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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
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 املقدمة -أواًل

 

ة األغذية مإىل منظعشرة الثانية يف دورتها العادية  ،(اهليئة)هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة طلبت  -1

بصفته  عشرةة ع، وذلك لبحثه أثناء الدورة العادية الراب(التقرير) العامل يفحالة املوارد الوراثية احلرجية والزراعة إعداد 

، واألمن الغذائي، والتخفيف ةرة احلرجية املستداماذات األهمية بالنسبة لإلد الوراثية احلرجية أول تقييم رمسي للموارد

واعتمدت  ،وصادقت اهليئة كذلك على موجز التقرير. 1تدامة البيئيةالتنوع البيولوجي واالتس من حدة الفقر، وصوْن

، الذي حيتوى على جدول زمين 0112-0111اخلطة االتسرتاتييية لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 

 .2إلعداد التقرير يإرشاد

 

خطة  يفني طلب اهليئة إعداد تقرير كمساهمة ثوالثالسادتسة مؤمتر منظمة األغذية والزراعة أثناء دورته ال أيْد -0

 .3اتفق عليهعمله امُل

 

توفري على اجلهات املاحنة واملنظمات الدولية ذات الصلة ت اهليئة أثناء دورتها العادية الثالثة عشرة حّث -3

ت وحثَّ. الوطنية واإلقليميةلمشاورات لذلك  يفودعم عيين إلعداد التقارير القطرية، مبا موارد مالية من خارج امليزانية 

وعلى الرغم من أن اهليئة . توقيتها السليم يفالبلدان كذلك على تعيني مراكز اتصال وطنية لكفالة تسليم التقارير القطرية 

التوقيت السليم اتستنادًا إىل اخلطوط التوجيهية  يفشددت على احلاجة ألن تقوم البلدان بإعداد وتسليم تقاريرها القطرية 

التقرير، فإنها وافقت  يف توفرها منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، يحي  تتمكن تلك البلدان من املساهمة اليت

اهليئة البلدان إىل  عْتوَد. 0110كانون الثاني /يناير 1كذلك على حتريك املوعد النهائي لتقديم التقارير القطرية إىل 

 يفوذلك  ،وكذلك أى أنشطة متابعةالتوقيت املناتسب،  يفن املوارد الوراثية احلرجية، ألتقارير القطرية بشاإدراج إعداد 

 .4صلب اتسرتاتيييات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية

 

 ،(جمموعة العمل)طلبت اهليئة إىل جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية  -4

وذلك بأن تعقد اجتماعًا، رهنًا بتوافر األموال من خارج امليزانية، وذلك قبل انعقاد الدورة العادية الرابعة عشرة للهيئة، 

واملشاورات  ،التقارير القطرية يفمن أجل اتستعراض مشروع التقرير وجماالت األولوية للعمل، على النحو احملدد 

 .5تابعة، والتقدم بتوصيات إىل اهليئةاإلقليمية؛ والتستعراض وتقييم خيارات امل

 

                                                      
CGRFA-13/11 1 التقريرمن  49 الفقرة  

 

CGRFA-13/ 2 التقرير من املرفق زاى  
 

C 2009/REP من الوثيقة  22 الفقرة   3
 

CGRFA-13/11/ 4 التقريرمن  62 الفقرة  
 

CGRFA-13/11/ 5 التقرير من 69 الفقرة  
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 يفرد يو. توجز هذه الوثيقة وصفًا للعملية املستخدمة لتحديد جماالت األولوية للعمل واخليارات ملتابعة التقريرو -5

، اليت ُوضعت األولويات االتسرتاتييية للعمل من أجل التنمية املستدامة وصون املوارد الوراثية احلرجيةمشروع  1املرفق 

 .تقارير القطرية امُلتاحةإقليمية وعلى أتساس مشاورات 

 

 حتديد جماالت األولوية -ثانيًا 

 

 6مثاني مشاورات 0110تشرين األول /ربوأكتومتوز /يوليو بني عقدت منظمة األغذية والزراعة خالل الفرتة -6

 :إقليمية لتحديد احتياجات وأولويات متابعة التقرير
 

 ؛0110متوز / يوليو 6-0وجو، بوركينافاتسو، دأوجا يفُعقدت  ،غرب أفريقيا 

 متوز /يوليو 11-16طربقة، تونس،  يفعقدتها منظمة األغذية والزراعة األدنى،  قا والشريمشال أفريق

 ؛0110

  ،؛0110آب /أغسطس 09-02كستان، يداشانب، طاج يفُعقدت آسيا الوسطي 

  ،؛0110أيلول /تسبتمرب 6-4فييي، ، نادى يفقدت ُعاحمليط اهلادئ  

  ،؛0110أيلول /تسبتمرب 1-2 ،ليربفيل، غابون يفُعقدت أفريقيا الوسطي 

  ،؛0110أيلول /تسبتمرب 14-10الملبور، ماليزيا، اكو يفُعقدت آسيا 

  ،؛0110أيلول /تسبتمرب 19-12نريوبي، كينيا،  يفُعقدت شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي 

  ،؛0110تشرين األول /أكتوبر 12-15 ،تسانتياغو، شيلي يفُعقدت أمريكا الالتينية 

 

مسحت املشاورات اإلقليمية للبلدان بتبادل اآلراء العلمية والتقنية وتقاتسم املعلومات والنتائج الرئيسية من  -2

التقارير القطرية بهدف حتديد احتياجات وجماالت األولوية للعمل من أجل االتستخدام املستدام وإدارة وصون املوارد 

اشتقاق معلومات ذات صلة من التقارير القطرية  َماورات اإلقليمية، َتولدعم املش. الوراثية احلرجية داخل إقليم كٍل منها

 .0110تشرين األول /أكتوبر 31منظمة األغذية والزراعة حتى وردت إىل اليت كانت قد  69 يت كان عددهاالو

 

 :مت جتميع األولويات االتسرتاتييية للعمل داخل أربعة جماالت أولوية وقد -1
 

 لوراثية احلرجية، والوصول إليها؛تعلقة باملوارد ااملعلومات امُلزيادة توافر  (1)

 املوقع؛خارج و املوقعداخل ن املوارد الوراثية احلرجية صْو (0)

 إدارة املوارد الوراثية احلرجية؛االتستخدام املستدام، وتنمية و (3)

 .السياتسات، واملؤتسسات وبناء القدرات (4)

                                                      
http://www.fao.org/forestry/fgr/81076/ar/  6 
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اليت ترتكز عليها بصورة رئيسية ( اإلقليمية أو الدولية وأالوطنية )إىل املستويات  1املرفق  يف 0ُيشري اجلدول  -9

وينبغي أال يغيب عن البال أن كل بلد تسوف حيتاج أثناء تنفيذه لألولويات . كل واحدة من األولويات االتسرتاتييية

 .نية واأُلطر اإلمنائية الكليةمبا يتمشى مع السياتسات الوطاحملددة االتسرتاتييية، ألن يضع أولوياته الذاتية 

 

 التوجيه املطلوب -ثالثًا

 

 :يفعمل القد ترغب جمموعة  -11
 
للعمل من أجل االتستخدام املستدام، وتنمية وصون  األولويات االتسرتاتيييةاتستعراض وتنقيح مشروع  (1)

ذلك و، األولاملرفق  يفعلى النحو املوضح وذلك حسب مقتضي الضرورة،  ،املوارد الوراثية احلرجية

على مؤمتر  اوعرضه اعلى اهليئة، والتوصية بأن تنتهي اهليئة من وضع اللمسات النهائية عليه العرضه

 ، العتمادها؛منظمة األغذية والزراعة
 
للعمل من أجل  األولويات االتسرتاتيييةتقديم املشورة إىل اهليئة بشأن تطوير آلية للتنفيذ الفعال ولرصد  (0)

 .املوارد الوراثية احلرجيةاالتستخدام املستدام، وتنمية وصون 
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 2املرفق 

  ستددا  املتتدا االللعمل من أجل  االسرتاتيجية األولوياتمشروع 

 املوارد الوراثية احلرجية وتنمية وصوْن

 

 املقدمة

باملائة  2باملائة منها غابات طبيعية و  93 ،العامل يفباملائة من جمموع تسطح األرض  31الغابات حنو  يغّطُت -11

الُنظم  ومافتئت. نوع 111 111إىل  11 111وتتفاوت تقديرات عدد أنواع األشيار ما بني . منها فقط مزروعة

العامل  يفباملائة من أراضي الغابات  10ُتشكل املالذات الضرورية للتنوع البيولوجي، كما أن اإليكولوجية احلرجية 

مجيع أحناء العامل يعملون بصفة  يفمليون نسمة تقريبًا  14ويوجد . رجة األولي حلفظ التنوع البيولوجيالدبخصصة ُم

. ملكسب تُسبل معيشتهمباشرة ويعتمد عدد أكرب من ذلك على الغابات واملنتيات احلرجية . قطاع الغابات يفرمسية 

أفريقيا،  يفو. مليار نسمة من الفقراء 0هيمن للطاقة ألكثر من املصدر امُلالبلدان النامية، ُتمثل أنواع الوقود اخلشبية  فيف

وليس اخلشب هو وحده املورد الذي يؤخذ . توليد الطاقة يفباملائة من األخشاب املقطوعة  91تزيد على ُتستخدم نسبة 

غري اخلشبية  البلدان النامية، يستخدمون املنتيات احلرجية يفباملائة من السكان،  11فهناك حوالي . من الغابات

 .جمالي الصحة والتغذية وللحصول على دخل منها يفلسد احتياجاتهم 

 

اخلاصة باألمن الغذائي، وختفيف التصدي للتحديات احلالية واملستقبلية  يفإن مساهمة الغابات واألشيار  -10

فالتنوع . وداخل تلك األنواع ،مد على مدى توافر التنوع الثرى بني أنواع األشيارتحدة الفقر واالتستدامة البيئية تع

وحيافظ هذا التنوع . ظل ظروف بيئية متغرية يفالوراثي ضروري لكفالة إمكانية بقاء أشيار الغابات، وتكيفها وتطورها 

باإلضافة إىل مثة حاجة و. يوفر املقاومة لضروب الكرب مثل اآلفات واألمراضكما  ،الوراثي أيضًا على حيوية الغابات

أو لتعزيز  ،تكيفةاألنواع وتدجينها من أجل تطوير تسالالت ُمذلك، إىل التنوع الوراثي لربامج االنتقاء االصطناعي وتربية 

املناطق الريفية تأثرًا كبريًا يحالة التنوع  يفالكثري من البلدان، تسوف تتأثر آفاق التنمية املستدامة  يفو. صفات ُمفيدة

 .األنواع يفيكولوجية احلرجية وداخل الُنظم اإل

 

وحتتاج اجلهود الرامية إىل اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احلرجية على املستويني الدولي والوطين إىل  -13

التقارير القطرية بشأن حالة املوارد الوراثية احلرجية اليت ُتوضع و. االعتماد على معلومات خط أتساس متينة ومتماتسكة

كما ُتشكل أيضًا األتساس . املصدر الرئيسي للمعلومات امُلقارنة هياخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بناًء على 

 .لتحديد جماالت األولوية الختاذ التدابري بشأن املوارد الوراثية احلرجية
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 األولويات االسرتاتيجية الختاذ التدابري

