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دلٌل إعداد التقارٌر القطرٌة عن حالة
الموارد الوراثٌة للغابات فى العالم

الدور األساسً للتقارٌر القطرٌة
ان إعداد التقارٌر القطرٌة هً الخطوة األكثر أهمٌة فى عملٌة إعداد التقرٌر عن حالة الموارد الوراثٌة للؽابات فى العالم.
وٌجب إعتبار العملٌة التحضٌرٌة تدرٌب على التخطٌط االستراتٌجى والتقرٌر نفسه أداة للتقٌٌم األفضل واإلدارة المستدامة للموارد الوراثٌة
للؽابات فى بلدكمٌ .وفر إعداد التقرٌر القطرى فرصة إلاراك وتحفٌز إهتمامات ارٌحة واسعة من أصحاب المصلحة لتنعكس على حالة
الموارد الوراثٌة للؽابات فى بلدكم ،بخصوص ما تم انجازه وما ال ٌزال ٌتعٌن القٌام به ،وتحدٌد االحتٌاجات المطلوبة لتحقٌق الحفاظ علٌها
واإلستخدام المستدام لها.
لضمان أن ٌوفر التقرٌر القطرى أساسا للتخطٌط على الحفاظ واإلستخدام المستدام وتنمٌة الموارد الوراثٌة للؽابات على المستوى
القطرى وأن ٌسهم فى اإلجراءات اإلقلٌمٌة والعالمٌةٌ ،نبؽى على الدول ان تقٌم بعناٌة وامول ما ٌلى:
 حالة الموارد الوراثٌة للؽابات فى الدولة ودورها فى نظم اإلنتاج ،بما فى ذلك التنوع الحٌوي ،و القوى الدافعة للتؽٌٌر.
 المساهمة الحالٌة للموارد الوراثٌة للؽابات فى التنمٌة المستدامة للؽابات والؽذاء والزراعة.
 كٌفٌة تعزٌز مساهمة الموارد الوراثٌة للؽابات فى التنمٌة المستدامة للؽابات والؽذاء والزراعة ،وتحدٌد الفرص والعوابق
وكذلك إستراتٌجات تحقٌق الفرص والتؽلب على أى عوابق.
 االحتٌاجات واألولوٌات لبناء القدرات للتمكن من الحفاظ على الموارد الوراثٌة للؽابات وتنمٌتها وإستخدامها المستدام.
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أولا :مقدمة
 .1ان الموارد الوراثٌة ،بما فى ذلك الموارد الوراثٌة للؽابات ،هً من بٌن أكثر األصول القٌمة التى تمتلكها الدولة .وقد اعترفت
منظمة األؼذٌة والزراعة لألمم المتحدة ( )FAOلعقود عدٌدة بؤهمٌة الموارد الوراثٌة للؽابات .فى عام  ،1967أقر مإتمر
منظمة األؼذٌة والزراعة أن التنوع الوراثً للؽابات ٌتزاٌد فقده وطلب إنااء فرٌق من الخبراء باؤن الموارد الوراثٌة للؽابات
) (the Forest Gene Panelللمساعدة فى تخطٌط وتنسٌق جهود المنظمة إلدارة الموارد الوراثٌة الاجار الؽابات .وتعد
أناطة المنظمة فى مجال الموارد الوراثٌة للؽابات جزءا ال ٌتجزأ من برنامج الؽابات التابع لها ،وٌساهم فى مكونات البرنامج
األخرى ،مثل البرامج القطرٌة للؽابات ،واإلدارة المستدامة للؽابات ،والتحسٌن الوراثً الحرجً وتنمٌة المزارع الحرجٌة،
وإدارة المناطق المحمٌة والتقٌٌمات العالمٌة للموارد الحرجٌة.
 .2لعقود عدٌدة ،وجه فرٌق الخبراء فً الموارد الوراثٌة للؽابات عمل المنظمة فى مجال الموارد الوراثٌة للؽابات وفً التقرٌر عن
التقدم المحرز إلى لجنة الؽابات ) .(COFOوقد ساعد هذا التوجٌه على ضمان محافظة وإدارة وإستخدام التنوع الحٌوى
للؽابات ،على جمٌع المستوٌات ،على نحو مستدام لدعم تنمٌة الؽابات المحلٌة والقطرٌة ،بما فى ذلك تؤمٌن األمن الؽذابى،
والتخفٌؾ من حدة الفقر ،ومحافظة البٌبة ،والنهوض اإلقتصادي واالجتماعً وصٌانة القٌم الثقافٌة والروحٌة.
 .3تعتبر هٌبة الموارد الوراثٌة للؽذاء والزراعة هٌبة حكومٌة دولٌة بالمنظمة ،و كانت مإلفة من  172عضوا حتى  1مارس
 ، 2010وهى المنتدى الدولً الوحٌد الذى ٌطور على وجه التحدٌد سٌاسات الموارد الوراثٌة للؽذاء والزراعة .وقد أقرت الهٌبة
فً دورتها العادٌة الحادٌة عارة ،على ضرورة المحافظة واإلستخدام المستدام للموارد الوراثٌة للؽابات لدعم األمن الؽذابً
والتخفٌؾ من حدة الفقر واالستدامة البٌبٌة ،وأقرت الهٌبة أٌضا إدراج الموارد الوراثٌة للؽابات فى برنامج عملها المتعدد
السنوات ) .(MYPOWكما وافقت على إعداد التقرٌر القطرى األول عن حالة الموارد الوراثٌة للؽابات فى العالم (SoW-
) .FGRوأوصت الهٌبة بؤن تاارك لجنة الؽابات وهٌبات الؽابات اإلقلٌمٌة فى المنظمة باكل كامل فى إعداد حالة الموارد
الوراثٌة للؽابات فى العالم ،وأن ٌتم هذا العمل بالتعاون مع البرامج والمإسسات اإلقلٌمٌة والعالمٌة المعنٌة ،مثل إتفاقٌة التنوع
الحٌوي ومنتدى األمم المتحدة للؽابات .وقد رحبت الدورة الرابعة والثالثون لمإتمر منظمة األؼذٌة والزراعة بقرار الهٌبة للقٌام
بإعداد تقرٌر عن حالة الموارد الوراثٌة للؽابات فى العالم ) (SoW-FGRضمن برنامج عملها المتعدد السنوات. 1
 .4قام فرٌق خبراء الموارد الوراثٌة أثناء دورته الخامسة عار بتسلٌط الضوء على أهمٌة دراسة عدد من القضاٌا الربٌسٌة فً تقٌٌم
الوضع واإلتجاهات فى إدارة الموارد الوراثٌة للؽابات ،بما فى ذلك  :تؽٌر المناخ ،والطاقة الحٌوٌة ،والحد من الفقر ،وتعزٌز
إمدادات منتجات الؽابات ،والطرق والتكنولوجٌات الحدٌثة والتقلٌدٌة فى المحافظة الوراثى والتحسٌن الوراثً الحرجً.
وسٌفحص تؤثٌر هذه القضاٌا على الموارد الوراثٌة للؽابات ،بقدر اإلمكان ،عند إعداد التقرٌر عن حالة الموارد الوراثٌة للؽابات
مع العدٌد من القضاٌا التً ٌتم تناولها من خالل الدراسات الموضوعٌة .وقد تم إقتراح جدول لمحتوى حالة الموارد الوراثٌة
للؽابات.
 .5إقرارا بؤهمٌة الموارد الوراثٌة للؽابات وأهمٌة إدارتها باكل جٌد ،دعمت لجنة الؽابات ،فى دورتها التاسعة عارة فى مارس
 ،2009توصٌة هٌبة الموارد الوراثٌة للؽذاء والزراعة وفرٌق خبراء المنظمة باؤن الموارد الوراثٌة للؽابات بؤن تعد المنظمة
تقرٌرا عن حالة الموارد الوراثٌة للؽابات فى العالم ،مع عام  ،2013والذي من اؤنه أن ٌكون بمثابة مرجع للعمل على المستوى
القطري واإلقلٌمً والعالمً .وحثت اللجنة الدول األعضاء على التعاون مع المنظمة والمنظمات الارٌكة فى انتاج هذا التقرٌر.

 .6بناء على طلب اللجنة ،أعدت المنظمةفً دورتها العادٌة الثانٌة عارة ،مقترحا لعملٌة إعداد حالة الموارد الوراثٌة للؽابات فى
العالم ،لدراسته من قبل اللجنةٌ ،تضمن الخطوط اإلراادٌة العرٌضة لهذا التقرٌر األول ،وقابمة إراادٌة بالدراسات الموضوعٌة
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وجدول زمنً إراادي للقٌام بإعداد حالة الموارد الوراثٌة للؽابات فى العالم .2وأٌدت اللجنة الخطوط اإلراادٌة العرٌضة،
ووافقت على الجدول الزمنً المقترح فً الخطة اإلستراتٌجٌة  2017 - 2010لتنفٌذ برنامج عمل اللجنة المتعدد السنوات ،بما
فى ذلك وضع الصٌؽة النهابٌة لمسودة المبادئ اإلراادٌة للتقارٌر القطرٌة الخاصة بالموارد الوراثٌة للؽابات ،وآلٌة تحدٌد الدول
نقاط االتصال الوطنٌة إلعداد التقارٌر القطرٌة وتبلٌؽها لمنظمة األؼذٌة والزراعة بصورة رسمٌة .وافقت اللجنة أٌضا على
إنااء مجموعة عمل دولٌة فنٌة للموارد الوراثٌة الحرجٌة ( )ITWGووافقت على نظامها األساسً.
 .7اددت اللجنة ،فى دورتها العادٌة الثانٌة عارة ،على ضرورة إستناد عملٌة إعداد حالة الموارد الوراثٌة للؽابات فى العالم أساسا
على التقارٌر القطرٌة الخاصة بالموارد الوراثٌة للؽابات ،مع الدعم من خالل الدراسات الموضوعٌة وتقارٌر المنظمات الدولٌة
فضال عن مدخالت األطراؾ المهتمة ذات الصلة .ومن ثم توفر المبادئ التوجٌهٌة إلعداد التقرٌر القطرى لحالة الموارد الوراثٌة
الحرجٌة فى العالم والمقدمة فى هذه الوثٌقة المعلومات اإلستراتٌجٌة الضرورٌة إلعداد حالة الموارد الوراثٌة الحرجٌة فى العالم
وتضع أساسا لتحدٌد األولوٌات القطرٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة .وستقوم المنظمة بمساعدة الدول بناءا على طلبها ،وكما تسمح به
الموارد ،على إعداد تقارٌرها القطرٌة ،وذلك من خالل توفٌر البٌانات والمعلومات المتاحة.

ثانٌا ا :أهداف الدلٌل
 .8أعدت منظمة األؼذٌة والزراعة هذا الدلٌل للمساعدة فً إعداد التقارٌر القطرٌة عن الموارد الوراثٌة للؽابات .وهو ٌاكل المرجع
الوثابقً الربٌسى لعملٌة إعداد التقارٌر القطرٌة .وقد صمم الدلٌل لدعم الوظابؾ الثالث الهامة والمترابطة التالٌة:






مساعدة الدول على إجراء تقٌٌم استراتٌجً لمواردها الوراثٌة الحرجٌة فى إطار برامجها القطرٌة للؽابات .فى هذه المهمة
ٌجب الذهاب إلى أبعد من وصؾ الموارد .وهى تتطلب تحلٌال استراتٌجا لالبالغ عن الوضع الحالى للموارد والمقدرة على
إدارتها ،استنادا إلى الخبرات المكتسبة من التجارب السابقة وتحدٌد االحتٌاجات واألولوٌات .وقد قدم استبٌان اساسى و
موسع فى هذه المبادئ اإلراادٌة لمساعدة الدول على دراسة الوضع الحالى والجهود الماضٌة والتطلع إلى المستقبل وتقٌٌم
االحتٌاجات والمطالب واإلتجاهات ومتطلبات بناء القدرات القطرٌة فى جمٌع نواحً اإلدارة المستدامة للموارد الوراثٌة
للؽابات.
تقدٌم إطارا عاما للدول لإلبالغ عالمٌا عن حالة مواردها الوراثٌة للؽابات وأناطة الحفاظ علٌه والتنمٌة واإلستخدام
المستدام واإلحتٌاجات واألولوٌات .هذا اإلطار الماترك بالػ األهمٌة لتسهٌل التحلٌل اإلقلٌمً والعالمً وتولٌؾ البٌانات
وتوفٌر المعلومات األساسٌة للتحدٌث والتحلٌل ،وضمان توجٌه االستثمارات اإلستراتٌجٌة فى الموارد الوراثٌة للؽابات نحو
األولوٌات القطرٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة .وتوفر المبادئ اإلراادٌة مرونة لمساعدة الدول على تحدٌد إختالفاتها الخاصة
وإلقاء الضوء على احتٌاجاتها ذات األولوٌة ،مع ضمان ركٌزة أساسٌة تمكن من خاللها منظمة األؼذٌة والزراعة إعداد
التقٌٌم العالمً.
تحدٌد الثؽرات واإلحتٌاجات فى صنع السٌاسات القطرٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة ،وبالتالً مساعدة صانعً السٌاسات على
القٌام بؤناطة ،حسب الحاجة ،بما فٌها تبنً خطة عمل عالمٌة للموارد الوراثٌة للؽابات ،فً حال أفرت اللجنة الحاجة لمثل
هذه الخطة.

