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هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
تقرير الدورة الثانية جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية للموارد الوراثية
احلرجية
روما ،إيطاليا 22-21 ،يناير/كانون الثاني

2111

أوالً -املقدمة
 -1عُقدت الدورة الثانية جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية (مجاعة العمل)
1
يف روما ،إيطاليا من  21إىل  22يناير/كانون الثاني  .2111وقائمة املندوبني واملراقبني متاحة على موقع الفاو.

ثانياً -افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ،ونواب الرئيس ،واملقرر
 -2رحب السيد ( Tore Skroppaالنرويج) رئيس الدورة األوىل اليت عقدتها مجاعة العمل باملندوبني واملراقبني.
وقد أشار إىل أهمية االجتماع على ضوء اإلعداد لـحالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل  ،وشدّد على ضرورة أن توفر
مجاعة العمل التوصيات هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) بشأن العمل يف املستقبل.
 -1وقد رحب السيد  ،Rojas-Brialesاملدير العام املساعد من إدارة الغابات بأعضاء مجاعة العمل وباملراقبني
نيابة عن املدير العام للفاو السيد خوسيه غرازيانو دا سيلفا .وقد أشار السيد  Rojas-Brialesإىل األدوار االقتصادية
واإليكولوجية الكثرية اليت تؤديها الغابات واملناطق املشجرة األخرى ،مشدداً على األهمية اجلوهرية اليت تضطلع بها
املوارد الوراثية احلرجية باعتبارها قاعدة لتطور أنواع األشجار ،وسبي ًال للتكيف مع التغيريات يف املستقبل ،مبا يف ذلك
تغري املناخ .وقد أشار ،متأمالً يف العمل الذي قامت به الفاو لعقود طويلة يف جمال التنوع البيولوجي للغابات ،إىل أنّ
تكامل هذا العمل مع برنامج العمل املتعدد السنوات الذي أجنزته اهليئة قد ساعد على تركيز مساهمات إدارة الغابات
اليت تصب يف عمل الفاو يف جمال املوارد الوراثية.

1

http://www.fao.org/forestry/fgr/80316/en/
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 -4وقد أعرب السيد  Rojas-Brialesعن رأيه القائل بأن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل قد تشكل
قاعدة للرصد ،على األجل الطويل ،للموارد الوراثية احلرجية ،ولتنفيذ الربامج الضرورية إلدارتها .وقد شكر البلدان
على اجلهود اليت بذلتها إلعداد التقارير القطرية ،وأشار إىل أنّ إعداد التقرير قد متيز بالتعاون املمتاز مع الشركاء
األساسيني من أمثال املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،واملركز العاملي للحراجة الزراعية ،وأمانة اتفاقية التنوع
البيولوجي ،وال سيما مع املؤسسات والشبكات اإلقليمية العاملة يف جمال أحباث الغابات واملوارد الوراثية .كما أعرب
عن امتنانه للتمويل الذي وفره الربنامج العادي ،وللتمويل من خارج امليزانية الذي ساند العملية.
 -2وقد رحب السيد  ،Alexander Müllerاملدير العام املساعد من اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة
بأعضاء مجاعة العمل واملراقبني ،مشرياً إىل إقبال املشاركني الكبري .وقد شدّد السيد  Müllerعلى أنّ اإلنتاج الغذائي
يعتمد على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،مبا يف ذلك املوارد الوراثية احلرجية ،كما أنّ هذه األخرية ضرورية لضمان
األمن الغذائي والتغذية لألجيال احلالية والقادمة .كما ذكّر بأنّ اإلطار اإلسرتاتيجي اجلديد للفاو يعرتف بشكل خاص
بأهمية خدمات النظم اإليكولوجية .وأشار السيد  Müllerإىل أنّ توفري هذه اخلدمات ،مبا يف ذلك داخل النظم
اإليكولوجية للغابات ،يشمل تفاعالت مركبة بني أنواع النبات ،واحليوان ،والكائنات الدقيقة .وقد شدّد على أهمية
حتسني فهمنا لآلليات الوراثية اليت تستند إليها قدرة األنظمة اإليكولوجية على البقاء ،ومقاومة اإلجهاد اخلارجي
كذاك املرتبط بتغري املناخ .وقد أشار إىل أنّ اهليئة هي املنتدى احلكومي الدولي الوحيد الذي يعاجل مسائل متصلة
جبميع مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،وهي الالعب األساسي يف الساحة الدولية يف هذا اجملال.
 -1وقد رحبت السيدة  Linda Colletteأمينة اهليئة بأعضاء مجاعة العمل وباملراقبني ،وأشارت إىل التقدم الذي
أُحرز يف إعداد حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل .وقد شكرت البلدان على رفعها للتقارير القطرية وشجّعت تلك
اليت مل تنتهِ من وضع تقاريرها على القيام بذلك يف أقرب فرصة ممكنة .وقد أكّدت على أنّ هذه التقارير كانت ضرورية
إلعداد هذا التقييم العاملي األول املوثوق به للموارد الوراثية احلرجية ،وقد شدّدت السيدة  Colletteعلى أنّ جناح حالة
املوارد الوراثية احلرجية يف العامل قد يعتمد كذلك على املتابعة اليت ستلي نشرها .وقد سلّطت الضوء ،يف هذا السياق،
على أهمية استعراض ومراجعة مجاعة العمل مشروع األولويات اإلسرتاتيجية للعمل ،واحلاجة إىل رفع التوصيات إىل
اهليئة ،وأشارت إىل أنّ مزيداً من تطوير األهداف واملؤشرات للتنوع الوراثي للغابات ،قد يساعد اجملتمع الدولي يف
احلكم على التقدم الذي يتم إحرازه يف جمال تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة
 ،2121-2111وعلى حنو خاص إجنازات هديف أيتشي اخلامس والثالث عشر .وقد أشارت السيدة  Colletteأخريًا إىل
الفرصة املتاحة أمام مجاعة العمل الستعراض تقرير الدورة األوىل اليت عقدتها جمموعة العمل الفنية املخصصة املعنية
باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها ،ولإلعراب عن آرائها للهيئة.
 -1وقد انتخبت مجاعة العمل السيدة ( A. Lolona Ramamonjisoa Ranaivosonمدغشقر) رئيسة هلا،
والسيد ( Randy Johnsonالواليات املتحدة األمريكية) ،والسيد ( Hossein Mirzae Nadoshanمجهورية
إيران اإلسالمية) ،والسيدة ( Mari Rusanenفنلندا) ،والسيدة ( Lucrecia Santinoniاألرجنتني)،
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والسيد

Simon Saulei

 Randy Johnsonمقرراً.
-8

(بابوا غينيا اجلديدة) والسيد

Yongqi Zheng

(الصني) نواباً للرئيسة ،وقد انتُخب السيد

وقد اعتمدت مجاعة العمل جدول األعمال كما جاء يف املرفق ألف.

ثالثاً -حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل
-9

نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة إعداد حالة املوارد الوراثية احلرجية يف

العامل.2

 -11وشكرت مجاعة العمل األمانة على العرض الوايف واملفصل ،بشأن إعداد حالة املوارد الوراثية احلرجية يف
العامل ،وعلى نتائجها األساسية .3وقد أعربت عن تقديرها لدعم الفاو للبلدان يف إعداد التقارير القطرية ،وهنّأت األمانة
على اجلهود اليت بذلتها يف معاجلة املعلومات املقدمة.

 -11وقد شددت مجاعة العمل على أهمية احلصول على مشروع حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل الستعراضه
قبل شهر على األقل من انعقاد الدورة العادية الرابعة عشرة للهيئة.
 -12وقد أوصت مجاعة العمل اهليئة بالنظر يف مشروع حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل خالل دورتها
العادية الرابعة عشرة.

رابعاً -استعراض جماالت العمل ذات األولوية واخليارات املتاحة ملتابعة حالة املوارد الوراثية
احلرجية يف العامل
 -11نظرت مجاعة العمل يف وثيقة استعراض جماالت العمل ذات األولوية واخليارات املتاحة ملتابعة حالة املوارد
4
الوراثية احلرجية يف العامل.
 -14وقامت مجاعة العمل باستعراض وتنقيح مشروع األولويات اإلسرتاتيجية للعمل من أجل حفظ املوارد الوراثية
احلرجية ،واستخدامها املستدام وتنميتها 5.وترد صيغته املنقحة يف املرفق باء.

 2الوثيقة .CGRFA/WG-FGR-2/13/2
 3الوثيقة .CGRFA/WG-FGR-2/13/Inf.2
 4الوثيقة .CGRFA/WG-FGR-2/13/3
 5الوثيقة  ،CGRFA/WG-FGR-2/13/3املرفق .1
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 -12وأوصت مجاعة العمل بأن تقوم اهليئة ،يف دورتها العادية الرابعة عشرة ،بالنظر يف النسخة احملدثة ملشروع
األولويات اإلسرتاتيجية للعمل من أجل حفظ املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها.
 -11وأوصت مجاعة العمل كذلك ،على سبيل متابعة حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل ،أن تنظر اهليئة يف
وضع خطة عمل عاملية للموارد الوراثية احلرجية ،وإتباع عملية تدعى البلدان مبوجبها إىل تقديم تقارير مرحلية عن
تنفيذها بشكل دوري ،وتعطي املنظمات الدولية فرصة اإلبالغ عن أنشطتها ذات الصلة .وشددت مجاعة العمل على أن
تنفيذ خطة العمل العاملية سيتطلب تعبئة موارد مالية كافية ،يفضّل أن تكون على شكل تربعات ،لدعم البلدان النامية
بشكل خاص.

خامساً -الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية
 -11نظرت مجاعة العمل يف وثيقة الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية 6ورحبت مجاعة العمل
بالقائمة املؤقتة للمؤشرات الواردة يف الوثيقة كنقطة انطالق لتحديد املؤشرات املتعلقة باملوارد الوراثية احلرجية.
 -18وأوصت مجاعة العمل بأن تطلب اهليئة من الفاو أن تواصل العمل على القائمة املؤقتة للمؤشرات كأساس
لرصد حالة املوارد الوراثية احلرجية وحالة تنفيذ األولويات اإلسرتاتيجية واخليارات ملتابعة حالة املوارد الوراثية
احلرجية يف العامل ،مع أخذ مسألة اجلدوى يف االعتبار ،والرتكيز بشكل خاص على احلاجة إىل وضع مؤشرات لتنفيذ
األولويات اإلسرتاتيجية.

سادساً -احلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها
 -19نظرت مجاعة العمل يف وثيقة تقرير الدورة األوىل جلماعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها 7.وقد أحيطت علما بوثائق العمل املقدمة إىل مجاعة العمل تلك 8وغريها من
الوثائق املتاحة.

6
7

الوثيقة .CGRFA/WG-FGR-2/13/5
الوثيقة CGRFA/WG-FGR-2/13/4

 8السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعية ()CGRFA/WG-ABS-1/12/3؛ خيارات إرشاد البلدان ومساعدتها يف وضع تدابري تشريعية
وإدارية وسياسية ( )CGRFA/WG-ABS-1/12/4؛ الطرق املمكنة ملعاجلة احلصول على املوارد الوراثية الزراعية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
(.)CGRFA/WG-ABS-1/12/5
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 -21ورحبت مجاعة العمل بتقرير الدورة األوىل جلماعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها ،واستعرضت توصياتها ونظرت يف السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
9
اليت تتطلب حلوالً حمددة للحصول عليها وتقاسم منافعها على النحو الذي حددته مجاعة العمل.
 -21لدى استعراض السمات املميزة ،سلطت مجاعة العمل الضوء على العديد من السمات اليت تعتربها ذات صلة
قوية باملوارد الوراثية احلرجية (أكثر من القطاعات الزراعية األخرى) مبا يف ذلك ( F.1لبعض البلدان) و G.2و .G.3وقد
اعتربت مجاعة العمل أن السمات التالية ذات صلة وثيقة باملوارد الوراثية احلرجية( A.1 :فضال عن أداء دور أساسي
يف األمن الغذائي فإن املوارد الوراثية احلرجية تساهم أيضا يف كسب سبل العيش بطرق أخرى ،مبا يف ذلك كمصدر
للوقود) A.2 :و C.2و C.3و D.1و D.3و D.4و E.2و E.5و .G.1واعتربت مجاعة العمل السمات التالية أقل صلة
باملوارد الوراثية احلرجية ( B.1 :مقارنة بالقطاعات الزراعية األخرى اليت هلا صلة وثيقة بربامج التحسني الوراثي
املنهجية) و( B.2مقارنة بالقطاعات الزراعية األخرى) و( C.1ذات الصلة ببعض األقاليم اجلغرافية) و D.2و( E.1هناك
جمموعات حمددة من املستخدمني واجملهزين ولكنهم ال يشكلون بالضرورة جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة) و.F.2
واعتربت جمموعة العمل السمتني  E.3و E.4غري مهمتني.
 -22صرّحت مجاعة العمل بأن واليتها تتخطى نطاق املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وأوصت اهليئة بأن تعاجل
هذه املسألة بالنسبة إىل عملها املتعلق باحلصول على تلك املوارد وتقاسم منافعها.

