدير األوسع
استخداما لعدد أنواع األشجار ،فإن نطاق التقديرات املنشورة أوسع بكثري منه إذ يرتاوح بني
 50000و 100000ما يشري إىل الحاجة إىل تعزيز الجهود عىل مستوى التقديرات النباتية من
أجل الحصول عىل أرقام أدق.
تختلف حالة املعارف النباتية من بلد إىل آخر .فإن عددا قليال جدا من البلدان لديه قوائم
مفصلة بأنواع األشجار تشمل خصائص األنواع وتسمح بالتمييز بني مختلف أشكال الحياة
النباتية ،مثل األشجار والشجريات والنخيل والخيزران .أما املعلومات عن حالة حفظ أعداد
األنواع فغري متوفرة يف كثري من البلدان.
وتفيد التقارير القطرية عن وجود  8000نوع من األشجار والشجريات والنخيل والخيزران؛
غري أن املعلومات الوراثية متاحة فقط ملا يرتاوح بني  500و 600نوع منها.
وهناك حاجة ملحة إىل التطوير التعاوين لقاعدة بيانات املوارد الوراثية من أجل تعزيز
الوصول إىل معلومات قيمة وتجنب االزدواجية يف الجهود وتبديد املوارد.

 .2القيمة االقتصادية هي العامل الرئييس يف تحديد األولويات عىل
مستوى اإلدارة

يشكل تحديد األولويات عامال أساسيا من فعالية حفظ املوارد الوراثية الحرجية وإدارتها،
بالنظر إىل العدد الهائل من األشجار وأنواع األشجار الخشبية األخرى ،وإىل االختالف الكبري
عادة ضمن النوع نفسه عىل امتداد نطاقه الطبيعي .وقد اعتربت تسمية األنواع من األولويات
بسبب قيمتها االقتصادية (األخشاب واللب والغذاء والطاقة الخشبية واملنتجات الحرجية غري
الخشبية) ،والقيمة االجتامعية والثقافية وقيمة الحفظ (التنوع البيولوجي واألنواع املهددة
واألنواع املتوطنة والحفظ الورايث والقيمة العلمية) ،والقيمة البيئية (أي حامية الرتبة واملياه
وخصوبة الرتبة وإدارة مستجمعات املياه) والغزو.

تشري النتائج املستخلصة من التقارير القطرية إىل القيمة االقتصادية وقيمة الحفظ كسببني
العتبار تسمية األنواع أولوية عىل مستوى حفظ املوارد الوراثية الحرجية واإلدارة؛ إذ متثل كل
منهام ثلثي تسميات األنواع (الشكل .)1

3
القيمة االقتصادية

الشكل  :1أسباب اعتبار تسمية األنواع أمولوية عىل
مستوى حفظ املوارد الوراثية الحرجية
وإدارتها (النسبة املئوية لتسميات األنواع)
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 .3نصف األنواع الحرجية التي بلغت عنها البلدان معرض للتهديد

إ ّن فقدان األنواع النباتية أو التآكل الورايث لألنواع يف النظم اإليكولوجية للغابات يعودان يف معظمهام إىل تح ّول الغابات
ألنواع أخرى من استخدامات األرايض ،واالستغالل املفرط وآثار املناخ .وتختلف نسبة األنواع املهددة التي أبلغت عنها البلدان
اختالفا واسعا يرتاوح بني  7يف املائة يف أوسيانيا و 46يف املائة يف أمريكا الشاملية (الشكل  .)3غري أ ّن بعض البلدان قد أدرجت
يف تقاريرها التهديدات عىل مستوى األعداد ما يرشح التفاوت الكبري يف عدد األنواع املهددة املبلغ عنها.
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الشكل  :2عدد األنواع املهددة كام ذكرت
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 .4هناك  8000نوع حرجي قيد االستخدام وثلثها يخضع إلدارة فاعلة