ثالثا ا :النطاق والهٌكلٌة والمحتوى الموصى بهم للتقارٌر القطرٌة
نطاق التقارٌر القطرٌة
 .9توفر الؽابات إنتاج إقتصادى ،وخدمات بٌبٌة وإجتماعٌة ووظابؾ تساهم على المستوٌات المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة .هذه القٌم
المتعددة تحدث تحت ظروؾ بٌبٌة وإقتصادٌة واجتماعٌة متنوعة جدا ،وتخدم فبات واسعة من المستخدمٌن؛ وهذا ما ٌنعكس فً
األنواع المختلفة من نظم إدارة موارد الؽابات واألاجار  ،والتى تتراوح من إدارة الؽابات الطبٌعٌة والمزارع الصناعٌة إلى نظم
2
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الزراعةالحرجٌة ،والتى تامل عددا كبٌرا جدا من أصناؾ األاجار الحرجٌة فى العالم .وسوؾ ٌتطرق نطاق حالة الموارد
الوراثٌة للؽابات فً العالم الى الموارد الوراثٌة الحرجٌة ذات القٌم اإلقتصادٌة والبٌبٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة .وٌجب أن ٌؽطى
التقرٌر القطرى الموارد الوراثٌة ألصناؾ األاجار الحرجٌةالمستخدمة لهذه األؼراض المختلفة وفقا لنظم إدارتها المتبعة،
واالعتراؾ بالخصوصٌات القطرٌة وتنوع احتٌاجات الفبات المستخدمة .وستقدم البٌانات والمعلومات والتحلٌالت الواردة فى
التقارٌر القطرٌة فكرة عن ممارسات اإلدارة الحالٌة المتعلقة بالموارد الوراثٌة للؽابات ،وأناطة المحافظة الوراثً فى المواقع
الطبٌعٌة وخارجها ،ومنهجٌات التحسٌن والتهجٌن ،والبنى التحتٌة ،والتنفٌذ والتعاون الدولً ،وحالة المعرفة الحالٌة بالموارد
واإلحتٌاجات فً القدرات اإلدارٌة .فى هذا السٌاقٌ ،جب تبنً مفهوما واسعا للموارد الوراثٌة للؽابات واألخذ فً اإلعتبار الوقت
والقٌود المٌزانٌة ،وتاجٌع الدول على تحدٌد أولوٌاتها الخاصة للعمل على المدى القصٌر والمتوسط والطوٌل ،وعلى المستوٌات
المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة.
ٌ .10وصى بادة أن تدرس الدول وضع المعرفة الحالً عن التنوع الوراثً للؽابات كؤساس لتحدٌد النطاق والمحتوى والتركٌز
الخاص بتقرٌر بلدهم .والجوانب الربٌسٌة التً ٌجب وضعها فى اإلعتبارهً:
التنوع بٌن وضمنضمن األنواع

قابمة باألنواع ذات األولوٌة؛ أدوارها وقٌمتها وأهمٌتها

قابمة باألنواع المهددة  /المعرضة للخطر

التهدٌدات والفرص والتحدٌات التى تواجه حفاظ الموارد الوراثٌة للؽابات وإستخدامها وتنمٌتها

ٌ .11وصى أٌضا أن تحاول الدول ،فى تقٌٌم الحالة الوراثٌة لؽاباتها وأدوارها وقٌمها ،وصؾ النواحً المتعلقة بالتنوع الحٌوي للؽابات،
ونظم اإلنتاج والبٌبات التى تستخدم فٌها هذه الموارد ،ومجموعة المنتجات والخدمات التى توفرها ،وأنماط االستهالك والممارسات
اإلجتماعٌة والثقافٌة المرتبطة بها ،ووظابؾ النظام البٌبً الذي تعمل على إستدامته ودورها فً تحقٌق كل من اإلدارة المستدامة
للؽابات ،واألمن الؽذابً وتخفٌؾ حدة الفقر.
ٌ .12وصى بادة عند تقٌٌم التقدم المحرز والتوصٌة باألعمال المستقبلٌة ،أن ٌامل نطاق األناطة اإلجراءات التى ٌجرى إتخاذها من
جانب القطاعات العامة والخاصة والؽٌر حكومٌة ،وأن ٌإخذ فى اإلعتبار بصفة خاصة األعمال واإلحتٌاجات واألولوٌات وإاراك
السكان األصلٌٌن والمجتمعات المحلٌة وجمعٌات مزارعً الؽابات.

هٌكلٌة التقارٌر القطرٌة
 .13تعترؾ منظمة األؼذٌة والزراعة بؤن هناك إختالفات كبٌرة بٌن الدول فى كثٌر من المسابل المتعلقة بالموارد الوراثٌة للؽابات ،وال
بد لهذه اإلختالفات أن تنعكس فى التقارٌر القطرٌة .ومع ذلك ،من الضروري وجود إطار ماترك إلعداد التقارٌر القطرٌة إلمكان
تولٌؾ البٌانات إقلٌمٌا وعالمٌا .ولذلك ٌوصى بقوة أن تتبع الدول بدقة بقدراإلمكان هٌكلٌة التقارٌر القطرٌة المقدمة فى هذه المبادئ
اإلراادٌة .وال تدعو كل الجوانب الواردة فى التقارٌر إلى التماثل التام ،ولكن من خالل اتباع إطار ماترك سوؾ تساعد المعلومات
األساسٌة بإستخدام مجموعة من األسبلة الماتركة على التولٌؾ بٌن التقارٌر القطرٌة.

ٌ .14وصى بوضع موجز تنفٌذي ،كمقدمة للقسم الخاص بالدولة ،والذى ٌجب أن ٌقدم وصفا للدولة وقطاعها الحرجً .وٌجب إعداد
الموجز التنفٌذى بعد االنتهاء من األجزاء الربٌسٌة للتقرٌر القطرى.
 .15تكون الهٌكلٌة الموصى بها للجزء الربٌسً من التقرٌر القطرى كما ٌلً:
 الفصل األول  :الوضع الحالً للموارد الوراثٌة للؽابات
 الفصل الثانً  :حالة الحفاظ الوراثً فً الموقع الطبٌعً
 الفصل الثالث  :حالة الحفاظ الوراثً خارج الموقع الطبٌعً
 الفصل الرابع  :حالة إستخدام الموارد الوراثٌة للؽابات وإدارتها المستدامة
 الفصل الخامس  :حالة البرامج القطرٌة والبحوث والتعلٌم والتدرٌب والتارٌع.
 الفصل السادس  :وضع التعاون اإلقلٌمً والدولً.
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الفصل السابع  :الحصول على الموارد الوراثٌة للؽابات وتقاسم المنافع الناابة عن إستخدامها.
الفصل الثامن  :مساهمة الموارد الوراثٌة للؽابات فى تحقٌق األمن الؽذابً والتخفٌؾ من حدة الفقر والتنمٌة المستدامة

ٌجب على كل دولة إضافة أي فصل آخر تعتقد أنه ضروري لتحدٌد اإلحتٌاجات الالزمة لتحسٌن جهود محافظة وإستخدام وتنمٌة
الموارد الوراثٌة للؽابات من أجل اإلدارة المستدامة للؽابات ،وتحدٌد اإلحتٌاجات واألولوٌات.

المحتوى المقترح للتقارٌر القطرٌة
 .17من الضروري أن ٌتم إعداد التقرٌر القطرى بطرٌقة ااملة لدمج اإلتجاهات الماضٌة والحالٌة والمستقبلٌة التى تدرس .لهذاٌ ،قترح
أنالنظر الى الوراء حوالً  10سنوات وإلى األمام  10سنوات سٌقدم منظور بخصوص أٌن كانت الدولة وأٌن هً اآلن ،وإلى أٌن
ستذهب.
 .18إذا أمكن عملٌا ،تاجع الدول على إستخدام أي تقرٌر قطري سابق عن الموارد الوراثٌة للؽابات سبق تقدٌمه إلى منظمة األؼذٌة
والزراعة كنقطة مرجعٌة لتقٌٌم اإلتجاهات والتقدم ،ولٌوفر أساسا لنطوٌر السٌاسة ولتخطٌط وتنفٌذ اإلجراءات ذات األولوٌة على
جمٌع المستوٌات .التقارٌر القطرٌة السابقة متاحة على موقع المنظمة .http://www.fao.org/forestry/fgr/50369/en/
ٌنصح بادة إستخدام أي معلومات أخرى متوفرة متصلة بالموارد الوراثٌة للؽابات .المصادر الربٌسٌة للمعلومات والمحددة حالٌا
هً( :أوال) النظام العالمً لمنظمة األؼذٌة والزراعة باؤن الموارد الوراثٌة للؽابات (( ،)REFORGENثانٌا) تقٌٌم الموارد
الحرجٌة العالمً للمنظمة (( ،)FRAثالثا) البرامج القطرٌة للؽابات( ،رابعا) المعلومات التى تجمع بانتظام ضمنضمن اطار اللجان
اإلقلٌمٌة للمنظمة والهٌبات اإلقلٌمٌة للؽابات( ،خامسا) المعلومات من مصادر أخرى ،بما فى ذلك التقارٌر القطرٌة باؤن إتفاقٌة
التنوع الحٌوي( ،سادسا) المعلومات من التقارٌر القطرٌة الخاصة بالموارد الوراثٌة الحٌوانٌة والمحصولٌة .معظم المعلومات التى
تنتجها المنظمة متاحة على موقع الموارد الوراثٌة للؽابات.http://www.fao.org/forestry/40146/en/ :
 .19سٌطور نظام المعلومات ) REFORGEN (http://www.fao.org/forestry/reforgenفٌما بعد لكً ٌمد الدول الفردٌة
بوسابل إدارة المعلومات واالتصال ،التى ستسهل إعداد التقارٌر القطرٌة .باإلضافة إلى كونه مصدر أساسً للتوصٌؾ الوراثً
للؽابات كما تم الحصول علٌه عبر التقٌٌمات القطرٌة السابقة للمنظمة  ،سوؾ ٌمد الـ  REFORGENالدول بالتسهٌالت التالٌة:
مجموعة من المعلومات القطرٌة ذات الصلة سبق تجمٌعها من قواعد البٌانات األخرى فى المنظمة؛ نظام دعم القرار لمساعدة الدول
فى تخطٌط وقٌادة العملٌة التحضٌرٌة بكاملها؛ توظٌؾ البٌانات لمساعدة الابكات القطرٌة لألطراؾ المعنٌة على اضافة البٌانات
والمعلومات الداعمة.
 .20فً حٌن على كل دولة أن تقرر المحتوى الخاص والقضاٌا الربٌسٌة التى ٌجب تناولها فى التقرٌر القطري ،فإنه ٌوصى بصفة عامة
على كل قسم وفصل:
 تقدٌم تحلٌال لالتجاهات وٌوضح التؽٌرات على مدى السنوات الـ  10الماضٌة ،كلما أمكن.
 توفٌر معلومات نوعٌة وكمٌة.
 تحدٌد القضاٌا والفرص الجدٌدة والناابة.
 تحدٌد التحدٌات والفرص الربٌسٌة لتحقٌق الحفاظ على الموارد الوراثٌة للؽابات وإستخدامها المستدام.
 تقدٌم بوضوح التوجٌهات اإلستراتٌجٌة لإلحتٌاجات واألولوٌات الالزمة لتحقٌق الحفاظ على الموارد الوراثٌة للؽابات
وإستخدامها المستدام وذلك على المستوٌات القطرٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة  -وهذا ٌجب أن ٌامل كال من اإلجراءات الفورٌة
وإحتٌاجات التخطٌط على المدى الطوٌل.
 تقدٌم ،كلما أمكن ،معلومات تساعد فى تطوٌر و /أو تعزٌز الدراسات الموضوعٌة التى تجرى كجزء من إعداد التقرٌر.
 .21من أجل مساعدة الدول على إعداد محتوى تقرٌرهم القطريٌ ،قدم ملحق  1من هذه المبادئ اإلرشادٌة اقتراحات ومجموعة شاملة
من األسبلة لكل قسم وفصل من التقرٌر القطرى .وٌجب التؤكٌد على أنه لٌس من الضروري محاولة اإلجابة على كل سإال .بدال
من ذلك ،فإن األسبلة مقدمة لتحفٌز النقاش ومساعدة الدول على إجراء تحلٌل استراتٌجً ألناطتها المتصلة بالموارد الوراثٌة
للؽابات ،بؽٌة وضع مسار لألمام لتحقٌق أهداؾ كل دولة ،وفقا للجهود الحالٌة فً الحفاظ على الموارد الوراثٌة للؽابات وإستخدامها
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المستدام .والى جانب االستبٌان الموسع ،ستقدم مجموعة من األسبلة األساسٌة فى هذه المبادئ اإلراادٌة ،وذلك لتؽطٌة الحد األدنى
من المعلومات فً كل تقرٌر قطري.
 .22من أجل تسهٌل إعداد التقارٌر القطرٌةٌ ،قدم ملحق  2من هذه المبادئ اإلرشادٌة نماذج للمعلومات المحددة التى ٌمكن إدراجها
فى الفصول المختلفة .تتبع هٌكلٌة النموذج األقسام المذكورة فً ملحق  1تحت ج ":المنهجٌة المفصلة واإلراادات تبعا للقسم:
اإلستبٌانات األساسٌة والموسعة" .طورت هذا النموذج منظمة األؼذٌة والزراعة بالتعاون مع التنوع الحٌوي العالمً وحسن فٌما
بعد بالتااور مع الخبراء اإلقلٌمٌٌن ،أثناء حلقات العمل اإلقلٌمٌة فى منطقة أمرٌكا الالتٌنٌة (فى كٌتو) والمنطقة األفرٌقٌة (فى
برازافٌل).
ٌ .23وصى بؤن ٌكون التقرٌر القطري موجزا بقدر اإلمكان مع معالجة جمٌع القضاٌاٌ .جب أال ٌتجاوز التقرٌر القطري  50صفحة.
وٌجب أن ٌكون الجزء الربٌسً من التقرٌر حوالً  35 -25صفحة ،وٌجب ان ٌكون استراتٌجً ،مع معلومات مقدمة لدعم
االستنتاجات والتوجهات اإلستراتٌجٌة .ولم ٌتم اقتراح خطوط إراادٌة عن طول األقسام والفصول الفردٌة  ،حٌث ٌختلؾ التركٌز
من بلد إلى آخر .وٌجب إعداد جداول ومرفقات خاصة بالبٌانات والمعلومات الوصفٌة ،كلما أمكن.

رابعا ا :الجدول الزمنً والعملٌة
الجدول الزمنً
ٌ .24جب تقدٌم مسودة التقرٌر األول عن حالة الموارد الوراثٌة للؽابات فى العالم إلى الهٌبة ،فى دورتها العادٌة الرابعة عارة
(.)2013
 .25دعت منظمة األؼذٌة والزراعة الدول إلى تسمٌة نقطة إتصال قطرٌة إلعداد التقرٌرالقطري باؤن الموارد الوراثٌة للؽابات،
وٌفضل أن ٌكون بحلول  31ماٌو  .2010وستساعد المنظمة الدول فى إعداد تقارٌرها القطرٌة ،بناء على طلبها ،كلما أمكن،
وذلك بالتعاون مع الاركاء وابكات العمل اإلقلٌمٌة ،بما فى ذلك حلقات العمل اإلقلٌمٌة لنقاط االتصال القطرٌة .وٌجب تقدٌم
التقارٌر القطرٌة لمنظمة األؼذٌة والزراعة بحلول أول ٌولٌو  ،2011من أجل إستخدامها فى إعداد تقرٌر حالة الموارد الوراثٌة
للؽابات فى العالم .إذا كانت الدول ؼٌر قادرة على تقدٌم تقارٌرها القطرٌة النهابٌة فى هذا الموعد النهابىٌ ،جب تقدٌم التقارٌر
األولٌة للنتابج الى منظمة األؼذٌة والزراعة للمساهمة فى تحدٌد األولوٌات العالمٌة التى تدرج فى التقرٌر األول.