 

حي  أنها موارد فريدة ال ميكن لغريها أن يقوم مقامها  ،أمٌر حيوي هلواحلرجية  الوراثيةاملوارد  إن صوْن -14

 يففقد أّقر مؤمتر منظمة األغذية والزراعة . طوال عقود مديدةبأهميتها لمت منظمة األغذية والزراعة وقد تسَّ .ستقبللُمل

وطلب إنشاء فريق خرباء معين باملوارد  ،عاني من الفقدان املضطردُيكان بالفعل بأن التنوع الوراثي احلرجي  1962

ختطيط وتنسيق جهود منظمة األغذية  يفللمساعدة  ،(فريق اخلرباء املعين باملوارد الوراثية احلرجية)احلرجية الوراثية 

 .والزراعة الرامية إىل إدارة املوارد الوراثية ألشيار الغابات

 

ال يتيزأ من برنامج احلراجة لدى  ًاُتمثل أنشطة منظمة األغذية والزراعة بشأن املوارد الوراثية احلرجية جزءو -15

والربامج ، لموارد احلرجيةالعاملي لدير تقالمكونات برناجمية أخرى، مثل  يفمنظمة األغذية والزراعة، كما ُتسهم 

ولقد ظل فريق . ، وإدارة املناطق احملميةزرعية األشيار وتنمية الاحلرجية الوطنية، واإلدارة احلرجية املستدامة، وترب

إعداد  يفاخلرباء املعين باملوارد الوراثية احلرجية يوجه عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن املوارد الوراثية احلرجية، و

 .لعدة عقود من الزمن جلنة الغاباتإىل ي قدم ذالتقارير عن التقدم امُلحرز ال
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ن املوارد وتنمية وصْو ،د املنطقي لألولويات االسرتاتيجية للعمل من أجل االستددا  املتتدا التن

 الوراثية احلرجية

 

 السمات الرئيسية للموارد الوراثية احلرجية

 

مرحلة  يفجترى إدارتها داخل ُنظم إيكولوجية طبيعية، أو أنها ية، إن ُمعظم أنواع األشيار احلرجية بّر -16

 .7باحملاصيل الزراعية بدائية جدًا من االنتقاء أو التدجني مقارنًة

 

واليت  ،املرتفع املتباينج والتزاذات كائنات المن ورة، عِموعادة ما تكون األشيار احلرجية من األنواع امُل -12

، يطْلطورت آليات طبيعية للحفاظ على مستوي مرتفع من التنوع داخل النوع الواحد، مثل ارتفاع معدل اإلخصاب اخَل

غالب  يففهذه اآلليات جمتمعة مع البيئات األصلية اليت تكون متنوعة . وانتشار حبوب اللقاح والبذور عرب مناطق واتسعة

بعضًا من أكثر الكائنات األكثر بذلك لتصبح تطور أنواع شيرية حرجية  يفمت قد أتسه, األحيان من حي  الزمن واملكان

ة هو النهج الوراثيوللعمليات الذي يسمح بالصون الدينامي للتنوع  املوقعإن الصون داخل . 8تنوعًا وراثيًا على األرض

 .الغالب األعم لتدجني األنواع النباتية يففُيستخدم  املوقعخارج فضل بالنسبة لألنواع احلرجية، بينما الصون امُل

 

 يفباملائة من السكان  11ستخدم إْذ َي ،ُتقدم العديد من النواتج واخلدمات هيف ؛ولألشيار وظائف متعددة -11

 .ألغراض الصحة، والتغذية والدخلوذلك العامل النامي نواتج حرجية غري خشبية 

 

فبغض النظر عن . ستمدة من املوارد الوراثية احلرجية لعدة أتسبابومن الصعب قياس حيم قيمة املزايا امُل -19

بدون وذلك أو لألغراض التيارية  ،معظم النواتج احلرجية من أجل االتستهالك احمللياألخشاب املقطوعة، يتم مجع 

 .وهذا هو احلال بصفة خاصة لدى البلدان النامية. نيتسليم نيوطنيرصد وتوثيق 

 

التقدير السليم لقيمتها وذلك من حي   ىال تلق هيو ،إن املوارد الوراثية احلرجية غري ُمستغلة بالقدر الكايف -01

 .األمن الغذائي واالتستدامة البيئية يفمساهمتها احلالية أو احملتملة 

 

من باحلد املؤتسسات خمتلف تقوم بل  ،العادة يفإن املعارف املتعلقة باملوارد الوراثية احلرجية تكون مبعثرة  -01

إن املعلومات األتساتسية مثل . تقارير غري منشورة، مع فرص حمدودة للوصول إليها لدى معظم البلدان يفتداوهلا وذلك 

 .قوائم املراجعة اخلاصة باألنواع القطرية، وخرائط توزيع األنواع وكتالوجات مواد اإلنسال احلرجي، غري متوافرة

 

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

7
 

8
إدارة وصون املوارد .  0114. خدمة تنمية اجملتمع احمللي، املعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية يفمنظمة األغذية والزراعة، برنامج الغابات   

 .116صفحة . املعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية، روما، إيطاليا. املنهيّيةنظره عامة، ومفاهيم وبعض الُنهج : 1اجمللد . الوراثية احلرجية
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، غري أن اجلهود اليت تبذهلا البلدان األعضاء نوع 11 111حلرجية املعروفة يتياوز إن عدد أنواع األشيار ا -00

 .نوعًا 451حاليًا الختبار وحتسني األنواع احلرجية ُتركز على حنو 

 

 تدابريالأهداف األولويات االسرتاتيجية الختاذ 

 

 :هييات االتسرتاتييية الختاذ التدابري وولإن األهداف الرئيسية لأل
 

 املوارد الوراثية احلرجية؛ وإدراك فهم تعزيز 

 ن للموارد الوراثية احلرجية؛تعزيز االتستخدام واإلدارة املستدامْي 

  من خالل التعاون على املوقعخارج و املوقعتطوير وتعزيز برامج صون املوارد الوراثية احلرجية داخل ،

 املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية؛

 بشأن املوارد الوراثية احلرجية على املستويني اإلقليمي  هاوتقامس لوماتاملع تشييع الوصول إىل

 والوطين؛

  جمال البح ، والتعليم  يفذلك  يفخلق وتعزيز الربامج الوطنية لزيادة التعاون اإلقليمي والدولي، مبا

 ؛ات املؤتسسيةللموارد الوراثية احلرجية، وللنهوض بالطاق ْينوالتدريب على االتستخدام واإلدارة املستدام

  إطار  يفمساعدة البلدان، حسبما يتناتسب، إلدراج احتياجات إدارة وصون املوارد الوراثية احلرجية

 وُأطر العمل على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية؛ ،والربامج ،السياتسات الوطنية األوتسع

  احلرجية، واإلبداعات واملمارتسات، تشييع تقدير املعارف التقليدية ذات الصلة باملوارد الوراثية

رها، وحيثما يتناتسب، وضع تسياتسات ادوأوالتقاتسم امُلنصف للمنافع الناجتة عن اتستخدامها، واإلقرار ب

 بهذه املسائل؛ ىن تشريعات ُتعنفعالة وتْس

  لدعم برامج البح  والتطوير واتستخدامها، إىل مواد التكاثر احلرجية اجليدة  الكايفتشييع الوصول

 املستويني الوطين واإلقليمي؛ على

 لتشييع االتستخدام واإلدارة  وءةمية كوتسائل كفيوالُنهج اإليكولوجية اإلقل يتشييع النظام اإليكولوج

 ن للموارد الوراثية احلرجية؛ستدامْيامُل

  إنشاء، وتنفيذ واتستعراض  يفمساعدة البلدان واملؤتسسات املسؤولة عن إدارة املوارد الوراثية احلرجية

 ن للموارد الوراثية احلرجية؛مْياإلدارة املستدانتظم لألولويات الوطنية ملصلحة االتستخدام وم

 وبصفة خاصة، لدى البلدان النامية والبلدان  -واالرتقاء بالطاقات املؤتسسية  ،تعزيز الربامج الوطنية

وينبغي ملثل هذه الربامج . ووضع برامج إقليمية ودولية ذات صلة - اليت متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال

والرصد  صرلتعامل مع التوصيف واحلوذلك من أجل اأن تشتمل على التعليم، والبح  والتدريب 

 .للموارد الوراثية احلرجيةالتستخدام املستدام وان والتطوير والصْو
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على افرتاض أن للبلدان حقوقًا تسيادية على مواردها الطبيعية، تستند األولويات االتسرتاتييية الختاذ التدابري  -03

هذا  يفو. إلدارة املوارد الوراثية احلرجية ضروري عاون دولي كبري أمٌروأن قيام تاملوارد الوراثية احلرجية، ذلك  يفمبا 

 :السياق، مت تطوير األولويات االتسرتاتييية الختاذ التدابري على أتساس املبادئ التالية

 

  أن التنوع الوراثي هو الركيزة الرئيسية لالتستقرار البيولوجي؛ فهو يساعد األنواع على التكيف مع

وهو أتساس االختيار احلالي . واألمراض الناشئة يذلك تأثريات التغري املناخ يفالبيئات املتغرية، مبا 

للموارد الوراثية  ة البيئيةاالتستدام يفالفريدة مساهماتها وباإلضافة إىل . واملستقبلي وبرامج الرتبية

تفشل فيها األوقات اليت  يفمباشر لبين البشر وللحيوانات، حتى  غذائيفإنها ُتشكل مصدر  ؛احلرجية

 .وليةاحملاصيل احل

  أمور ضرورية لتوليد املعارف الالزمة للفهم السليم لالجتاهات  هيجرد املخزونات، والتوصيف والرصد

إدارة واتستخدام  يفاختاذ القرارات املناتسبة  يفوللمساعدة  ،املوارد الوراثية احلرجيةحالة اليت تعرتى 

 .املوارد الوراثية احلرجية بصورة مستدامة

  هو أوتسع ممارتسات الصون انتشارًا، حي  أن معظم األنواع احلرجية الطبيعي إن احلفظ داخل املوقع

 .نواع أن تواصل تعرُضها للعمليات التطوريةلأل كذلكاحلفظ ويسمح . هاوال يتم تدجيُن ًابّري نموت

  تعتمد اإلدارة الفعالة للموارد الوراثية احلرجية، على مجيع املستويات، على إدراج مجيع أصحاب

ن العمليات التشاركية املناتسبة، اليت تكُفل كما أ. وعلى مشاركتهم الطوعية ،املصلحة ذوى الصلة

 .عمليات حمرتمة ومتوازنة، بل والزمة هيحتقيق مصاحل خمتلف أصحاب املصلحة 

  جل تطوير شراكات مؤتسسية داخل البلدان وفيما بينها هلو أمٌر ضروري، نظرًا أإن تعزيز اجلهود من

لذلك يلزم قيام شراكات . قطريةألن توزيعات األنواع وحدود النظم اإليكولوجية ال حترتم احلدود ال

زيادة الوعي وتطوير القواعد والُنظم الوطنية والدولية  وتعاون قوى على خمتلف املستويات من أجل

وكذلك أدوات السياتسات اليت تؤدى إىل الربامج التقنية والعلمية السليمة على املستويات  ،املناتسبة