من أصل األنواع الـ 8000لألشجار والشجريات والنخيل والخيزران التي ورد ذكرها يف
التقارير القطرية ،يخضع  2400إلدارة فاعلة ،ما يعني بعبارة أخرى أنها تدار خصيصا من أجل
منتجاتها و/أو خدماتها (الشكل .)4

الشكل  :3عدد األنواع التي أفيد عن إدارتها الفاعلة يف التقارير
القطرية ،مبينة بحسب األهداف الرئيسية إلدارتها

تفيد البلدان أ ّن املنتجات والوظائف الرئيسية التي تستهدفها األنشطة اإلدارية هي
الخشب ( 42يف املائة) واملنتجات الحرجية غري الخشبية ( 41يف املائة) والطاقة (ال سيام
الوقود الخشبي) ( 19يف املائة).
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ويشري ارتفاع عدد األنواع املستخدمة وتعدد منتجاتها وخدماتها إىل القيمة الهائلة للموارد
الوراثية الحرجية؛ وهو يبني إمكانياتها الكبرية من حيث دعم الزراعة والغابات واالستدامة
البيئية ،فضال عن األمن الغذايئ والتغذوي ،يف حال تم تحسني تقييمها وتطويرها.
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 .5خرائط توزيع األنواع مهمة جدا ولكنها نادرا ما تكون متاحة

تتطلب اإلدارة املناسبة للموارد الوراثية الحرجية ورصد حفظها يف مواقعها الطبيعية معلومات أساسية ميكن االعتامد
عليها .أما تطوير خرائط توزيع األنواع التي تبني مواقع جميع األعداد ،فيشكل خطوة أساسية من حيث الحفظ .ولكن ال
توجد دول كثرية تتمتع باملوارد الكافية إلدراج وضع مثل هذه الخرائط يف اسرتاتيجياتها الخاصة بالحفظ .ورسم الخرائط
عىل املستوى اإلقليمي قد يسمح بتغطية جزء كبري من نطاق توزيع األنواع ،إن مل يكن كله (الشكل .)5
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 .7تقترص برامج الحفظ الفعلة خارج املوقع عىل أنواع وأعداد
محدودة

ال تزال برامج الحفظ خارج املوقع تقترص عىل بعض األنواع الهامة اقتصاديا التي تخضع
للرتبية املكثفة أو تلك املعرضة لتهديد خطري يرتّب تداعيات مالية كبرية.

© FAO/Oudara Souvannavong

 .6يتم حفظ معظم األنواع يف املوقع ،يف غابات مزروعة وطبيعية
التجدد

عادة ما تنفذ إجراءات إدارة املوارد الوراثية الحرجية عىل مستويات النظام اإليكولوجي
للغابات واألنواع (فيام بني األنواع) أو عىل املستوى الورايث (ضمن النوع نفسه) .ويتم
حفظ املوارد الوراثية الحرجية إىل حد كبري لدى األنواع الربية وهي تدار يف الغابات طبيعية
التجدد باستثناء بعض األجناس واألنواع التجارية املنتجة للخشب الخاضعة للرتبية املكثفة
لألشجار (مثل أنواع السنط واليوكاليبتوس والحور والصنوبر والساج).

يف الكثري من البلدان يتم حفظ األعداد الربية للنباتات واملحاصيل الربية القريبة منها يف
مناطق محمية و/أو يف أرايض الغابات املتجددة بشكل طبيعي .وتشمل األمثلة أنواع التفاح
يف آسيا الوسطى ،والنب العريب يف إثيوبيا واليوكاليبتوس يف أسرتاليا.
باإلضافة إىل ذلك ،يساهم املزارعون يف الحفاظ عىل أعداد العديد من أنواع األشجار من
خالل مامرسات الحراجة الزراعية التقليدية .وتشكل الشيا مثاال من أفريقيا االستوائية شبه
القاحلة.