الخطوات المإسستٌة الموصى بها
ٌنصح باتخاذ الخطوات التالٌة فى إعداد التقرٌر القطري ،وذلك بإستخدام النهج التااركً :

.26







على كل دولة مااركة تعٌٌن مكتب واحد إلعداد التقرٌر القطري كنقطة االتصال بٌن الدولة ومنظمة األؼذٌة والزراعة .وٌجب
على الدول ،فى أقرب وقت ممكن ،تقدٌم اسم وعنوان نقطة االتصال القطرٌة الخاصة بعملٌة التقرٌر القطري إلى المنظمة.
ٌمكن لكل دولة أن تناا لجنة قومٌة لإلاراؾ على إعداد التقرٌر القطرى .وٌنصح بادة أن تتكون اللجنة القومٌة من عدد من
ممثلً األطراؾ المهتمة ،وأن تجتمع دورٌا الستعراض التقدم المحرز والتااور مع أصحاب المصلحة الربٌسٌٌن.
قد تجد اللجنة القومٌة أنه من المفٌد إنااء فرٌق عمل لجمع البٌانات والمعلومات الخاصة بالتقرٌر القطري ،وكتابة أقسام
مخصصة فٌه .وٌجب على كل عضو من أعضاء الفرٌق العامل مراجعة هذه المبادئ اإلراادٌة.
ٌمكن للجنة القومٌة أن تطلب من فرٌق العمل أن ٌحدد بسرعة نطاق وهٌكلٌة ومحتوى التقرٌر القطري ،موضحا الطول التقرٌبً
لكل قسم .وٌجب على فرٌق العمل إعداد مسودة الخطوط العرٌضة  .وبمجرد أن توافق اللجنة القومٌة علٌهاٌ ،مكن لفرٌق العمل
أن ٌعٌن أاخاصا لجمع المعلومات وإعداد المسودة األولى لكل قسم .وٌجب أن ٌبدأ هذا العمل فى وقت مبكر من العملٌة لترك
وقت كاؾ للتفكٌر والتحلٌل.
قد ترؼب اللجنة القومٌة فى إنااء فرق عمل متخصصة ،حسب الحاجة ،لمعالجة مسابل معٌنة عند ظهورها وتقدٌم الماورة
المختصة باؤن مختلؾ المسابل.
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 على فرٌق العمل تجمٌع مسودة أولى للتقرٌر القطري بؤكمله .وعلى اللجنة القومٌة مراجعته ،ثم تقدٌمه لمراجعة أوسع من
أصحاب المصلحة.
 على اللجنة القومٌة اإلنتهاء من التقرٌر القطري عقب مراجعة أصحاب المصلحة  ،وتقدٌمه إلى الحكومة الوطنٌة حتى ٌإٌد
رسمٌا وٌقدم إلى منظمة األؼذٌة والزراعة بحلول أول ٌولٌو  .2011وسٌكون التقرٌر القطرى تقرٌرا حكومٌا رسمٌا .ولكً ٌتم
استخدامه كمدخل فً تقرٌر حالة الموارد الوراثٌة للؽابات فى العالم ( ٌ ،(SoW-FGRجب أن ٌكون التقرٌر القطري قد أقر
بواسطة الحكومة الوطنٌة لكل دولة وأحٌل رسمٌا إلى منظمة األؼذٌة والزراعة باحد اللؽات الرسمٌة للمنظمة.
 .27رهنا بتوفر الموارد المالٌة ،ستقدم منظمة األؼذٌة والزراعة دعما فنٌا للمساعدة فى إعداد التقارٌر القطرٌة ،ولكن فقط بطلب من
حكومة الدولة نفسها كنااط ذات أولوٌة .قد تكون بعض الموارد المالٌة متاحة للمساعدة فى العملٌة التحضٌرٌة للتقرٌر القطري وقد
ٌكون متاحا أٌضا تقدٌم بعض المساعدة من الخبراء .ومن المقرر عقد اجتماعات إقلٌمٌة لنقاط االتصال القطرٌة لجمع وجهات النظر
اإلقلٌمٌة الخاصة بالثؽرات واإلحتٌاجات كمدخل هام إلى التقارٌر القطرٌة ،وإلى حالة الموارد الوراثٌة للؽابات فى العالم ( (SoW-
 .FGRوستقوم المنظمة أٌضا بتاجٌع مااركة كل األطراؾ الدولٌة المهتمة لدعم الدول.
ٌ .28اجع إاراك الدول الفردٌة فى العملٌة الااملة لوضع تقرٌر حالة الموارد الوراثٌة للؽابات فى العالم (  ،(SoW-FGRوإستخدامها
لنظام معلومات الـ  .REFORGENوسوؾ ٌزٌد هذا أٌضا كال من فعالٌة وكفاءة عملٌات التحلٌل والتولٌؾ ونار التقرٌر ،جنبا إلى
جنب مع التحدٌث المستقبلً للتقرٌر األول على المستوٌٌن اإلقلٌمً والعالمً.
ٌ .29لزم تقدٌم التقرٌر القطري النهابً كوثٌقة حكومٌة رسمٌة ،بؤحد اللؽات الرسمٌة لمنظمة األؼذٌة والزراعة.
 .30اإلتصال بمنظمة األؼذٌة والزراعة إلعداد التقارٌر القطرٌة هو :

Mr Oudara Souvannavong
)Senior Forestry Officer (Biological Diversity and Conservation
Forest Conservation Team
Forestry Department
FAO
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Fax: +39 0657055137
Email: SOW -FGR@fao.org
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__________________________________________________________
ملحق 1
__________________________________________________________

إعداد التقرٌر القطري:
المنهجٌة والتوجٌه
أ.

مقدمة

ٌوضح هذا الملحق المنهجٌة العامة التى ٌجب تطبٌقها وٌعطً توجٌهات محددة إلستكمال األقسام والفصول المقترحة لتركٌب
التقرٌر القطري .وهو ٌتضمن جزبٌن :ب ،ج.
ٌعرض الجزء ب المنهجٌة العامة واإلراادات الخاصة بإعداد التقرٌر القطرى.
وٌقدم الجزء ج المنهجٌة المفصلة واإلراادات الخاصة بكل قسم ،والتى تامل إستبٌان موسع لتحفٌز وتسهٌل التحلٌل ودعم
استكمال تركٌب التقرٌر .أٌضا ،أضٌؾ استبٌان أساسً لتؽطٌة االحتٌاجات األساسٌة من المعلومات.
ب .المنهجٌة العامة واإلرشادات الخاصة بإعداد التقرٌر القطري
ٌهدؾ التقرٌر القطرى أن ٌكون أداة استراتٌجٌة تراد إلى الحفاظ على الموارد الوراثٌة للؽابات وإستخدامها المستدام .وٌجب على
كل دولة أن تضع فى إعتبارها أن ٌكون التقرٌر القطري بقدر اإلمكان:






ٌقدم تحلٌال لالتجاهات والتؽٌرات على مدى السنوات الـ  10الماضٌة ،للمساعدة على تعزٌز المعلومات عن الفصول
المتعلقة بحالة الموارد الوراثٌة للؽابات فى العالم ( .(SoW-FGR
ٌصؾ القوى الدافعة الربٌسٌة التً تإثر على الموارد الوراثٌة للؽابات وإدارتها فً الدولة ،وٌصؾ طبٌعة هذه التؤثٌرات،
إٌجابٌا وسلبٌا.
ٌحدد القضاٌا الجدٌدة والناابة والتحدٌات الربٌسٌة لتحقٌق األهداؾ المتعلقة بإستخدام ومحافظة وإدارة الموارد الوراثٌة
للؽابات ،وكذلك الفرص المتاحة ،مع مراعاة سٌاق نصوص إتفاقٌة التنوع الحٌوي ،والمعاهدات الدولٌة ،واإلستراتٌجٌة
العالمٌة للمحافظة على النباتات ،حسب الحاجة .وٌجب تقدٌم حلول للقضاٌا كلما أمكن.
ٌقدم اإلتجاهات اإلستراتٌجٌة واإلستنتاجات التى تهدؾ إلى توضٌح اإلحتٌاجات المطلوبة على المستوى القطري وعلى
المستوٌٌن اإلقلٌمً والعالمً لضمان الحفاظ على الموارد الوراثٌة للؽابات وإستخدامها وإدارتها المستدامان  ،والتً تساعد
على تحدٌد األولوٌات على المستوٌات القطرٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة.

تهدؾ المقتراحات واألسبلة الخاصة بالمحتوى الى مساعدة الدول على إجراء تحلٌلها االستراتٌجً وعلى تطوٌركل قسم فى
تقرٌرها القطرى .ولٌس من الضروري محاولة اإلجابة على كل سإال .وتهدؾ الى تحفٌز النقاش والتحلٌل والتؤكد من أن التقرٌر القطري
ٌحتوي على التوجهات اإلستراتٌجٌة التى تعالج األولوٌات واإلحتٌاجات .وٌجب أن تقرر كل دولة أفضل السبل لمعالجة كل قسم من
تقرٌرها القطري ،واضعة فى اإلعتبار حاجة منظمة األؼذٌة والزراعة إلى تولٌؾ جمٌع المدخالت إلعداد التقرٌر عن حالة الموارد
الوراثٌة للؽابات فى العالم (.(SoW-FGR
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تاجع الدول ،إذا أمكن ،على إستخدام أي من التقارٌر القطرٌة السابقة والمقدمة إلى المنظمة وأي معلومات أخرى متاحة تتعلق
بالموارد الوراثٌة للؽابات .ان التقارٌر القطرٌة السابقة متاحة على موقع المنظمة فً http://www.fao.org/forestry/50371/en/
ومعظم المعلومات التى تنتجها المنظمة متاحة على موقع الموارد الوراثٌة للؽابات\http://www.fao.org/forestry/40146/en/ :
ومن الممكن للدول التً أعدت حدٌثا تقرٌرا قطرٌا عن الموارد الوراثٌة الحٌوانٌة أو النباتٌة ان تستخدم كثٌرا من المعلومات
األساسٌة الواردة فى هذه التقارٌر.

ج .المنهجٌة المفصلة واإلرشادات تبعا ا لالقسام  :اإلستبٌانات األساسٌة والموسعة
القسم األول  :موجز تنفٌذي
ٌوصى بؤن ٌحتوي التقرٌر القطري على موجز تنفٌذي من  3-2صفحاتٌ ،لقً الضوء على النتابج الربٌسٌة للتحلٌل وٌقدم لمحة
عامة عن القضاٌا الربٌسٌة ،والمعوقات والقدرات الموجودة لمعالجة المااكل والتحدٌات .وٌجب أن ٌبٌن الموجز اإلتجاهات والقوى الدافعة
وٌقدم لمحة عامة عن التوجهات اإلستراتٌجٌة المقترحة لإلجراءات المستهدفة فى المستقبل وذلك على المستوى القومً واإلقلٌمً والعالمً.
القسم الثانً :مقدمة عن الدولة وقطاع الغابات
ان الهدؾ الربٌسً من هذا القسم هو تقدٌم نظرة عامة تسمح لاخص ؼٌر ملم بالدولة أن ٌفهم خصابصها ومساعدة القارئ على
تقدٌر سٌاق التقرٌر القطري .عند إعداد المقدمةٌ ،جب على الدول أن تضع فى اعتبارها أن هذا القسم ٌجب أن ٌقدم لمحة عامة فقط .وأنه
ٌجب تقدٌم المعلومات التفصٌلٌة فى الجزء الربٌسً من التقرٌر القطري ،وبالتالً ،قد ترؼب الدول أن تقرر العمل على مقدماتها بعد
إستكمال الجزء الربٌسً من التقرٌر القطري.
ٌمكن للدول التى قدمت سابقا تقرٌرا قطرٌا عن الموارد الوراثٌة للؽابات ،أو أعدت حدٌثا تقرٌرا قطرٌا عن الموارد الوراثٌة الحٌوانٌة
أو النباتٌة ،أن تستحدم كثٌرا من المعلومات األساسٌة الواردة فى هذه التقارٌر ،إلعداد قسمها االستهاللً .وحٌث أن الكثٌر من المعلومات
المتعلقة بهذا الجزء موجودة فً التقٌٌمات العالمٌة للموارد الحرجٌة (ٌ ،)FRA, 2009 ،2005مكن للدول أن تعد تولٌفاتها بسهولة وأن
تلقً الضوء على الجوانب المتعلقة بالموارد الوراثٌة للؽابات تحدٌدا .الصفحة الربٌسٌة للـ  FRAهًhttp://www.fao.org/fra/en/ :
ٌوصى بؤن توفر المقدمة:
 .1المعلومات األساسٌة عن حجم وموقع الدولة :سماتها الفسٌوؼرافٌة والمناخٌة الربٌسٌة ،عدد السكان واإلتجاهات والبٌانات
األساسٌة عن الؽابات وقطاع الؽابات ودرجة االعتماد على منتجات الؽابات لإلستخدام المحلً وللتصدٌر.
 .2لمحة موجزة عن قطاع الؽابات ،تامل أنواع الؽابات الربٌسٌة ونظم إدارة الؽابات ،وحجم وطبٌعة ماروعات الؽابات
(ؼابات على نطاق صؽٌر ،ؼابات لإلعااة ،مزارع وؼٌرها) ،حٌازة األراضً ،إمدادات مواد إكثار الؽابات ،ودور
الاركات الخاصة الوطنٌة واألجنبٌة.
 .3وصؾ اإلتجاهات الحدٌثة فى قطاع الؽابات واألسباب الربٌسٌة للتؽٌرات المالحظة (القوى الدافعة) ،بما فى ذلك أي
استراتٌجٌة أو خطة قومٌة متعلقة بذلك (إزالة الؽابات ،تؽٌر المناخ ،إستخدام األراضى الخ .).
 .4خرٌطة للدولة ،معلم بها األماكن والمناطق المذكورة فى التقرٌر إذا لزم األمر.
 .5قد ترؼب الدول أٌضا فى تقدٌم وصؾ للعملٌة التى اتبعتها فى إعداد التقرٌر القطرى وتقدٌم أسماء المااركٌن فى ملحق.
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تم طرح األسبلة التالٌة لمساعدة الدول على دراسة محتوى قسمها االستهاللً .عند دراستهاٌ ،رجى محاولة ضمان تقدٌم بٌانات
ومعلومات عن األسبلة المبٌنة بخط عرٌض .سٌساعد هذا على فهم األحوال األساسٌة فى بلدكم ،وٌسهل التولٌؾ العالمً للبٌانات
والمعلومات التً تم جمعها.