 .الوطنية واإلقليمية والعاملية

 

يحتاج إىل إيالء لتييية الوقت املناتسب لألولويات االتسرتا يفإن حشد املوارد يحي  تسمح بالتنفيذ الكايف و -04

ذلك التنسيق مع خمتلف املبادرات اجلارية حاليًا داخل  يفت، مبا االهتمام الواجب وبذل اجلهود على مجيع املستويا

 .(وما إىل ذلكة بالتنوع البيولوجي، ومرفق البيئة العاملي، ياالتفاقية املعن)البلدان، وإقليميًا وعامليًا 
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 الختاذ التدابرياالسرتاتيجية شكل وتنظيم األولويات 

 

فالكثري . ارتباطًا وثيقًا غالبًا كما تكون متشابكة أيضًامرتابطة تكون إن األولويات االتسرتاتييية الختاذ التدابري  -05

 :أربعة جماالت لألولويات يفمن التدابري املتوقعة تتصل بأكثر من أولوية واحدة 
 

 زيادة توافر املعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية والوصول إليها  (1)

 ( املوقعوخارج  املوقعداخل )ن املوارد الوراثية احلرجية صْو (0)

  االتستخدام املستدام والتطوير وإدارة املوارد الوراثية احلرجية (3)

 .السياتسات، واملؤتسسات وبناء القدرات (4)
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 الختاذ التدابري األولويات االسرتاتيجية
 

 زيادة توافر املعلومات بشأن املوارد الوراثية احلرجية والوصول إليها:  2جمال األولوية 

 املقدمة

 

 الكفوءةذات أهمية كربى بالنسبة لإلدارة احلرجية بشأن حالة الغابات واالجتاهات الدقيقة من املسلم به أن البيانات 

ومع ذلك، فإن املعلومات املتوافرة حاليًا ذات الصلة بالغابات تتعلق بدرجة كبرية باملوارد . للموارد الوراثية احلرجية

إن توافر املعلومات احملددة بشأن . أنواع األشيار يفاحلرجية بصفة عامة بداًل من أن تتعلق بالتنوع احلرجي والتنوع 

على الرغم من إجناز بعض التقدم على املستويني وذلك م، املوارد الوراثية احلرجية غري كاٍف اليو يفاحلالة واالجتاهات 

 .املاضيالوطين وشبه اإلقليمي أثناء العقد 
 

 يفتتسم بالُشح  املوارد الوراثية احلرجيةبشأن  يهاوإمكانية الوصول إل حّدثةاملعلومات اجليدة وامُل وتفيد التقارير بأن توافر

بشأن قطرية احلاجة إىل زيادة الوعي بني ُمتخذي القرارات واجلمهور العام وُتربز معظم التقارير ال. الكثري من البلدان

إن نقص . تلبية االحتياجات اإلمنائية احلالية واملستقبلية يفواألدوار اليت تلعبها ملوارد الوراثية احلرجية أهمية ا

 .السياتسات املتشعبة يف ية احلرجيةاملوارد الوراثمن قدرة البلدان واجملتمع الدولي على إدماج إدارة  املعلومات حيُد

 

 :ياآلتفيوات املعلومات ذات الصلة باملوارد الوراثية احلرجية  شملوت
 

            ؛يف العديد من البلدان لألنواع حّدثةعدم وجود قائمة مراجعة ُم 

            ؛واجتاهاتها عدم وجود صورة عاملية دقيقة عن حالة املوارد الوراثية احلرجية 

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

             الغابات  يفعدم وجود منهيية مقبولة للربط املباشر بني املعلومات العامة بشأن التغريات اليت حتدث

 .وتنوعها الوراثيعشائرها ، و(مصادرها)وبني تأثرياتها على التنوع البيولوجي، وعلى األنواع، 

 

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

 .الوطين والدولياختاذ القرارات الفعالة والتدابري على املستويني 

 

وهذه . بني اتستخدام وإدارة املوارد الوراثية احلرجية وبني املعارف التقليدية ،الكثري من البلدان يفوهناك عالقة مهمة، 

شكل أصواًل عظيمة الكثري من البلدان النامية، بينما ُت يفبل املعيشة لدى اجملتمعات احمللية م تُساملعارف القيمة تدُع

وينبغي للسياتسات . واألغذية، ومبيدات اآلفات األحيائية ة،صيدلالقطاعات مثل ال يفوالتياري للتطور الصناعي 

وتتعرض املعارف التقليدية . اعتبارها يفأن تضع هذه األدوار املهمة  املوارد الوراثية احلرجيةبإدارة معلومات املتعلقة 

ونتيية للتغريات اليت تعرتي اتستخدام األراضي واملمارتسات  للتهديدات نتيية لتدهور املوارد الوراثية احلرجية

 .االجتماعية والثقافية
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 املدى الطويل يفالغاية 
 

زيادة توافر فرص الوصول إىل املعارف واملعلومات املتعلقة باألنواع وتنوعها الوراثي، وبالنظم اإليكولوجية احلرجية 

ن للموارد الوراثية االتستخدام واإلدارة املستدامْيبشأن صنع القرارات  تمكنيول ،واملعارف التقليدية ذات الصلة لتيسري

، وتدهور األرض واملياه، وتأثريات الت العاملية اخلطرية مثل نقص األغذيةحل املشك يفاحلرجية ولزيادة مساهمتها 

 .وازدياد الطلب على خمتلف النواتج واخلدمات احلرجيةالتغري املناخي 

 

 املتتوى الوطين
 

 

 :إنشاء وتعزيز نظا  وطين لتقدير وتوصيف ورصد املوارد الوراثية احلرجية –2األولوية االسرتاتيجية 
 

كما . العديد من البلدان يفغري كافية املوارد الوراثية احلرجية إن املعلومات عن : التند املنطقي

الالزمة لتخطيط اإلدارة املستدامة  أن عمليات اجلرد احلرجية الوطنية ال تشمل عادة البارامرتات

ومثة حاجة إىل وجود معلومات خط األتساس بشأن حالة واجتاهات . للموارد الوراثية احلرجية

وخصائص املوارد الوراثية احلرجية من أجل السماح بإجراء تعريف واتستعراض عادى ألولويات 

 .حتسينهاشيار واالتستخدام والصون املستدامني، وكذلك لتطوير برامج لتدجني األ
 

والتشييع على عمل خرائط لتوزيع األولويات . التشييع على حصر األنواع وتوصيفها: اإلجراء

لدعم تطوير املعارف املتتنبتات الوطنية واملتح النباتي قدرات تعزيز و. األنواع املهمةعشائر أو 

 .بشأن األنواع احلرجية
 

ورصد حالة إدارة املوارد الوراثية دير لتقظم توثيق معايري تقنية، وبروتوكوالت وُنوضع 

 لتحديثهاوآليات  لألنواع قوائم مراجعة وطنية وإقليميةوتعزيز ودعم تطوير . واحلرجية

 .صورة منتظمةب
 

، وحتسني شبكات للمصارف اجلينية احلرجية، ووحدات معلومات وقواعد بيانات تطوير

 .لدوليمها على املستوي الوطين واإدارة املعلومات وتقاتُس

 

 ظم وطنية لتقدير وإدارة املعارف التقليدية بشأن املوارد الوراثية احلرجيةتطوير ُن –3األولوية االسرتاتيجية 
 

التنمية املستدامة عن طريق  يفأن ُتسهم مساهمة مهمة للمعارف التقليدية  ميكن: التند املنطقي

اجلهود الرامية  يفالصون احمللي واالتستخدام املستدام للنباتات، وميكن أن ُتسهم  ممارتسات مثل

لذلك فإن . إىل حل املشاكل اخلطرية العاملية مثل تغري املناخ، والتصحر وتدهور األرض واملياه

إجراء التقديرات مثة حاجة لكفالة املعارف التقليدية بشأن املوارد الوراثية احلرجية عن طريق 

 .نية وحتسني التوثيقالوط
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وتوثيق املعارف التقليدية ذات الصلة  يتشييع التقديرات على املستوي القطر: اإلجراء

 .د الوراثية احلرجية من جانب اجملتمعات احملليةرباتستخدام وإدارة املوا
 

تطوير آلية وطنية لتسييل املعارف التقليدية وقواعد بيانات للحفاظ على، املعارف التقليدية 

 .وتشييعها ومحايتها املوارد الوراثية احلرجيةبشأن 

 

 املتتوى الدولي
 

 

وتوصيف املوارد الوراثية احلرجية، تطوير معايري وبروتوكوالت تقنية دولية لقوائم حصر  –2األولوية االسرتاتيجية 

 .ورصد االجتاهات واملداطر
 

إن مؤشرات تسليمة علميًا وواقعية وذات أهمية تسياتساتية لتعريف خط األتساس، : التند املنطقي

ورصد حالة واجتاهات املوارد الوراثية احلرجية وإدارتها شئ ُمفتقٌد على املستويات العاملية 

رق معيارية وبروتوكوالت إلجراء وهناك حاجة إىل تطوير واتستخدام ُط. واإلقليمية والوطنية

يق البح  بشأن حتديد وهناك حاجة أيضًا إىل زيادة تنس. عمليات احلصر، والتوصيف والرصد

األنواع وحتسني تأثري نتائج تسياتسات إدارة املوارد الوراثية عشائر  ، وتوصيفووضع خرائط

 .احلرجية
 

هات املوارد الوراثية احلرجية داخل لتقدير حالة واجتا وضع معايري ومؤشرات عاملية: اإلجراء

 .احلرجية وغريها من الربامج ذات الصلة بالغابات صرعمليات احل
 

 .تطوير بروتوكوالت للتقدير التشاركي ورصد املوارد الوراثية احلرجية
 

لتشمل املعارف  للموارد الوراثية احلرجية( قواعد بيانات)إنشاء وتعزيز ُنظم معلومات  –4األولوية االسرتاتيجية 

العلمية والتقليدية املتاحة بشأن استددامات، وتوزيع، وموائل، وبيولوجيا التنوع اجليين 

 .لألنواع وعشائر األنواع
 

أول نظرة شاملة عاملية على تنوع،  العامل يفالوراثية احلرجية  حالة املوارد توفر: التند املنطقي

والقدرات الوطنية واإلقليمية والعاملية على إدارة هذه املوارد الوراثية احلرجية،  وحالة واجتاهات

املعارف املتعلقة باملوارد  يفوُتشري الكثري من التقارير القطرية إىل وجود ثُُغرات مهمة . املوارد

كما ُتشري إىل أن املعلومات على املستوي القطري مبعثرة ويصعب احلصول  الوراثية احلرجية

لدى الكثري الكايف الدعم املالي عدم توافر عانى الربامج البحثية من وباإلضافة إىل ذلك، ُت. عليها

ولذلك فإن مثة حاجة ُملحة لتحسني تُسبل احلصول على املعلومات بشأن . من البلدان النامية

نفس الوقت أيضًا بتطوير  يفوالقيام  املوارد الوراثية احلرجية بالنسبة جلميع أصحاب املصلحة،

وهناك حاجة . للموارد الوراثية احلرجية قاعدة املعارف الالزمة لالتستخدام واإلدارة املستدامْين

 .أيضًا لتحسني الدعم املالي الذي تقدمه البلدان لألنشطة البحثية
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املعلومات حتسني تُسبل الوصول إىل املعلومات من جانب البلدان النامية، وتعزيز إدارة : اإلجراء

