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 حالة  عن القطرٌة إعداد التقارٌر دلٌل

 للغابات فى العالم الوراثٌة الموارد 

 

 

 

 

 القطرٌة لتقارٌرل األساسً الدور

 .العالم فىللؽابات  الوراثٌة الموارد حالة عن تقرٌرال إعداد عملٌة فى أهمٌة األكثر الخطوة ًه القطرٌة التقارٌر إعداد ان       

 الوراثٌة للموارد المستدامة واإلدارة فضلاأل لتقٌٌمل أداة نفسه والتقرٌر ىاالستراتٌج التخطٌطتدرٌب على  التحضٌرٌة العملٌة إعتبار ٌجبو

 حالة لتنعكس على المصلحة أصحاب من واسعة ارٌحةإهتمامات  وتحفٌز إلاراك فرصة القطرى التقرٌر إعداد ٌوفر. بلدكم فى للؽابات

 علٌها ظاالحف لتحقٌق مطلوبةال حتٌاجاتاال دٌحدتو، به القٌام ٌتعٌن ٌزال ال وما انجازه تم ما بخصوص، لدكمب فى للؽابات الوراثٌة الموارد

 .لها المستدام واإلستخدام

 المستوى على للؽابات الوراثٌة الموارد وتنمٌة المستدام واإلستخدام ظاالحفعلى  تخطٌطلل أساساالقطرى  التقرٌرٌوفر  أن لضمان

ٌ   الدول ٌنبؽى على، والعالمٌة اإلقلٌمٌة اإلجراءات فى سهمٌأن و القطرى  :ٌلى ما وامول بعناٌةم ان تق

 للتؽٌٌر و القوى الدافعة، يالحٌو التنوع ذلك فى بما، اإلنتاج نظم فى ودورها الدولة فى للؽابات الوراثٌة الموارد حالة. 

 والزراعة لؽذاءوا للؽابات دامةالمست التنمٌة فى للؽابات الوراثٌة للموارد الحالٌة المساهمة.  

 قوابوالع الفرص وتحدٌد، والزراعة الؽذاءو للؽابات المستدامة التنمٌةفى  للؽابات الوراثٌة الموارد مساهمة تعزٌز ٌةكٌف 

  .قوابتحقٌق الفرص والتؽلب على أى عستراتٌجات إكذلك و

 المستدام هاإستخداموتها وتنمٌ للؽابات الوراثٌة مواردال علىظ احفالللتمكن من  القدرات لبناء واألولوٌات االحتٌاجات. 
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 مقدمة :أولا 

 
ٌ مة  األصول أكثر بٌن من هً، للؽابات الوراثٌة الموارد ذلك فى بما، الوراثٌة الموارد ان .1 اعترفت وقد . دولةال التى تمتلكهاالق

 مإتمر أقر، 1967 عام فى. للؽابات الوراثٌة مواردال بؤهمٌة عدٌدة لعقود( FAO) المتحدة لألمم والزراعة األؼذٌة منظمة

 للؽابات الوراثٌة الموارد باؤن الخبراء من فرٌق إنااء وطلبه فقد ٌتزاٌد للؽابات ًالوراث  التنوع أن والزراعة األؼذٌة منظمة

(the Forest Gene Panel) وتعد . لؽاباتا ارالاج الوراثٌة الموارد إلدارة المنظمة جهود وتنسٌق تخطٌط فى للمساعدة

 البرنامج مكونات فى ساهمٌو، لهاالؽابات التابع  برنامجمن  ٌتجزأ ال ا  جزء للؽابات الوراثٌة الموارد مجال فى المنظمة أناطة

، الحرجٌة المزارع وتنمٌة التحسٌن الوراثً الحرجً و، للؽابات المستدامة واإلدارة، للؽابات القطرٌة البرامج مثل، األخرى

 .والتقٌٌمات العالمٌة للموارد الحرجٌة المحمٌة المناطق وإدارة

 

 عن فً التقرٌرو للؽابات الوراثٌة الموارد مجال فى المنظمة عمل للؽابات الوراثٌة الموارد فً الخبراء فرٌق وجه، عدٌدة لعقود .2

 الحٌوى التنوع إستخدام ووإدارة  محافظة على ضمان التوجٌه هذا ساعد وقد.  (COFO)الؽابات لجنة إلى المحرز التقدم

، ىالؽذاب األمنتؤمٌن  ذلك فى بما، والقطرٌة المحلٌةلؽابات ا تنمٌة لدعم مستدام نحو على، المستوٌات جمٌع على، لؽاباتل

 .الروحٌةو الثقافٌة القٌم وصٌانة ًواالجتماع يقتصاداإل والنهوض، البٌبة محافظةو، الفقر حدة من والتخفٌؾ

 

 مارس 1 حتى عضوا 172مإلفة من  تكان و، منظمةالب دولٌة حكومٌة هٌبة والزراعة للؽذاءد الوراثٌة الموار هٌبةتعتبر  .3

 الهٌبة أقرتوقد . والزراعة اءللؽذ الوراثٌة الموارد سٌاسات التحدٌد وجه على ٌطور ىالذ الوحٌد الدولًوهى المنتدى ،  2010