صف قطاع الغابات :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ما هً أنواع نظم إدارة موارد الغابات واألشجارالربٌسٌة؟
ما هو توزٌع الغابات وحجم مزارع الغابات؟
ما مدى أهمٌة العمالة فى قطاع الؽابات وما هً األهمٌة اإلقتصادٌة الااملة لقطاع الؽابات؟
ما هً األهمٌة النسبٌة للؽابات والمنتجات والخدمات الحرجٌة بالنسبة لإلستخدام المحلً والتصدٌر؟
كٌف ٌتم تنظٌم قطاع الغابات؟ (مزارعً الغابات ،الشركات الخاصة ،الوكالت الدولٌة والتعاونٌات).
ما هً األدوار التى تلعبها الموارد الوراثٌة للغابات فى تلبٌة الطلبات الحالٌة للمنتجات والخدمات الحرجٌة فى بلدكم؟

صف التغٌرات فً اإلحتٌاجات والقوى الدافعة فى قطاع الغابات
.1
.2

.3
.4
.5

ما هً اإلتجاهات التى لوحظت فى المحافظة على الغابات محافظةوإدارتها وإنتاجها خالل السنوات الـ  10الماضٌة؟ ما هً
القوى الدافعة الربٌسٌة؟
ما هً التؽٌرات التى تحدث فى الطلب على المنتجات والخدمات الحرجٌة فى الدولة؟ هل كانت هناك تؽٌٌرات أساسٌة فى
أنواع وتنوع المنتجات والخدمات فى السنوات الـ  10الماضٌة؟ إذا كان األمر كذلك ،ما هً أسباب هذه التؽٌرات  -القوى
الدافعة الربٌسٌة (السٌاسات الحكومٌة ،التؽٌرات فى الطلب ،إستخدامات األراضً ،الضؽوط البٌبٌة ،النمو السكانً ،الخ ).؟
ما هً التؽٌرات فى نظم إدارة موارد الؽابات واألاجار التى ستكون ضرورٌة لمواجهة المتطلبات المتؽٌرة على مدى السنوات
الـ  10المقبلة؟
ما هً العوامل المحددة والمعوقات الربٌسٌة المإثرة على اإلنتاجٌة والكفاءة؟ ما هً الوسابل الممكنة للتؽلب على هذه
المعوقات.
ما هى األدوار التى سوف تلعبها الموارد الوراثٌة للغابات فى تلبٌة الطلبات المستقبلٌة لمنتجات وخدمات الغابات فى بلدكم
خالل السنوات الـ  10المقبلة؟
القسم الثالث  :الجزء الربٌسً من التقرٌر القطرى

تقدم األقسام التالٌة اقتراحات لعناوٌن الفصول ومحتوى كل فصل خاص بالجزء الربٌسً من التقرٌر القطري .واألسبلة األكثر
أهمٌة مبٌنة فى كل فصل.
الفصل األول  :الوضع الحالً للموارد الوراثٌة للغابات
الهدؾ الربٌسً لهذا الفصل هو وصؾ الوضع الحالً لتنوع الموارد الوراثٌة للؽابات فى الدولة ،وبٌان االحتٌاجات واألولوٌات فى
المستقبل .وٌجب على الدول محاولة تحدٌد مستوى التدخل المطلوب – قومً ،إقلٌمً و/أو عالمً .وٌجب األخذ باالعتبار المعلومات
الخاصة بالمجاالت التالٌة عند وضع التقرٌر القطري:





حالة التنوع بٌن األنواع وضمنضمنها.
القٌمة الربٌسٌة للموارد الوراثٌة للؽابات مع التركٌز على التقدم فى تحدٌد أولوٌات األنواع وتقٌٌمها.
العوامل الربٌسٌة المإثرة على حالة التنوع الوراثً للؽابات مع التركٌز على األنواع والموارد المهددة والمعرضة للخطر.
حالة التكنولوجٌات الحالٌة والناابة.
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 االحتٌاجات واألولوٌات لتحسٌن فهم حالة التنوع الوراثً للؽابات.

تم طرح األسبلة التالٌة لمساعدة الدول على دراسة محتوى قسمها االستهاللً .عند دراستهاٌ ،رجى محاولة ضمان تقدٌم بٌانات
ومعلومات عن األسبلة المبٌنة بخط عرٌض .سٌساعد هذا على فهم األحوال األساسٌة فى بلدكم ،وٌسهل التولٌؾ العالمً للبٌانات
والمعلومات التً تم جمعها.

التنوع ضمن أنواع أشجار الغابات وفٌما بٌنها:
 .1.1ضع قابمة بالنظم البٌبٌة الربٌسٌة وأنواع األشجار الربٌسٌة فى بلدكم.
 .1.2ضع قابمة بؤسالٌب توصٌف هذه األنواع (التقسٌم البٌبى المناطقى ،وتحدٌد مناطق المصادر الخ).
 .1.3ضع قابمة بالدراسات السابقة الخاصة بالتنوع بٌن األصناف.
 .1.4ما هً الطرق التى تستخدم لتحلٌل وتقٌٌم التنوع بٌن األصناف فى الدولة؟
 .1.5ما هً اإلجراءات التى تتخذ لمسح وجرد التنوع بٌن األصناف فى الدولة؟
 .1.6هل أنشبت أي مبادرة ونظام معلومات عن أنماط الختالف الوراثى بٌن األصناف؟
 .1.7إذا وجدت ،بٌن أهداف وأولوٌات تحسٌن فهم التنوع بٌن األصناف.
 .1.8ما هً احتٌاجاتكم لبناء القدرات لتحسٌن تقٌٌم ورصد التنوع بٌن وضمن األصناف؟

القٌمة الربٌسٌة للموارد الوراثٌة للغابات :
 .1.9ما هً أنواع أشجار الغابات الربٌسٌة التى تخضع إلدارة فعلٌة ألهداف إنتاجٌة فى بلدكم؟
 .1.10حدد نوع اإلنتاج وأهمٌته النسبٌة.
 .1.11حدد إذا كانت األنواع محلٌة أو مدخلة.
 .1.12ما هً أنواع أشجار الغابات الربٌسٌة التى تخضع إلدارة فعلٌة أو مخصصة للخدمات البٌبٌة فى بلدكم؟
 .1.13ما هً أنواع أشجار الغابات الربٌسٌة التى تعتبر مهددة فى بلدكم؟
 .1.14ما هً األهمٌة النسبٌة (اإلقتصادٌة ،اإلجتماعٌة والبٌبٌة) ألنواع األاجار المختلفة ومنتجاتها؟ هل هناك فوارق فً أهمٌة هذه
المنتجات بٌن المناطق المختلفة ضمنضمن الدولة؟
 .1.15ضع قابمة باألنشطة الموثقة الهادفة الى تحدٌد أنواع األشجار الحرجٌة ذات أألولٌة فى بلدكم.
 .1.16ما هً حالة التنوع الوراثى لكل نوع ربٌسى ٌ :زدادٌ ،نخفض ،مازال كماهو أو غٌر معروف؟
العوامل التى تإثر على حالة التنوع الوراثً للغابات فى بلدكم:
 .1.17هل تؽٌرت األهمٌة النسبٌة لألنواع الربٌسٌة ألاجار الؽابات المستخدمة بدرجة كبٌرة على مدى السنوات العار الماضٌة؟ إذا
كان األمر كذلك ،ما هً القوى الدافعة للتؽٌرات؟
 .1.18هل تقوم بلدكم بتقٌٌم التآكل الوراثً للموارد الوراثٌة للغابات؟ إذا كان األمر كذلك ،ما هً اآللٌات أو المإشرات المستخدمة
لرصد التآكل الوراثً؟
 ضع قابمة بالنظم البٌبٌة الربٌسٌة وأنواع أاجار الؽابات الربٌسٌة التى تعتبر مهددة.
 فى حالة هذه األنواع ،بٌن ما إذا كانت مهددة على مستوى النوع و /أو على مستوى المصادر.
 حدد التهدٌدات الربٌسٌة (إزالة الغابات ،تغٌٌر وجهة إستخدام األراضً ،الستغالل المفرط والتلوث الوراثً).
 هل أنابت لدٌكم أي نظم معلومات باألنواع المهددة واتجاهات التهدٌدات فً الدولة؟
 ضع قابمة بالنهج  /اآللٌات العلمٌة والتقنٌة المستخدمة لرصد التآكل والضعف الوراثً.
 ضع قابمة بالنهج  /اآللٌات العلمٌة والتقنٌة المستخدمة لمنع التآكل والضعف الوراثى وتصحٌحهما.
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ضع قابمة باآللٌات واألدوات السٌاسٌة التى تستخدمها الدولة لمعالجة التآكل والضعف الوراثى (إن وجدت).
هل أجرت الدولة أي تحلٌل لمخاطر الكوارث التً تهدد الموارد الوراثٌة للغابات؟
هل وضعت الدولة أي آلٌة إلسترداد /إحالل الموارد الوراثٌة للؽابات عقب الكوارث؟
ما هً المعوقات الربٌسٌة إلنااء آلٌات فعالة لمواجهة الكوارث التً تهدد الموارد الوراثٌة للؽابات؟
ما هً الحتٌاجات واألولوٌات القطرٌة لتحسٌن آلٌات مواجهة الكوارث التً تهدد الموارد الوراثٌة للغابات ؟
ما هو المطلوب لتحسٌن اآللٌات اإلقلٌمٌة والدولٌة لمواجهة الكوارث؟
ما هً األولوٌات القطرٌة لتحسٌن رصد التآكل والضعف الوراثى وتحسٌن مواجهة التآكل والضعف المالحظ ؟

اإلحتٌاجات واألولوٌات المستقبلٌة
 .1.19ما هً أولوٌاتكم لتحسٌن مفهوم حالة تنوع الموارد الوراثٌة للؽابات ،بما فى ذلك التنوع الحٌوي المرتبط بها؟
 .1.20ما هً احتٌاجاتكم من بناء القدرات لتحسٌن تقٌٌمات حالة تنوع الموارد الوراثٌة للؽابات ،بما فً ذلك وسابل تقٌٌم التآكل
الوراثً باكل أفضل وفهم أسبابه؟
 .1.21ما هً أولوٌاتكم لتحسٌن مفهوم أدوار وقٌم تنوع الموارد الوراثٌة للغابات (القٌم اإلقتصادٌة ،اإلجتماعٌة ،الثقافٌة،
البٌبٌة؟)
 .1.22قدم أي اتجاه استراتٌجً آخر ذات صلة بتحسٌن فهم حالة التنوع الوراثً للؽابات ومحافظة المحافظة على هذا التنوع
(اإلجراءات السٌاسٌة والبحثٌة واإلدارٌة) على المستوٌات القومٌة واإلقلٌمٌة.
 .1.23ما هو مستوى إدراك أهمٌة الموارد الوراثٌة للغابات؟
 .1.24ما هً االحتٌاجات واألولوٌات لتحسٌن مفهوم حالة تنوع الموارد الوراثٌة للؽابات ومحافظة المحافظة علٌها وإدارتها؟
 .1.25ما هً األولوٌات القطرٌة لتحسٌن مفهوم أدوار وقٌم الموارد الوراثٌة للؽابات (القٌم اإلقتصادٌة ،اإلجتماعٌة ،الثقافٌة
والبٌبٌة)؟
 .1.26ما هو مستوى التدخل المطلوب؟ ( قومً ،إقلٌمً ،و/أو عالمً)
 .1.27هل هناك أي مسح وجرد سابق للموارد الوراثٌة للؽابات؟ إذا لم ٌكن ،حدد القٌود إلجراء عمل المسح والجرد.
الفصل الثانً  :حالة محافظة المحافظة على الموارد الوراثٌة فً المواقع الطبٌعٌة
الهدؾ الربٌسى لهذا القسم هو وصؾ الوضع الحالً محافظةللمحافظة على الموارد الوراثٌة للؽابات فى موقعها الطبٌعً
واإلحتٌاجات واألولوٌات لتحسٌنهاٌ .جب على الدول محاولة تحدٌد مستوى التدخل المطلوب -قومً -إقلٌمً و/أو عالمً .وٌجب األخذ
بعٌن اإلعتبار فً التقرٌر القطري المعلومات الخاصة بالمجاالت التالٌة فً:








جرد وحصر الموارد الوراثٌة للؽابات
المحافظة على محافظةالموارد الوراثٌة للؽابات ضمن المناطق المحمٌة وخارجها.
اإلدارة المستدامة للؽابات أو إدارة النظم البٌبٌة من أجل محافظةالمحافظة على الموارد الوراثٌة للؽابات فً المناطق المحمٌة
وخارجها.
أناطة محافظة المحافظة على الموارد الوراثٌة ضمن المواقع الطبٌعٌة
معاٌٌر محافظة تحدٌد وحدات المحافظة على الموارد الوراثٌة ضمن المواقع الطبٌعٌة
إستخدام ونقل المادة الوراثٌة
تقٌٌم اإلحتٌاجات الربٌسٌة محافظةللمحافظة ضمن المواقع الطبٌعٌة
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ٌتم طرح األسبلة التالٌة لمساعدة الدول على دراسة محتوى قسمها االستهاللى .عند دراستهاٌ ،رجى محاولة ضمان تقدٌم بٌانات
ومعلومات عن األسبلة المبٌنة بخط عرٌض .سٌساعد هذا على فهم األحوال األساسٌة فى بلدكم ،وٌسهل التولٌؾ العالمى للبٌانات
والمعلومات التً تم جمعها.

 .2.1ضع قابمة باألنواع التى تتضمنها برامج المحافظة على الموارد الوراثٌة محافظةضمن المواقع الطبٌعٌة والخاضعة إلدارة
فعلٌة
 .2.2ضع قابمة بفبات المواقع الطبٌعٌة التى أنشبت محافظة للمحافظة ضمن المواقع ضمن(غابات إنتاجٌة مدارة ،مناطق مصادر
بذور ،مناطق حماٌة تامة).
 .2.3ما هً اإلجراءات التى إتخذت إلستدامة المجموعات الخاضعة للمحافظة ضمن المواقع الطبٌعٌة؟ ما هً اإلجراءات التً
إتخذت لتحسٌن جرد وحصر الموارد الوراثٌة للؽابات؟
 .2.4ما هً اإلجراءات التى ٌجري اتخاذها لتعزٌز المحافظة ضمن محافظةالمواقع الطبٌعٌة؟
 .2.5ما هً أهم المعوقات لتحسٌن نظام المحافظة ضمن محافظة المواقع الطبٌعٌة فى الدولة؟
 .2.6ما هً األولوٌات لألنشطة المستقبلٌة للمحافظة ضمن محافظةالمواقع الطبٌعٌة ؟
 .2.7ما هً الحتٌاجات فً بناء القدرات واألولوٌات ألنشطة المحافظة ضمن محافظة المواقع الطبٌعٌة؟
 .2.8هل أنشؤت بلدكم أي منتدى قومى/إقلٌمى لألطراف المعنٌة المهتمة محافظةبالمحافظة ضمن المواقع الطبٌعٌة ،والمعترف بها
من قبل البرنامج الوطنً للغابات؟
 .2.9ما هً أولوٌات األبحاث لدعم محافظةالمحافظة ضمن المواقع الطبٌعٌة؟
 .2.10ما هً أولوٌاتكم لوضع سٌاسات لدعم إجراءات محافظةالمحافظة ضمن المواقع الطبٌعٌة؟