 .وآليات تقاتسم املعلومات على املستوى الوطين والعاملي

الوطين واإلقليمي  ىإنشاء وتغذية قواعد البيانات اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية على املستو

 .والعاملي
 

من أصحاب املصلحة،  للكثريحتسني تُسبل الوصول إىل املعلومات بشأن األنواع احلرجية بالنسبة 

 .ذلك التيمعات احمللية للسكان يفمبا 
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 املوقعوخارج  املوقع يفن املوارد الوراثية احلرجية صْو: 3جمال األولوية 

 

إمنا يستند إىل احلاجة إىل احلفاظ على التنوع البيولوجي إن تطوير اتسرتاتييية صون عاملية للموارد الوراثية احلرجية 

وميكن حتقيق هذه الغاية عن طرق الصون . واألشيار القصرية الالجذعيه التكيفي واحليادي لتنوع األشيار احلرجية

 .عرب نطاقات توزيع األنواع الشيرية املوقعداخل 
 

تنفيذ هذه  يف هاّمًاينبغي للتعاون اإلقليمي عن طريق شبكات األنواع أو الشبكات املواضيعية أن يلعب دورًا و

وأن  ،أن يهدف هذا التعاون إىل تيسري اتستخدام نهج النظام اإليكولوجيوينبغي  .حرزاالتسرتاتييية ورصد التقدم امُل

وخمتلف مستويات ( 1اجلدول )شيع تعميق الوعي بدرجة أكرب بشأن إدارة خمتلف أنواع األشيار احلرجية وغريها ُي

 .الصون اجليين
 

 إدارة األنواع الرئيتية للموارد احلرجية والشجرية : 2اجلدول 
 

األشجار املوجودة  الغابات املغروسة املتجددة طبيعيًاالغابات 

ُنظم خارج الغابات، و

الزراعة املدتلطة 

 غاباتبال

 املزارع طبيعيةالشبه  الطبيعية امُلعدلة االبتدائية

جتدد طبيعي 

 مبتاعدة اإلنتان

 يةِئمَاِح ةَجنِتُم زروعاملكون امل

غابات األنواع 

واليت األصلية 

ال توجد فيها 

إشارات مرئية 

تدل واضحة 

وجود على 

أنشطة بشرية 

 وحي 

العمليات 

اإليكولوجية مل 

حيدث هلا 

اختالل بدرجة 

 ملحوظة 

غابات األنواع 

املتيددة طبيعيًا 

واألنواع األصلية 

واليت ال توجد 

إشارات بها 

واضحة مرئية 

وجود على 

 أنشطة بشرية

ممارتسات الزراعة 

املختلطة بالغابات 

الغابات  يف

الطبيعية بواتسطة 

 :اإلدارة املكثفة

  إزالة احلشائش

 الضارة

  إضافة األمسدة 

  ختفيف كثافة

 األشيار

  ألخشاب اقطع

 االنتقائي 

الغابات ذات 

األصلية األنواع 

اليت ُتقام عن 

طريق الغرس أو 

ر اخلاضعة البذ

 .إلدارة كثيفة

غابات ُأدخلت 

إليها أنواع 

أو /أصلية و

اليت ُأقيمت عن 

س أو طريق الغر

ر هلدف البذ

رئيسي هو 

إنتاج اخلشب 

أو السلع غري 

 اخلشبية

 

غابات ُأدخلت 

فيها أنواع أصلية 

ُأقيمت عن أو /و

طريق الغرس أو 

ر هلدف الِبذ

رئيسي هو توفري 

 اخلدمات

جمموعات نباتات أو 

أشيار متيانسة تقل 

املساحة اليت تشغلها 

هكتار؛ كساء  1.5عن 

األرض  يفشيري 

الزراعة ُنظم )الزراعية 

، غاباتاملختلطة بال

حدائق املنازل، 

؛ واألشيار (والبساتني

البيئات احلضرية  يف

واملبعثرة على طول 

األراضي  يفرق والُط

 ة يمّلاملخططة وامُل

 

تسياق الضغوط املتزايدة اليت ميثلها حصاد املوارد  يفلتحقيق أهداف الصون ُتنشأ وُتنظم وُتدار  هيو املناطق احملمية

لألنواع غري  اتالغالب األعم كمالذ يفختدم  ياتستخدامات األرض، وهمن احلرجية وحتويل الغابات إىل أنواع أخرى 

املعنية لذلك فإنه ينبغي للربامج الوطنية . إلدارة كثيفةع ة واملخططة اليت ختضيمّلاألراضي امُل يفالقادرة على البقاء 

احملمية، على ناطق باالتستخدام املستدام وإدارة املوارد الوراثية احلرجية أن ُتراعي األدوار املهمة اليت تضطلع بها امل
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، (ومعظمها من احليوانات)الرغم من أن معظمها قد يكون قد مت تصميمه أصاًل ألغراض مثل محاية احلياة الربية 

 .دمات النظام اإليكولوجيوللرتفيه ولتقديم خدمات خمتلفة من خ
 

واملناطق احملمية مناتسبة حلفظ التيمعات الشيرية احلرجية الصاحلة للحياة من خمتلف األنواع ومن عينات متثيلية 

 .لُنظم إيكولوجية، وكذلك للحفاظ على اخلدمات احليوية للنظام اإليكولوجي
 

أكثر مع املفتاح إىل توفري التكيف  هي األنواع الشجريةتجمعات ل 9نطاقال ودأو حد/احلدود اهلامشية وقد تكون و

ومن الضروري فهم ديناميات . للتغري املناخي السريع نتييًة ْثحُداجلديدة اليت يتوقع هلا أن َتوشدة حلاالت البيئية ا

 يفظهر جتمعات األنواع احلرجية اهلامشية وذلك عن طريق إجراء الفحوص الكافية للتنوع اجليين التكيفي الذي ي

تسياق التغري املناخي احلالي حيتاج إىل إجراء تقديرات دقيقة لألوضاع  يفيضاف إىل ذلك أن الصون . اخلصائص الكمية

إىل وحتتاج منذجة ديناميات توزيع األنواع (. حدي النطاق)اصة بالظروف البيئية املستقبلية القاتسية إىل أبعد احلدود اخل

اللواقح ك) مراعاة التغريات اليت تعرتي مناطق توزع األنواع والتغريات األخرى اليت تعرتي الُنظراء املرتبطني بيئيًا بها

 .وكذلك التأثريات احملتملة للتفاعالت اليت حتدث مع نباتات أو أنواع حيوانات أخرى( مثاًل
 

على ظروف النمو الطبيعية لألنواع الشيرية من أجل دراتسة  للحفاظ املوقعكافية داخل  حيتاج األمر إىل تدابري صوْن

 وتسوف تكون املعلومات املأخوذة من أنشطة الصوْن. عملياتها التطورية وتكيفها مع التغريات وفهمها بطريقة أفضل

 .يلتقديم اخليارات للتكيف مع التغري املناخ يةأو النطاق/لتيمعات اهلامشية و لبالنسبة  ضرورية املوقعداخل 
 

بأنها أحد أنواع  ،ذلك ُنظم الزراعة املختلطة بالغابات يف، مبا إدارة املوارد الوراثية احلرجية داخل املزرعةف وُتعرَّ

، وخباصة األنواع األهلية املوقعداخل املوارد الوراثية احلرجية، صون  يفاتستخدام األرض املهمة اليت ُتسهم بقدر كبري 

 .(غرب أفريقيا يفمثل شبكة أراضي املراتع اليت توجد بها زراعة خمتلطة بالغابات ( )دجنةامُل)وشبه األهلية 
 

اليت األشيار  يهلشبه القاحلة املناطق التقارير القطرية من  يفذات األولوية اليت مت حتديدها الكثرية ومن بني األنواع 

املزارعون  قامأصيلة أنواع نواع األ هذه ومعظم. اباتذلك ُنظم الزراعة املختلطة بالغ يف، مبا األراضي الزراعية يفتنمو 

 .إدارة تقليديةإدارتها لعدة قرون على 
 
بعض البلدان إىل أكثر من  يفمن األنواع ومن أنواع شيرية قليلة  قليلالاألرض الزراعية من  يفالتنوع الشيري تفاوت وي

لذلك فإن اإلدارة . ظم الزراعة املختلطة بالغاباتُن يفتظهر فقط ( ُمدجنة)وبعض هذه األنواع شبه أهلية . نوع آخر 111

 .املوارد الوراثية لألنواع املستدامة لُنظم الزراعة املختلطة بالغابات تكون الزمة ألجل صوْن
 

أن يتضح هذه الوثيقة،  يفأحناء العامل على حنو ما ذكرنا تسلفًا  يفوبالنظر إىل العدد املهم من األنواع الشيرية املسيلة 

وحتديد . فيما بني الكثري من األنواع البديلة اليت ميكن أن تستهدفها التدابري املتخذة حتديد األولوياتهناك حاجة إىل 

األولويات أمُر ُمعقد بدرجة كبرية نظرًا لنقص املعلومات األتساتسية بشأن التنوع، وأمناط التنوع وإمكانيات الكثري من 

 .األنواع الشيرية

                                                      
9
  Sexton al (2009) in Annu. Rev. Ecol. Syst. 40:415-36 



17 CGRFA/WG-FGR-2/13/3 

 
وهو يعين أن بعض املناطق، . بني طائفة من التدابري لةم من وضع األولويات هو مقارنة النتائج واملفاضإن اهلدف العا

وعندما يكون لدى أصحاب مصلحة خمتلفني أولويات . ى أولوية أدني من غريهاواألنواع أو املوارد الوراثية تسوف ُتعَط

وعندما تكون أولوياتهم غري . ب أصحاب املصلحة أولئكمتشابهة، عندئٍذ يصبح باإلمكان القيام بعمل تنسيقي من جان

ومن احملتمل أن تظل . متماثلة، فإن العمل التنسيقي الذي حيظى بنسبة جناح أكرب يكون هو العمل املستقل وامُلنسق

 جمال التنوع البيولوجي احلرجي يفبني املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية الناشطة 

 يفو .قدراتها على تنفيذ خمتلف أتساليب اإلدارة التقنيةمن حي  خالفات كبرية تتعلق باألولويات، والصون الوراثي 

ظل ُأطر متماتسكة  يفاحلاالت اليت توجد بها تلك االختالفات، يكون من الضروري تشكيل حتالفات للعمل وللتشغيل 

 .على مستوياٍت مالئمةو
 

وقد . سبق لتنفيذ برامج الصون املستدامةالوطين واحمللي بأهداف وأولويات حمددة هلو شرط ُمإن االلتزام على املستوي 

صحاب املصلحة ألعمل  اتوذلك عن طريق تنظيم ورش ،ريرها القطريةاضمان ملكية واتسعة لتقعلى عملت احلكومات 

ومشال أفريقيا، وغرب أفريقيا،  ىق األدنالشر يفوأثناء املشاورات اإلقليمية اليت جرت . التستعراض وتدقيق هذه التقارير

ووتسط آتسيا، وآتسيا، واحمليط اهلادئ وأفريقيا الوتسطي وشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي وأمريكا الالتينية، مت حتديد 