سابعاً -البيانات اخلتامية
 -21وشكر ممثل عن اجلماعة اإلقليمية األوروبية املندوبني على النقاشات املثمرة ،كما شكر الرئيس على بيئة العمل
الودودة والفاعلة اليت ولّدها.
 -24وباسم السيد  Rojas Brialesوالفاو ككل ،هنّأ السيد إدواردو منصور  ،Eduardo Mansurمدير شعبة تقييم
الغابات وإدارتها وصونها ،مجاعة العمل واملراقبني على النجاح الذي حقّقه االجتماع .وأعاد السيد منصور التأكيد على
التعليقات السابقة اليت أبداها السيد  Müllerباإلشارة إىل عدد املشاركني الكبري .وأعرب أيض َا عن تقديره للطريقة البنّاءة
والفعالة اليت سارت بها النقاشات .وشدّد على أهمية نتائج االجتماع كقاعدةٍ لوضع نهج أكثر توافقية ونشاطاً إزاء
االستخدام املستدام للموارد الوراثية احلرجية وتنميتها .كذلك ،شكر السيد منصور الرئيس وهنّأه على القيادة املمتازة
اليت أبداها ،واملقرّر على تفانيه وعمله الدءوب ،ومجيع املشاركني وموظّفي الدعم على مساهماتهم يف النجاح الذي
خلص إليه االجتماع.

9
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 -22وقد هنّأت السيدة  Colletteمجاعة العمل على مناقشاتها املنتجة وعملها الدءوب ،وأشارت إىل أن مجاعة
العمل قدّمت توصيات هامة لعمل اهليئة .وشكرت مجاعة العمل على الطريقة اجلماعية اليت اتّبعتها يف استعراض
مشروع أولويات العمل اإلسرتاتيجية ،وتوصياتها املتصلة بالعمل املستقبلي حول املؤشرات ،وملا وفّرته من آراء بشأن
السمات املميزة للموارد الوراثية احلرجية يف ما خيصّ احلصول على هذه املوارد وتقاسم منافعها .وأشارت إىل مسؤولية
منظمة الفاو يف إجناز حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل .وشكرت السيدة  Colletteحكومات أملانيا ،وإيطاليا،
والنرويج ،وإسبانيا ،والسويد ،وتركيا على دعمها املالي لنشاطات مجاعة العمل .وشكرت األمانة وكلّ موظفي الدعم.
وأخرياً ،توجّهت بالشكر إىل الرئيسة على توجيهها املمتاز ،ونائب الرئيس السيد  Zhengعلى موافقته ترأس جزء من
االجتماع ،واملقرر على مشاركته الناشطة.
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املرفق ألف
مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية
الدورة الثانية
روما 32-32 ،يناير/كانون الثاني 3102

جدول األعمال

-1

انتخاب الرئيس ،ونائب (نوّاب) الرئيس ،واملقرّر

-2

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

-1

حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

-4

استعراض جماالت العمل ذات األولوية واخليارات املتاحة ملتابعة حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

-2

الغايات واملؤشرات للموارد الوراثية احلرجية

-1

احلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها

-1

أي أعمال أخرى

-8

اعتماد التقرير ورفع التوصيات للهيئة
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املرفق باء

مشروع األولويات اإلسرتاتيجية للعمل من أجل صون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها
املستدام وتنميتها
املقدمة
 -1تُغطّي الغابات حنو  11يف املائة من جمموع سطح األرض يف العامل 91 ،يف املائة منها غابات طبيعية و 1يف املائة
منها فقط مزروعة .وتتفاوت تقديرات عدد أنواع األشجار ما بني  81 111إىل  111 111نوع .ومافتئت النُظم
اإليكولوجية احلرجية تُشكل املالذات الضرورية للتنوع البيولوجي ،كما أن  12يف املائة من أراضي الغابات يف العامل
مُخصصة بالدرجة األولي حلفظ التنوع البيولوجي .ويوجد  14مليون نسمة تقريباً يف مجيع أحناء العامل يعملون بصفة
رمسية يف قطاع الغابات .ويعتمد عدد أكرب من ذلك على الغابات واملنتجات احلرجية مباشرة لكسب سُبل معيشتهم.
ففي البلدان النامية ،تُمثل أنواع الوقود اخلشبية املصدر املُهيمن للطاقة ألكثر من  2مليار نسمة من الفقراء .ويف أفريقيا،
تُستخدم نسبة تزيد على  91يف املائة من األخشاب املقطوعة يف توليد الطاقة .وليس اخلشب هو وحده املورد الذي يؤخذ
من الغابات .فهناك حوالي  81يف املائة من السكان ،يف البلدان النامية ،يستخدمون املنتجات احلرجية غري اخلشبية
لسد احتياجاتهم يف جمالي الصحة والتغذية وللحصول على دخل منها.
 -2إن مساهمة الغابات واألشجار يف التصدي للتحديات احلالية واملستقبلية اخلاصة باألمن الغذائي ،وختفيف حدة
الفقر واالستدامة البيئية تعتمد على مدى توافر التنوع الثرى بني أنواع األشجار ،وداخل تلك األنواع .فالتنوع الوراثي
ضروري لكفالة إمكانية بقاء أشجار الغابات على قيد احلياة ،وتكيفها وتطورها يف ظل ظروف بيئية متغرية .وحيافظ هذا
التنوع الوراثي أيضاً على حيوية الغابات ،كما يوفر املقاومة لضروب الكرب مثل اآلفات واألمراض .ومثة حاجة
باإلضافة إىل ذلك ،إىل التنوع الوراثي لربامج االنتقاء االصطناعي وتربية األنواع وتدجينها من أجل تطوير سالالت
مُتكيفة ،أو لتعزيز صفات مُفيدة .ويف الكثري من البلدان ،سوف تتأثر آفاق التنمية املستدامة يف املناطق الريفية تأثراً كبريًا
حبالة التنوع داخل النُظم اإليكولوجية احلرجية ويف األنواع.
 -1وحتتاج اجلهود الرامية إىل اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احلرجية على املستويني الدولي والوطين إىل االعتماد
على معلومات خط أساس متينة ومتماسكة .والتقارير القطرية بشأن حالة املوارد الوراثية احلرجية اليت تُوضع بناءً على
اخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة هي املصدر الرئيسي ملعلومات مقارنة .كما تُشكل أيضاً األساس لتحديد
جماالت األولوية الختاذ التدابري بشأن املوارد الوراثية احلرجية.
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األولويات اإلسرتاتيجية الختاذ التدابري
 -4إن صونْ املوارد الوراثية احلرجية هلو أمرٌ حيوي ،حيث أنها موارد فريدة ال ميكن لغريها أن يقوم مقامها يف
مُستقبل .وقد سَّلمت منظمة األغذية والزراعة بأهميتها على مدى عقود عديدة .فقد أقّر مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف
 1911بالفعل بأن التنوع الوراثي احلرجي كان يُعاني من الفقدان املضطرد ،وطلب إنشاء فريق خرباء معين باملوارد
الوراثية احلرجية (فريق اخلرباء املعين باملوارد الوراثية احلرجية) ،للمساعدة يف ختطيط وتنسيق جهود منظمة األغذية
والزراعة الرامية إىل إدارة املوارد الوراثية ألشجار الغابات.
 -2وتُمثل أنشطة منظمة األغذية والزراعة بشأن املوارد الوراثية احلرجية جزءاً ال يتجزأ من برنامج احلراجة لدى
منظمة األغذية والزراعة ،كما تُسهم يف مكونات الربنامج األخرى ،مثل تقييم املوارد احلرجية يف العامل ،والربامج
احلرجية الوطنية ،واإلدارة احلرجية املستدامة ،وتربية األشجار وتنمية الزرع ،وإدارة املناطق احملمية .ولقد ظل فريق
اخلرباء املعين باملوارد الوراثية احلرجية يوجه عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن املوارد الوراثية احلرجية ،ويف إعداد
التقارير عن التقدم املُحرز الذي قدم إىل جلنة الغابات لعدة عقود من الزمن.

طبيعة الوثيقة
 -1إن األولويات اإلسرتاتيجية املذكورة أدناه طوعية وغري ملزمة وينبغي عدم تفسريها أو تنفيذها يف تناقض مع
التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية القائمة حيثما ينطبق ذلك.
 -1تشكل األولويات اإلسرتاتيجية وثيقة متجددة ميكن حتديثها أيضا مبا يتماشى مع نوع املتابعة الذي قد تقرره
اهليئة.
 -8قد ختتلف األولوية النسبية لكل أولوية إسرتاتيجية واإلجراءات املرتبطة بها كثريا باختالف البلدان واألقاليم .وقد
يتوقف الوزن النسيب املطبق على املوارد الوراثية نفسها ،والبيئة الطبيعية أو نظم اإلنتاج املعنية ،والقدرات اإلدارية
احلالية ،واملوارد املالية والسياسات اجلارية إلدارة املوارد الوراثية احلرجية.
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السند املنطقي لألولويات اإلسرتاتيجية للعمل من أجل صون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها
املستدام وتنميتها
السمات الرئيسية للموارد الوراثية احلرجية
إن مُعظم أنواع األشجار احلرجية برّية ،جترى إدارتها داخل نُظم إيكولوجية طبيعية ،أو أنها يف مرحلة
-9
بدائية جداً من االنتقاء أو التدجني مقارن ًة باحملاصيل الزراعية.10
 -11وعادة ما تكون األشجار احلرجية من األنواع املُعمِرة ،ومن الكائنات ذات التزاوج املتباين املرتفع ،واليت
طورت آليات طبيعية للحفاظ على مستوي مرتفع من التنوع داخل النوع الواحد ،مثل ارتفاع معدل اإلخصاب اخلَلْطي،
وانتشار حبوب اللقاح والبذور عرب مناطق واسعة .فهذه اآلليات جمتمعة مع البيئات األصلية اليت تكون متنوعة يف غالب
األحيان من حيث الزمن واملكان ،قد أسهمت يف تطور أنواع شجرية حرجية لتصبح بذلك بعضاً من أكثر الكائنات األكثر
تنوعاً وراثياً على األرض .11إن الصون داخل املوقع الذي يسمح بالصون الدينامي للتنوع وللعمليات الوراثية هو النهج
املُفضل بالنسبة لألنواع احلرجية ،بينما الصون خارج املوقع فيُستخدم يف الغالب األعم لتدجني األنواع النباتية.
 -11ولألشجار وظائف متعددة؛ فهي تُقدم العديد من النواتج واخلدمات ،إذْ يَستخدم
العامل النامي نواتج حرجية غري خشبية وذلك ألغراض الصحة ،والتغذية والدخل.

81

يف املائة من السكان يف

 -12ومن الصعب قياس حجم قيمة املزايا املُستمدة من املوارد الوراثية احلرجية لعدة أسباب .فبغض النظر عن
األخشاب املقطوعة ،يتم مجع معظم النواتج احلرجية من أجل االستهالك احمللي ،أو لألغراض التجارية وذلك بدون
رصد وتوثيق وطنيني سليمني .وهذا هو احلال بصفة خاصة لدى البلدان النامية.
 -11إن املوارد الوراثية احلرجية غري مُستغلة بالقدر الكايف ،وهي ال تلقى التقدير السليم لقيمتها وذلك من حيث
مساهمتها احلالية أو احملتملة يف األمن الغذائي واالستدامة البيئية.
 -14إن املعارف املتعلقة باملوارد الوراثية احلرجية تكون مبعثرة يف العادة ،بل تقوم خمتلف املؤسسات باحلد من
تداوهلا وذلك يف تقارير غري منشورة ،مع فرص حمدودة للوصول إليها لدى معظم البلدان .إن املعلومات األساسية مثل
قوائم املراجعة اخلاصة باألنواع القطرية ،وخرائط توزيع األنواع وكتالوجات مواد اإلنسال احلرجي ،غري متوافرة.

10

National Academic Press (1991). Managing global genetic resources, Forest Trees. Pp 229

 11منظمة األغذية والزراعة ،برنامج الغابات يف خدمة تنمية اجملتمع احمللي ،املعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية . 2114 .إدارة وصون املوارد
الوراثية احلرجية .اجمللد  :1نظره عامة ،ومفاهيم وبعض النُهج املنهجيّة .املعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية ،روما ،إيطاليا .صفحة .111
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 -12إن عدد أنواع األشجار احلرجية املعروفة يتجاوز
حالي ًا الختبار وحتسني األنواع احلرجية تُركز على حنو  421نوعاً.

81 111

نوع ،غري أن اجلهود اليت تبذهلا البلدان األعضاء
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أهداف األولويات اإلسرتاتيجية الختاذ التدابري
إن األهداف الرئيسية لألولويات اإلسرتاتيجية الختاذ التدابري هي:




















تعزيز فهم وإدراك املوارد الوراثية احلرجية؛
تعزيز االستخدام واإلدارة املستداميْن للموارد الوراثية احلرجية؛
تطوير وتعزيز برامج صون املوارد الوراثية احلرجية داخل املوقع وخارج املوقع ،من خالل التعاون على
املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية؛
تشجيع الوصول إىل املعلومات وتقامسها بشأن املوارد الوراثية احلرجية على املستويني اإلقليمي
والوطين؛
وضع وتعزيز الربامج الوطنية لزيادة التعاون اإلقليمي والدولي ،مبا يف ذلك يف جمال البحث ،والتعليم
والتدريب على االستخدام واإلدارة املستداميْن للموارد الوراثية احلرجية ،وللنهوض بالطاقات املؤسسية؛
مساعدة البلدان ،حسبما يتناسب ،إلدراج احتياجات إدارة وصون املوارد الوراثية احلرجية يف إطار
السياسات الوطنية األوسع ،والربامج ،وأُطر العمل على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية؛
تشجيع تقدير املعارف التقليدية ذات الصلة باملوارد الوراثية احلرجية ،واإلبداعات واملمارسات،
والتقاسم املُنصف للمنافع الناجتة عن استخدامها ،واإلقرار بأدوارها ،وحيثما يتناسب ،وضع سياسات
فعالة وسْن تشريعات تُعنى بهذه املسائل؛
تشجيع الوصول الكايف إىل مواد التكاثر احلرجية اجليدة واستخدامها ،لدعم برامج البحث والتطوير
على املستويني الوطين واإلقليمي؛
تشجيع النظام اإليكولوجي والنُهج اإليكولوجية اإلقليمية كوسائل كفوءة لتشجيع االستخدام واإلدارة
املُستداميْن للموارد الوراثية احلرجية؛
مساعدة البلدان واملؤسسات املسؤولة عن إدارة املوارد الوراثية احلرجية يف إنشاء ،وتنفيذ واستعراض
منتظم لألولويات الوطنية ملصلحة االستخدام واإلدارة املستداميْن للموارد الوراثية احلرجية؛ و
تعزيز الربامج الوطنية ،واالرتقاء بالطاقات املؤسسية  -وبصفة خاصة ،لدى البلدان النامية والبلدان
اليت متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال  -ووضع برامج إقليمية ودولية ذات صلة .وينبغي ملثل هذه الربامج
أن تشتمل على التعليم ،والبحث والتدريب وذلك من أجل التعامل مع التوصيف واحلصر والرصد
والصوْن والتطوير واالستخدام املستدام للموارد الوراثية احلرجية.