الفصل الثالث  :حالة المحافظة على الموارد الوراثٌة خارج المواقع الطبٌعٌة
الهدؾ الربٌسً لهذا القسم هو وصؾ الوضع الحالً للمحافظة على الموارد الوراثٌة للؽابات خارج موقعها الطبٌعً واإلحتٌاجات
واألولوٌات لتحسٌنهاٌ .جب على الدول تحدٌد مستوى التدخل المناسب (أناطة قومٌة ،اقلٌمٌة و/أو دولٌة).
ٌجب وضع المعلومات الخاصة بالمجاالت التالٌة فى اإلعتبار عند عمل التقرٌر القطرى :
 حالة المجموعات (إذا وجدت)
 مبادرات الجمع
 أنواع المجموعات (األنواع ذات األولوٌة وؼٌرها ،حدابق األاجار(  ،(arboretaالحدابق النباتٌة ،الخ).
 إمكانٌات التخزٌن
 التوثٌق والتوصٌؾ
 حالة التكنولوجٌات الحالٌة والناابة
 حركة المادة الوراثٌة
 سٌاسة الحصول على الموارد وتقاسم المنافع وتطوٌر التارٌعات
 تقٌٌم االحتٌاجات الربٌسٌة للمحافظة خارج المواقع الطبٌعٌة
ٌتم طرح األسبلة التالٌة لمساعدة الدول على دراسة محتوى قسمها االستهاللى .عند دراستهاٌ ،رجى محاولة ضمان تقدٌم بٌانات
ومعلومات عن األسبلة المبٌنة بخط عرٌض .سٌساعد هذا على فهم األحوال األساسٌة فى بلدكم ،وٌسهل التولٌؾ العالمى للبٌانات
والمعلومات التً تم جمعها.
 .3.1ضع قابمة بؤنواع أشجار الغابات المستهدفة التى تتضمنها برامج المحافظة خارج المواقع الطبٌعٌة.
 .3.2ضع لكل نوع قابمة بوسابل المحافظة علٌه (مصادر مخزنة كبذور ،حبوب لقاح ،أنسجة ،وغٌرها).
 .3.3حدد العدد الكلً من األشجار لكل مصدر مخزن.
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 .3.4حدد إذا كان كمٌات/مجموعات البذور تج ّمع معا ا أو تمحافظة لكل شجرة على حدة.
 .3.5حدد قدرة البنٌة التحتٌة للمحفاظة خارج المواقع الطبٌعٌة (المختبرات ،بنوك األصول الوراثٌة الخ.).
 .3.6ضع قابمة بعدد وحجم مواقع (حدابق) المحافظة خارج المواقع الطبٌعٌة التى أنشبت فى الدولة (األنواع ،المصادر،
الحجم).
 .3.7ضع قابمة بعدد وحجم ودور حدابق األشجار والحدابق النباتٌة التى أنشبت فى الدولة.
 .3.8صف إستخدام ونقل المادة الوراثٌة فى الدولة.
 .3.9صف التوثٌق والتوصٌف المستخدم.
 .3.10ما هً اإلجراءات الخاصة بإستدامة المجموعات الموجودة خارج المواقع الطبٌعٌة ؟
 .3.11ما هً اإلجراءات لتعزٌز المحافظة خارج المواقع الطبٌعٌة؟
 .3 .12ما هً أهم المعوقات لتحسٌن المحافظة خارج المواقع الطبٌعٌة فى الدولة؟
 .3 .13ما هً أولوٌات أعمال المحافظة خارج المواقع الطبٌعٌة فى المستقبل ؟
 .3.14ما هً احتٌاجات بناء القدرات وأولوٌات أعمال المحافظة خارج المواقع الطبٌعٌة؟

الفصل الرابع :حالة اإلستخدام واإلدارة المستدامة للموارد الوراثٌة للغابات
الهدؾ الربٌسً لهذا القسم هو وصؾ اإلستخدام واإلدارة المستدامة للموارد الوراثٌة للؽاباتٌ .جب أن ٌبٌن التقرٌر القطرى،
االحتٌاجات واألولوٌات لتحسٌنها .وٌجب على الدول تحدٌد مستوى التدخل المناسب ( قومً ،إقلٌمً و/أو عالمً) وٌجب وضع المعلومات
الخاصة بالمجاالت التالٌة فى اإلعتبار.
 أهمٌة اإلدارة المستدامة واإلستخدام.
 إستخدام الموارد الوراثٌة للؽابات المحافظ علٌها والمعوقات الربٌسٌة إلستخدامها.
 حالة برامج التهجٌن والتحسٌن الوراثً للؽابات.
 حالة إستخدام وإدارة مواد اإلكثار فً الؽابات؛ توفرها والعرض والطلب.
 حالة التكنولوجٌات الحالٌة والناابة.
 تقٌٌم اإلحتٌاجات لتحسٌن إستخدام وإدارة الموارد الوراثٌة للؽابات.
ٌتم طرح األسبلة التالٌة لمساعدة الدول على دراسة محتوى قسمها االستهاللى .عند دراستهاٌ ،رجى محاولة ضمان تقدٌم بٌانات
ومعلومات عن األسبلة المبٌنة بخط عرٌض .سٌساعد هذا على فهم األحوال األساسٌة فى بلدكم ،وٌسهل التولٌؾ العالمى للبٌانات
والمعلومات التً تم جمعها.

برامج التحسٌن الوراثً وتنفٌذها :
 .4.1ضع قابمة باألنواع التى تخضع فى الوقت الحاضر لبرامج تحسٌن األشجار.
 .4 .2حدد ما إذا ٌتم استخدام أنواع محلٌة أو مدخلة.
 .4.3حدد الهدف الربٌسى للتحسٌن (الخشب ،لب الورق ،حطب الوقود ،المنتجات غٌر الخشبٌة ،أخرى).
 .4. 4حدد مستوى برامج التحسٌن (الجٌل األول ،الثانى).
 .4 .5أكتب لكل نوع من األنواع المذكورة فى السإال األول أعاله ،بقدر المكان ،عدد المصادر التً اختبرت فى التجارب
الحقلٌة ،واألفراد المختارة تبعا ا للشكل الظاهري (األشجار الفابقة) ،وشتالت الساللت التى أختبرت فى التجارب الحقلٌة،
والساللت الخضرٌة التى أختبرت فى التجارب الحقلٌة.
 .4.6ضع قابمة بنوع وعدد وحجم الشتالت الناتجة من بساتٌن البذور.
 .4.7ضع قابمة بعدد وحجم البساتٌن النسٌلٌة للبذور ( مواد اإلكثار الخضرٌة).
 .4.8ضع قابمة بعدد وحجم البنوك النسٌلٌة التى أنشبت فى الدولة.
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 .4.9إذا كانت برامج التربٌة التى تجرى تامل تهجٌن متحكم فٌه ،حدد األنواع/المصادر والعدد التقرٌبً للتهجٌنات الممٌزة التى
تضمنتها التجارب.
 .4.10ضع قابمة بعدد البنوك الوراثٌة التى أنشبت فى الدولة وقدرتها التخزٌنٌة.
 .4 . 11بٌن درجة إستخدام مواد اإلكثارالمحسنة للؽابات فى الدولة.
 .4 .12بٌن اإلجراءات التى اتخذت لتعزٌز إستخدام مواد اإلكثارالمحسنة للؽابات فى الدولة.
 .4 .13هل هناك أي برامج تااركٌة لتربٌة األاجار فى الدولة ؟
 .4 .14إذا كانت اإلجابة نعم ،فما هً النهج التااركٌة القابمة؟
 .4 .15هل أنشبت أي نظم معلومات خاصة ببرامج تربٌة األشجار؟
 .4 .16ما هو وضع إستخدام ونقل المادة الوراثٌة؟
 .4 .17ما هى حالة الحصول على الموارد و تقاسم المنافع ؟

أنظمة التسلٌم/اإلنتشار وتوفر مواد اإلكثار
 .4.18حدد األنواع التى ٌمكن توفر كمٌات من البذور ،حبوب اللقاح ،الطعوم و/أو مواد اإلكثار األخرى منها ،عند الطلب.
 .4.19حدد األنواع التى ٌمكن توفر مواد إكثارمحسنة منها على نطاق تجارى (إنتاج وتوزٌع البذور ومواد اإلكثارالنسٌلٌة).
 .4.20حدد نوع تصنٌف مواد اإلكثار المحسنة المستخدمة فى الدولة.
 .4.21هل تم تسجٌل أي إفراج عن ساللة فى الدولة ؟
 .4.22حدد وسٌلة اإلفراج عن المواد الوراثٌة المحسنة للغابات
 .4.23هل نفذت بلدكم أي برنامج قومً للبذور المحسنة؟

الفصل الخامس  :حالة البرامج الوطنٌة والبحوث والتعلٌم والتدرٌب والتشرٌع

الهدؾ الربٌسً لهذا القسم هو وصؾ حالة القدرات الوطنٌة فى مجاالت البحث والتعلٌم والتدرٌب والتارٌع وكذلك آلٌات تنسٌق
المعلومات الخاصة بالموارد الوراثٌة للؽابات .وٌجب أن ٌبٌن التقرٌر القطري إحتٌاجاتها وأولوٌاتها وأن ٌحدد مستوى التدخل المناسب –
قومً ،إقلٌمً و/أو عالمً وٌجب وضع المعلومات الخاصة بالمجاالت التالٌة فً اإلعتبار:
 البرامج القطرٌة الخاصة بالموارد الوراثٌة للؽابات
 التارٌعات الوطنٌة
 البحوث
 التعلٌم والتدرٌب
 نار المعلومات
 آلٌات التنسٌق
 تقٌٌم االحتٌاجات الربٌسٌة فى مجال بناء القدرات
ٌتم طرح األسبلة التالٌة لمساعدة الدول على دراسة محتوى قسمها االستهاللى .عند دراستهاٌ ،رجى محاولة ضمان تقدٌم بٌانات
ومعلومات عن األسبلة المبٌنة بخط عرٌض .سٌساعد هذا على فهم األحوال األساسٌة فى بلدكم ،وٌسهل التولٌؾ العالمى للبٌانات
والمعلومات التً تم جمعها.

البرامج القطرٌة:
 .5.1ضع قابمة بالمإسسات الربٌسٌة التى تشارك بنشاط فى العمل الحقلً والمختبرات ذات الصلة بالمحافظة على الموارد
الوراثٌة للغابات.
 .5.2صنف إذا كانت المإسسات المشاركة هً( :مإسسات حكومٌة/غٌر حكومٌة ،معاهد البحوث ،الجامعات ،الصناعة الخ.).
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 .5.3ضع قابمة بالمإسسة الربٌسٌة التى تاارك بنااط فى العمل الحقلٌى المتعلق بتحسٌن األاجار.
 .5.4حدد اذا كانت المإسسات المااركة هً( :مإسسات حكومٌة أو ؼٌر حكومٌة ،مراكز بحوث ،جامعات ،مإسسات صناعٌة،
الخ)...
 .5.5أكتب قابمة بعدد المإسسات المتصلة مباارة وؼٌر مباارة محافظةبالمحافظة على الموارد الوراثٌة للؽابات وإدارتها فً
الدولة.
 5.6هل انشؤت بلدكم برنامج قومً للموارد الوراثٌة للغابات؟
 5.7إذا كانت اإلجابة نعم ،صف تركٌبته ووظابفه الربٌسٌة فى التقرٌر القطري لبلدكم.
 .5.8كٌؾ تاارك األطراؾ الوطنٌة المعنٌة (القطاع العام والخاص ،المإسسات التعلٌمٌة والبحثٌة ،منظمات المجتمع المدنً،
المجتمعات المحلٌة ،الخ  ).فى تخطٌط وتنفٌذ البرامج القومٌة للموارد الوراثٌة للؽابات ؟
 5.9هل انشؤت بلدكم إطاراا قانونٌا ا إلستراتٌجٌات وخطط وبرامج الموارد الوراثٌة للغابات؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،صف هذا
اإلطار.
 5.10هل ٌعمل البرنامج القومً للوراثة فً الؽابات بالتعاون مع البرامج القومٌة فى المجاالت ذات الصلة (على سبٌل المثال،
البرامج الخاصة بالزراعة ،والتنوع الحٌوي والتنمٌة والبٌبة)؟
 5.11هل تغٌر إتجاه دعم البرنامج القومً للموارد الوراثٌة للغابات على مدى السنوات الـ  10الماضٌة؟ أصبح أقوى ،تدهور،
مازال كما هو تقرٌبا ا؟ هل تموٌل البرنامج ٌتزاٌد أو ٌتناقص أم مستقر؟
 5.12هل حددت أي فجوات فى مستوى الدعم المالً الحالً الالزم لتحقٌق أهداؾ الموارد الوراثٌة للؽابات فى بلدكم؟ إذا كان
األمر كذلك ،بٌن االحتٌاجات واألولوٌات فى التقرٌر الوطنً.
 5.13ب ٌّن التحد ٌّات الربٌسٌة واإلحتٌاجات واألولوٌات التى تواجه بلدكم للحفاظ على أو لتعزٌز برنامجها الوطنً للموارد
الوراثٌة للغابات على مدى السنوات الـ  10المقبلة؟

شبكات العمل:
 .5.14هل أنشؤت/عززت بلدكم شبكات العمل القومٌة للموارد الوراثٌة للغابات على مدى السنوات الـ  10الماضٌة.
 .5.15بٌن من هم المشاركون فى كل من شبكات العمل والوظابف الربٌسٌة لها والفوابد المتحصل علٌها منها.

التعلٌم والبحث والتدرٌب :
 .5.16ضع قابمة بعدد وفبات مإسسات األبحاث التى تشارك فى الموارد الوراثٌة للغابات فى بلدكم (خاصة ،عامة ،حكومٌة.
الخ.).
 .5.17ضع قابمة بعدد الماروعات البحثٌة المتصلة بالموارد الوراثٌة للؽابات.
 .5.18أذكر تقدٌراا للمٌزانٌة المخصصة لألبحاث فً الموارد الوراثٌة للغابات فى الدولة.
 .5.19ضع قابمة بعدد براءات الختراع (إن وجدت) المتصلة بالموارد الوراثٌة للغابات.
 .5.20ما هى حالة التعلٌم والتدرٌب فى مجال الموارد الوراثٌة للغابات؟
 .5.21ما هً احتٌاجاتكم وأولوٌاتكم الخاصة بالتعلٌم والتدرٌب لدعم اإلستخدام المستدام للموارد الوراثٌة للغابات وتنمٌتها
والمحافظةعلٌها ؟
 .5.22ما هً العقبات الربٌسٌة لتوفٌر المطلوب من تعلٌم وتدرٌب وما الذي ٌمكن القٌام به لمواجهة العقبات؟
 .5.23هل وضعت بلدكم استراتٌجٌة لمعالجة احتٌاجات التعلٌم والتدرٌب الخاصة بالموارد الوراثٌة للؽابات؟
 .5.24هل حددت بلدكم فرصا للتعلٌم والتدرٌب خارج الدولة؟ إذا كان األمر كذلك ،ما هً العقبات التى تحول دون اإلاتراك فى
فرص التعلٌم والتدرٌب التى تحددت؟

التشرٌع الوطنً:
 .5.25هل قامت بلدكم بوضع تشرٌعات أو أنظمة ذات صلة بالموارد الوراثٌة للغابات على مدى السنوات الـ  10الماضٌة
(الصحة النباتٌة ،انتاج البذور ،حقوق مربو الغابات ،وغٌرها)؟
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 .5.26ضع قابمة بالمعاهدات واإلتفاقات واإلتفاقٌات التى أقرتها الدولة والمتصلة بالمحافظة على الموارد الوراثٌة للغابات
وإدارتها.
 .5.27هل حددت بلدكم أي عقبات أمام تطوٌر التشرٌعات و األنظمة المتعلقة بالموارد الوراثٌة للغابات؟ إذا كان األمر كذلك ،ما
هً احتٌاجاتكم وأولوٌاتكم لمواجهة العقبات؟

نظم المعلومات :
 .5.28هل وضعت بلدكم أي نظم إدارة معلومات لدعم جهود اإلستخدام المستدام للموارد الوراثٌة للغابات وتنمٌتها والمحافظة
علٌها؟
 .5.29هل أدخل نظام التوثٌق الخاص بكم فى الحاسب اآللً فً صٌػ موحدة لتسهٌل تبادل البٌانات؟
 .5.30ما هً أولوٌاتكم واحتٌاجاتكم؟
 .5.31ما هً التحدٌات واإلحتٌاجات واألولوٌات الربٌسٌة الخاصة بكم لتطوٌر أو تعزٌز نظم إدارة معلوماتكم الخاصة بالموارد
الوراثٌة للغابات؟

الوعً العام :
 .5.32كٌف تصف مستوى الوعً على أدوار وقٌم الموارد الوراثٌة للغابات فى بلدكم (ل ٌوجد وعً ،الوعً محدود ،الوعً
مرض ،الوعً ممتاز)؟
 .5.33هل انشؤت بلدكم برامج توعٌة عن الموارد الوراثٌة للغابات؟ إذا كان األمر كذلك ،صفها ،وصف المنتجات التً تم
الحصول علٌها.
 .5.34هل حددت بلدكم أي معوقات لتطوٌر برامج التوعٌة العامة المتعلقة بالموارد الوراثٌة للغابات؟
 .5.35إذا كان األمر كذلك ،ما هً احتٌاجاتكم وأولوٌاتكم للتصدي للمعوقات؟
الفصل السادس  :حالة التعاون اإلقلٌمى والدولى
الهدؾ الربٌسً لهذا القسم هو وصؾ الوضع الحالً للتعاون اإلقلٌمً والدولً بخصوص الموارد الوراثٌة للؽابات فى بلدكم ،وبٌان
االحتٌاجات واألولوٌات المستقبلٌةٌ .جب على الدول تحدٌد مستوى التدخل المناسب – إقلٌمً و/أو عالمً .وٌجب وضع المجاالت التالٌة
فى اإلعتبار عند تطوٌر التقرٌر القطري:
 ابكات العمل اإلقلٌمٌة وابه اإلقلٌمٌة وابكات العمل الدولٌة المتخصصة والتعاون ابه اإلقلٌمً للمحافظة على المجموعات
ضمن وخارج المواقع الطبٌعٌة.
 البرامج الدولٌة.
 اإلتفاقٌات الدولٌة.
 تقٌٌم االحتٌاجات الربٌسٌة لتعزٌز /تحسٌن التعاون الدولى
ٌتم طرح األسبلة التالٌة لمساعدة الدول على دراسة محتوى قسمها االستهاللى .عند دراستهاٌ ،رجى محاولة ضمان تقدٌم بٌانات
ومعلومات عن األسبلة المبٌنة بخط عرٌض .سٌساعد هذا على فهم األحوال األساسٌة فى بلدكم ،وٌسهل التولٌؾ العالمى للبٌانات
والمعلومات التً تم جمعها.