غري أن هذه . الكثري من احلاالت يف وقشت أنواع ذات أولوية إقليميةُنوقد . األولويات اإلقليمية للتدابري اليت تسُتتخذ

ولتخصيص املسؤوليات فيما بني اجلهات  ،العملية حتتاج ألن تتواصل من أجل حتديد التدابري التفصيلية لكل نوع

 .الوطين، واإلقليمي والدولي ىالفاعلة والشركاء على املستو
 

 املدى الطويل يفالغاية 
 

عن طريق حتسني تدابري التنفيذ والتنسيق وذلك احلفاظ على التنوع اجليين وضمان العمليات التطورية لألنواع احلرجية 

ذلك عن طريق التعاون والربط الشبكي  يف، مبا املوقعأو خارج  املوقع يفلصون املوارد الوراثية احلرجية، تسواء 

 .اإلقليميني

 

 املتتوى الوطين
 

 .املوقعداخل  صون املوارد الوراثية احلرجية يفتعزيز متاهمة املناطق احملمية  –2األولوية االسرتاتيجية 
 

ظل السياق احلالي لتزايد الضغوط على األراضي احلرجية واملوارد احلرجية،  يف: التند املنطقي

ومثة نسبة مهمة . املالذات األفضل للموارد الوراثية احلرجية املهددة هيتظل املناطق احملمية 

أما العمليات الطبيعية . احملمية املناطق احلرجية يفأو املتوطنة تنمو فقط /من النباتات الربية و

ديناميات املوارد الوراثية احلرجية فُتقدر وُتفهم بصورة أفضل داخل الغابات  يفاملشرتكة 

لذلك . أفضل املختربات لدراتسة إيكولوجيا وبيولوجيا األنواع هيالطبيعية احملمية، اليت تظل 

صون املوارد الوراثية  يفواع النباتية وتطوير املعارف بشأن األن يفإن مساهمات املناطق احملمية ف

 .إىل التشييع احلرجية، حتتاج
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 تطوير التعاون الوثيق بني املؤتسسات أو الربامج املسؤولة عن املناطق احلرجية املتوقعة  :اإلجراء

وتلك املؤتسسات املسؤولة عن تطوير واتستخدام املوارد الوراثية احلرجية، مثل املراكز الوطنية 

األشيار، ومراكز بذور األشيار واملؤتسسات األخرى جلمع البالزما الوراثية والصون واليت لرتبية 

 .تعمل على املستويني الوطين أو اإلقليمي
 

املناطق تشييع وتعزيز وضع تقدير وطين للموارد الوراثية احلرجية وأنشطة الصون داخل 

 .غابات الصون يفواحملمية 
 

 .أو املوجودة على حدي النطاق/دعم تقدير وإدارة وصون عشائر األنواع احلرجية اهلامشية و –6األولوية االسرتاتيجية 
 

تتسم عشائر األنواع احلرجية اهلامشية بأنها هشة وأكثر ميواًل إىل التدهور عن : التند املنطقي

 وميكن لالجنراف اجليين أن تكون له. العشائر املركزية، ألن مقدار التنوع لديها يكون أقل

إىل انتقاء َقوي وإىل وجود ذلك تأثريات كبرية على الشكل اجليين للعشائر اهلامشية، وأن يؤدي 

 يفلذا ينبغي للعشائر اهلامشية أن حتظى بأولوية عليا . خصائص تكيف وراثية خاصة

 .اتسرتاتيييات وبرامج الصون العاملية واإلقليمية
 

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

 يفشبكات صون، وعن طريق تأكيد مشاركة اجملتمعات احمللية  يفوصونها من خالل إدماجها 

 .ذلك
 

دعم تطوير الربامج على املستويني العاملي واإلقليمي لتقدير العشائر اهلامشية وتشييع صونها 

 .املوقعخارج  والظروف املوقعكٍل من ظروف  يفها وتقييم
 

 .دعم وتطوير اإلدارة والصون املتتدامْين للموارد الوراثية احلرجية داخل املزرعة –7األولوية االسرتاتيجية 
 

الُنظم  يفاملوارد الوراثية احلرجية داخل املزرعة  حفظإدارة و يفن وُيسهم املزارع: التند املنطقي

التنوع  يفوهم بذلك يؤثرون . ُنظم الزراعة املدتلطة بالغاباتالتقليدية التستخدام األراضي مثل 

إن املوارد . متاحات األرض املدططة واجململة يفوفيما بني األنواع داخل النوع الواحد 

الُنظم التقليدية للزراعة املختلطة بالغابات تواجه تهديدات  لالوراثية احلرجية املدارة داخ

خطرية من جراء عدم التيدد الناتج عن زيادة الضغط على املوارد احلرجية، وعن االجتاهات 

مسألة إدارة املوارد الوراثية احلرجية  معاجلةوهناك حاجة إىل . احلالية إىل التكثيف الزراعي

 . تكون فيها الزراعة املختلطة بالغابات ممارتسة شائعة البلدان اليت يفداخل املزرعة 

الزراعة  يفتطوير أدوات منهيية لإلدارة والصون داخل املزرعة لألنواع املهمة  :اإلجراء

 .املختلطة بالغابات
 

الزراعة املختلطة بالغابات على املستويني الوطين  يفوإدارة األنواع املهمة  صونتقدير حالة 
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 .واإلقليمي
 

تقديم الدعم التقين لرتويج اإلدارة واالتستخدام املستدامْين للموارد الوراثية واحلرجية داخل 

 .املزرعة

 

 ت األولوية الختاذ تدابري بشأنهاحتديد األنواع ذا –8األولوية االسرتاتيجية 
 

نظرًا لتعقد هذا املوضوع فإن الطريقة األفضل للتعاطي مع إدارة املوارد الوراثية : التند املنطقي

ديناميات التنوع اجليين حتدد  يفذلك أن العمليات الداخلة . هو اتستخدام نهج النوع احلرجية

إن فهم وتطوير املوارد الوراثية احلرجية باتستخدام نهج النوع . بيئة ما يفتكيف النوع وأدائه 

وبالنظر إىل العدد الكبري من األنواع احلرجية . مناتسبًا بدرجة أكرب، ويعترب خيارًا مفيدًا ُيعترب

.   جلميع األنواع احلرجيةملستحيل تطوير أنشطة أو برامج يحكل بلد، يكون من ا يفاملوجودة 

 إْذ ينبغي حتديد األنواع ذات األولوية على املستوى القطري واإلقليمي والدولي وذلك لتوفري

 .أفضل واتستخدام أكثر كفاءة للمواردتركيٍز 
 

الوطين واإلقليمي  ى  اليت تركز على األنواع املهمة على املستويتشييع شبكات البح :اإلجراء

 .والدولي
 

على حد  قوائم األنواع ذات األولوية بصورة منتظمة على املستوي القطري واإلقليمي حتدي 

 .السواء

ة أولوّيولويات األنواع ولتحديد جماالت خطوط توجيهية لتحديد أتقديم الدعم الدولي لوضع 

 . البح

 

 املتتوي اإلقليمي
 

وترويج الربط الشبكي اإليكولوجي  املوقعتطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات الصون اإلقليمية داخل  –9األولوية االسرتاتيجية 

 .اإلقليمي والتعاون –
 

هو إحدى الطرق إىل إدارة الُنظم اإليكولوجية  اإليكولوجينهج النظا  إن  :التند املنطقي

مثل أدوات اإلدارة القائمة على  صونبكاملها بصورة ُكلية بدون اتستثناء الُنهج األخرى لإلدارة وال

وكل هذه الُنهج ينبغي هلا، مثاليًا، . ألنواعصون ال الفردية مارتساتاملأدوات اإلدارة املساحية و

 .الشبكات اإلقليمية كلما كان ذلك مناتسبًاأن تتكامل عن طريق 
 

ذلك الشبكات  يفومثة حاجة إىل االتسرتاتيييات اإلقليمية لصون املوارد الوراثية احلرجية، مبا 

ضمان لبالنسبة لألنواع ذات األولوية وذلك  املوقعاإلقليمية لوحدات الصون الوراثي داخل 

. رئيسية وقدرتها على التطور من أجل املستقبلالديناميكي للموارد الوراثية احلرجية ال صونال
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ويوفر تعريف وتنفيذ االتسرتاتيييات اإلقليمية للصون مربرًا جيدًا للتنسيق والتعاون على املستوي 

األنشطة املشرتكة على املستوي اإلقليمي يكون غالبًا أكثر كفاءة  يفكما أن االتستثمار . اإلقليمي

 .إكثار وازدواج األنشطة على املستوي الوطين من من حي  الّتكلفةوأكثر فعالية 
 

 يفتطوير منهييات إلعداد اتسرتاتيييات إقليمية لصون املوارد الوراثية احلرجية، مبا  :اإلجراء

ذلك مبادئ تنفيذها، مع مراعاة اخلربات احلالية وباتستخدام الشبكات اإلقليمية احلالية ذات 

 .الصلة باملوارد الوراثية احلرجية
 

وتقييم  صونترويج الشراكة القائمة على النظام اإليكولوجي والتعاون اإلقليمي لتطوير برامج 

متشيًا مع االلتزامات اليت ترتبها النظم  ،(املوقعوخارج  املوقعداخل )املوارد الوراثية لألنواع 

 .الدولية القائمة
 

 .ئمةحشد املوارد عن طريق إشراك املنظمات االقتصادية اإلقليمية القا
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 االستددا  املتتدا  وتطوير وإدارة املوارد الوراثية احلرجية: 2 جمال األولوية

 

اخلاصة بالتغري املشرتكة اآلثار تسياق  يفوكذلك االتستدامة البيئية  ،حتقيق األمن الغذائي لليميع يفإن التحدي املتمثل 

لذلك فإن االتستخدام واإلدارة األكثر . وقت مضى يهو أكرب اليوم من أ ،املناخي وتزايد الضغوط البشرية على الغابات

من أجل مواجهة وذلك البلدان االتستوائية واألقل تقدمًا،  يفكفاءة للموارد احلرجية املتوافرة أمٌر مطلوب، وخباصة 

 .الطلب املتزايد على السلع واخلدمات احلرجية
 

جيب صون وتطوير املوارد الوراثية ألشيار الغابات، تسواء كانت تلك املوارد موجودة  ؛ولكفالة اإلدارة املستدامة للغابات

جمموعات أشيار الصون احملمية، أو كبذور أو  يفالغابات الطبيعية أو  يفأشيار داخل الغابات املزروعة، أو  شكل يف

على اتسرتاتيييات عامة وشاملة، وإدارة املوارد الوراثية احلرجية على تطوير وي طوتن. ةزَنخَتزراعات أنسية ُم

اتستخدام منهييات حمددة، وتطوير وتطبيق منهييات جديدة، وتنسيق اجلهود احمللية، والوطنية، واإلقليمية 

 والدولية
10. 