 -11تستند األولويات اإلسرتاتيجية الختاذ التدابري على افرتاض أن للبلدان حقوقاً سيادية على مواردها الطبيعية،
مبا يف ذلك املوارد الوراثية احلرجية ،وأن قيام تعاون دولي كبري أمرٌ ضروري إلدارة املوارد الوراثية احلرجية .ويف هذا
السياق ،مت تطوير األولويات اإلسرتاتيجية الختاذ التدابري على أساس املبادئ التالية:
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إن التنوع الوراثي هو الركيزة الرئيسية لالستقرار البيولوجي؛ فهو يساعد األنواع على التكيف مع
البيئات املتغرية ،مبا يف ذلك تأثريات التغري املناخي واألمراض الناشئة .وهو أساس االختيار احلالي
واملستقبلي وبرامج الرتبية .وباإلضافة إىل مساهماتها الفريدة يف االستدامة البيئية للموارد الوراثية
احلرجية؛ فإنها تُشكل مصدر غذائي مباشر لبين البشر وللحيوانات ،حتى يف األوقات اليت تفشل فيها
احملاصيل احلولية.
جرد املخزونات ،والتوصيف والرصد هي أمور ضرورية لتوليد املعارف الالزمة للفهم السليم لالجتاهات
اليت تعرتى حالة املوارد الوراثية احلرجية ،وللمساعدة يف اختاذ القرارات املناسبة يف إدارة واستخدام
املوارد الوراثية احلرجية بصورة مستدامة.
إن احلفظ داخل املوقع الطبيعي هو أوسع ممارسات الصون انتشاراً ،حيث أن معظم األنواع احلرجية
تنمو برّياً وال يتم تدجينُها .ويسمح احلفظ كذلك لألنواع أن تواصل تعرضُها للعمليات التطورية.
تعتمد اإلدارة الفعالة للموارد الوراثية احلرجية ،على مجيع املستويات ،على إدراج مجيع أصحاب
املصلحة ذوى الصلة ،وعلى مشاركتهم الطوعية .كما أن العمليات التشاركية املناسبة ،اليت تكفُل
حتقيق مصاحل خمتلف أصحاب املصلحة هي عمليات حمرتمة ومتوازنة ،بل والزمة.
إن تعزيز اجلهود من أجل تطوير شراكات مؤسسية داخل البلدان وفيما بينها هلو أمرٌ ضروري ،نظراً
ألن توزيعات األنواع وحدود النظم اإليكولوجية ال حترتم احلدود القطرية .لذلك يلزم قيام شراكات
وتعاون قوى على خمتلف املستويات من أجل زيادة الوعي وتطوير القواعد والنُظم الوطنية والدولية
املناسبة ،وكذلك أدوات السياسات اليت تؤدى إىل الربامج التقنية والعلمية السليمة على املستويات
الوطنية واإلقليمية والعاملية.

 -11إن حشد املوارد حبيث تسمح بالتنفيذ الكايف ويف الوقت املناسب لألولويات اإلسرتاتيجية ليحتاج إىل إيالء
االهتمام الواجب وبذل اجلهود على مجيع املستويات ،مبا يف ذلك التنسيق مع خمتلف املبادرات اجلارية حالياً داخل
البلدان ،وإقليمي ًا وعاملي ًا (االتفاقية املعنية بالتنوع البيولوجي ،ومرفق البيئة العاملي ،وما إىل ذلك).

شكل وتنظيم األولويات اإلسرتاتيجية الختاذ التدابري
 -18إن األولويات اإلسرتاتيجية الختاذ التدابري تكون مرتابطة ارتباط ًا وثيقاً غالباً كما تكون متشابكة أيضاً .فالكثري من
التدابري املتوقعة تتصل بأكثر من أولوية واحدة يف أربعة جماالت لألولويات:
()1
()2
()1
()4

زيادة توافر املعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية والوصول إليها
صوْن املوارد الوراثية احلرجية (داخل املوقع وخارج املوقع)
االستخدام املستدام والتطوير وإدارة املوارد الوراثية احلرجية
السياسات ،واملؤسسات وبناء القدرات.
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األولويات اإلسرتاتيجية الختاذ التدابري
جمال األولوية  : 0زيادة توافر املعلومات بشأن املوارد الوراثية احلرجية والوصول إليها

املقدمة
من املسلم به أن البيانات الدقيقة بشأن حالة الغابات واالجتاهات احلرجية ذات أهمية كربى بالنسبة لإلدارة الكفوءة
للموارد الوراثية احلرجية .ومع ذلك ،فإن املعلومات املتوافرة حالياً ذات الصلة بالغابات تتعلق بدرجة كبرية باملوارد
احلرجية بصفة عامة بدالً من أن تتعلق بالتنوع احلرجي والتنوع يف أنواع األشجار .إن توافر املعلومات احملددة بشأن
احلالة واالجتاهات يف املوارد الوراثية احلرجية غري كافٍ اليوم ،وذلك على الرغم من إجناز بعض التقدم على املستويني
الوطين وشبه اإلقليمي أثناء العقد املاضي.
وتفيد التقارير بأن توافر املعلومات اجليدة واملُحدّثة وإمكانية الوصول إليها بشأن املوارد الوراثية احلرجية تتسم بالشُح
يف الكثري من البلدان .وتُربز معظم التقارير القطرية احلاجة إىل زيادة الوعي بني مُتخذي القرارات واجلمهور العام بشأن
أهمية املوارد الوراثية احلرجية واألدوار اليت تلعبها يف تلبية االحتياجات اإلمنائية احلالية واملستقبلية .إن نقص
املعلومات حيدُ من قدرة البلدان واجملتمع الدولي على إدماج إدارة املوارد الوراثية احلرجية يف السياسات املتشعبة.
وتشمل فجوات املعلومات ذات الصلة باملوارد الوراثية احلرجية اآلتي:







عدم وجود قائمة مراجعة مُحدّثة لألنواع يف العديد من البلدان؛
عدم وجود صورة عاملية دقيقة عن حالة املوارد الوراثية احلرجية واجتاهاتها؛
عدم وجود تقدير شامل للقدرات الوطنية والدولية على إدارة املوارد الوراثية واحلرجية؛
عدم وجود منهجية مقبولة للربط املباشر بني املعلومات العامة بشأن التغريات اليت حتدث يف
الغابات وبني تأثرياتها على التنوع البيولوجي ،وعلى األنواع( ،مصادرها) ،وعشائرها وتنوعها
الوراثي.
عدم توافر معرفة حول خصوصيات إعادة اإلنتاج ،والتطوير ألنواع الغابات اليت تسمح بالصون خارج
املوقع ،واإلنتاج الفعال للشتالت ،وغرس ،وتطوير هذه األنواع خارج موائلها الطبيعية.

وتؤدى حاالت النقص هذه إىل تعقيد الرصد العاملي حلالة والجتاهات املوارد الوراثية احلرجية كما حتد من القدرة على
اختاذ القرارات الفعالة والتدابري على املستويني الوطين والدولي.
وهناك عالقة مهمة ،يف الكثري من البلدان ،بني استخدام وإدارة املوارد الوراثية احلرجية وبني املعارف التقليدية .وهذه
املعارف القيمة تدعُم سُبل املعيشة لدى السكان األصليني ،واجملتمعات احمللية يف الكثري من البلدان النامية ،بينما
تُشكل أصوالً عظيمة للتطور الصناعي والتجاري يف القطاعات مثل الصيدلة ،واألغذية ،ومبيدات اآلفات األحيائية.
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وينبغي للسياسات املتعلقة بإدارة معلومات املوارد الوراثية احلرجية أن تضع هذه األدوار املهمة يف اعتبارها .وتتعرض
املعارف التقليدية للتهديدات نتيجة لتدهور املوارد الوراثية احلرجية ونتيجة للتغريات اليت تعرتي استخدام األراضي
واملمارسات االجتماعية والثقافية.

الغاية يف املدى الطويل
زيادة توافر فرص الوصول إىل املعارف واملعلومات املتعلقة باألنواع وتنوعها الوراثي ،وبالنظم اإليكولوجية احلرجية
واملعارف التقليدية ذات الصلة لتيسري ،ولتمكني صنع القرارات بشأن االستخدام واإلدارة املستداميْن للموارد الوراثية
احلرجية ولزيادة مساهمتها يف حل املشكالت العاملية اخلطرية مثل نقص األغذية ،وتدهور األرض واملياه ،وتأثريات
التغري املناخي وازدياد الطلب على خمتلف النواتج واخلدمات احلرجية.
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املستوى الوطين
األولوية اإلسرتاتيجية 0

إنشاء وتعزيز نظام وطين لتقدير وتوصيف ورصد املوارد الوراثية احلرجية:
السند املنطقي :إن املعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية غري كافية يف العديد من
البلدان .كما أن عمليات اجلرد احلرجية الوطنية ال تشمل عادة البارامرتات الالزمة
لتخطيط اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احلرجية .ومثة حاجة إىل وجود معلومات
خط األساس بشأن حالة واجتاهات وخصائص املوارد الوراثية احلرجية من أجل
السماح بإجراء تعريف واستعراض عادى ألولويات االستخدام والصون املستدامني،
وكذلك لتطوير برامج لتدجني األشجار وحتسينها.
اإلجراء :التشجيع على حصر األنواع وتوصيفها .والتشجيع على عمل خرائط لتوزيع
األولويات أو عشائر األنواع املهمة .وتعزيز قدرات املستنبتات الوطنية واملسح النباتي
لدعم تطوير املعارف بشأن األنواع احلرجية.
وضع معايري تقنية ،وبروتوكوالت ونُظم توثيق لتقدير ورصد حالة إدارة املوارد
الوراثية واحلرجية .وتعزيز ودعم تطوير قوائم مراجعة وطنية وإقليمية لألنواع وآليات
لتحديثها بصورة منتظمة.
تطوير شبكات للمصارف اجلينية احلرجية ،ووحدات معلومات وقواعد بيانات،
وحتسني إدارة املعلومات وتقاسُمها على املستوي الوطين والدولي.

األولوية اإلسرتاتيجية 3

تطوير نُظم وطنية ،وشبه وطنية ،لتقدير وإدارة املعارف التقليدية بشأن املوارد
الوراثية احلرجية
السند املنطقي :ميكن للمعارف التقليدية أن تُسهم مساهمة مهمة يف التنمية املستدامة
عن طريق ممارسات مثل الصون احمللي واالستخدام املستدام للنباتات ،وميكن أن تُسهم
يف اجلهود الرامية إىل حل املشاكل اخلطرية العاملية مثل تغري املناخ ،والتصحر وتدهور
األرض واملياه .لذلك فإن مثة حاجة للحفاظ على املعارف التقليدية بشأن املوارد الوراثية
احلرجية عن طريق إجراء التقديرات الوطنية وحتسني التوثيق.
اإلجراء :تشجيع التقديرات على املستوي القطري وتوثيق املعارف التقليدية ذات
الصلة باستخدام وإدارة املوارد الوراثية احلرجية من جانب اجملتمعات احمللية.
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وضع آلية وقواعد بيانات وطنية وشبه وطنية لتسجيل املعارف التقليدية من أجل صون
املوارد الوراثية احلرجية ومحايتها وتعزيزها
القيام ،عند االقتضاء ،بإعداد التوجيهات بشأن تسجيل املعارف التقليدية للموارد
الوراثية احلرجية ،واحلصول عليها ،وختزينها ،واستخدامها على املستويات الوطنية،
وشبه الوطنية ،واحمللية مع املشاركة الفعالة للسكان األصليني ،واجملتمعات احمللية،
مع األخذ بعني االعتبار املبادرات املماثلة مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي.
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املستوى الدولي
األولوية اإلسرتاتيجية 2

تطوير معايري وبروتوكوالت تقنية دولية لقوائم حصر املوارد الوراثية احلرجية،
وتوصيف ورصد االجتاهات واملخاطر.
السند املنطقي :إن مؤشرات سليمة علمياً وواقعية وذات أهمية سياساتية لتعريف خط
األساس ،ورصد حالة واجتاهات املوارد الوراثية احلرجية وإدارتها شيء مُفتقدٌ على
املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية .وهناك حاجة إىل تطوير واستخدام طُرق معيارية
وبروتوكوالت إلجراء عمليات احلصر ،والتوصيف والرصد .وهناك حاجة أيضاً إىل زيادة
تنسيق البحث بشأن حتديد ووضع خرائط ،وتوصيف عشائر األنواع وحتسني تأثري
نتائج سياسات إدارة املوارد الوراثية احلرجية.
اإلجراء :وضع معايري ومؤشرات عاملية لتقدير حالة واجتاهات املوارد الوراثية
احلرجية داخل عمليات احلصر احلرجية وغريها من الربامج ذات الصلة بالغابات.
تطوير بروتوكوالت للتقدير التشاركي ورصد املوارد الوراثية احلرجية.