شبكات العمل الدولٌة :
 .6.1ما هى شبكات العمل اإلقلٌمٌة وشبه اإلقلٌمٌة للموارد الوراثٌة للغابات ،أو شبكات العمل الخاصة بالدراسات المواضٌعٌة
للموارد الوراثٌة للغابات التى تشارك فٌها بلدكم خالل السنوات الـ  10الماضٌة ،وما هً الفوابد التى نتجت عنها؟
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 .6.2ما هً احتٌاجات بلدكم وأولوٌاتها لتطوٌر أو تعزٌز شبكات العمل الدولٌة الخاصة بالموارد الوراثٌة للغابات؟

البرامج الدولٌة :
 .6.3ما هً البرامج الدولٌة للموارد الوراثٌة للغابات المفٌدة اكثر لبلدكم ،ولماذا؟
 .6.4ضع قابمة بالوكاالت والنتابج الربٌسٌة لهذه البرامج.
 .6.5هل تؽٌر الدعم المالً الدولً للموارد الوراثٌة للؽابات فى بلدكم خالل السنوات الـ  10الماضٌة؟
 .6.6ما هً احتٌاجات وأولوٌات بلدكم للتعاون الدولً المستقبلً المتعلق بـكل من:
 فهم حالة التنوع الحٌوي
 تعزٌز المحافظة واإلدارة ضمن المواقع الطبٌعٌة
 تعزٌز المحافظة واإلدارة خارج المواقع الطبٌعٌة
 تعزٌز إستخدام الموارد الوراثٌة للغابات
 تعزٌز البحوث
 تعزٌز التعلٌم والتدرٌب
 تعزٌز التشرٌعات
 تعزٌز إدارة المعلومات ونظم اإلنذار المبكر الخاصة بالموارد الوراثٌة للغابات.
 زٌادة الوعً العام
 أٌة أولوٌات أخرى للبرامج الدولٌة

اإلتفاقات الدولٌة :
 .6.7هل وقعت بلدكم أي اتفاقات ،معاهدات ،اتفاقٌات ،أو اتفاقات تجارٌة دولٌة على مدى السنوات الـ  10الماضٌة متعلقة
باإلستخدام المستدام للموارد الوراثٌة للغابات وتنمٌتها والمحافظة علٌها ؟
 .6.8إذا كان األمر كذلك ،صف بإٌجاز أثر هذه اإلتفاقات فٌما ٌتعلق بالمحافظة واإلستخدام المستدام للموارد الوراثٌة للغابات فً
بلدكم.

الفصل السابع  :الحصول على الموارد الوراثٌة للغابات وتقاسم المنافع الناشبة عن استخدامها

الهدؾ الربٌسً لهذا القسم هو وصؾ حالة الحصول على الموارد الوراثٌة للؽابات ونقل وتقاسم المنافع الناابة عن إستخدامها.
ٌجب على الدول تحدٌد مستوى التدخل المناسب – قومً ،وإقلٌمً و/أو عالمً والمتعلق بـكل من:
 األنظمة
 اإلتفاقات
 الجهات المعنٌة األساسٌة
المهتمة
األطراؾ
ٌتم 
الربٌسٌة.ول على دراسة محتوى قسمها االستهاللى .عند دراستهاٌ ،رجى محاولة ضمان تقدٌم بٌانات
لمساعدة الد
التالٌة
طرح األسبلة
ومعلومات عن األسبلة المبٌنة بخط عرٌض .سٌساعد هذا على فهم األحوال األساسٌة فى بلدكم ،وٌسهل التولٌؾ العالمى للبٌانات
والمعلومات التً تم جمعها.

الحصول على الموارد الوراثٌة للغابات :
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 .7.1على مدى السنوات الـ  10الماضٌة ،هل وقعت بلدكم أي اتفاقات دولٌة تتعلق بالحصول على الموارد الوراثٌة للغابات
ونقل وتقاسم المنافع الناشبة عن إستخدامها؟
 .7.2إذا كان األمر كذلك ،ضع قابمة بها فى تقرٌر بلدكم.
 .7.3على مدى السنوات الـ  10الماضٌة ،هل طورت أو عدلت بلدكم التشرٌعات والسٌاسات القومٌة أو إتخذت إجراءات أخرى
فى مجال توفٌر فرص الحصول على الموارد الوراثٌة للغابات ضمن الدولة وتقاسم المنافع الناشبة عن إستخدامها؟
 .7.4على مدى السنوات الـ  10الماضٌة ،هل أتخذت بلدكم أي إجراءات إدارٌة للمحافظة على أو تعزٌز الحصول على الموارد
الوراثٌة للؽابات التى تقع خارج بلدكم (على سبٌل المثال وضع إتفاقات لتبادل المادة الوراثٌة)؟
 .7.5إذا كان األمر كذلك ،صؾ اإلجراءات التى أتخذت.
 .7.6بٌن عدد مرات الحصول علٌها ،إذا أمكن ،ودول المناؤ وأؼراض الحصول على المادة الوراثٌة.
 .7.7هل ظل الحصول على الموارد الوراثٌة للغابات كما هو تقرٌبا ا ،أو تحسن ،أو أصبح أكثر صعوبة على مدى السنوات الـ 10
الماضٌة؟
 .7.8هل واجهت بلدكم على مدى السنوات الـ  10الماضٌة ،أي صعوبات فى المحافظة على أو تعزٌز فرص الحصول على
الموارد الوراثٌة للؽابات الواقعة خارج حدودها؟ هل الحصول على هذه الموارد الوراثٌة للؽابات كاؾ لدعم أهداؾ تنمٌة
الؽابات؟ إذا لم ٌكن كذلك ،ما الذى ٌجب القٌام به لتحسٌن الوضع؟
 .7.9هل تضع بلدكم قٌودا باؤن الحصول على أنواع معٌنة من الموارد الوراثٌة للؽابات؟ إذا كان األمر كذلك ،بٌن القٌود
وأسبابها.

تقاسم المنافع الناشبة عن إستخدام الموارد الوراثٌة للغابات :
 .7.10ما هً المنافع الناشبة عن إستخدام الموارد الوراثٌة للغابات فى بلدكم (معلومات وصفٌة وكمٌة إذا أمكن؟)
 .7.11من ٌتقاسم المنافع الناشبة عن إستخدام الموارد الوراثٌة للغابات فى بلدكم؟
 .7.12هل أنشؤت بلدكم آلٌات لتقاسم المنافع الناشبة عن إستخدام الموارد الوراثٌة للغابات؟ إذا كان األمر كذلك ،صفها.
 .7.13هل حددت بلدكم العقبات الخاصة بتحقٌق أو تعزٌز التقاسم العادل والمنصؾ للمنافع الناابة عن إستخدام الموارد الوراثٌة
للؽابات؟
 .7.14إذا كان األمر كذلك ،صؾ العقبات وطرق التؽلب علٌها.
 .7.15ب ٌّن فى التقرٌر القطري لبلدكم أهمٌة المحافظة على أو تعزٌز فرص الحصول على الموارد الوراثٌة للغابات وتقاسم
المنافع وب ٌّن أي اتجاهات استراتٌجٌة أخرى للمحافظة على الحصول علٌها وتقاسمها.

الفصل الثامن  :مساهمة الموارد الوراثٌة للغابات فً تحقٌق األمن الغذابى والحد من الفقر والتنمٌة المستدامة

ٌجب أن ٌبٌن التقرٌر القطرى حالة وإحتٌاجات وأولوٌات مساهمات الموارد الوراثٌة للؽابات فى تحقٌق األمن الؽذابً ،والحد من
الفقر والتنمٌة المستدامةٌ .جب على الدول تحدٌد مستوى التدخل المناسب – قومً ،إقلٌمً و/أو عالمً .وٌجب وضع المعلومات عن
المجاالت التالٌة فً اإلعتبار عند وضع التقرٌر القطري والمتعلقة بمساهمة الموارد الوراثٌة للؽابات فً كل من:
 استدامة الؽابات والزراعة.
 األمن الؽذابً والحد من الفقر.
 التنمٌة المستدامة.
ٌتم طرح األسبلة التالٌة لمساعدة الدول على دراسة محتوى قسمها االستهاللى .عند دراستهاٌ ،رجى محاولة ضمان تقدٌم بٌانات
ومعلومات عن األسبلة المبٌنة بخط عرٌض .سٌساعد هذا على فهم األحوال األساسٌة فى بلدكم ،وٌسهل التولٌؾ العالمى للبٌانات
والمعلومات التً تم جمعها.
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 .8.1ما هً أولوٌاتكم لتحسٌن مفهوم المساهمات اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والبٌبٌة وغٌرها من مساهمات الموارد الوراثٌة
للغابات بالنسبة لتنمٌة الغذاء والغابات والزراعة؟
 .8.2ما هً مساهمات إدارة الموارد الوراثٌة للغابات فى تحقٌق األهداف اإلنمابٌة لأللفٌة فى بلدكم؟

22

ملحق :2

نموذج مقترح لتقدٌم المعلومات المحددة
تقدم هذه الوثٌقة نموذجا مقترحا للمعلومات المحددة التى ٌمكن إدراجها فى الفصول المختلفة للتقرٌر القطري لحالة الموارد
الوراثٌة للؽابات فى العالم.
القسم األول :موجز تنفٌذي
القسم الثانً  :مقدمة عن الدولة وقطاع الغابات
سٌتم إستكمال المعلومات عن السإالٌن األولٌٌن بواسطة منظمة األؼذٌة والزراعة من خالل المعلومات المستحصل علٌها من
التقٌٌم العالمى للموارد الحرجٌة (.)FRA
 .1ما هً الخصابص الربٌسٌة للغابات ونظم إدارة الموارد الشجرٌة؟
جدول  .1خصابص ومساحة الغابات ()FRA
الخصابص الربٌسٌة للغابات
غابات أولٌة

المساحة (هكتار)

غابات متجددة طبٌعٌا
غابات مزروعة
إعادة التحرٌج
التشجٌر

الرجاء إعطاء تقدٌر للمساحة المؽطاة بنظم مندمجات الزراعة والؽابات أو الزراعة الحرجٌة (معلومات لم ٌطلب اإلبالغ عنها فى الـ
)FRA
 .2ما هً ملكٌة الغابات فى بلدكم؟
جدول  .2ملكٌة ومساحة الغابات ()FRA
ملكٌة الغابات
عامة
خاصة
آخرى

المساحة (هكتار)

 . 3ما هً اإلتجاهات التً لوحظت فى مجال المحافظة على الغابات وإدارتها على مدى السنوات الـ  10الماضٌة؟ ما هً قواها الدافعة
الربٌسٌة؟
 .4ما هً األدوار التى تلعبها موارد الغابات فى تلبٌة اإلحتٌاجات الحالٌة لمنتجات الغابات فى بلدكم؟
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القسم الثالث  :الجزء الربٌسً من التقرٌر القطري

الفصل األول  :الوضع الحالً للموارد الوراثٌة للغابات
فً الجدول ٌ 3رجى وضع قابمة بؤنواع األاجار الحرجٌة الربٌسٌة ،بإستخدام األسماء العلمٌة ،المرتبطة مع كل نوع ربٌسً
من الؽابات المحددة فى بلدكم .األنواع الربٌسٌة هً األنواع التى تمٌز أنواع الؽابات ،أي اابعة نسبٌا وواسعة االنتاار .سوؾ ٌختلؾ عدد
األنواع المذكورة بالقابمة لكل نوع من الؽابات تبعا لتنوع األنواع.
جدول  .3الفبات الربٌسٌة ألنواع الغابات وأنواع األشجار األساسٌةٌ .مكن استخالص أنواع الغابات من الفبات المستخدمة فى بلدك أو من القابمة أدناه (تصنٌف أنواع
الغابات والمناطق البٌبٌة المستخدم فى الـ .)FRA 2000
المساحة (المغطاة األنواع الربٌسٌة بكل نوع
أنواع الغابات الربٌسٌة
بنوع الغابة)
األنواع األخرى إذا وجدت
األشجار
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تصنٌف أنواع الغابات والمناطق البٌبٌة المستخدم فى تقٌٌم الموارد الحرجٌة العالمً 2000
المنطقة البٌبٌة،المستوى األول -المجال البٌبى
اإلسم

المنطقة البٌبٌة ،المستوى الثانً -المناطق البٌبٌة العالمٌة

المعاٌٌر (تعادل المجموعات المناخٌة لـ
)Trewartha-Köppeng

السم (ٌعكس الغطاء النباتً
أ
المناطقى السابد)

الرمز

مدارٌة
(إستوابٌة)

كل الشهور بدون صقٌع :درجة الحرارة
فى المناطق الساحلٌة فوق ˚18م

الغابة المدارٌة المطرٌة.
الغابة المدارٌة الرطبة
متساقطة األوراق
الغابة المدارٌة الجافة
أراضى الشجٌرات المدارٌة
الصحارى المدارٌة
النظم الجبلٌة المدارٌة