 
حتتاج إىل معلومات دقيقة عن حالة واجتاهات هذه  إن رصد التنوع البيولوجي احلرجي وإدارة املوارد الوراثية احلرجية

حالة املوارد الوراثية احلرجية من حي  ما يتعلق باإلدارة  يفوال توجد ُطرق معيارية مشرتكة لقياس التغريات . املوارد

 .معظم البلدان يفاملستدامة للغابات على النحو الذي تتم به 
 

ألنواع ات املوارد احلرجية الوطنية والعاملية، مثل مساحة الغابة، ووجود تقديرا يفعادة  إن البارامرتات اليت ُتدرٌج

حيتاج األمر و. حد ذاتها على تقديم معلومات بشأن املوارد الوراثية احلرجية يفقادرة ليست  ،وتفتيت الغابات ،وثرائها

 .أدوات الرصد يفالغابات وتقدير الوطنية لسياتسات ال يفوجيب إدماجها  ،كافية ومشرتكة اإىل مؤشرات متفق عليه
 
براجمها املتعلقة احلصول على الكميات ونوعية مواد التكاثر احلرجية الالزمة لتنفيذ  يفالبلدان مصاعب كثري من واجه ت

عترب حسب التقارير عنق زجاجة لربامج التشيري الوطنية من لإلمداد ببذور األشيار ُي ؤفعدم وجود نظام كف. بالزراعة

حتقيق مكاتسب وباإلضافة إىل ذلك، فإن اتستخدام مواد إكثار حرجية ُمحسنة ُيتوقع له . وجهة نظر الكثري من البلدان

 .ولذلك ينبغي بذل اجلهود لدعم نظام اإلمداد بالبذور. إنتاج كبرية
 

 املدى الطويل يفالغاية 
 

 يفو ،االتستدامة البيئية يفزيادة االتستخدام املستدام للموارد الوراثية احلرجية وتطويرها وإدارتها، كمساهمة رئيسية 

 .والتخفيف من حدة الفقر ،األمن الغذائي

 

 

 

                                                      
10
  (1991) National Academic Press009صفحة . ، إدارة املوارد اجلينية العاملية، األشيار احلرجية. 
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 املتتوي الوطين
 

تطوير وتعزيز برامج البذور الوطنية لضمان توافر بذور األشجار بالكميات وبالنوعية  –20األولوية االسرتاتيجية 

 .الالزمة لربامج الغرس الوطنية (املعتمدة)
 

أفادت البلدان بأن هناك مساحات كبرية للمزارع اليت جيري إنشاؤها خلدمة  :التند املنطقي

شتق من األخشاب املقطوعة واأللياف، الكثري من األغراض، واليت تشمل إنتاج الوقود احليوي امل

ومع ذلك، . وتوفري خمتلف اخلدمات البيئية مثل اتستصالح األرض والرتبة املتدهورة وإدارة املياه

وهذا ُيعرِّض . فإن معظم البلدان النامية تفتقر إىل ُنظم إمداد مناتسبة إلمدادها بالبذور احلرجية

 ،معظم التقارير القطرية يف هتماموَيْبُرْز هذا اال. لدانتلك الب يفللخطر جناح وأداء برامج املزارع 

املشاورات جانب معظم وقد مت حتديده كميال أولوية يستحق اختاذ تدابري بشأنه وذلك من 

 .اإلقليمية
 

 .تشييع إنشاء ُنظم إمدادات وطنية بالبذور الشيرية ودعمها :اإلجراء
 

، وتطوير معايري مشرتكة لنوعية البذوربني مراكز بذور األشيار، فيما  بالتعاونالنهوض 

 . تبادل مواد اإلكثار احلرجية داخل األقاليم ودعم برامج التشيري الوطنيةريوذلك لتيس

 

دعم التكيف مع التغري املناخي وختفيف حدته عن طريق اإلدارة واالستددا  التليمني  –22األولوية االسرتاتيجية 

 .للموارد الوراثية احلرجية
 

ظم إن اهلواجس احلالية املتزايدة بشأن التغري املناخي وتأثرياته على الُن: التند املنطقي

املوارد  يف إدارةتتحدى أصحاب املصلحة  ذات الصلة بالغابات،نتاج اإليكولوجية وأداء ُنظم اإل

الوراثية احلرجية بطريقة ُتزيد فهمهم لألنواع احلرجية، وآللية التكيف مع التغريات املناخية 

أما التنوع الوراثي، فهناك حاجة إليه لضمان أن تتمكن األنواع من . احلالية واملستقبلية

وبذلك يكون التنوع . ني لتحسني اإلنتاجيةلسماح لالختيار والرتبية االصطناعيلالتكيف، وكذلك 

ذلك املوارد الوراثية احلرجية، هو املفتاح للمقاومة اليت لدى الُنظم  يفالبيولوجي، مبا 

 .اإليكولوجية احلرجية، ولتكيف األنواع احلرجية مع التغري املناخي
 

شائر األنواع، تطوير ُطرق ومبادئ توجيهية معيارية لتحديد وانتقاء وحدات صون ع :اإلجراء

اتستنادًا إىل العوامل البيئية واالجتماعية والثقافية، اليت متثل احملددات الرئيسية حلالة تنوع 

 .الُنظم اإليكولوجية للغابات وللزراعة املختلطة بالغابات
 

غري مواجهة الت يفواالتستخدام املستدام للتنوع البيولوجي  صوندعم جهود البلدان لتحسني ال

 :ك عن طريقاملناخي وذل
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  يفإدارة املوارد الوراثية احلرجية، وبصورة حمددة  يفترويج أفضل ممارتسات 

 جماالت الصون، واالتستكشاف، واالختبار، والرتبية، واالتستخدام املستدام؛

  االتستدامة البيئية عن طريق تطوير  يفتشييع مساهمة املوارد الوراثية احلرجية

 .واتستخدام مواد جينية مالئمة بصورة جيدة

 

للموارد  ْينتشجيع استددا  التكنولوجيا الناشئة لدعم تطوير الصون واالستددا  املتتدام –23األولوية االسرتاتيجية 

 احلرجيةالوراثية 
 

تزال أنشطة حتسني األشيار حمصورة داخل عدد قليل من األنواع الشيرية  ال: التند املنطقي

. املهمة اقتصاديًا، ليس فقط بسبب القيود املالية بل وأيضًا بسبب الصفات احملددة هلذه األنواع

. النضج اجلنسي يفطويلة وتأخر  ْدُدَيأنواع دائمة طويلة العمر، ذات دورات َت هيواألشيار 

تربية أنواع األشيار حتتاج إىل وقت أطول من وحتسني ات، فإن يحوث ونظرًا هلذه الصف

 .للمحاصيل األخرىنظرية الوقت الالزم لألنشطة ال
 

 يفأن تساعد  ىِروميكن للتكنولوجيات اجلديدة مثل عالمات الوتسم الوراثية واالنتشار الِصْغ

 .األشيار احلرجية يفإطالق اإلمكانات اهلائلة الكامنة  يفو ،تسريع عملية االنتقاء
 

لدعم برامج حتسني األشيار واالرتقاء  تشجيع استددا  التكنولوجيا الناشئة: اإلجراء

 .الربامج احلرجية يفباتستخدام املوارد الوراثية احلرجية املمتازة 
 

، املوقعوخارج  املوقعداخل الصون  يفها لالتستخدام تتقييم التكنولوجيات املتاحة ومدى فعالي

 .تنمية املوارد الوراثية لألنواع ذات األولوية يفو
 

 .برامج حتسني األنواع الشيرية ذات األولوية يفوتشييع االنتقاء من بني األشيار املوتسومة 

 

وتدجينها والتنقيب البيولوجي من  ،جمال تربية األشجار يفث تطوير وتعزيز برامج البح –22األولوية االسرتاتيجية 

 لكاملة للموارد الوراثية احلرجيةااإلمكانات أجل إطالق 
 

ألخشاب املقطوعة، توفر الغابات الكثري من السلع توفريها لباإلضافة إىل : التند املنطقي

وهناك تسليم متزايد . األخرى ذات األهمية بالنسبة للميتمعات احمللية ولالقتصادات الوطنية

ما و ما يتم اإلقرار به بتزايد لنباتات الغذائية وهوبأهمية النباتات الطبية، والنباتات العلفية وا

باملائة من  11تعتمد نسبة  ؛البلدان النامية يفو. الكثري من التقارير القطرية يفينعكس بقوة 

من وال يزال الرعي احلر . الرعاية الصحية اخلاصة بها يفالسكان على النباتات الطبية 

شائعة لدى الكثري من البلدان النامية، وغالبًا ما تكون الغابات مصدرًا أتساتسيًا ال اتمارتسامل

 ،احلرجية األراضي يفوال تزال هذه املوارد املختلفة اليت ُتينى من النباتات الرّبية . لألعالف

إن تدجني مثل هذه النباتات . بعض احلاالت للتهديد بسبب االتستغالل امُلفِرط يفوتكون معرضة 
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 .أنه أن حيسن إمدادات املنتيات املستهدفة بينما يقلل من تعرض املوارد الوراثية للخطرمن ش
 

صيانة الرتبة واملاء، )اخلدمات البيئية  يفتقدير وتقييم مساهمات األنواع احلرجية : اإلجراء

 .(وما إىل ذلكر الكربون، تْسوَأ
 

املهمة ذات األولوية بالنسبة لقطاعات اإلنتاج الوطنية  تقدير وتقييم مساهمات األنواع احلرجية

 (.وما إىل ذلكاخلشب املقطوع، الفاكهة، العلف، الزيت النباتي، اخلضر، واألدوية، )
 

 .ألنواع ذات األولويةألجل اتطوير تربية األشيار املتعددة األغراض واملربجمة 
 

االختيار وبرامج الرتبية  يفعن طريق إشراك اجملتمعات احمللية  تشييع الُنهج التشاركية

 .على أتساس الصفات املفضلة لدى املزارعنيوذلك بالنسبة لألنواع ذات األولوية 

 

 املتتوى الدولي

 

واآلفات تطوير الربط الشبكي والتعاون ملكافحة األنواع الغازية والغريبة وكذلك األمراض  –24األولوية االسرتاتيجية 

 ُتضر باملوارد الوراثية احلرجية اليت
 

رئيسية للموارد  تتهديدامتثل ُيشار بصفة متزايدة إىل األنواع الغازية على أنها  :التند املنطقي

لديها اليت ، "تحويليةال" اتوتأتي التهديدات الرئيسية من أنواع النبات. الوراثية احلرجية

هذه التيمعات  يفإحداث اختالالت طفيفة أو /طبيعية والعشائر الالتيمعات والقدرة على غزو 

وُتشري . إيكولوجية وأنواعًا كاملة وغالبًا ما ُتزيح ُنظمًااملهيمنة،  هياحلرجية وأن تصبح 

التنبؤات إىل أن اآلفات واألمراض اليت ُتصيب الغابات واألشيار قد ُتصبح تهديدًا متزايدًا كلما 

 .ازداد بروز التغريات املناخية وكلما تسارع انتقال املواد النباتية عرب البلدان والقارات
 

لتفادى انتشار  واألقاليمرجية عرب البلدان وضع معايري لنقل املواد النباتية احل: اإلجراء

 .امُلمرضات
 

لألنواع الغازية الغريبة وتأثرياتها  والعاملية وضع بروتوكوالت وتشييع عمليات التقييم الوطنية

 .ج النظام اإليكولوجيْهج إقليمي أو َنْهباتستخدام َنوذلك  ،راثية احلرجيةوعلى املوارد ال
 