األولوية اإلسرتاتيجية 4

النهوض بإنشاء نُظم معلومات (قواعد بيانات) للموارد الوراثية احلرجية وتعزيزها
لتشمل املعارف العلمية والتقليدية املتاحة بشأن استخدامات ،وتوزيع ،وموائل،
وبيولوجيا التنوع اجليين لألنواع وعشائر األنواع.
السند املنطقي :توفر حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل أول نظرة شاملة عاملية
على تنوع ،وحالة واجتاهات املوارد الوراثية احلرجية ،والقدرات الوطنية واإلقليمية
والعاملية على إدارة هذه املوارد .وتُشري الكثري من التقارير القطرية إىل وجود ثُُغرات
مهمة يف املعارف املتعلقة باملوارد الوراثية احلرجية كما تُشري إىل أن املعلومات على
املستوي القطري مبعثرة ويصعب احلصول عليها .وباإلضافة إىل ذلك ،تُعانى الربامج
البحثية من عدم توافر الدعم املالي الكايف وخاصة البلدان النامية .ولذلك فإن مثة حاجة
مُلحة لتحسني سُبل احلصول على املعلومات بشأن املوارد الوراثية احلرجية بالنسبة
جلميع أصحاب املصلحة ،والقيام يف نفس الوقت أيضاً بتطوير قاعدة املعارف الالزمة
لالستخدام واإلدارة املستداميْن للموارد الوراثية احلرجية .وهناك حاجة أيضاً لتحسني
الدعم املالي الذي تقدمه البلدان لألنشطة البحثية.
اإلجراء :حتسني سُبل الوصول إىل املعلومات من جانب البلدان النامية ،وتعزيز إدارة
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املعلومات وآليات تقاسم املعلومات على املستوى الوطين والعاملي.
النهوض بإنشاء وتغذية قواعد البيانات اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية على
املستوى ،احمللي ،وشبه الوطين ،الوطين واإلقليمي والعاملي.
حتسني سُبل الوصول إىل املعلومات بشأن األنواع احلرجية بالنسبة للكثري من أصحاب
املصلحة ،مبا يف ذلك ،السكان األصليني ،واجملتمعات احمللية.
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جمال األولوية  :3صوْن املوارد الوراثية احلرجية يف املوقع وخارج املوقع
إن تطوير إسرتاتيجية صون عاملية للموارد الوراثية احلرجية إمنا يستند إىل احلاجة إىل احلفاظ على التنوع البيولوجي
التكيفي واحليادي لتنوع األشجار احلرجية واألشجار القصرية الالجذعية .وميكن حتقيق هذه الغاية عن طرق الصون
داخل املوقع عرب نطاقات توزيع األنواع الشجرية.
وينبغي للتعاون اإلقليمي عن طريق شبكات األنواع أو الشبكات املواضيعية أن يلعب دوراً هامّاً يف تنفيذ هذه
اإلسرتاتيجية ورصد التقدم املُحرز .وينبغي أن يهدف هذا التعاون إىل تيسري استخدام نهج النظام اإليكولوجي ،وأن
يُشجع تعميق الوعي بدرجة أكرب بشأن إدارة خمتلف أنواع األشجار احلرجية وغريها (اجلدول  )1وخمتلف مستويات
الصون اجليين.
اجلدول  :1إدارة األنواع الرئيسية للموارد احلرجية والشجرية
الغابات املتجددة طبيعياً

الغابات املغروسة
شبه الطبيعية
جتدد طبيعي املكون
مبساعدة اإلنسان املزروع

املزارع
مُنتِجَة

االبتدائية

الطبيعية
املُعدلة

غابات األنواع
األصلية واليت
ال توجد فيها
إشارات مرئية
واضحة تدل
على وجود
أنشطة بشرية
وحيث
العمليات
اإليكولوجية
مل حيدث هلا
اختالل بشكل
مباشر بسبب
البشر.

ممارسات الزراعة الغابات غابات
غابات
أُدخلت
املختلطة بالغابات ذات
األنواع
إليها أنواع
الغابات األنواع
يف
املتجددة
الطبيعية بواسطة األصلية أصلية و/أو
طبيعي ًا
اإلدارة املكثفة :اليت تُقام اليت أُقيمت
واألنواع
األصلية  إزالة احلشائش عن طريق عن طريق
الغرس أو الغرس أو
واليت ال الضارة
البذر هلدف
البذر
توجد بها  إضافة األمسدة
إشارات  ختفيف كثافة اخلاضعة رئيسي هو
إنتاج
إلدارة
األشجار
مرئية
اخلشب أو
على قطع األخشاب كثيفة.
واضحة 
السلع غري
االنتقائي
وجود
اخلشبية
أنشطة
بشرية
ملحوظة.

حِماَئِية
غابات
أُدخلت
فيها أنواع
أصلية
و/أو
أُقيمت
عن طريق
الغرس أو
البِذر
هلدف
رئيسي هو
توفري
اخلدمات

املوجودة
األشجار
خارج الغابات ،ونُظم
املختلطة
الزراعة
بالغابات
جمموعات نباتات أو
أشجار متجانسة تقل
املساحة اليت تشغلها
عن  1.2هكتار؛ كساء
شجري يف األرض
الزراعية (نُظم الزراعة
املختلطة بالغابات،
املنازل،
حدائق
والبساتني)؛ واألشجار
يف البيئات احلضرية
واملبعثرة على طول
الطُرق ويف األراضي
املخططة واملُجملّة
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املناطق احملمية وهي تُنشأ وتُنظم وتُدار لتحقيق أهداف الصون يف سياق الضغوط املتزايدة اليت ميثلها حصاد املوارد
احلرجية وحتويل الغابات إىل أنواع أخرى من استخدامات األرض ،وهي ختدم يف الغالب األعم كمالذات لألنواع غري
القادرة على البقاء يف األراضي املُجملّة واملخططة اليت ختضع إلدارة كثيفة .لذلك فإنه ينبغي للربامج الوطنية املعنية
باالستخدام املستدام وإدارة املوارد الوراثية احلرجية أن تُراعي األدوار املهمة اليت تضطلع بها املناطق احملمية ،على
الرغم من أن معظمها قد يكون قد مت تصميمه أصالً ألغراض مثل محاية احلياة الربية (ومعظمها من احليوانات)،
وللرتفيه ولتقديم خدمات خمتلفة من خدمات النظام اإليكولوجي.
واملناطق احملمية مناسبة حلفظ التجمعات الشجرية احلرجية الصاحلة للحياة من خمتلف األنواع ومن عينات متثيلية
لنُظم إيكولوجية ،وكذلك للحفاظ على اخلدمات احليوية للنظام اإليكولوجي.
وقد تكون احلدود اهلامشية و/أو حدود النطاق 12لتجمعات األنواع الشجرية هي املفتاح إىل توفري التكيف مع أكثر
احلاالت البيئية شدة واجلديدة اليت يتوقع هلا أن تَحدُثْ نتيجةً للتغري املناخي السريع .ومن الضروري فهم ديناميات
جتمعات األنواع احلرجية اهلامشية وذلك عن طريق إجراء الفحوص الكافية للتنوع اجليين التكيفي الذي يظهر يف
اخلصائص الكمية .يضاف إىل ذلك أن الصون يف سياق التغري املناخي احلالي حيتاج إىل إجراء تقديرات دقيقة لألوضاع
اخلاصة بالظروف البيئية املستقبلية القاسية إىل أبعد احلدود (حدي النطاق) .وحتتاج منذجة ديناميات توزيع األنواع إىل
مراعاة التغريات اليت تعرتي مناطق توزع األنواع والتغريات األخرى اليت تعرتي النُظراء املرتبطني بيئياً بها (كاللواقح
مثالً) وكذلك التأثريات احملتملة للتفاعالت اليت حتدث مع نباتات أو أنواع حيوانات أخرى.
حيتاج األمر إىل تدابري صونْ كافية داخل املوقع للحفاظ على ظروف النمو الطبيعية لألنواع الشجرية من أجل دراسة
عملياتها التطورية وتكيفها مع التغريات وفهمها بطريقة أفضل .وسوف تكون املعلومات املأخوذة من أنشطة الصونْ
داخل املوقع ضرورية بالنسبة للتجمعات اهلامشية و /أو النطاقية لتقديم اخليارات للتكيف مع التغري املناخي.
وتُعرَّف إدارة املوارد الوراثية احلرجية داخل املزرعة ،مبا يف ذلك نُظم الزراعة املختلطة بالغابات ،بأنها أحد أنواع
استخدام األرض املهمة اليت تُسهم بقدر كبري يف صون املوارد الوراثية احلرجية ،داخل املوقع ،وخباصة األنواع األهلية
وشبه األهلية (املُدجنة) (مثل شبكة أراضي املراتع اليت توجد بها زراعة خمتلطة بالغابات يف غرب أفريقيا).
ومن بني األنواع الكثرية ذات األولوية اليت مت حتديدها يف التقارير القطرية من املناطق شبه القاحلة هلي األشجار اليت
تنمو يف األراضي الزراعية ،مبا يف ذلك نُظم الزراعة املختلطة بالغابات .ومعظم هذه األنواع أنواع أصيلة قام املزارعون
لعدة قرون على إدارتها إدارة تقليدية.
ويتفاوت التنوع الشجري يف األراضي الزراعية من القليل من األنواع يف بعض البلدان إىل أكثر من  111نوع آخر يف بلدان
أخرى .وبعض هذه األنواع شبه أهلية (مُدجنة) تظهر فقط يف نُظم الزراعة املختلطة بالغابات .لذلك فإن اإلدارة املستدامة
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لنُظم الزراعة املختلطة بالغابات تكون الزمة ألجل صو ْن املوارد الوراثية لألنواع.
وبالنظر إىل العدد املهم من األنواع الشجرية املسجلة يف أحناء العامل على حنو ما ذكرنا سلفاً يف هذه الوثيقة ،يتضح أن
هناك حاجة إىل حتديد األولويات فيما بني الكثري من األنواع البديلة اليت ميكن أن تستهدفها التدابري املتخذة .وحتديد
األولويات أمرُ مُعقد بدرجة كبرية نظراً لنقص املعلومات األساسية بشأن التنوع ،وأمناط التنوع وإمكانيات الكثري من
األنواع الشجرية.
إن اهلدف العام من وضع األولويات هو مقارنة النتائج واملفاضلة بني طائفة من التدابري .وهو يعين أن بعض املناطق،
واألنواع أو املوارد الوراثية سوف تُعطَى أولوية أدني من غريها .وعندما يكون لدى أصحاب مصلحة خمتلفني أولويات
متشابهة ،عندئذٍ يصبح باإلمكان القيام بعمل تنسيقي من جانب أصحاب املصلحة أولئك .وعندما تكون أولوياتهم غري
متماثلة ،فإن العمل التنسيقي الذي حيظى بنسبة جناح أكرب يكون هو العمل املستقل واملُنسق .ومن احملتمل أن تظل
بني املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية الناشطة يف جمال التنوع البيولوجي احلرجي
والصون الوراثي خالفات كبرية تتعلق باألولويات ،من حيث قدراتها على تنفيذ خمتلف أساليب اإلدارة التقنية .ويف
احلاالت اليت توجد بها تلك االختالفات ،يكون من الضروري تشكيل حتالفات للعمل وللتشغيل يف ظل أُطر متماسكة
وعلى مستوياتٍ مالئمة.
إن االلتزام على املستوي الوطين واحمللي بأهداف وأولويات حمددة هلو شرط مُسبق لتنفيذ برامج الصون املستدامة .وقد
عملت احلكومات على ضمان ملكية واسعة لتقاريرها القطرية ،وذلك عن طريق تنظيم ورشات عمل ألصحاب املصلحة
الستعراض وتدقيق هذه التقارير .وأثناء املشاورات اإلقليمية اليت جرت يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا ،وغرب أفريقيا،
ووسط آسيا ،وآسيا ،واحمليط اهلادئ وأفريقيا الوسطي وشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي وأمريكا الالتينية ،مت حتديد
األولويات اإلقليمية للتدابري اليت ستُتخذ .وقد نُوقشت أنواع ذات أولوية إقليمية يف الكثري من احلاالت .غري أن هذه
العملية حتتاج ألن تتواصل من أجل حتديد التدابري التفصيلية لكل نوع ،ولتخصيص املسؤوليات فيما بني اجلهات
الفاعلة والشركاء على املستوى الوطين ،واإلقليمي والدولي.
الصون خارج املوقع .يف عدد متزايد من احلاالت ،مل يعد صون املوارد الوراثية احلرجية خارج املوقع ممكنا وال سيما
بسبب آثار تغري املناخ .ونتيجة لذلك ،ينبغي السرتاتيجيات الصون أن تشمل إنشاء وحدات للصون يف املوقع وخارجه.

الغاية يف املدى الطويل
احلفاظ على التنوع اجليين وضمان العمليات التطورية لألنواع احلرجية وذلك عن طريق حتسني تدابري التنفيذ والتنسيق
لصون املوارد الوراثية احلرجية ،سواء يف املوقع أو خارج املوقع ،مبا يف ذلك عن طريق التعاون والربط الشبكي
اإلقليميني.
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املستوى الوطين
األولوية اإلسرتاتيجية 2

وضع اسرتاتيجيات وطنية تتعلق بصون املوارد الوراثية احلرجية داخل املوقع
وخارجه واستخدامها املستدام.
السند املنطقي :غالبا ما تفتقر البلدان إىل السياسات والربامج املالئمة ملعاجلة
االحتياجات املتعلقة بصون املوارد الوراثية احلرجية داخل املوقع وخارجه .ونظرا
إىل العدد الكبري من أصحاب الشأن املعنيني ،من نواح عديدة ،باستخدام املوارد
الوراثية احلرجية وتنميتها وإدارتها على الصعيد الوطين ،فإنه من املفيد وضع
اسرتاتيجيات وبرامج وطنية لتوفري إطار مالئم الختاذ اإلجراءات الالزمة.
اإلجراء:
تطوير أدوات السياسة عند االقتضاء لتوفري إطار عمل وطين لالستدامة يف املوقع
وخارج املوقع لصون املوارد الوراثية احلرجية.
تنمية أو تعزيز القدرات املؤسسية فيما يتعلق بصون املوارد الوراثية احلرجية داخل
املوقع وخارجه للتمكن من تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية القائمة أو يف املستقبل لصون
املوارد الوراثية احلرجية ،مبا يف ذلك بنوك اجلينات.