TAr
TAwa

مبتلة :صفر 3 -شهور جافة خالل الشتاء
مبتلة/جافة 5 -3 :شهور جافة خالل الشتاء

TAwb
TBSh
TBWh
TM

مدارٌة
شبه
(شبه استوابٌة)

درجة الحرارة فوق ˚10م ثمانٌة شهور
أو أكثر

غابة رطبة شبه مدارٌة

SCf

جافة/مبتلة 8-5 :شهور جافة خالل الشتاء
نصف قاحلة :البخر أكثر من الترسٌب
قاحلة :كل الشهور جافة
ا
تقرٌبا أقل من  1000متر ارتفاعا (إختالفات
محلٌة).
رطبة :ل ٌوجد فصل جاف

معتدلة

درجة حرارة فوق ˚10م أربعة -ثمانٌة
شهور

غابة جافة شبه مدارٌة
منحدرات شبه مدارٌة
صحارى شبه مدارٌة
نظم جبلٌة شبه مدارٌة
غابة محٌطٌة معتدلة

SCs
SBSh
SBWh
SM
TeDo

غابة قارٌة معتدلة

TeDc

شمالٌة

درجة الحرارة فوق ˚10م حتى  3شهور

جافة موسمٌا ا :أمطار فى الشتاء ،صٌف جاف
نصف قاحلة :التبخر أكثر من الترسٌب
قاحلة :كل الشهور جافة
تقرٌبا ا أقل من 1000-800متر إرتفاعا ا
مناخ محٌطى :درجة حرارة أبرد شهر فوق الصفر
المبوى
مناخ قارى :درجة حرارة أبرد شهر تحت الصفر
المبوى
نصف قاحلة :التبخر أكثر من الترسٌب.
قاحلة :كل الشهور جافة
تقرٌبا أقل من  800متر إرتفاعا
مالمح الغطاء النباتى :تسود غابة مخروطٌة كثٌفة
مالمح الغطاء النباتى :تسود أراضى حرجٌة
وغابات متفرقة
تقرٌبا أقل من  600متر ارتفاعا

مدارٌة

كل الشهور درجة الحرارة تحت ˚10م

منحدرات معتدلة
صحارى معتدلة
نظم جبلٌة معتدلة
غابة شمالٌة مخروطٌة
أراضى تندرا حرجٌة

TeBSk
TeBWk
TM
Ba
Bb

نظم جبلٌة شمالٌة

BM

قطبٌة

P

المعاٌٌر (تعادل تقرٌبا األنواع المناخٌة لـ
 Köppen- Trewarthaباإلشتراك مع
مالمح الغطاء النباتً  ،ومنطقة جبلٌة واحدة
بكل مجال بٌبى)

ب

نفس مستوى المجال البٌبى

أ  -الؽطاء النباتً المناطقًٌ :نتج من االختالؾ فى األحوال البٌبٌة ،أي المناخٌة ،واإلتجاه من الامال إلى الجنوب.
ب ٌ -عرؾ الاهر الجاؾ بؤنه الاهر الذى ٌكون فٌه إجمالً الترسٌب معبرا عنه بالمللٌمترات مساوٌا أو أقل من ضعؾ متوسط درجة
الحرارة معبرا عنها بالدرجات المبوٌة.
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 .1.1ضع قابمة بؤنواع أشجار الغابات وغٌرها من النباتات الخشبٌة األخرى ذات األولوٌة (على سبٌل المثال النخٌل والخٌزران
والراتان) فى بلدكم ،وسبب األولوٌة (مثال :األهمٌة اإلقتصادٌة ،مهددة ،الخ) (جدول )4
جدول  .4األنواع األولوٌة (السم العلمً)
األنواع األولوٌة
أشجار) (Tأو غٌرها )(O
السم العلمً

سبب األولوٌة
محلٌة ) (Nأو دخٌلة )(E

أمثلة ألسباب األولوٌة :األهمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة أوالثقافٌة ،مهددة ،ؼازٌة (أولوٌة إلزالتها)
 .1.2ما هً أنواع األشجار والنباتات الحرجٌة األخرى الربٌسٌة التً تدار بفاعلٌة من أجل اإلستخدام البشري فً بلدكم؟ (جدول )5
جدول  :5األنواع الحرجٌة المستخدمة حالٌا ا فى بلدكم؛ بالنسبة لكل نوع ٌرجى بٌان ما إذا كان محلٌا ا أو دخٌالا (بإستخدام الرموز المذكورة أدناه)
محلً ) (Nاإلستخدامات الحالٌة إذا كانت مدارة ،نوع نظام الدارة (مثل غابات المساحة المدارة إذا كانت
النوع (السم العلمً)
معروفة (هكتار)
طبٌعٌة ،مزارع ،مندمجات الزراعة والغابات)
او دخٌل)( (Eرمز)

اإلستخدام الحالى:
 1منتجات األخااب الصلبة
 2لب الورق والورق
 3الطاقة (الوقود)

 4منتجات حرجٌة ؼٌر خابٌة (ؼذاء -علؾ -أدوٌة – الخ)
 5تستخدم فى نظم مندمجات الزراعة والؽابات
 6أخرى (الرجاء التحدٌد)__________________

 1.3ما هً أنواع أشجار الغابات الربٌسٌة أو النباتات الحرجٌة األخرى التى تدار بفاعلٌة أو مخصصة للخدمات البٌبٌة فى بلدكم
(جدول )6؟
جدول( :)6أنواع األشجار الربٌسٌة وغٌرها من األنواع الحرجٌة األخرى التى توفر خدمات بٌبٌة او قٌم إجتماعٌة .بالنسبة لكل نوع ٌرجى بٌان (×) إذا ما كان محلٌا ا
أو دخٌالا.
الخدمة البٌبٌة أو القٌمة اإلجتماعٌة (رمز)
محلً ) (Nأو دخٌل)(E
النوع (السم العلمً)

تشمل الخدمات والقٌم:

 5القٌم الجمالٌة
 6القٌم الدٌنٌة
 7أخرى (ٌرجى التحدٌد)______________

 1المحافظة على التربة والمٌاه بما فى ذلك إدارة مجمعات المٌاه
 2خصوبة التربة
 3المحافظة على التنوع الحٌوي
 4القٌم الثقافٌة

 .1.4ضع قابمة بؤنواع أشجار الغابات واألنواع الحرجٌة األخرى المتوطنة (السم العلمً) فى بلدكم.
 .1.5ضع قابمة بؤنواع األشجار واألنواع الحرجٌة األخرى المحددة بؤنها مهددة فى بلدكم (بما فً ذلك المجموعات المهددة الموثقة)
(جدول  7صفحة .)33
 .1.6هل هناك تقٌٌم منتظم لألنواع المهددة فى بلدكم؟
 .1.7ضع قابمة بؤنواع األشجار التً ل ٌوجد عنها معلومات كافٌة لتحدٌد إذا ما كانت مهددة أم ل.
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 .1.8هل ٌوجد فى بلدكم نظام لتوثٌق مواد إإكثار األصناف الحرجٌة؟
 .1.9ما هو الوضع الحالً لتحدٌد مواد إكثار األصناف الحرجٌة (محلٌة ودخٌلة)( ،مصادر البذور -مناطق المصادر) وإستخدامها (بما
فى ذلك مواد اإلكثار الخضرى) فى الدولة؟ (إذا كان ممكنا بٌن كمٌة بذور األنواع الربٌسٌة المستخدمة (ٌرجى ملا جدول 8أ و/أو 8ب)
جدول 8أ :الكمٌة السنوٌة المنتجة من البذور والوضع الحالً لتحدٌد مواد اإلكثار الحرجً ألشجار الغابات واألنواع الخشبٌة الربٌسٌة األخرى فٌالدولة:
الكمٌة الكلٌة من كمٌة البذور من المصادر كمٌة البذور من المصادر الكمٌة المحسنة وراثٌا ا (من
النوع
محلً ) (Nأو دخٌل البذور المستخدمة الموثقة (مصادر البذور /المختبرة (تجارب المصادر بساتٌن البذور)
السم العلمً
بذور المناطق المحددة) التى أنشبت وتم تقٌٌمها)
(كجم)
)(E

جدول 8ب العدد السنوى للشتالت (أو مواد اإلكثار الخضرى) المزروعة وحالة تعرٌف مادة اإلكثار المستخدمة ألشجار الغابات الربٌسٌة واألنواع الخشبٌة األخرى فً
الدولة
الشتالت
إجمالى كمٌة الشتالت كمٌة الشتالت من كمٌة الشتالت من كمٌة مواد الكثار كمٌة
النوع
المختبرة الخضري المستخدمة المحسنة وراثٌاا
الموثقة المصادر
المصادر
محلى) (Nأو المزروعة
السم العلمً
المصادر (تجارب مصادر تم
(تجارب
دخٌل)(E
المناطق إنشاإها ومقٌمّة)
وبذور
المحددة)

 .1.10ما هو الوضع الحالً للتوصٌف الوراثً ألشجار الغابات الربٌسٌة واألنواع الخشبٌة األخرى فى الدولة؟ (جدول )9
جدول  :9ضع قابمة بؤنواع أشجار الغابات التى تم تقٌٌم التنوع الوراثً بها وتحقق من كل عمود ٌنطبق علٌها .إبدأ باألنواع المذكورة فى الجدولٌن 6 ،5
التوصٌف الجزٌبً
صفاتا لتكٌف و النتاج التً قٌمت
الصفات الظاهرٌة
النوع
محلً) (Nأو دخٌل )(E
السم العلمً

 .1.11هل تجمع بلدكم معلومات عن الموارد الوراثٌة للغابات كجزء من اإلحصاء القومً للغابات .إذا كانت اإلجابة نعمٌ ،رجى تحدٌد
أى نوع من المعلومات.
 .1.12هل وضعت بلدكم استراتٌجٌات/برامج للمحافظة على الموارد الوراثٌة (بما فً ذلك ضمن و/أو خارج المواقع الطبٌعٌة) ألنواع
معٌنة من أشجار الغابات أو النباتات الخشبٌة األخرى .إذا كانت اإلجابة نعم ،أي من األنواع؟
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جدول :7ضع قابمة باألشجار واألنواع الخشبٌة الحرجٌة األخرى التى تعتبر مهددة فى كل أو جزء من نطاقها من ناحٌة المحافظة على الموارد الوراثٌة
التوزٌع فى الدولة:
**نسبة التوزٌع الطبٌعً
* مساحة التوزٌع الطبٌعً متوسط عدد األشجار
النوع (السم العلمً)
للنوع (هكتار) ببلدكم ،إذا بالهكتار ،إذا كان معروفا ا
على نطاق واسع )،(W
للنوع فى بلدكم ()%
كان معروفا ا
نادر ) ،(Rأو محلً )(L

نوع التهدٌد
(رمز)

عالٌة

فبة التهدٌد***
منخفضة
متوسطة

نوع التهدٌد:
 1خفض وتدهور الؽطاء الحرجً
 2خفض وتدهور تنوع النظام البٌبى الحرجً
 3القطع ؼٌر المستدام
 4تكثٌؾ اإلدارة
 5التنافس على إستخدام األرض
 6التحضر
 7تجزبة الموابل
 8اإلدخال العاوابً لألنواع الؽرٌبة

 9تحمض التربة والمٌاه
 10االنبعاثات الملوثة
 11اآلفات واألمراض
 12حرابق الؽابات
 13الجفاؾ والتصحر
 14إرتفاع مستوى سطح البحر
 15أخرى (ٌرجى التحدٌد) __________________

* أرجع إلى خرابط نطاق األنواع ،إذا تواجدت ،لتقدٌر مساحة النطاق الطبٌعً للنوع الذى ٌوجد ضمن حدود بلدكم بالهكتار.
** بدراسة المدى الكامل للنطاق الطبٌعً للنوع .ما هً النسبة ضمن حدود بلدكم ،على سبٌل المثال .األنواع المتوطنة تكون  ٪100ضمن بلدكم .النطاق الطبٌعً للنوع الذي ٌتوزع طبٌعٌا
على مساحات متساوٌة من بلدكم والبلد المجاور هو .٪ 50
*** فبات التهدٌد :عالٌة -النوع مهدد فى كل نطاقه ضمن الدولة ،متوسط :النوع مهدد فى  ٪50على األقل من نطاقه ضمن الدولة ،منخفض :النوع مهدد فى أقل  ٪50من نطاقه ضمن
الدولة.

الفصل الثانً  :حالة المحافظة على الموارد الوراثٌة ضمن المواقع الطبٌعٌة
قد ٌكون للمحافظة ضمن المواقع عدة أؼراض .وناٌر هنا إلى المحافظة على الموارد الوراثٌة دون استبعاد المناطق المحمٌة التى أنابت
ألؼراض أخرى والتى توفر أٌضا حماٌة للموارد الوراثٌة
 .2.1هل تم تحلٌل فى كل أو جزء من بلدكم لتقٌٌم المحافظة على الموارد الوراثٌة ألشجار الغابات وأنواع النباتات الخشبٌة األخرى فى
المناطق المحمٌة (المتنزهات القومٌة ،المحمٌات البٌبٌة الخ).؟ إذا كان الجواب نعم ،كٌف؟ (على سبٌل المثال :حجم مجموعات قابلة
للحٌاة  ،التواصل ما بٌن المجموعات  ،تخصٌص مساحات فى المناطق الوراثٌة البٌبٌة المختلفة من الدولة؟)
 .2.2ما هى النسبة من كل األشجار المحلٌة واألنواع الحرجٌة الخشبٌة األخرى المحافظ علٌها ضمن موقعها؟ ما هً نسبة األشجار
واألنواع الخشبٌة األخرى المهددة التى تشملها برامج المحافظة؟
 .2.3هل هناك برنامج للمحافظة على الموراد الوراثٌة للغابات ضمن مواقعها الطبٌعٌة فى بلدكم .إذا كان األمر كذلك ٌرجى إستكمال
(جدول )10
جدول  10األنواع الحرجٌة المستهدفة التى تتضمنها وحدات /برامج المحافظة ضمن المواقع الطبٌعٌة
عدد المجموعات أو المواقع المحافظ علٌها
الهدف من إنشاء وحدة المحافظة
النوع (السم العلمً)

إجمالً المساحة

ما هى العقبات الربٌسٌة لتحسٌن برامج المحافظة على الموارد الوراثٌة ضمن المواقع الطبٌعٌة فى الدولة؟ (على سبٌل
.2.4
المثال :عدم وجود إهتمام عام ،نقص المعلومات/عدم كفاٌة المعرفة ،التنافس على إستخدام األراضً المتاحة ،نقص الموارد الحكومٌة،
أفراد ٌعٌشون ضمن مناطق المحافظة و ٌستخدمون الموارد بشكل غٌر مستدام).
.2.5

ما هً أولوٌات بلدكم فى المستقبل بالنسبة ألعمال المحافظة فى المواقع الطبٌعٌة (البحوث ،بناء القدرات الخ).؟

 .2.6الرجاء إدراج المعلومات األخرى المتصلة بالمحافظة ضمن المواقع الطبٌعٌة فً بلدكم.
ٌ 2.7رجى وضع قابمة باألنواع المحافظ علٌها ضمن المزارع (حول الموقع) فى بلدكم .حول الموقع تعنى المحافظة ضمن المزارع
ألشجار مفٌدة فى نظم مندمجات الزراعة والغابات.