يستضيف مرصف األلفية للبذور الذي يقع مقره يف كيو باململكة املتحدة ،أكرب مجموعة
يف العامل من أنواع النباتات الربية يف مخازن البذور طويلة األجل .وهو يغطي  10يف املائة
من أنواع النباتات الربية يف العامل  -مبا يف ذلك العديد من األنواع الخشبية – ويهدف إىل
الحفاظ عىل  25يف املائة بحلول عام .2020
من أصل  2400نوع خاضع إلدارة فاعلة هناك حواىل  700نوع يخضع لإلدارة ضمن
الغابات املزروعة ،وهناك عدد مشابه تقريبا مشمول بربامج تحسني األشجار .ويف بضع
الدول تساهم الغابات املزروعة والتجارب يف برامج الحفظ خارج املوقع.
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 .8تحسني األشجار يعزز اإلنتاجية بشكل كبري ويوفر إمكانية التكيف مع تغري املناخ

يف العقود األخرية ،قامت الوكاالت الحكومية والقطاع الخاص بإخضاع مجموعة واسعة من أنواع األشجار لربامج الرتبية
والتدجني الرسمية من أجل إنتاج األخشاب واللب وحطب الوقود واملنتجات الحرجية غري الخشبية ،وتوفري وظائف
خدمة الغابات .وتتمتع برامج تربية األشجار بالقدرة عىل تحسني إنتاج الغابات واألشجار املزروعة بطريقة مستدامة
وهي رضورية لتلبية الطلب العاملي املتزايد عىل املنتجات والخدمات الحرجية .ومن خالل برامج تحسني األشجار ،ميكن
زيادة اإلنتاجية بنسبة  10إىل أكرث من  60يف املائة اعتامدا عىل املنتجات واألنواع املستهدفة (الخشب والفواكه واألوراق
والراتنجات).

الشكل  :5األنواع األكرث شيوعا يف برامج الحفظ
وتحسني األشجار حول العامل

تشمل األمثلة عن أنواع األشجار يف برامج االختيار والرتبية املكثفة
للبلدان أنواع اليوكاليبتوس والصنوبر والحور والساج (الشكل .)6
ويستخدم التكاثر الهجني يف العديد من البلدان إلنتاج أشجار مع
قدرات إنتاجية متفوقة (من خالل قوة الهجني) ،وكذلك إلدخال
الجينات املقاومة لألمراض .وتشمل األمثلة هجائن اليوكاليبتوس
وهجائن األزريات والحور وهجائن الصنوبر.
كام يؤدي تحسني األشجار دورا هاما يف استهداف السامت املناسبة
للتكيف مع الظروف املناخية املتفاوتة مبا يف ذلك تلك املرتبطة بتغري
املناخ .وتعتمد هذه الجهود عىل الفهم املحسن للهيكل الورايث ضمن
أعداد النوع نفسه وفيام بني األنواع.

الحور األبيض
خاضع لربنامج تحسني األشجار
خاضع لربنامج الحفظ يف املوقع

اليوكاليبتوس األحمر
خاضع لربنامج تحسني األشجار
خاضع لربنامج الحفظ يف املوقع

الساج
خاضع لربنامج تحسني األشجار
خاضع لربنامج الحفظ يف املوقع
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 .9التكنولوجيا الناشئة تفتح آفاقا جديدة يف إدارة املوارد الوراثية
الحرجية وحفظها