األولوية اإلسرتاتيجية 6

تعزيز مساهمة الغابات األوّلية واملناطق احملمية يف صون املوارد الوراثية
احلرجية داخل املوقع.
السند املنطقي :يف ظل السياق احلالي الذي يشهد تزايد الضغوط على األراضي
احلرجية واملوارد احلرجية ،تظل الغابات األولية واملناطق احملمية مالذا بالنسبة
للموارد الوراثية احلرجية املهددة .ومثة نسبة مهمة من النباتات الربية و/أو املتوطنة
تنمو فقط يف الغابات األولية واملناطق احلرجية احملمية .وال يتم إال يف تلك الغابات
صون اهليكل الوراثي للعشائر الطبيعية .أما العمليات الطبيعية املشرتكة يف ديناميات
املوارد الوراثية احلرجية فتُقدر وتُفهم بصورة أفضل داخل الغابات الطبيعية
احملمية ،اليت تظل هي أفضل املختربات لدراسة إيكولوجيا وبيولوجيا األنواع.
لذلك فإن مساهمات الغابات األولية واملناطق احملمية يف تطوير املعارف بشأن األنواع
النباتية ويف صون املوارد الوراثية احلرجية ،حتتاج إىل التشجيع.
اإلجراء :تطوير التعاون الوثيق بني املؤسسات أو الربامج املسؤولة عن املناطق
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احلرجية احملمية وتلك املؤسسات املسؤولة عن تطوير واستخدام املوارد الوراثية
احلرجية ،مثل املراكز الوطنية لرتبية أشجار الغابات ،ومراكز بذور أشجار الغابات
واملؤسسات األخرى جلمع البالزما الوراثية والصون واليت تعمل على املستويني
الوطين أو اإلقليمي.
تشجيع وتعزيز وضع تقدير وطين للموارد الوراثية احلرجية وأنشطة الصون يف
الغابات األولية واملناطق احملمية ويف غابات الصون .مبشاركة السكان األصليني،
واجملتمعات احمللية حسب املقتضى.
إدارة االحتياطيات الوراثية يف املناطق احملمية للحفاظ على احتماالت التطور لألنواع
املستهدفة.
األولوية اإلسرتاتيجية 7

التشجيع على إنشاء وتطوير برامج صون خارج املوقع فعالة ومستدامة مبا يف ذلك
الصون يف اجلسم احلي وبنوك اجلينات.
السند املنطقي :إن برناجماً شامالً لصون املوارد الوراثية احلرجية يتطلّب املزج بني
الصون داخل املوقع والصون خارج املوقع .فصون املوارد الوراثية احلرجية خارج
املوقع يُعنى بصورة خاصة بأخذ عيّنات تعكس قدر اإلمكان التنوّع الوراثي املوجود
يف جمموعات بعض األنواع املستهدفة املختارة وبني هذه اجملموعات .كما أن الصون
خارج املوقع هو يف حاالت عديدة اخليار الوحيد املتاح للحفاظ على التنوع الوراثي
من صنف واحد يف العشائر احمليطية أو املعزولة 13املهدّدة تهديداً خطرياً بالتغريات
يف استخدام األراضي والظروف البيئية ،من قبيل اجلفاف والفيضانات ،وامللوحة وما
إىل ذلك .والسمات املهمة يف برنامج للصون خارج املوقع ألي نوع حمدّد هي:
 أن يشكّل تدبرياً احتياطي مهماً يف حال كانت وسائل أخرى للصون داخلاملوقع غري عملية أو غري متاحة
 أن يضمن حفظ طائفة واسعة من التنوّع املتاح يف نوع ما أن يُعنى بإدارة إعادة جتدّد النوع خارج طائفته الطبيعية األصلية (األصل)بطريقة حمكومة أكثر مع أهداف حمدّدة للصون أو االستخدام.
اإلجراء :النهوض بالتوثيق ،والتوصيف ،وإعادة إنتاج ،وتقييم املادة الوراثية

 ،2114 FAO, FLD, IPGRI 13صون املوارد الوراثية احلرجية وإدارتها .اجلزء  :1يف املزارع وبنوك اجلينات (خارج املوقع) .املعهد الدولي
للموارد الوراثية ،روما ،إيطاليا.
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للموارد الوراثية احلرجية.
مجع بذور متثّل تنوع ًا طبيعياً.
وضع جمموعات من البذور احملسّنة.
التشجيع على استخدام إجراءات ما بعد احلصاد اليت حتافظ على جودة البذور قبل
الصون خارج املوقع وبعده.
النهوض مببادرات السكان األصليني ،واجملتمعات احمللية ودعمها لصون املوارد
الوراثية احلرجية.
تعزيز ووضع آليات إلشراك القطاع اخلاص يف صون املوارد الوراثية احلرجية.
تعزيز الدراسات حول جمموعات البذور ،وجودتها ،وصونها وتكاثرها.
تعزيز وتشجيع البحوث حول صون أنواع البذور احلرونة.
النهوض بتوفري احلوافز للصون خارج املوقع.
األولوية االسرتاتيجية 8

دعم تقدير وإدارة وصون عشائر األنواع احلرجية اهلامشية و/أو املوجودة على
حدي النطاق.
السند املنطقي :تتسم العشائر اهلامشية بأنها هشة وأكثر ميوالً إىل التدهور عن
العشائر املركزية ،ألن مقدار التنوع لديها يكون عادة أقل .وميكن للقوى التطويرية
أن تكون هلا آثار خاصة على العشائر اهلامشية ،وقد يؤدي ذلك إىل أشكال
تكيف حمددة ..لذا ينبغي للعشائر اهلامشية أن حتظى بأولوية عليا يف
اسرتاتيجيات وبرامج الصون العاملية واإلقليمية.
اإلجراء :وضع مبادئ توجيهية حلصر وتوثيق عشائر األنواع احلرجية اهلامشية
وتعزيز إدارتها وصونها من خالل إدماجها يف شبكات صون ،وعن طريق تأكيد
مشاركة اجملتمعات احمللية يف ذلك.
دعم تطوير الربامج على املستويني العاملي واإلقليمي لتقدير العشائر اهلامشية
وتشجيع صونها وتقييمها يف كلٍ من ظروف املوقع والظروف خارج املوقع.
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دعم وتطوير اإلدارة والصون املستداميْن للموارد الوراثية احلرجية داخل املزرعة.
السند املنطقي :يُسهم املزارعون يف إدارة وحفظ املوارد الوراثية احلرجية داخل
املزرعة يف النُظم التقليدية الستخدام األراضي مثل نُظم الزراعة املختلطة بالغابات.
وهم بذلك يؤثرون يف التنوع داخل النوع الواحد وفيما بني األنواع يف مساحات
األرض املخططة واجململة .إن املوارد الوراثية احلرجية املدارة داخل النُظم
التقليدية للزراعة املختلطة بالغابات تواجه تهديدات خطرية من جراء عدم التجدد
الناتج عن زيادة الضغط على املوارد احلرجية ،وعن االجتاهات احلالية إىل التكثيف
الزراعي .وهناك حاجة إىل معاجلة مسألة إدارة املوارد الوراثية احلرجية داخل
املزرعة يف البلدان اليت تكون فيها الزراعة املختلطة بالغابات ممارسة شائعة.
اإلجراء :تطوير أدوات منهجية لإلدارة والصون داخل املزرعة لألنواع املهمة يف
الزراعة املختلطة بالغابات.
تقدير حالة صون وإدارة األنواع املهمة يف الزراعة املختلطة بالغابات على املستويني
الوطين واإلقليمي.
تقديم الدعم التقين لرتويج اإلدارة واالستخدام املستداميْن للموارد الوراثية واحلرجية
داخل املزرعة.

األولوية اإلسرتاتيجية 01

دعم وتعزيز دور الغابات اليت تديرها اجملتمعات األصلية واحمللية يف إدارة
املوارد الوراثية احلرجية وصونها بطريقة مستدامة.
السند املنطقي :غالبا ما تضطلع الغابات اليت تديرها اجملتمعات األصلية واحمللية
بدور أقوى يف احلفاظ على املوارد الوراثية مما تقوم به املناطق احملمية .وقد تبني أن
الغابات اليت تديرها اجملتمعات األصلية واحمللية هي أحد النهج األكثر فعالية
للجمع بني الصون والتخفيف من وطأة الفقر .وينبغي اإلقرار بهذا الدور يف البلدان
اليت تطبق فيها هذه اإلدارة ودعمه بشكل أكرب.
اإلجراء :تقييم حالة صون املوارد الوراثية احلرجية وإدارتها يف الغابات اليت
تديرها اجملتمعات األصلية واحمللية.
تقديم الدعم الفين من أجل إدارة وصون املوارد الوراثية احلرجية بطريقة مستدامة يف
الغابات اليت تديرها اجملتمعات األصلية واحمللية.
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حتديد األنواع ذات األولوية الختاذ تدابري بشأنها
السند املنطقي :نظراً لتعقد هذا املوضوع ،فإن الطريقة األفضل للتعاطي مع إدارة
املوارد الوراثية احلرجية هو استخدام نهج النوع .ذلك أن العمليات الداخلة يف
ديناميات التنوع الوراثي حتدد تكيف النوع وأدائه يف بيئة ما .إن فهم وتطوير
املوارد الوراثية احلرجية باستخدام نهج النوع يُعترب مناسباً بدرجة أكرب ،ويعترب
خياراً مفيداً .وبالنظر إىل العدد الكبري من األنواع احلرجية املوجودة يف كل بلد،
يكون من املستحيل تطوير أنشطة أو برامج حبث جلميع األنواع احلرجية .وينبغي
حتديد األنواع ذات األولوية على املستويني الوطين وشبه الوطين وتبادهلا يف
املنتديات اإلقليمية والدولية القائمة من أجل تأمني تركيزٍ أفضل واستخدام أكثر
كفاءة للموارد.
اإلجراء :تشجيع شبكات البحث اليت تركز على األنواع املهمة على املستويات
الوطنية واإلقليمية والدولية.
حتديث قوائم األنواع ذات األولوية بصورة منتظمة على املستوي القطري واإلقليمي
على حد السواء.
تقديم الدعم الدولي لوضع خطوط توجيهية لتحديد أولويات األنواع ولتحديد
جماالت أولويّة البحث.
ميكن أن تستند عملية ترتيب أولويات األنواع على ما يلي :األنواع أو العشائر أو
األصناف ذات أعداد منخفضة واليت تواجه خطر االنقراض ،و األنواع ذات قيمة
متنوّعة ،حالية ومقبلة ،مبا فيها تلك اليت تتمتع بقيمة إسرتاتيجية ،وعلمية و
اقتصادية هامة .وميكن ربط قيم هذه األنواع أو العشائر أو السالالت أو األصناف
بالعوامل التالية :االجتماعية واالقتصادية ،واملساواة بني اجلنسني ،واألمن الغذائي،
والتكيف مع تغري املناخ ،واألهمية املقدسة أو الثقافية على املستويات احمللية
والوطنية والدولية.

املستوى اإلقليمي
األولوية اإلسرتاتيجية 03

تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات الصون اإلقليمية داخل املوقع وترويج الربط الشبكي
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اإليكولوجي – اإلقليمي والتعاون.
السند املنطقي :إن نهج النظام اإليكولوجي هو إحدى الطرق إىل إدارة النُظم
اإليكولوجية بكاملها بصورة كُلية بدون استثناء النُهج األخرى لإلدارة والصون مثل
أدوات اإلدارة القائمة على أدوات اإلدارة املساحية واملمارسات الفردية لصون األنواع.
وكل هذه النُهج ينبغي هلا ،مثالياً ،أن تتكامل عن طريق الشبكات اإلقليمية كلما كان
ذلك مناسباً.
ومثة حاجة إىل اعتماد اسرتاتيجيات إقليمية لصون املوارد الوراثية احلرجية ،مبا يف ذلك
الشبكات اإلقليمية لوحدات الصون الوراثي داخل املوقع وممرات األنواع ذات األولوية
وذلك لضمان الصون الديناميكي للموارد الوراثية احلرجية الرئيسية وقدرتها على التطور
من أجل املستقبل .ويوفر تعريف وتنفيذ االسرتاتيجيات اإلقليمية للصون مربراً جيدًا
للتنسيق والتعاون على املستوي اإلقليمي .كما أن االستثمار يف األنشطة املشرتكة على
املستوي اإلقليمي يكون غالباً أكثر كفاءة وأكثر فعالية من حيث التّكلفة من إكثار وازدواج
األنشطة على املستوي الوطين.
اإلجراء :تطوير منهجيات إلعداد اسرتاتيجيات إقليمية لصون املوارد الوراثية
احلرجية ،مبا يف ذلك مبادئ تنفيذها ،مع مراعاة اخلربات احلالية وباستخدام الشبكات
اإلقليمية احلالية ذات الصلة باملوارد الوراثية احلرجية.
ترويج الشراكة القائمة على النظام اإليكولوجي والتعاون اإلقليمي لتطوير برامج صون
وتقييم املوارد الوراثية لألنواع (داخل املوقع وخارج املوقع) ،متشياً مع االلتزامات اليت
ترتبها النظم الدولية القائمة.
حشد املوارد عن طريق إشراك املنظمات االقتصادية والبيئية اإلقليمية القائمة.