راعي البيولوجي الوطين، حيثما يتناتسب، وتعديلها يحي  تاتستعراض ُنظم وقواعد األمن 

 .اهلواجس املتعلقة باملوارد الوراثية احلرجية
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 التياسات، واملؤستات وبناء القدرات :4جمال األولوية 

 

الكثري من احلاالت، أو غري فعالة  يفطر التنظيمية املتعلقة باملوارد الوراثية احلرجية جزئية تكون السياتسات الوطنية واأُل

وال يتم التعامل معها  ،أو غري موجودة نظرًا حلقيقة أن املوارد الوراثية احلرجية ليست مفهومة جيدًا على حنو شائع

حشد  يفوتسوف يكون خلق الوعي على مجيع املستويات هو العامل الرئيسي . بصورة تسليمة لدى الكثري من البلدان

 .تعاون الدولي لتنفيذ األولويات االتسرتاتييية الختاذ اإلجراءاتالدعم الشعيب وال
 
وخشب الوقود واملنتيات احلرجية غري  ،ذلك األخشاب املستديرة يفهناك طلب متزايد على املنتيات احلرجية مبا و

أن لى ع 0111ملي غت إىل التقييم احلرجي العابِلوقد دلت البيانات القطرية اليت ُأ. اخلشبية لدى الكثري من البلدان

وذلك بعض األحيان أعلى من قيمة األخشاب املستديرة وأخشاب الوقود  يفقيمة املنتيات احلرجية غري اخلشبية تكون 

ن الوطين والعاملي لضمان وحيتاج األمر إىل تسياتسات اجتماعية واقتصادية تسليمة على املستويْي. عندما تتوافر املعلومات

تقييم املوارد احلرجية مبادرة عاملية مثل  يفو ،للسياتسات احلرجية الوطنيةُأطر أوتسع  يفرجية إدراج املوارد الوراثية احل

 .جل اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احلرجيةأمن 
 

اليت تعرتض تطوير وتنفيذ تسياتسات واتسرتاتيييات وبرامج ومشروعات املوارد الوراثية احلرجية ومن العقبات الكئود 

تسواء من حي  األعداد أو املهارات للتعاطي مع إدارة املوارد  –دربة من البلدان النامية هلو نقص العمالة امُللدى الكثري 

 يفدرات مستدامة فالتعليم والتدريب من أجل بناء ُق - وقت يشهد تغريًا اجتماعيًا واقتصاديًا تسريعًا يفالوراثية احلرجية 

 .مجيع جماالت األولوية شيء الزم
 

االتستيابة   لكي تتمكن من دعم البحللتدريب وللدى البلدان للتعزيز املؤتسسي، وهذا السياق  يفاجة حوهناك 

ويشمل هذا تشييع التدريب . جمال صون وإدارة املوارد الوراثية احلرجية يفالحتياجات العاجلة واملتزايدة التفاوت ل

. إدارة املوارد الوراثية احلرجية يفاجملاالت ذات الصلة بالتطورات احلديثة  يف  على املستوي الوطين والدولي والبح

نظام الفريق االتستشاري ذلك مراكز البذور الشيرية ودعمها من جانب  يف  والربامج الوطنية مبا إن دور ُنظم البح

 .هذا السياق يفهلو أمر حاتسم املعين بالبحوث الزراعية الدولية 
 
ازدواجية نفس األنشطة على املستويْين الوطين واإلقليمي، ينبغي بذل  يفرد واخلطر الشديد املتمثل تسياق ُشح املوا يفو

كذلك وينبغي . حيثما يتناتسب ،الوطين واإلقليمي والدولي ىوالتنسيق على املستوجل تشييع الشراكة أاجلهود من 

 .املؤتسسي وبناء القدراتدعم التطوير يتشييع الربط الشبكي الذي يربط بني أصحاب املصلحة، و
 

 املدى الطويل يفالغاية 
 
إلدراج القضايا الرئيسية املتصلة بإدارة املوارد الوراثية  ،القيام بإنشاء واتستعراض تسياتسات وُأطر قانونية ذات صلة هيو

األجل لقطاع  احلرجية املستدامة والتعزيز املؤتسسي والقدرات البشرية لتحقيق التخطيط الناجح املتوتسط األجل والطويل

 .جل وإدارة وصون املوارد الوراثية احلرجيةالغابات لدى البلدان األعضاء وكذلك لالتستخدام املستدام الطويل األ
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 املتتوي القطري
 

التياسات الوطنية  يفإدارة وصون املوارد الوراثية احلرجية احتياجات استكمال وإدراج  –22األولوية االسرتاتيجية 

مثال )الوطين واإلقليمي والعاملي  ىاأُلطر الرباميجية للعمل على املتتو يفاألوسع نطاقًا و

 (تقييم املوارد احلرجية
 

أفاد الكثري من البلدان بأنه نظرًا لُشح املوارد املالية والبشرية، فإن أفضل طريقة  :التند املنطقي

مراعاة االحتياجات واألولويات ذات الصلة من جانب  يفإلدارة املوارد الوراثية احلرجية تتمثل 

رجية مثال قوائم احلصر احل)الربامج والسياتسات الوطنية األوتسع للحراجة واتستخدام األراضي 

 ...(.وطنية، واملناطق احملميةال
 

تشييع اتستعراض السياتسات الوطنية واأُلطر القانونية املعنية بالغابات من أجل إدراج : اإلجراء

 .تكتنف املوارد الوراثية احلرجيةالرئيسية اليت تمامات هاال
 

اتستعراض وترصيف تسياتسات وبرامج اتستخدام األراضي والغابات من أجل إدراج الُبعد اخلاص 

التخفيف من حدة التغري املناخي  يفباملوارد الوراثية احلرجية بصورة أفضل، وللمساهمة 

 .والتكيف معه
 

تطوير التعاون وتشجيع تنتيق املؤستات والربامج الوطنية ذات الصلة باملوارد الوراثية  –26األولوية االسرتاتيجية 

 (قية املتعلقة بالتنوع البيولوجيمثل االتفا)احلرجية 
 

هناك حاجة إىل بناء تآزر على املستوي الوطين بني وحدات التنسيق ومراكز  :التند املنطقي

ات الدولية ألجل التمكني من التقاتسم الكفؤ للمعلومات االتصال الوطنية ملختلف الربامج واالتفاقي

 .املوارد الوراثية احلرجية يفللمزيد من دعم األولويات الوطنية احملددة وواتستخدام املوارد 
 

عن  زيادة التعاون والتآزر بني السلطات الوطنية ومراكز االتصال الوطنية املسؤولة :اإلجراء

التنوع  اتفاقيةمثل )املوارد الوراثية احلرجية الربامج واالتفاقيات الدولية ذات الصلة ب

ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاني من اجلفاف الشديد األمم املتحدة ية البيولوجي، واتفاق

إىل  ، وتغري املناخ، ومبادئ بون التوجيهية بشأن النفاذأو من التصحر، وخاصة يف أفريقيا/و

، ومراكز االتصال الوطنية (ABS)املوارد اجلينية والتقاتسم العادل للمنافع العائدة من اتستغالهلا 

 .(...(FRA NFPs)املعنية بتقييم املوارد احلرجية 
 

لالرتقاء باإلدارة  مثل اهليئة الوطنية الدائمة للموارد الوراثية احلرجية إنشاء إطار مشاورة وطين

 .املستدامة للموارد الوراثية احلرجية داخل إطار الربامج الوطنية للبح  والتطوير

 

مية وحبثية بشأن املوارد الوراثية احلرجية لضمان تقديم الدعم يإنشاء وتعزيز قدرات تعل –27األولوية االسرتاتيجية 



27 CGRFA/WG-FGR-2/13/3 

 ت الصلةالتقين الكايف إىل برامج التنمية ذا
 

أفاد الكثري من البلدان عن أن القدرات التقنية والعلمية ذات الصلة باملوارد : التند املنطقي

مناهج تدريب جامعية بشأن لدى الكثري من البلدان ونادرًا ما تتوافر . الوراثية احلرجية ضعيفة

ري قضايا مثل صون املوارد الوراثية احلرجية، وتربية األشيار وإدارة املنتيات احلرجية غ

مجيع جماالت إدارة املوارد الوراثية احلرجية  يفتعزيز الوحيتاج البح  والتعليم إىل . اخلشبية

 . لدى معظم البلدان وبصفة خاصة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال

طاقات الوطنية   والتعليم هلو املفتاح إىل بناء التعزيز واحملافظة على مؤتسسات البحإن إنشاء و

لتخطيط وتنفيذ األنشطة ذات األولوية من أجل االتستخدام املستدام، وتنمية وصون املوارد 

 .الوراثية احلرجية
 

 هيتطوير مناهج التدريب املناتسبة لدعم إدارة واتستخدام النباتات احلرجية اليت : اإلجراء

 .مصدر مهم للمنتيات احلرجية غري اخلشبية
 

 القطاعات وبني املؤتسسات والالزم التستغالل املعلومات العلمية والتقنيةتطوير التعاون بني 

 .من أجل ضمان حمتوي مناتسب للمناهج املتوفرة
 

تنظيم حلقات العمل التدريبية بشأن أحدث التكنولوجيات والزيارات اليت ُتعنى جبوانب التقدم 

 .واكتساب اخلربات للعلماء وللتقنيني
 

عزيز بح  والتعليم وبناء القدرات بشأن املوارد الوراثية احلرجية، وتتعزيز الربامج الوطنية لل

 .اإلقليمي والتعاون بني املؤتسساتالرتابط 
 

 .تعزيز قدرات املستنبتات الوطنية وتشغيلها لدعم تطوير املعارف بشأن األنواع
 

مناهج تدريب ُتدمج االهتمامات الرئيسية واملتنوعة بشأن إدارة املوارد الوراثية /تطوير وحدات

حتديد االحتياجات ( 1): وميكن أن يؤدى ذلك إىل. احلرجية واالتستخدامات املستدامة

املتوتسطة والطويلة األجل للموارد البشرية املؤهلة الالزمة لدعم األنشطة الوطنية للبح  والتطوير 

تطوير وحدات اإلرشاد الزراعي والتعليم مع الرتكيز بصفة ( 0). بشأن املوارد الوراثية احلرجية

، وذلك لدعم قدرات التعليم (مثل التكنولوجيا األحيائية)خاصة على التكنولوجيا احلديثة، 

 .الوطنية املعنية بالغابات وبإدارة املوارد الوراثية احلرجية

 

 اق الالمركزيةسي يفإدارة املوارد الوراثية احلرجية  يفتشجيع مشاركة اجملتمعات احمللية  –28األولوية االسرتاتيجية 
 

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

ذلك املوارد الوراثية  يفلذلك فإن املوارد الطبيعية، مبا . تكون بصدد املرور بعملية الالمركزية

جراءات فالنظم واإل. احلرجية، واإلدارة ينبغي النظر إليها من هذه الزاوية بالنسبة هلذه البلدان
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ومن ثم فإن مثة حاجة لتقديم الدعم . أو الواليةبعض احلاالت تتقرر على مستوي املقاطعة  يف

راض أو تطوير أدوات تسياتساتية التقين املناتسب لإلدارات الالمركزية لدى البلدان من أجل اتستع

 .تضمن االتستخدام املستدام وإدارة املوارد الوراثية احلرجية
 

تطوير أو اتستعراض السياتسات احمللية ذات الصلة بالغابات، لزيادة الوعي بشأن : اإلجراء