تساهم مجموعة من أدوات التكنولوجيا الحيوية يف تعزيز املعرفة باملوارد الوراثية
الحرجية .بالنسبة إىل الغابات الطبيعية ،تسهم التكنولوجيا الحيوية يف معرفة االختالف
الجيني داخل األنواع وفيام بينها .ويف برامج تحسني األشجار ،تقدم أدوات التكنولوجيا
الحيوية مثل تعزيز تقنيات التكاثر الخرضي واختيار الشجرة مبعاونة الواسامت ،مساهامت
كبرية .ويجري أيضا استخدام الجينوميات يف قطاع الغابات كوسيلة لتعزيز الحفظ ،عىل
سبيل املثال من خالل تطوير بنوك الحمض النووي .وتوفر التكنولوجيا الحيوية وسائل
مبتكرة لضبط استغالل الغابات غري املرشوع ،مع استخدام بصامت الحمض النووي حاليا يف
تتبع األخشاب .وقد تم استكشاف التحوير الورايث لزيادة أو تحسني إنتاج األخشاب يف عدد
قليل من البلدان .ولكن مل يتم التبليغ عن أية عملية للزراعة التجارية.

من بني األنواع الـ 700لألشجار التي أبلغت البلدان أنها خاضعة لربامج تحسني األشجار،
هناك  241نوعا خاضعا لبحوث التكنولوجيا الحيوية .وقد أبلغ عدد من البلدان مبا فيها
البلدان االستوائية عن تطوير مزارع واسعة النطاق الستنساخ بعض األنواع املهمة اقتصاديا
(مثل أنواع اليوكاليبتوس والساج) بواسطة التكنولوجيا الحيوية.

’© FAO/Albert Nikiema

 .10عدم كفاية األطر السياساتية واملؤسسية

بسبب عدم كفاية الوعي بأهمية املوارد الوراثية الحرجية من حيث تحسني إنتاج
الغابات ،وتعزيز النظم اإليكولوجية وتحسني تكيف أنواع األشجار مع تغري الظروف البيئية،
فإن السياسات الوطنية واألطر التنظيمية للموارد الوراثية الحرجية تعترب بصفة عامة،
مجتزأة وغري فعالة أو غري موجودة .وتفتقر معظم البلدان النامية إىل التمويل والقدرات
املؤسسية والفنية الالزمة ملعالجة قضايا املوارد الوراثية الحرجية .لذا يحتاج اإلطار املؤسيس
والسياسايت إىل التحسني من أجل معالجة القيود املتعلقة بالحفظ واالستخدام املستدام
للموارد الوراثية الحرجية وتطويرها .ويعترب العديد من البلدان أن إدماج شواغل املوارد
الوراثية الحرجية يف السياسة األوسع املتعلقة بالغابات من األولويات.
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ما يجب القيام به
تحسني توافر املعلومات عن املوارد الوراثية الحرجية والوصول إليها

•إنشاء وتعزيز تقييم وطني للموارد الوراثية الحرجية وتوصيف األنظمة ورصدها.

•تطوير نظم وطنية ودون وطنية لتقييم وإدارة املعارف التقليدية باملوارد الوراثية الحرجية.

•وضع معايري وبروتوكوالت فنية دولية لجرد املوارد الوراثية الحرجية ،وتوصيف ورصد االتجاهات واملخاطر.
•تشجيع إنشاء وتعزيز نظم املعلومات املوارد الوراثية الحرجية (قواعد البيانات) لتغطية املعرفة العلمية
والتقليدية املتاحة بشأن االستخدامات والتوزيع واملوائل والبيولوجيا واالختالف الجيني لألنواع وأعداد
األنواع.

تعزيز حفظ املوارد الوراثية الحرجية يف املوقع وخارج املوقع

•تعزيز مساهمة الغابات األولية واملناطق املحمية يف حفظ املوارد الوراثية الحرجية يف املوقع.

•تشجيع إنشاء وتطوير نظم فعالة ومستدامة للحفظ خارج املوقع ،مبا يف ذلك الحفظ يف الجسم وبنوك
الجينات.
•دعم وتعزيز دور املجتمعات األصلية واملحلية يف اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية الحرجية وحفظها.
•تحديد األنواع ذات األولوية للعمل.