جمال األولوية  :2االستخدام املستدام وتطوير وإدارة املوارد الوراثية احلرجية
إن التحدي املتمثل يف حتقيق األمن الغذائي للجميع ،وكذلك االستدامة البيئية يف سياق اآلثار املشرتكة اخلاصة بالتغري
املناخي وتزايد الضغوط البشرية على الغابات ،هو أكرب اليوم من أي وقت مضى .لذلك فإن االستخدام واإلدارة األكثر كفاءة
للموارد احلرجية املتوافرة أمرٌ مطلوب ،وخباصة يف البلدان االستوائية واألقل تقدماً ،وذلك من أجل مواجهة الطلب املتزايد
على السلع واخلدمات احلرجية.
ولكفالة اإلدارة املستدامة للغابات؛ جيب صون وتطوير املوارد الوراثية ألشجار الغابات ،سواء كانت تلك املوارد موجودة يف

29

CGRFA/WG-FGR-2/13/Report

شكل أشجار داخل الغابات املزروعة ،أو يف الغابات الطبيعية أو يف جمموعات أشجار الصون احملمية ،أو كبذور أو
زراعات أنسجة مُختَزنَة .وتنطوي إدارة املوارد الوراثية احلرجية على تطوير اسرتاتيجيات عامة وشاملة ،وعلى استخدام
منهجيات حمددة ،وتطوير وتطبيق منهجيات جديدة ،وتنسيق اجلهود احمللية ،والوطنية ،واإلقليمية والدولية. 14
إن رصد التنوع البيولوجي احلرجي وإدارة املوارد الوراثية احلرجية حتتاج إىل معلومات دقيقة عن حالة واجتاهات هذه
املوارد .وال توجد طُرق معيارية مشرتكة لقياس التغريات يف حالة املوارد الوراثية احلرجية من حيث ما يتعلق باإلدارة
املستدامة للغابات على النحو الذي تتم به يف معظم البلدان.
إن البارامرتات اليت تُدرجٌ عادة يف تقديرات املوارد احلرجية الوطنية والعاملية ،مثل مساحة الغابة ،ووجود األنواع وثرائها،
وتفتيت الغابات ،ليست قادرة يف حد ذاتها على تقديم معلومات بشأن املوارد الوراثية احلرجية .وحيتاج األمر إىل مؤشرات
متفق عليها كافية ومشرتكة ،وجيب إدماجها يف السياسات الوطنية لتقدير الغابات ويف أدوات الرصد.
تواجه كثري من البلدان مصاعب يف احلصول على الكميات ونوعية مواد التكاثر احلرجية الالزمة لتنفيذ براجمها املتعلقة
بالزراعة .فعدم وجود نظام كفؤ لإلمداد ببذور األشجار يُعترب حسب التقارير عنق زجاجة لربامج التشجري الوطنية من وجهة
نظر الكثري من البلدان .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن استخدام مواد إكثار حرجية مُحسنة يُتوقع له حتقيق مكاسب إنتاج كبرية.
ولذلك ينبغي بذل اجلهود لدعم نظام اإلمداد بالبذور.

الغاية يف املدى الطويل
زيادة االستخدام املستدام للموارد الوراثية احلرجية وتطويرها وإدارتها ،كمساهمة رئيسية يف االستدامة البيئية ،ويف األمن
الغذائي ،والتخفيف من حدة الفقر.

14

) ،National Academic Press (1991إدارة املوارد اجلينية العاملية ،األشجار احلرجية .صفحة .229
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املستوى الوطين
األولوية اإلسرتاتيجية 02

إعداد وتعزيز برامج البذور الوطنية لضمان توافر بذور األشجار املناسبة وراثيا
بالكميات وبالنوعية (املعتمدة) الالزمة لربامج الغرس الوطنية.
السند املنطقي :أفادت البلدان بأن هناك مساحات كبرية للمزارع اليت جيري إنشاؤها
خلدمة الكثري من األغراض ،واليت تشمل إنتاج الوقود احليوي املشتق من األخشاب
املقطوعة واأللياف ،وتوفري خمتلف اخلدمات البيئية مثل استصالح األرض والرتبة
املتدهورة وإدارة املياه .ومع ذلك ،فإن معظم البلدان النامية تفتقر إىل نُظم إمداد مناسبة
إلمدادها بالبذور احلرجية .وهذا يُعرِّض للخطر جناح وأداء برامج املزارع يف تلك
البلدان .ويَبْ ُرزْ هذا االهتمام يف معظم التقارير القطرية ،وقد مت حتديده كمجال أولوية
يستحق اختاذ تدابري بشأنه وذلك من جانب معظم املشاورات اإلقليمية.
اإلجراء :تشجيع إنشاء نُظم إمدادات وطنية بالبذور الشجرية ودعمها.
النهوض بالتعاون فيما بني مراكز بذور األشجار ،وتطوير معايري مشرتكة لنوعية
البذور ،وذلك لتيسري تبادل مواد اإلكثار احلرجية داخل األقاليم ودعم برامج التشجري
الوطنية.

األولوية اإلسرتاتيجية 04

تشجيع استصالح وإعادة تأهيل النظم اإليكولوجية باستخدام املواد املناسبة وراثيا.
السند املنطقي :تستقطب ماليني الكيلومرتات املربعة من أراضي الغابات املتدهورة
واملضطربة اهتمام العديد من املنظمات والوكاالت الوطنية والدولية بصفتها مواقع
حمتملة لالستصالح أو إعادة التأهيل ،ولكن يتم عادة إيالء إال القليل من االهتمام إىل
أهمية اختيار املصادر الوراثية املناسبة إلنتاج مواد الزرع .وغالبا ما يؤدي مدى ونوع
االضطراب والتدهور إىل تعقيد حتدي تطابق العشائر اليت تتكيف مع الظروف البيئية
احلالية واملستقبلية ،وهو ما يقتضي االختبار امليداني و  /أو وضع النماذج التنبؤية.
اإلجراء :دعم البحوث وإجراؤها لتحديد املتغريات األساسية الختيار العشائر
املتطابقة بشكل جيد مع الظروف احلالية واملستقبلية للمواقع املتدهورة.
وضع خطوط توجيهية وأدوات لدعم القرارات من أجل اختيار الرتكيب الوراثي
املناسب ملواد الزرع.
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وضع وتنفيذ بروتوكوالت الرصد لتقييم مدى قدرة جمموعات األشجار على النمو
والتكيف على مر الزمن يف مواقع أعيد تأهيلها.
األولوية اإلسرتاتيجية 02

دعم التكيف مع التغري املناخي وختفيف حدته عن طريق اإلدارة واالستخدام
السليمني للموارد الوراثية احلرجية.
السند املنطقي :إن اهلواجس احلالية املتزايدة بشأن التغري املناخي وتأثرياته على
النُظم اإليكولوجية وأداء نُظم اإلنتاج ذات الصلة بالغابات ،تتحدى أصحاب املصلحة
يف إدارة املوارد الوراثية احلرجية بطريقة تُزيد فهمهم لألنواع احلرجية ،وآللية
التكيف مع التغريات املناخية احلالية واملستقبلية .ومثة حاجة إىل التنوع الوراثي
لضمان قدرة األنواع على التكيف ،وكذلك للسماح لالختيار والرتبية االصطناعيني
بتحسني اإلنتاجية .وبذلك يكون التنوع الوراثي ،مبا يف ذلك التنوع بني األنواع،
عامال أساسيا لقدرة النُظم اإليكولوجية احلرجية على الصمود ،ولتكيف األنواع
احلرجية مع تغري املناخ.
اإلجراء :وضع طُرق وخطوط توجيهية معيارية على املستويات شبه الوطنية والوطنية
واإلقليمية لتحديد وحدات صون عشائر األنواع وانتقائها واستخدامها ،استناداً إىل
العوامل البيئية واالجتماعية والثقافية ،اليت متثل احملددات الرئيسية حلالة تنوع
النُظم اإليكولوجية للغابات وللزراعة املختلطة بالغابات.
مساعدة البلدان يف جهودها الرامية إىل حتسني صون املوارد الوراثية احلرجية
واستخدامها املستدام يف مواجهة تغري املناخ وذلك عن طريق:




األولوية اإلسرتاتيجية 06

ترويج أفضل ممارسات يف إدارة املوارد الوراثية احلرجية ،وبصورة حمددة يف
جماالت الصون ،واالستكشاف ،واالختبار ،والرتبية ،واالستخدام املستدام؛
تشجيع مساهمة املوارد الوراثية احلرجية يف االستدامة البيئية عن طريق تطوير
واستخدام مواد جينية مالئمة بصورة جيدة.

تشجيع االستخدام املناسب للتكنولوجيا الناشئة لدعم تطوير الصون واالستخدام
املستداميْن للموارد الوراثية احلرجية
السند املنطقي :ال تزال أنشطة حتسني األشجار حمصورة داخل عدد قليل من األنواع
الشجرية املهمة اقتصادياً ،ليس فقط بسبب القيود املالية بل وأيضاً بسبب الصفات
ج ُددْ
احملددة هلذه األنواع .واألشجار هي أنواع دائمة طويلة العمر ،ذات دورات تَ َ
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طويلة وتأخر يف النضج اجلنسي .ونظراً هلذه الصفات ،فإن حبوث وحتسني تربية
أنواع األشجار حتتاج إىل وقت أطول من الوقت الالزم لألنشطة النظرية للمحاصيل
األخرى.
وميكن للتكنولوجيات اجلديدة ،عند االقتضاء ،مثل علم اجلينوم واإلكثار الدقيق ،أن
تساعد يف تسريع عملية االنتقاء ،ويف إطالق اإلمكانات اهلائلة الكامنة يف األشجار
احلرجية.
وقد أثبتت هذه التكنولوجيات اجلديدة فائدتها لفهم ديناميكية النظام اإليكولوجي
احلرجي ،مبا يف ذلك العمليات الوراثية .فهي قادرة على توجيه تدابري عملية مالئمة
للصون ،واإلدارة ،والرتميم ،وإعادة التأهيل على حنو مستدام.
اإلجراء :تشجيع استخدام التكنولوجيا الناشئة لدعم صون املوارد الوراثية احلرجية
واستخدامها املستدام ،وبرامج حتسني األشجار ولتعزيز استخدام موارد وراثية
حرجية من نوعية جيدة يف الربامج احلرجية.
تقييم التكنولوجيات املتاحة ومدى فعاليتها لالستخدام يف الصون داخل املوقع وخارج
املوقع ،ويف تنمية املوارد الوراثية لألنواع ذات األولوية.
وتشجيع االنتقاء من بني األشجار املوسومة يف برامج حتسني األنواع الشجرية ذات
األولوية.
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تطوير وتعزيز برامج البحث يف جمال تربية األشجار ،وتدجينها والتنقيب
البيولوجي من أجل إطالق اإلمكانات الكاملة للموارد الوراثية احلرجية
السند املنطقي :باإلضافة إىل توفريها لألخشاب املقطوعة ،توفر الغابات الكثري من
السلع األخرى ذات األهمية بالنسبة للمجتمعات احمللية ولالقتصادات الوطنية.
وهناك تسليم متزايد بأهمية النباتات الطبية ،والنباتات العلفية والنباتات الغذائية وهو
ما يتم اإلقرار به بتزايد وما ينعكس بقوة يف الكثري من التقارير القطرية .ويف العديد من
البلدان النامية؛ تستخدم نسبة كبرية من السكان النباتات الطبية يف الرعاية الصحية
اخلاصة بها .وال يزال الرعي احلر من املمارسات الشائعة لدى الكثري من البلدان
النامية ،وغالباً ما تكون الغابات مصدراً أساسياً لألعالف .وال تزال هذه املوارد
املختلفة اليت تُجنى من النباتات الربّية يف األراضي احلرجية ،وتكون معرضة يف بعض
احلاالت للتهديد بسبب االستغالل املُفرِط .إن تدجني مثل هذه النباتات من شأنه أن
حيسن إمدادات املنتجات املستهدفة بينما يقلل من تعرض املوارد الوراثية للخطر.
اإلجراء :تقدير وتقييم مساهمات األنواع احلرجية يف اخلدمات البيئية (صيانة الرتبة
واملاء ،وأَسْر الكربون ،وما إىل ذلك).
تقدير وتقييم مساهمات األنواع احلرجية ذات األولوية بالنسبة لقطاعات اإلنتاج
الوطنية املهمة (اخلشب املقطوع ،الفاكهة ،العلف ،الزيت النباتي ،اخلضر،
واألدوية ،وما إىل ذلك).
تطوير تربية األشجار املتعددة األغراض واملربجمة ألجل األنواع ذات األولوية.
تشجيع النُهج التشاركية عن طريق إشراك اجملتمعات احمللية يف برامج االنتقاء
والرتبية بالنسبة لألنواع ذات األولوية وذلك على أساس الصفات املفضلة لدى
املزارعني.

املستوى الدولي
األولوية اإلسرتاتيجية 08

تطوير وتشجيع الربط الشبكي والتعاون فيما بني البلدان املعنية ملكافحة األنواع
الغازية (احليوانات والنباتات والكائنات احلية الدقيقة) اليت تُضر باملوارد
الوراثية احلرجية.
السند املنطقي :يُشار بصفة متزايدة إىل األنواع الغازية على أنها متثل تهديدات
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رئيسية للموارد الوراثية احلرجية .وتأتي التهديدات الرئيسية من أنواع النباتات
"التحويلية" ،اليت لديها القدرة على غزو التجمعات والعشائر الطبيعية و/أو إحداث
اختالالت طفيفة يف هذه التجمعات احلرجية وأن تصبح هي املهيمنة ،وغالباً ما تُزيح
نُظماً إيكولوجية وأنواعاً كاملة .وتُشري التنبؤات إىل أن اآلفات واألمراض اليت تُصيب
الغابات واألشجار قد تُصبح تهديداً متزايداً كلما ازداد بروز التغريات املناخية وكلما
تسارع انتقال املواد النباتية عرب البلدان والقارات.
اإلجراء :استعراض املعايري والربوتوكوالت احلالية ،حسبما هو مالئم ،وعند
االقتضاء ،اقرتاح بروتوكوالت للمتطوعني لنقل املواد النباتية احلرجية عرب البلدان
واألقاليم لتفادي انتشار الكائنات احلية الغازية.
تشجيع عمليات تقييم وطنية لألنواع الغازية الغريبة وتأثرياتها على املوارد الوراثية
احلرجية ،وذلك باستخدام َنهْج إقليمي أو َنهْج النظام اإليكولوجي.
العمل مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إلدراج املوارد الوراثية احلرجية يف لوائح
األمن البيولوجي القائمة من أجل مراعاة الشواغل املتعلقة باملوارد الوراثية احلرجية.
تشجيع إجراء البحوث يف جمال اآلفات واألمراض اليت تؤثر يف املوارد الوراثية
احلرجية.