الفصل الثالث  :حالة المحافظة على الموارد الوراثٌة خارج المواقع الطبٌعٌة

 3.1ضع قابمة باألنواع الحرجٌة المستهدفة التى تشملها وحدات /برامج المحافظة خارج المواقع الطبٌعٌة فى بلدكمٌ .رجى تقدٌم
معلومات عن األنواع والمواد الموجودة ضمن بنوك المواد الوراثٌة وذلك بإستكمال جدول 11
جدول  11المحافظة خارج المواقع الطبٌعٌة
المجموعات الحقلٌة
النوع
بنوك الصول الخضرٌة
المجموعات أوالمصادر أو النسل
محلً
السم
أو اإلختبارات أوحدابق الشجار أو
)(Nأو دخٌل
العلمً
مواقع المحافظة
)(E
عدد الصول
عدد
عدد مرات
عدد المواقع
الخضرٌة
البنوك
الحصول علٌها

بنوك المواد الوراثٌة
فى المختبر (بما فى ذلك
المحافظة بالتبرٌد)
عدد البنوك

عدد مرات
الحصول
علٌها

بنوك البذور

عدد
البنوك

عدد مرات
الحصول علٌها

 3. 2ما هى العقبات الربٌسٌة لتحسٌن المحافظة خارج المواقع الطبٌعٌة فى الدولة؟ (أمثلة :نقص الموارد أو البنى التحتٌة ،اإلختبارات
الحقلٌة غٌر محمٌة ول تعتبر مهمة ،أنواع كثٌرة جداا ذات بذور مقاومة).
 3.3ما هً أولوٌات أعمال المحافظة خارج المواقع الطبٌعٌة فى المستقبل فى بلدكم؟ (البحوث ،بناء القدرات).
ٌ 3 .4رجى إدراج المعلومات األخرى المتعلقة بالمحافظة خارج المواقع الطبٌعٌة فى بلدكم.

الفصل الرابع  :حالة الستخدام واإلدارة المستدامة للموارد الوراثٌة للغابات
.4.1

ما هً الكمٌة السنوٌة من البذور التً تنقل دولٌا ا؟ (جدول )12

جدول .12البذور وأعضاء التكاثر الخضرى التى تنقل دولٌا ا كل عام (متوسط السنوات الخمس الماضٌة)
عدد الشتالت
عدد أعضاء التكاثر الخضرى
كمٌة البذور (كجم)
النوع
الستٌراد
التصدٌر
الستٌراد
الستٌراد التصدٌر
محلً ) (Nأو
السم
دخٌل )(E
العلمً

الغرض
التصدٌر

 .4 .2ضع قابمة باألنواع التى تخضع حالٌا ا لبرامج تحسٌن األشجار( .جدول .)13
.4.3

ح ّدد الهدف الربٌسً للتحسٌن (الخشب ،لب الورق ،حطب الوقود ،المنتجات الحرجٌة غٌر الخشبٌة ،غٌرها)( .جدول )13

جدول  .13برامج تحسٌن الغاباتٌ .رجى إختٌار كل األهداف التى تنطبق.
النوع
لب الورق
الخشب
محلً ) (Nأو دخٌل )(E
السم العلمً

هدف برنامج التحسٌن
*MP
الطاقة

**NWFP

أخرى

* :MPبرنامج تحسٌن األاجار متعددة اإلستخدامات
** : NWFPالمنتجات الحرجٌة ؼٌر الخابٌة
 .4.4قدم بٌانات عن كل نوع مذكور فى السإال  4.2إذا أمكن ،وعدد األشجار الفابقة واإلختبارات الوراثٌة( .جدول )14
جدول  .14تجارب تحسٌن األشجار
أشجار فابقة
النوع
العدد
محلً
السم العلمً
)(N
أو
دخٌل
)(E

تجارب المصادر
عدد
عدد
التجارب المصادر

تجارب التكاثر الخضري
عدد العابالت
عدد
التجارب

عدد
الختبارات

اختبار وتنمٌة النسل الناتج
عدد
عدد المصادر
المصادر
الخضرٌة
الخضرٌة
المختبرة
المختارة

عدد
المصادر
الخضرٌة
المستخدمة

* ضع قابمة بعدد األاجار الفابقة إذا كان البرنامج فى بداٌتة وأناا فقط أول جٌل من بساتٌن البذور.
جدول  :15بساتٌن البذور
النوع (السم العلمً)

بساتٌن البذور
الجٌل**

العدد

المساحة

*بساتٌن البذور هى مزارع تزرع وتدار بصفة محددة إلنتاج البذور ولٌست مواقع بذور طبٌعٌة.
**ٌاٌر الجٌل إلى دورة التربٌة األولى أو الثانٌة أو الثالثة الخ.
 .4.5هل أنشبت أي نظم معلومات عن برامج تربٌة األشجار؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،ما هً المعلومات التى ٌتم جمعها وتخزٌنها؟
سنة وحبوب اللقاح والنسٌج النسٌلى و/أو مواد اإلكثار
 .4.6ضع قابمة باألنواع التى ٌمكن أن تتوفر منها كمٌات من البذور المح ّ
األخرى عند الطلب (جدول )16
جدول  :16نوع مادة اإلكثار المتوفرة
نوع المادة
النوع (السم العلمً)

متاح للطلبات القومٌة فقط
بحث
تجاري

متاح للطلبات الدولٌة
بحث
تجاري

الفصل الخامس  :حالة البرامج القطرٌة والبحوث والتعلٌم والتدرٌب والتشرٌع

البرامج القطرٌة
 .5.1هل ٌوجد فى بلدكم برنامج قومً للغابات؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،هل ٌتضمن البرنامج القومً للغابات الموارد الوراثٌة للغابات؟ إذا
كانت اإلجابة نعم ،كٌف تذكر فى البرنامج (شروط عامة /إجراءات محددة)؟
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 .5.2ضع قابمة وحدد نوع المإسسات (حكومٌة ،جامعات ،قطاع خاص ،الخ  ).التى تشارك بنشاط فى المحافظة واإلدارة المستدامة
للموارد الوراثٌة للغاباتٌ .رجى تقدٌم معلومات اإلتصال (جدول )17
جدول  :17المإسسات المعنٌة محافظة بالمحافظة على الموارد الوراثٌة للغابات وإستخدامها
األنشطة أو البرامج
نوع المإسسة
اسم المإسسة

معلومات التصال

 .5.3هل أنشؤت بلدكم آلٌة تنسٌق قومً تشمل مختلف المإسسات أو برنامج قومً للموارد الوراثٌة للغابات؟
 .5.4إذا كانت اإلجابة نعم ،صف تركٌبتها ووظابفها الربٌسٌة.
 .5.5هل تغٌرت اإلتجاهات فى دعم الموارد الوارثٌة للغابات على مدى السنوات العشر الماضٌة؟ (أصبحت أقوى ،تدهورت ،مازالت كما
هى تقرٌبا ا)؟ هل تموٌل البرنامج ٌتزاٌد أو ٌتناقص أم ثابت؟

البحوث والتعلٌم والتدرٌب
 .5.6ضع تقدٌراا للمٌزانٌة المخصصة لبحوث الموارد الوراثٌة للغابات فى الدولة .ما هً النسبة من مٌزانٌة الغابات التى تذهب إلى
الموارد الوراثٌة للغابات ؟
 .5.7فى أي المقررات والجامعات تغطى الموارد الوراثٌة للغابات فعلٌا ا فى بلدكم؟ على مستوى البكالورٌوس؟ الماجستٌر؟ الدكتوراه؟
 .5.8ما هى إحتٌاجات بلدكم وأولوٌات البحوث والتعلٌم والتدرٌب لدعم المحافظة واإلستخدام المستدام للموارد الوراثٌة للغابات؟

التشرٌعات القومٌة:

 .5.9ما هً التشرٌعات أو اللوابح ذات الصلة بالموارد الوراثٌة للغابات التً توجد فى بلدكم؟ (الصحة النباتٌة ،إنتاج البذور ،حقوق
المجتمع ،التشرٌعات المتعلقة بالبراءات وغٌرها).
 .5.10هل أنشؤت بلدكم إطاراا قانونٌا ا إلستراتٌجات وخطط وبرامج الموارد الوراثٌة الحرجٌة ؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،صف اإلطار.
 .5.11ماهً اإلحتٌاجات التً تم تحدٌدها فى بلدكم لتطوٌر أو تعزٌز تشرٌعات الموارد الوراثٌة للغابات؟ (جدول )18
جدول  .18اإلحتٌاجات لتطوٌر تشرٌعات الموارد الوارثٌة للغابات
اإلحتٌاجات
غٌر مطبقة
تحسٌن تشرٌعات الموارد الوراثٌة للغابات
تحسٌن متطلبات اإلبالغ
النظر فى عقوبات عدم اإلمتثال
إنشاء أنظمة تستهدف الموارد الوراثٌة للغابات
تحسٌن فعالٌة تشرٌعات الموارد الوراثٌة للغابات
تعزٌز التعاون بٌن السلطات الوطنٌة المختصة بالموارد الوراثٌة للغابات
إنشاء هٌبة قومٌة دابمة للمحافظة على الموارد الوراثٌة للغابات وإدارتها
أخرى (ٌرجى التحدٌد)
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منخفضة

مستوى األولوٌة
متوسطة

عالٌة

الوعً العام
 .5.12ما هً المبادرات الضرورٌة لمزٌد من الوضوح بخصوص الموارد الوراثٌة للغابات فً بلدكم؟
 .5.13هل أنشؤت بلدكم أي برنامج توعٌة خاص بالموارد الوارثٌة للغابات؟ إذا كان األمر كذلك ،صفه وأي منتجات تم الحصول علٌها.
 .5.14ما هً إحتٌاجات وأولوٌات بلدكم لرفع مستوى الوعً بقضاٌا الموارد الوراثٌة للغابات؟ (جدول )19
جدول  :19إحتٌاجات رفع مستوى الوعى
الحتٌاجات
غٌر مطبقة

مستوى األولوٌة
متوسطة
منخفضة

عالٌة

إعداد معلومات تستهدف الموارد الوراثٌة الغابات
إعداد إستراتٌجٌة تستهدف الموارد الوراثٌة للغابات
تحسٌن الحصول على المعلومات الخاصة بالموارد الوراثٌة للغابات
تعزٌز التدرٌب والتعلٌم الخاص بالموارد الوراثٌة للغابات
تحسٌن مفهوم منافع وقٌم الموارد الوراثٌة للغابات
أخرى (حدد)

الفصل السادس  :حالة اإلتفاقات والتعاون اإلقلٌمً والدولً

اإلتفاقات الدولٌة
ٌمكن استرجاع المعلومات الخاصة باإلتفاقات الدولٌة والمعاهدات واإلتفاقٌات وإتفاقٌات التجارة المتعلقة باإلستخدام المستدام وتنمٌة الموارد
الوراثٌة للؽابات والمحافظة علٌها والتً وقعت علٌها بلدكم ،من المصادر الرسمٌة.
 .6.1صف بإٌجاز تؤثٌر أي معاهدات وإتفاقات وإتفاقٌات دولٌة وقعت علٌها بلدكم فٌما ٌتعلق بالمحافظة على الموارد الوراثٌة للغابات
وإستخدامها المستدام (على سبٌل المثال إتفاقٌة التنوع الحٌوي  CBDوإتفاقٌة التجارة الدولٌة فى األنواع المعرضة للخطر
)CITES

التعاون الدولً
 .6.2صف التعاون الدولً الحالً فى بلدكم.
 .6.3ماهً شبكات العمل األقلٌمٌة وشبه األقلٌمٌة المختصة بالموارد الوراثٌة للغابات أو شبكات العمل المواضٌعٌة عن الموارد الوراثٌة
للغابات التى تشترك فٌها بلدكم؟ (جدول )20
جدول  :20لمحة عن األنشطة الربٌسٌة التى تجرى من خالل شبكات العمل ومخرجاتها
األنشطة*
اسم شبكة العمل

*أمثلة لألنشطة:
 تبادل المعلومات وضع المبادئ اإلراادٌة الفنٌة إنااء قواعد البٌانات الماتركة وضع استراتٌجات المحافظة على الموارد الوراثٌة33

األجناس /األنواع التى تشملها (السم العلمى)

 تبادل المادة الوراثٌة إعداد وتقدٌم وتنفٌذ الماروعات البحثٌة الماتركة أخرى (ٌرجى التحدٌد)_____________________ .6.4ما هً أحتٌاجات وأولوٌات بلدكم بخصوص التعاون الدولً فً المستقبل؟ (جدول )21
جدول  :21الحاجة إلى التعاون الدولى وشبكات العمل
الحتٌاجات
غٌر مطبقة

مستوى األولوٌة
متوسطة
منخفضة

عالٌة

فهم حالة التنوع
تعزٌز اإلدارة والمحافظة ضمن المواقع الطبٌعٌة
تعزٌز اإلدارة والمحافظة خارج المواقع الطبٌعٌة
تعزٌز إستخدام الموارد الوراثٌة للغابات
تعزٌز البحوث
تعزٌز التعلٌم والتدرٌب
تعزٌز التشرٌعات
تعزٌزنظم إدارة المعلومات واإلنذار المبكر بخصوص الموارد الوراثٌة للغابات
زٌادة الوعى العام
أي أولوٌات أخرى للبرامج الدولٌة

الفصل السابع  :الحصول على الموارد الوراثٌة للغابات وتقاسم المنافع الناشبة عن إستخدامها

الحصول على الموارد الوراثٌة:
 .7.1هل هناك أى أنظمة متعلقة بالحصول على وتقاسم منافع الموارد الوراثٌة للغابات فى بلدكم؟
 .7.2هل هناك أي تشرٌع فى بلدكم ٌحد من الحصول على الموارد الوراثٌة للغابات وحركتها ضمن أو خارج الدولة.
 .7.3إذا كانت اإلجابة نعم ،ما الذى ٌمكن عمله لتحسٌن الحصول علٌها؟

تقاسم المنافع الناشبة عن إستخدام الموارد الوراثٌة للغابات
 .7.4هل أنشؤت بلدكم آلٌات لالعتراف بحقوق الملكٌة الفكرٌة المتعلقة بالموارد الوراثٌة للغابات؟ إذا كان األمر كذلكٌ ،رجى تحدٌدها.
 .7.5هل أنشؤت بلدكم آلٌات لتقاسم المنافع الناشبة عن إستخدام الموارد الوراثٌة للغابات؟ إذا كان األمر كذلك ٌرجى تحدٌدها.
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الفصل الثامن  :مساهمة الموارد الوراثٌة للغابات فى تحقٌق األمن الغذابً والحد من الفقر

جدول  :22ضع قابمة باألشجار واألنواع الخشبٌة األخرى المهمة لألمن الغذابى أو لسبل المعٌشة فى بلدكم
اإلستخدام لتحقٌق األمن الغذابً
النوع
محلً ) (Nأو مجلوب )(E
السم العلمً

مصادر المعلومات

ٌرجى وضع قابمة بمصادر المعلومات المستخدمة فى هذا التقرٌر
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اإلستخدام للحد من الفقر