•مواءمة التدابري للحفظ يف املوقع وخارجه مبا يف ذلك من خالل التعاون والربط الشبيك اإلقليميني.
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تحسني االستخدام املستدام للموارد الوراثية الحرجية وإدارتها

•تطوير وتعزيز برامج البذور الوطنية لضامن توافر البذور املناسبة وراثيا لألشجار بالكميات والنوعية املطلوبة للربامج الوطنية للزراعة.
•تعزيز استعادة النظم البيئية وإعادة تأهيلها باستخدام املواد املناسبة وراثيا.

•دعم التكيف مع آثار تغري املناخ والتخفيف منها من خالل اإلدارة السليمة واستخدام املوارد الوراثية الحرجية.

•تعزيز املامرسات الجيدة واالستخدام املالئم للتكنولوجيا الناشئة ملساندة الحفظ والتنمية واالستخدام املستدام للموارد الوراثية الحرجية.
•تطوير وتعزيز برامج البحث بشأن تربية األشجار والتدجني والتنقيب البيولوجي.

•تطوير وتعزيز التواصل والتعاون بني الدول املعنية ملكافحة األنواع الغازية التي تؤثر يف املوارد الوراثية الحرجية.
تعزيز السياسات والقدرات املؤسسية

•وضع اسرتاتيجيات وطنية للحفظ يف املوقع وخارجه واالستخدام املستدام للموارد الوراثية الحرجية.

•إدماج حفظ املوارد الوراثية الحرجية وإدارتها يف السياسات والربامج وأطر العمل عىل نطاق أوسع عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي.
•تطوير التعاون وتعزيز التنسيق بني املؤسسات والربامج الوطنية املتعلقة باملوارد الوراثية الحرجية.
•إنشاء وتعزيز القدرات التعليمية والبحثية ذات الصلة باملوارد الوراثية الحرجية.

•تعزيز مشاركة املجتمعات األصلية واملحلية يف إدارة املوارد الوراثية الحرجية يف سياق الالمركزية.

•تعزيز وتطبيق آليات للتبادل اإلقليمي للامدة الوراثية من أجل البحث والتطوير ،مبا يتامىش مع االتفاقيات الدولية.

•تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل ،مبا يف ذلك التشبيك ،لدعم التعليم ونرش املعرفة والبحوث والحفظ واإلدارة املستدامة للموارد الوراثية
الحرجية.
•تعزيز الوعي العام والدويل بأدوار املوارد الوراثية الحرجية وقيمتها.

•تعزيز الجهود الرامية إىل تعبئة املوارد الالزمة ،مبا يف ذلك التمويل ،لحفظ املوارد الوراثية الحرجية واستخدامها املستدام وتطويرها.
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إعداد التقرير

اعرتافا بأن قلة املعلومات تحد من قدرة صانعي القرار عىل تحديد اإلجراءات الالزمة بشأن املوارد الوراثية الحرجية عىل املستويات
الدولية واإلقليمية واملحلية ،شددت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (الهيئة) ،يف دورتها الثانية عرشة ( )2009عىل أهمية املوارد
الوراثية الحرجية يف تحقيق األمن الغذايئ وتخفيف وطأة الفقر واالستدامة البيئية .وقد شددت الهيئة عىل الحاجة امللحة إىل معالجة
الحفظ واالستخدام املستدام للموارد الوراثية الحرجية من خالل اإلدارة املستدامة للغابات ،وخاصة تلك املوارد املهددة عىل املستوى
العاملي ،وطلبت من املنظمة إعداد تقرير عن حالة املوارد الوراثية الحرجية يف العامل استنادا إىل التقارير الصادرة عن مختلف البالد.