جمال األولوية  :4السياسات ،واملؤسسات وبناء القدرات
تكون السياسات الوطنية واألُطر التنظيمية املتعلقة باملوارد الوراثية احلرجية جزئية يف الكثري من احلاالت ،أو غري فعالة أو
غري موجودة نظراً حلقيقة أن املوارد الوراثية احلرجية ليست مفهومة جيداً على حنو شائع ،وال يتم التعامل معها بصورة
سليمة لدى الكثري من البلدان .وسوف يكون خلق الوعي على مجيع املستويات هو العامل الرئيسي يف حشد الدعم الشعيب
والتعاون الدولي لتنفيذ األولويات اإلسرتاتيجية الختاذ اإلجراءات.
وهناك طلب متزايد على املنتجات احلرجية مبا يف ذلك األخشاب املستديرة ،وخشب الوقود واملنتجات احلرجية غري
اخلشبية لدى الكثري من البلدان .وقد دلت البيانات القطرية اليت أُبلِغت إىل التقييم احلرجي العاملي  2111على أن قيمة
املنتجات احلرجية غري اخلشبية تكون يف بعض األحيان أعلى من قيمة األخشاب املستديرة وأخشاب الوقود وذلك عندما
تتوافر املعلومات .وحيتاج األمر إىل سياسات اجتماعية واقتصادية سليمة على املستوييْن الوطين والعاملي لضمان إدراج املوارد
الو راثية احلرجية يف أُطر أوسع للسياسات احلرجية الوطنية ،ويف مبادرة عاملية مثل تقييم املوارد احلرجية من أجل اإلدارة
املستدامة للموارد الوراثية احلرجية.
ومن العقبات الكئود اليت تعرتض تطوير وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وبرامج ومشروعات املوارد الوراثية احلرجية لدى
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الكثري من البلدان هلو نقص العمالة املُدربة – سواء من حيث األعداد أو املهارات للتعاطي مع إدارة املوارد الوراثية
احلرجية يف وقت يشهد تغرياً اجتماعياً واقتصادياً سريعاً  -فالتعليم والتدريب من أجل بناء قُدرات مستدامة يف مجيع
جماالت األولوية شيء الزم.
وهناك ح اجة يف هذا السياق لدى البلدان للتعزيز املؤسسي ،وللتدريب ولدعم البحث لكي تتمكن من االستجابة
لالحتياجات العاجلة واملتزايدة التفاوت يف جمال صون وإدارة املوارد الوراثية احلرجية .ويشمل هذا تشجيع التدريب
والبحث على املستوي الوطين والدولي يف اجملاالت ذات الصلة بالتطورات احلديثة يف إدارة املوارد الوراثية احلرجية .إن
دور نُظم البحث والربامج الوطنية مبا يف ذلك مراكز البذور الشجرية ودعمها من جانب نظام الفريق االستشاري املعين
بالبحوث الزراعية الدولية هلو أمر حاسم يف هذا السياق.
ويف سياق شُح املوارد واخلطر الشديد املتمثل يف ازدواجية نفس األنشطة على املستوييْن الوطين واإلقليمي ،ينبغي بذل
اجلهود من أجل تشجيع الشراكة والتنسيق على املستوى الوطين واإلقليمي والدولي ،حيثما يتناسب .وينبغي كذلك
تشجيع الربط الشبكي الذي يربط بني أصحاب املصلحة ،ويدعم التطوير املؤسسي وبناء القدرات.

الغاية يف املدى الطويل
وهي القيام بإنشاء واستعراض سياسات وأُطر قانونية ذات صلة ،إلدراج القضايا الرئيسية املتصلة بإدارة املوارد الوراثية
احلرجية املستدامة والتعزيز املؤسسي والقدرات البشرية لتحقيق التخطيط الناجح املتوسط األجل والطويل األجل لقطاع
الغابات لدى البلدان األعضاء وكذلك لالستخدام املستدام الطويل األجل وإدارة وصون املوارد الوراثية احلرجية.
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املستوى الوطين
األولوية اإلسرتاتيجية 09

حتديث وإدراج احتياجات إدارة وصون املوارد الوراثية احلرجية يف السياسات
الوطنية األوسع نطاقاً ويف األُطر الرباميجية للعمل على املستوى الوطين واإلقليمي
والعاملي
السند املنطقي :أفاد الكثري من البلدان بأنه نظراً لشُح املوارد املالية والبشرية ،فإن
أفضل طريقة إلدارة املوارد الوراثية احلرجية تتمثل يف مراعاة االحتياجات واألولويات
ذات الصلة من جانب الربامج والسياسات الوطنية األوسع للحراجة واستخدام
األراضي (مثال قوائم احلصر احلرجية الوطنية ،واملناطق احملمية )...مبا يتماشى مع
اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  2121-2111وأهداف أيشي للتنوع
البيولوجي
اإلجراء :تشجيع استعراض السياسات الوطنية واألُطر القانونية املعنية بالغابات من
أجل إدراج االهتمامات الرئيسية اليت تكتنف املوارد الوراثية احلرجية.
استعراض ومواءمة سياسات وبرامج استخدام األراضي والغابات ،عند االقتضاء ،من
أجل إدراج البُعد اخلاص باملوارد الوراثية احلرجية بصورة أفضل ،وللمساهمة يف
التخفيف من حدة التغري املناخي والتكيف معه.
تعديل اللوائح الوطنية املتعلقة باألمن البيولوجي ،عند االقتضاء ،إلدراج الشواغل
بشأن املوارد الوراثية احلرجية.

األولوية اإلسرتاتيجية 31

تطوير التعاون وتشجيع تنسيق املؤسسات والربامج الوطنية ذات الصلة باملوارد
الوراثية احلرجية
السند املنطقي :هناك حاجة إىل بناء تآزر على املستوي الوطين بني وحدات التنسيق
ومراكز االتصال الوطنية ملختلف الربامج واالتفاقيات الدولية ألجل التمكني من التقاسم
الكفوء للمعلومات واستخدام املوارد وللمزيد من دعم األولويات الوطنية احملددة يف
املوارد الوراثية احلرجية.
اإلجراء :زيادة التعاون والتآزر بني السلطات الوطنية ومراكز االتصال الوطنية املسؤولة
عن الربامج واالتفاقيات الدولية ذات الصلة باملوارد الوراثية احلرجية (مثل اتفاقية
التنوع البيولوجي ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاني من
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اجلفاف الشديد و/أو من التصحر ،وخاصة يف أفريقيا ،وتغري املناخ ،ومبادئ بون
التوجيهية بشأن النفاذ إىل املوارد اجلينية والتقاسم العادل للمنافع العائدة من
استغالهلا ( ،)ABSومراكز االتصال الوطنية املعنية بتقييم املوارد احلرجية ( FRA
.)...)NFPs
إنشاء إطار مشاورة وطين مثل اهليئة الوطنية الدائمة للموارد الوراثية احلرجية لالرتقاء
باإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احلرجية داخل إطار الربامج الوطنية للبحث
والتطوير.
األولوية اإلسرتاتيجية 30

إنشاء وتعزيز قدرات تعليمية وحبثية بشأن املوارد الوراثية احلرجية لضمان تقديم
الدعم التقين الكايف إىل برامج التنمية ذات الصلة
السند املنطقي :أفاد الكثري من البلدان عن أن القدرات التقنية والعلمية ذات الصلة
باملوارد الوراثية احلرجية ضعيفة .ونادراً ما تتوافر لدى الكثري من البلدان مناهج
تدريب جامعية بشأن قضايا مثل صون املوارد الوراثية احلرجية ،وتربية األشجار
وإدارة املنتجات احلرجية غري اخلشبية .وحيتاج البحث والتعليم إىل التعزيز يف مجيع
جماالت إدارة املوارد الوراثية احلرجية لدى معظم البلدان وبصفة خاصة البلدان
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال .إن إنشاء وتعزيز واحملافظة على
مؤسسات البحث والتعليم هلو املفتاح إىل بناء الطاقات الوطنية لتخطيط وتنفيذ األنشطة
ذات األولوية من أجل االستخدام املستدام ،وتنمية وصون املوارد الوراثية احلرجية.
اإلجراء :تطوير وحدات تدريب مناسبة لدعم إدارة واستخدام املوارد الوراثية للنباتات
احلرجية اليت هي مصدر مهم للمنتجات احلرجية غري اخلشبية.
تطوير التعاون بني القطاعات وبني املؤسسات للتسخري املعلومات العلمية والتقنية
املتوفرة من أجل ضمان حمتوي مناسب للوحدات.
تنظيم حلقات عمل تدريبية بشأن أحدث التكنولوجيات واإلجنازات والزيارات
بالنسبة للعلماء والفنيني ودورات تدريبية لصناع القرار والقائمني على إدارة الغابات.
تعزيز الربامج الوطنية للبحث والتعليم وبناء القدرات بشأن املوارد الوراثية احلرجية،
وتعزيز الرتابط اإلقليمي والتعاون بني املؤسسات.
تعزيز قدرات املستنبتات الوطنية وتشغيلها لدعم تطوير املعارف بشأن األنواع.
تطوير وحدات/مناهج تدريب تُدمج االهتمامات الرئيسية واملتنوعة بشأن إدارة املوارد

38

CGRFA/WG-FGR-2/13/Report

الوراثية احلرجية واالستخدامات املستدامة .وميكن أن يؤدى ذلك إىل )1( :حتديد
االحتياجات املتوسطة والطويلة األجل للموارد البشرية املؤهلة الالزمة لدعم األنشطة
الوطنية للبحث والتطوير بشأن املوارد الوراثية احلرجية )2( .تطوير وحدات اإلرشاد
الزراعي والتعليم مع الرتكيز بصفة خاصة على التكنولوجيا احلديثة( ،مثل
التكنولوجيا األحيائية) ،وذلك لدعم قدرات التعليم الوطنية املعنية بالغابات وبإدارة
املوارد الوراثية احلرجية.
األولوية اإلسرتاتيجية 33

تشجيع مشاركة اجملتمعات األصلية واحمللية يف إدارة املوارد الوراثية احلرجية يف
سياق تطبيق الالمركزية
السند املنطقي :إن الكثري من البلدان النامية إما أن يكون لديها إدارة قطرية غري
مركزية أو أن تكون بصدد املرور بعملية الالمركزية .لذلك فإن املوارد الطبيعية ،مبا يف
ذلك املوارد الوراثية احلرجية ،واإلدارة ينبغي النظر إليها من هذه الزاوية بالنسبة
هلذه البلدان .فالنظم واإلجراءات يف بعض احلاالت تتقرر على مستوي املقاطعة أو
الوالية .ومن ثم فإن مثة حاجة لتقديم الدعم التقين املناسب لإلدارات الالمركزية لدى
البلدان من أجل استعراض أو تطوير أدوات سياساتية تضمن االستخدام املستدام وإدارة
املوارد الوراثية احلرجية ،مبا يف ذلك من أجل محاية املوارد الوراثية احلرجية
وصونها واستخدامها املستدام حفاظا على االستخدام العريف للمجتمعات األصلية و
احمللية
اإلجراء :تطوير أو تعزيز أو استعراض السياسات احمللية ذات الصلة بإدارة الغابات
لزيادة الوعي بشأن املوارد الوراثية احلرجية فيما بني اجملتمعات احمللية ولتناول
بطريقة صحيحة احلاجة إىل إدارة مستدامة ،وإىل التنمية واستخدامات املوارد الوراثية
احلرجية على مستوي المركزي.
تطوير موارد بشرية كافية لدعم عمليات الالمركزية اجلارية بإدارة سليمة للموارد
الوراثية احلرجية وزيادة مساهمتها يف التنمية احمللية.