اجة إىل احلصحيحة ة فيما بني اجملتمعات احمللية ولتناول بطريقة املوارد الوراثية احلرجي

 .  مستدامة، وإىل التنمية واتستخدامات املوارد الوراثية احلرجية على مستوي المركزي إدارة

تطوير موارد بشرية كافية لدعم عمليات الالمركزية اجلارية بإدارة تسليمة للموارد الوراثية 

 .التنمية احمللية يفاحلرجية وزيادة مساهمتها 

 

 املتتوي اإلقليمي
 

 .حتتني آليات تبادل البالزما الوراثية على املتتوي اإلقليمي لدعم أنشطة البحث والتطوير –29األولوية االسرتاتيجية 
 

إن نقل وتبادل مواد التكاثر احلرجية يتم تنظيمها مبوجب اتفاقيات دولية، : التند املنطقي

  البحق برامج يعبعض احلاالت، أن َتِحَد من الوصول إىل املادة السليمة وبالتالي ُت يفميكنها، 

 .جيدمن تقديم النتائج الالزمة إلحداث تأثري 
 

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

وآلية لتيسري وصول التكاثر تبادل مواد إقليمية ُمعدلة لوامتثااًل للُنظم الدولية، جيب تطوير ُنظم 

 .العلمية داخل اإلقليمالالزمة لألنشطة املواد 
 

تتدامة للموارد الوراثية ث والصون واإلدارة املوالدولي، لدعم البحتعزيز التعاون اإلقليمي  –30األولوية االسرتاتيجية 

 احلرجية
 

املعنية باملوارد الوراثية   ود األكثر شيوعًا على أنشطة البحإن من بني القي :التند املنطقي

ولذلك فإن البلدان األعضاء توصى بتعزيز . واملوارد البشرية نقص املوارد املالية يهل احلرجية

 . لزيادة دعم التعليم وأنشطة البح التعاون الدولي واإلقليمي
 

  .(مثل الصناديق ذات الصلة باملناخ)حتديد القنوات الدولية اليت يسلكها الدعم املالي : اإلجراء

 .األنواع لتقاتسم املعلومات واخلربات  بشأن إنشاء شبكات يح

 

  الدولي املتتوي
 

املعلومات بشأن حبوث وإدارة  يفإنشاء ودعم تطوير وتعزيز الربط الشبكي الدولي والتشارك  –32األولوية االسرتاتيجية 

 .وصون املوارد الوراثية احلرجية
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املعنية  العملمعظم حلقات  يفمت اإلعراب عن احلاجة إىل الربط الشبكي : التند املنطقي

باملشاورات اإلقليمية كأولوية من أولويات العمل، اليت ينبغي أن تزيد تقاتسم املعلومات 

 .واخلربات بني أصحاب املصلحة على املستوي العاملي
 

جمال  يفإنشاء روابط وآليات أفضل للنهوض بالتنسيق والتعاون بني املؤتسسات  :اإلجراء

 .السياتسات وتقاتسم املعلوماتتكنولوجيا، وتنفيذ ال
 

 ر وقيم املوارد الوراثية احلرجيةتشجيع الوعي العا  والدولي بأدوا –33األولوية االسرتاتيجية 
 

القرارات واجلمهور العام ليس لديهم  صانعيمن البلدان النامية بأن كثري أفاد ال :التند املنطقي

وبأن احتياجات وأولويات التدابري على املستوي . دراية كافية بأهمية املوارد الوراثية احلرجية

القطري واإلقليمي والدولي تسوف حتظى بدعم أفضل من جانب أصحاب املصلحة إذا تطورت 

 .وتدعمت أنشطة إرشاد زراعي فعَّالة
 

موارد الوراثية احلرجية ألجل ضمان االتصال الفعَّال للناصرة تطوير تدابري وأدوات ُم :اإلجراء

 .تهاخداماعلومات ذات الصلة باإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احلرجية واتستوتقاتسم امل
  

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

الغايات اإلمنائية لأللفية ومن بينها األمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر  يفومساهمتها 

تستدامة البيئية، ثم السعي بعد ذلك إىل حشد دعم واتسع على املستويني احلكومي واال

 .واملؤتسسي، وكذلك بني أفراد اجلمهور العام
 

 .تنظيم التدريب ملديري اإلدارة وفنيي احلراجة بشأن املوارد الوراثية احلرجية

 

ذلك التمويل للصون ولالستددا   يفتعزيز اجلهود الرامية إىل حشد املوارد الضرورية، مبا  –32األولوية االسرتاتيجية 

 .املتتدا  وتنمية املوارد الوراثية احلرجية
 

أفاد معظم البلدان بأن الصون واالتستخدام املستدام واجلهود اإلمنائية املعنية  :التند املنطقي

وأن اجلهود ينبغي أن ُتبذل على املستوي  .الكايفباملوارد الوراثية احلرجية ينقصها التمويل 

حدود  يفالوطين والدولي من أجل كفالة ترمجة األولويات االتسرتاتييية بنياح إىل أعمال 

 .أو اجلديدة/الربامج القائمة و
 

تطوير اجلهود ملساعدة البلدان وأصحاب املصلحة على تصميم الربامج والسياتسات  :اإلجراء

املناتسبة للصون واالتستخدام املستدام وتنمية املوارد الوراثية احلرجية، وذلك لكفالة التمويل 

 .البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال يفاملناتسب، وخباصة 
 

ذلك الصناديق  يفأصحاب املصلحة على اتستكشاف فرص متويل جديدة مبا تشييع البلدان و

 .ذات الصلة بالتغري املناخي والتنوع البيولوجي
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زيادة توافر : 2جمال األولوية 

املعلومات بشأن املوارد الوراثية 

 احلرجية والوصول إليها

صون املوارد الوراثية : 3جمال األولوية 

 املوقعوخارج  املوقع يفاحلرجية 

االتستخدام املستدام : 2جمال األولوية 

 احلرجية وتطوير وإدارة املوارد الوراثية

السياتسات،  :4جمال األولوية 

 واملؤتسسات وبناء القدرات

 الوطين

 

إنشاء   -2األولوية االسرتاتيجية 

وتعزيز نظام وطين لتقدير وتوصيف 

 ورصد املوارد الوراثية احلرجية

تعزيز   -2األولوية االسرتاتيجية 

صون املوارد  يفمساهمة املناطق احملمية 

 .املوقعالوراثية احلرجية داخل 

تطوير   -20االسرتاتيجية األولوية 

وتعزيز برامج البذور الوطنية لضمان 

توافر بذور األشيار بالكميات 

وبالنوعية املعتمدة الالزمة لربامج 

 .س الوطنيةالغر

حتدي    -22األولوية االسرتاتيجية 

وإدراج إدارة وصون املوارد الوراثية 

السياتسات الوطنية  يف الالزمة احلرجية

اأُلطر الربامييية للعمل على  يفاألوتسع و

مثال )الوطين واإلقليمي والعاملي ى املستو

 (.املوارد احلرجيةدير تق

ظم تطوير ُن  -3األولوية االسرتاتيجية 

ة وطنية لتقدير وإدارة املعارف التقليدي

 بشأن املوارد الوراثية احلرجية

 

دعم   -6األولوية االسرتاتيجية 

تقدير، وإدارة وصون عشائر األنواع 

أو املوجودة على /احلرجية اهلامشية و

 حدي النطاق

دعم   -22األولوية االسرتاتيجية 

التكيف مع التغري املناخي وختفيف 

حدته عن طريق اإلدارة واالتستخدام 

 ن للموارد الوراثية احلرجيةالسليمْي

تطوير   -26األولوية االسرتاتيجية 

التعاون وتشييع تنسيق املؤتسسات 

والربامج الوطنية ذات الصلة باملوارد 

مثل االتفاقية املتعلقة )الوراثية احلرجية 

 (بالتنوع البيولوجي

دعم   -7األولوية االسرتاتيجية   

وتطوير اإلدارة والصون املستدامْين 

 للموارد الوراثية احلرجية داخل املزرعة

تشييع   -23االسرتاتيجية األولوية 

اتستخدام التكنولوجيا الناشئة لدعم 

تطوير الصون واالتستخدام املستدامْين 

 رجيةللموارد الوراثية احل

إنشاء   -27األولوية االسرتاتيجية 

وتعزيز قدرات تعليمية ويحثية بشأن 

لضمان تقديم  املوارد الوراثية احلرجية

الدعم التقين الكايف إىل برامج التنمية 

 ذات الصلة
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حتديد   -8األولوية االسرتاتيجية   

ت األولوية الختاذ تدابري األنواع ذا

 بشأنها

 

تطوير   -22األولوية االسرتاتيجية 

جمال تربية  يف  وتعزيز برامج البح

والتنقيب  األشيار وتدجينها

البيولوجي من أجل إطالق اإلمكانات 

 الكاملة للموارد الوراثية احلرجية

تشييع   -28األولوية االسرتاتيجية 

إدارة  يفمشاركة اجملتمعات احمللية 

تسياق  يف املوارد الوراثية احلرجية

 الالمركزية

 قليمياإل

تطوير   -9األولوية االسرتاتيجية   

وتنفيذ اتسرتاتيييات الصون اإلقليمية 

وترويج الربط الشبكي  املوقعداخل 

 اإلقليمي والتعاون – ياإليكولوج

حتسني   -29األولوية االسرتاتيجية   

آليات تبادل البالزما الوراثية على 

املستوي اإلقليمي لدعم أنشطة البح  

 والتطوير

 تعزيز  -30األولوية االسرتاتيجية       

  دعم البحالتعاون اإلقليمي والدولي، ل

واإلدارة املستدامة للموارد الوراثية  والصوْن

 .احلرجية

  دوليال

تطوير   -2األولوية االسرتاتيجية 

معايري وبروتوكوالت تقنية دولية لقوائم 

املوارد الوراثية احلرجية، حصر 

 وتوصيف ورصد االجتاهات واملخاطر

   ذات الصلة

تطوير   -24االسرتاتيجية األولوية 

الربط الشبكي والتعاون ملكافحة األنواع 

الغازية والغريبة وكذلك األمراض 

واآلفات اليت ُتضر باملوارد الوراثية 

 احلرجية  

إنشاء   -32األولوية االسرتاتيجية 

ودعم تطوير وتعزيز الربط الشبكي الدولي 

املعلومات بشأن يحوث  يفوالتشارك 

 .وإدارة وصون املوارد الوراثية احلرجية
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إنشاء   -4األولوية االسرتاتيجية 

( بيانات ةقاعد)م معلومات اوتعزيز نظ

للموارد الوراثية احلرجية لتشمل 

املعارف العلمية والتقليدية املتاحة بشأن 

اتستخدامات، وتوزيع، وموائل، 

لألنواع وبيولوجيا التنوع اجليين 

   وعشائر األنواع

تشييع   -33األولوية االسرتاتيجية   

الوعي العام والدولي بأدوار وقيم املوارد 

 الوراثية احلرجية

  

  

تعزيز   -32األولوية االسرتاتيجية   

اجلهود الرامية إىل حشد املوارد 

ذلك التمويل للصون  يفالضرورية، مبا 

ولالتستخدام املستدام وتنمية املوارد 

 الوراثية احلرجية

 

 