وملساعدة البلدان يف تجميع تقاريرها ،أجرت املنظمة حلقات عمل تدريبية إقليمية شملت  82دولة وضمت  137خبريا .وقدمت
 86دولة تقاريرها فمثلت  76يف املائة من مساحة اليابسة و 85يف املائة من مساحة الغابات يف العامل.
وأنشأت الهيئة الفريق العامل الفني الحكومي الدويل املعني باملوارد الوراثية الحرجية .وقد تم استعراض مرشوع التقرير الذي
أعده الفريق العامل والهيئة والخرباء وتم استكامله من قبل منظمة األغذية والزراعة عىل أساس التعليقات التي وردت .واستنادا
إىل النتائج التي توصل إليها تقرير حالة املوارد الوراثية الحرجية يف العامل ،وافقت الهيئة عىل األولويات االسرتاتيجية عىل املستويات
الوطنية واإلقليمية والدولية .ويف عام  ،2013اعتمد املؤمتر العام للمنظمة هذه األولويات باعتبارها خطة العمل العاملية لحفظ املوارد
الوراثية الحرجية واستخدامها املستدام وتنميتها.
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أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ) ٣١ﺑﻠﺪاً(
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺑﻨﻦ ،ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ،ﺑﻮروﻧﺪي ،اﻟﻜﺎﻣريون،
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﺗﺸﺎد ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ ،إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،ﻏﺎﺑﻮن ،ﻏﺎﻧﺎ ،ﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ،
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ،ﻣﻼوي ،ﻣﺎﱄ ،ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ،ﻣﻮرﻳﺸﻴﻮس ،اﳌﻐﺮب،
اﻟﻨﻴﺠﺮ ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ،اﻟﺴﻨﻐﺎل ،ﺳﻴﺸﻴﻞ ،اﻟﺼﻮﻣﺎل،
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﻟﺴﻮدان ،ﺳﻮازﻳﻼﻧﺪ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ اﳌﺘﺤﺪة ،زاﻣﺒﻴﺎ ،زﻣﺒﺎﺑﻮي
آﺳﻴﺎ ) ١٤ﺑﻠﺪاً(
أذرﺑﻴﺠﺎن ،اﻟﺼني ،اﻟﻬﻨﺪ ،اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،اﻟﻴﺎﺑﺎن ،ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن،
ﻗريﻏﻴﺰﺳﺘﺎن ،ﻣﻴﺎمنﺎر ،ﻧﻴﺒﺎل ،اﻟﻔﻠﺒني ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ ،ﴎي
ﻻﻧﻜﺎ ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

الشكل  :6البلدان التي قدمت تقارير عن حالة
املوارد الوراثية الحرجية يف العامل

أوروﺑﺎ ) ١٨ﺑﻠﺪاً(
أﳌﺎﻧﻴﺎ ،اﻟﻨﻤﺴﺎ ،ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ،ﻗﱪص ،اﻟﺪامنﺮك ،إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ ،ﻓﻨﻠﻨﺪا،
ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ ،آﻳﺮﻟﻨﺪا ،ﻫﻮﻟﻨﺪا ،اﻟرنوﻳﺞ ،ﺑﻮﻟﻨﺪا ،اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺮوﳼ ،إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،اﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﺗﺮﻛﻴﺎ ،أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ ) ٩ﺑﻼد(
اﻷرﺟﻨﺘني ،اﻟﱪازﻳﻞ ،ﺷﻴﲇ ،ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ ،إﻛﻮادور ،ﻏﻮاﺗﻴامﻻ،
اﳌﻜﺴﻴﻚ ،ﺑﻨام ،ﺑريو
اﻟﴩق اﻷدىن) ٦ﺑﻼد(
ﻣﴫ ،إﻳﺮان ،اﻟﻌﺮاق ،اﻷردن ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻴﻤﻦ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸامﻟﻴﺔ )ﺑﻠﺪان(
ﻛﻨﺪا ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
أوﺳﻴﺎﻧﻴﺎ ) ٦ﺑﻼد(
أﺳﱰاﻟﻴﺎ ،ﺟﺰر ﻛﻮك ،ﻓﻴﺠﻲ ،ﺑﺎﺑﻮا ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺟﺰر
ﺳﻠﻴامن ،ﻓﺎﻧﻮاﺗﻮ
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