املستوى اإلقليمي
األولوية اإلسرتاتيجية 32

تشجيع وتطبيق آليات تبادل البالزما الوراثية على املستوي اإلقليمي لدعم أنشطة
البحث والتطوير ،مبا يتماشى مع االتفاقيات الدولية

CGRFA/WG-FGR-2/13/Report

39

السند املنطقي :يتم تنظيم نقل وتبادل املواد الوراثية احلرجية مبوجب اتفاقيات
حدَ من الوصول إىل املادة السليمة وبالتالي
دولية ،ميكنها ،يف بعض احلاالت ،أن تَ ِ
تُعيق برامج البحث من تقديم النتائج اليت من احملتمل أن تُحدث تأثريًا فعلياً.
اإلجراء :زيادة وعي وفهم البلدان األعضاء للنظم الدولية احلالية بشأن تبادل املواد
اجلينية.
امتثاالً للتشريعات الوطنية واللوائح الدولية ،جيب حتسني أو وضع لوائح تبادل
وطنية وإقليمية مالئمة تضمن االحتفاظ بسجالت املصدر ونقل املواد الوراثية احلرجية
ألغراض البحث ،وتشجيع اآلليات الالزمة لتيسري احلصول على املواد لغرض لألنشطة
العلمية داخل اإلقليم.
تعزيز وتشجيع إقامة الشبكات اإلقليمية لتبادل مواد املوارد الوراثية احلرجية.
األولوية اإلسرتاتيجية 34

تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي لدعم التعليم ونشر املعارف والبحث والصون
واإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احلرجية
السند املنطقي :يتمثل أحد القيود األكثر شيوعاً اليت تعرتض سبيل أنشطة البحث
املعنية باملوارد الوراثية احلرجية يف نقص املوارد املالية واملوارد البشرية الكافية .ولذلك
فإن البلدان األعضاء توصى بتعزيز التعاون الدولي واإلقليمي لزيادة دعم التعليم وأنشطة
البحث بشأن صون املواد الوراثية احلرجية وإدارتها املستدامة.
اإلجراء :الرتويج إلقامة شبكات جديدة ،وتشجيع الشبكات احلالية على تبادل
املعلومات واخلربات واملعارف النظرية والعملية.
حتديد القنوات الدولية اليت يسلكها الدعم املالي (مثل الصناديق ذات الصلة باملناخ).
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املستوى الدولي
األولوية اإلسرتاتيجية 32

تشجيع وضع أنشطة للشبكات ودعم تطوير وتعزيز الربط الشبكي الدولي والتشارك
يف املعلومات بشأن حبوث وإدارة وصون املوارد الوراثية احلرجية.
السند املنطقي :مت اإلعراب عن احلاجة إىل الربط الشبكي يف معظم حلقات العمل
املعنية باملشاورات اإلقليمية كأولوية من أولويات العمل ،اليت ينبغي أن تزيد تقاسم
املعلومات واخلربات بني أصحاب املصلحة على املستوي العاملي.
اإلجراء :إنشاء روابط وآليات أفضل للنهوض بالتنسيق والتعاون بني املؤسسات يف
جمال التكنولوجيا ،وتنفيذ السياسات وتقاسم املعلومات.

األولوية اإلسرتاتيجية 36

تشجيع الوعي العام والدولي بأدوار وقيم املوارد الوراثية احلرجية
السند املنطقي :أفاد الكثري من البلدان بأن صانعي القرارات واجلمهور العام ليس
لديهم دراية كافية بأهمية املوارد الوراثية احلرجية .وبأن احتياجات وأولويات التدابري
على املستوي القطري واإلقليمي والدولي سوف حتظى بدعم أفضل من جانب أصحاب
املصلحة إذا تطورت ودعمت أنشطة إرشاد زراعي فعَّالة.
اإلجراء :تطوير تدابري وأدوات مُناصرة للموارد الوراثية احلرجية ألجل ضمان االتصال
الفعَّال وتقاسم املعلومات ذات الصلة باإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احلرجية
واستخداماتها.
تأييد احلمالت الدولية الرامية إىل تعميق الوعي بشأن حالة واجتاهات املوارد الوراثية
احلرجية ومساهمتها يف الغايات اإلمنائية لأللفية ومن بينها األمن الغذائي،وإمكانات
السياحة البيئية ،والتخفيف من حدة الفقر واالستدامة البيئية ،ثم السعي بعد ذلك إىل
حشد دعم واسع على املستويني احلكومي واملؤسسي ،وكذلك بني أفراد اجلمهور العام.
تنظيم التدريب ملديري اإلدارة وفنيي احلراجة بشأن املوارد الوراثية احلرجية.

األولوية اإلسرتاتيجية 37

تعزيز اجلهود الرامية إىل حشد املوارد الضرورية ،مبا يف ذلك التمويل للصون
ولالستخدام املستدام وتنمية املوارد الوراثية احلرجية.
السند املنطقي :أفاد معظم البلدان بأن الصون واالستخدام املستدام واجلهود اإلمنائية
املعنية باملوارد الوراثية احلرجية ينقصها التمويل الكايف .وأن اجلهود ينبغي أن تُبذل
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على املستوي الوطين والدولي من أجل كفالة ترمجة األولويات اإلسرتاتيجية بنجاح إىل
أعمال يف حدود الربامج القائمة و/أو اجلديدة.
اإلجراء :تطوير اجلهود ملساعدة البلدان وأصحاب املصلحة على تصميم الربامج
والسياسات املناسبة للصون واالستخدام املستدام وتنمية املوارد الوراثية احلرجية،
وذلك لكفالة التمويل املناسب ،وخباصة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر
اقتصاداتها مبرحلة انتقال.
تشجيع البلدان وأصحاب املصلحة على استكشاف فرص متويل جديدة مبا يف ذلك
الصناديق ذات الصلة بالتغري املناخي والتنوع البيولوجي.
توفري إنشاء حوافز ألنشطة الصون واالستخدام املستدام فيما يتعلق بأنشطة املوارد
الوراثية احلرجية.
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جدول تلخيصي لألولويات اإلسرتاتيجية
جمال األولوية  :0زيادة توافر املعلومات جمال األولوية  :3صوْن املوارد الوراثية احلرجية جمال األولوية  :2االستخدام املستدام وتطوير جمال األولوية  :4السياسات ،واملؤسسات
وبناء القدرات
وإدارة املوارد الوراثية احلرجية
بشأن املوارد الوراثية احلرجية والوصول إليها داخل املوقع وخارج املوقع
األولوية اإلسرتاتيجية  -09حتديث وإدراج
األولوية اإلسرتاتيجية  -2وضع اسرتاتيجيات األولوية اإلسرتاتيجية  -02إعداد وتعزيز احتياجات إدارة وصون املوارد الوراثية
األولوية اإلسرتاتيجية  -0إنشاء وتعزيز
وطنية تتعلق بصون املوارد الوراثية احلرجية برامج البذور الوطنية لضمان توافر بذور احلرجية يف سياسات وطنية أوسع نطاقاً ويف
نظام وطين لتقييم وتوصيف ورصد املوارد
األشجار املناسبة وراثيا بالكميات وبالنوعية األُطر الرباميجية للعمل على املستويات
داخل املوقع وخارجه واستخدامها املستدام.
الوراثية احلرجية،
(املعتمدة) الالزمة لربامج الغرس الوطنية
الوطنية واإلقليمية والعاملية

الوطين

األولوية اإلسرتاتيجية  -04تشجيع إعادة
األولوية اإلسرتاتيجية  - 3تطوير نُظم
األولوية اإلسرتاتيجية  -31تطوير التعاون
األولوية اإلسرتاتيجية  -6تعزيز مساهمات
النظم اإليكولوجية إىل حالتها الطبيعية
وطنية ،وشبه وطنية ،لتقييم وإدارة
وتشجيع تنسيق املؤسسات والربامج الوطنية
الغابات األولية واملناطق احملمية يف صون املوارد
وإعادة تأهيلها باستخدام املواد املناسبة
املعارف التقليدية بشأن املوارد الوراثية
ذات الصلة باملوارد الوراثية احلرجية
الوراثية احلرجية داخل املوقع.
وراثياً
احلرجية
األولوية اإلسرتاتيجية  -02دعم التكيف مع
األولوية اإلسرتاتيجية  -30إنشاء وتعزيز
األولوية اإلسرتاتيجية  -7التشجيع على إنشاء
التغري املناخي وختفيف حدته عن طريق
قدرات تعليمية وحبثية بشأن املوارد الوراثية
وتطوير نظم صون خارج املوقع فعالة ومستدامة
اإلدارة واالستخدام السليمني للموارد
احلرجية لضمان تقديم الدعم التقين الكايف إىل
مبا يف ذلك الصون يف اجلسم احلي وبنوك
الوراثية احلرجية.
برامج التنمية ذات الصلة
اجلينات.
األولوية اإلسرتاتيجية  -8دعم تقييم وإدارة األولوية

اإلسرتاتيجية  -06تشجيع األولوية اإلسرتاتيجية  -33تشجيع مشاركة

وصون عشائر األنواع احلرجية اهلامشية و/أو االستخدام املناسب للتكنولوجيا الناشئة لدعم اجملتمعات األصلية واحمللية يف إدارة املوارد
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جدول تلخيصي لألولويات اإلسرتاتيجية
املوجودة على حدي النطاق.

تطوير الصون واالستخدام املستداميْن للموارد الوراثية احلرجية يف سياق تطبيق الالمركزية
الوراثية احلرجية
األولوية اإلسرتاتيجية  -07تطوير وتعزيز

الوطين

األولوية اإلسرتاتيجية  -9دعم وتطوير اإلدارة برامج البحث يف جمال تربية األشجار،
والصون املستداميْن للموارد الوراثية احلرجية وتدجينها والتنقيب البيولوجي من أجل
إطالق اإلمكانات الكاملة للموارد الوراثية
داخل املزرعة
احلرجية
األولوية اإلسرتاتيجية  -01دعم وتعزيز دور
الغابات اليت تديرها اجملتمعات األصلية
واحمللية يف إدارة املوارد الوراثية احلرجية
وصونها بطريقة مستدامة.
األولوية اإلسرتاتيجية  -00حتديد األنواع ذات
األولوية الختاذ تدابري بشأنها

اإلقليمي

األولوية اإلسرتاتيجية  -03تطوير وتنفيذ

األولوية اإلسرتاتيجية  -32تشجيع وتطبيق

اسرتاتيجيات الصون اإلقليمية داخل املوقع
وترويج الربط الشبكي اإليكولوجي – اإلقليمي
والتعاون

آليات تبادل البالزما الوراثية على املستوي
اإلقليمي لدعم أنشطة البحث والتطوير ،مبا
يتماشى مع االتفاقيات الدولية
األولوية اإلسرتاتيجية  -34تعزيز التعاون
اإلقليمي والدولي لدعم التعليم ونشر املعارف
والبحث والصون واإلدارة املستدامة للموارد
الوراثية احلرجية
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جدول تلخيصي لألولويات اإلسرتاتيجية
األولوية اإلسرتاتيجية  -2وضع معايري
وبروتوكوالت تقنية دولية لقوائم حصر
املوارد الوراثية احلرجية ،وتوصيف ورصد
االجتاهات واملخاطر.
األولوية اإلسرتاتيجية  -4النهوض بإنشاء
نُظم معلومات (قواعد بيانات) للموارد
الوراثية احلرجية وتعزيزها لتشمل
الدولي

املعارف العلمية والتقليدية املتاحة بشأن
االستخدامات ،والتوزيع ،واملوائل،
والبيولوجيا والتنوع اجليين لألنواع وعشائر
األنواع.

األولوية اإلسرتاتيجية  -08تطوير وتشجيع
األولوية اإلسرتاتيجية  -32تشجيع وضع
الربط الشبكي والتعاون فيما بني البلدان
أنشطة للشبكات ودعم تطوير وتعزيز الربط
املعنية ملكافحة األنواع الغازية (احليوانات
الشبكي الدولي والتشارك يف املعلومات بشأن
والنباتات والكائنات احليّة الدقيقة) اليت
حبوث وإدارة وصون املوارد الوراثية احلرجية
تضرّ باملوارد الوراثية احلرجية.

األولوية اإلسرتاتيجية  -36تشجيع الوعي
العام والدولي بأدوار وقيم املوارد الوراثية
احلرجية

األولوية اإلسرتاتيجية  -37تعزيز اجلهود
الرامية إىل حشد املوارد الضرورية ،مبا يف ذلك
التمويل للصون ولالستخدام املستدام وتنمية
املوارد الوراثية احلرجية.
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املرفق جيم
قائمة الوثائق
رمز الوثيقة
CGRFA/WG-FGR-2/13/1 Rev.1
CGRFA/WG-FGR-2/13/1 Add.1
CGRFA/WG-FGR-2/13/2

CGRFA/WG-FGR-2/13/3

CGRFA/WG-FGR-2/13/4
CGRFA/WG-FGR-2/13/5

العنوان
جدول األعمال املؤقت
اجلدول الزمين
إعداد حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل
استعراض جماالت العمل ذات األولوية واخليارات املتاحة
ملتابعة حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل
تقرير الدورة األولي جلماعة العمل الفنية املختصة املعنية
باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
الغايات واملؤشرات للموارد الوراثية احلرجية

وثائق املعلومات
CGRFA/WG-FGR-2/13/Inf.1

CGRFA/WG-FGR-2/13/Inf.2
CGRFA/WG-FGR-2/13/Inf.3

CGRFA/WG-FGR-2/13/Inf.4
CGRFA/WG-FGR-2/13/Inf.5

النظام الداخلي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية
باملوارد الوراثية احلرجية ،واألعضاء املنتخبني من جانب اهليئة
يف دورتها العادية الثالثة عشرة
االستنتاجات الرئيسية حلالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل
مشروع اخلطة اإلسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة للفرتة 2121-2114
تقارير املشاورات اإلقليمية لتحديد حاجات وأولويات العمل
ملتابعة حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل
قائمة الوثائق

وثائق أخرى

CGRFA-14/13/Circ.1

وجهات نظر مجاعة العمل اإلقليمية األوروبية بشأن الطرائق
املمكنة ملعاجلة مسألة احلصول على املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة وتقاسم منافعها ،وبشأن خيارات لتوجيه البلدان
ومساعدتها على وضع تدابري تشريعية ،وإدارية ،وسياساتية.
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املرفق دال
أعضاء مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية
متّ انتخابهم يف الدورة الثالثة عشرة العادية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
يف يوليو/متوز 3100

التشكيلة (عدد البلدان يف كل إقليم)

البلد

أفريقيا

اجلزائر
إثيوبيا
غابون
مدغشقر
نيجرييا
بوتان
الصني
إندونيسيا
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
الفيليبني
فنلندا
فرنسا
إيطاليا
بولندا
االحتاد الروسي
األرجنتني
الربازيل
شيلي
كوستا ريكا
السلفادور
مجهورية إيران اإلسالمية
العراق
اليمن

()2

آسيا
()2

أوروبا
()2

أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
()2

الشرق األدنى
()2
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أمريكا الشمالية

كندا
الواليات املتحدة األمريكية

جنوب غرب احمليط اهلادئ
()3

بابوا نيو غينيا
فانواتو

()3