 الؽذابً األمن لدعم للؽابات الوراثٌة لمواردلمستدام الستخدام اإلو ةمحافظضرورة ال على، عارة الحادٌة العادٌة ادورته ًف

 متعددال هاعمل برنامج فى للؽابات الوراثٌة الموارد إدراج أٌضا الهٌبة وأقرت، البٌبٌة واالستدامة الفقر حدة من والتخفٌؾ

-SoW) العالم فىلؽابات ل وراثٌةلاموارد ال حالة عن األول ىقطرال التقرٌر إعداد على توافق كما. (MYPOW) السنوات

FGR). الموارد حالة إعداد فى كامل باكل منظمةال فى اإلقلٌمٌةالؽابات  اتوهٌب الؽابات تاارك لجنة بؤن الهٌبة وأوصت 

 التنوع ةإتفاقٌ مثل، المعنٌة والعالمٌة اإلقلٌمٌة تاسسمإوال البرامج مع تعاونبال عملال وأن ٌتم هذا، العالم فىللؽابات  الوراثٌة

 للقٌام ةهٌبال قرارب والزراعة األؼذٌة منظمة لمإتمر ونوالثالث الرابعة الدورة رحبتقد و. لؽاباتل المتحدة األمم ومنتدى يٌوحال

 .  1السنوات متعددال هاعمل برنامج ضمن (SoW-FGR) العالم فىلؽابات ل وراثٌةالموارد ال حالة عن تقرٌر بإعداد

 

 تقٌٌم ًف الربٌسٌة القضاٌا من عدد دراسة أهمٌة على الضوء بتسلٌط الخامسة عار دورته أثناءد الوراثٌة فرٌق خبراء الموار قام .4

 وتعزٌز، الفقر من والحد، الحٌوٌة والطاقة ،المناخ تؽٌر:  ذلك فى بما، للؽابات الوراثٌة الموارد إدارة فى اإلتجاهاتو الوضع

. والتحسٌن الوراثً الحرجً ىالوراث محافظةال فى ٌات الحدٌثة والتقلٌدٌةوالطرق والتكنولوج، الؽابات منتجات إمدادات

ٌ  و  حالة الموارد الوراثٌة للؽابات عن تقرٌرال إعداد عند ،اإلمكان قدرب ،للؽابات الوراثٌة الموارد على القضاٌا هذه تؤثٌرفحص س

ح جدول لمحتوى حالة الموارد الوراثٌة ارإقتتم قد و. عٌةوالموض الدراسات خالل من تناولها تمٌ التً القضاٌا من العدٌد مع

 .للؽابات

 

 مارس فى عارة التاسعة ادورته فى، الؽابات لجنة تدعم، جٌد باكلتها إدار وأهمٌة للؽابات الوراثٌة الموارد ؤهمٌةب رارا  قإ .5

 منظمةالتعد  ؤنب للؽابات الوراثٌة الموارد باؤن منظمةالفرٌق خبراء و والزراعة لؽذاءل الوراثٌة الموارد هٌبة توصٌة، 2009

 المستوى على للعمل مرجع بمثابة كونٌ أن اؤنه من يلذوا، 2013 عاممع ، العالمفى  للؽابات الوراثٌة الموارد حالة عن ا  تقرٌر

  .التقرٌر هذا انتاج فى الارٌكة والمنظمات منظمةال مع التعاون على األعضاء الدول اللجنة وحثت. ًوالعالم ًواإلقلٌم يالقطر

 

 فىللؽابات  الوراثٌة الموارد حالة إعداد لعملٌة قترحام، عارة الثانٌة العادٌة ادورته ًفمنظمةال أعدت، اللجنة طلب على بناء .6

 موضوعٌةال لدراساتبا إراادٌة وقابمة، األول التقرٌر لهذا العرٌضةاإلراادٌة  الخطوطٌتضمن  لدراسته من قبل اللجنة، ،العالم

                                                           
1
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، العرٌضةاإلراادٌة  الخطوط اللجنة وأٌدت. 2العالم فىللؽابات  الوراثٌة الموارد حالةإعداد ب للقٌام إراادي ًزمن جدولو

 بما، السنوات المتعددللجنة ا عمل برنامج تنفٌذل  2017 - 2010 اإلستراتٌجٌة الخطة ًفالمقترح  زمنًال جدولال على وافقتو

 الدولد ٌتحد آلٌةو، للؽابات الوراثٌة لمواردالخاصة با القطرٌة للتقارٌر اإلراادٌة ادئالمب لمسودة النهابٌة الصٌؽة وضع ذلك فى

 على أٌضا اللجنة وافقت. بصورة رسمٌة والزراعة األؼذٌة منظمةل هاؽٌوتبل القطرٌة التقارٌر إلعداد ٌةوطنال االتصال نقاط

 .ًاألساس نظامها على ووافقت( ITWG)الحرجٌة  الوراثٌة لمواردلفنٌة مجموعة عمل دولٌة  إنااء

 

 أساسا   العالم فىلؽابات ل الوراثٌة الموارد حالة إعداد عملٌة ستنادإ ضرورة على، عارة الثانٌةالعادٌة  دورتها فى، اللجنةاددت  .7

 الدولٌة تالمنظما وتقارٌر موضوعٌةال دراساتال خالل من الدعم مع، للؽابات الوراثٌة المواردالخاصة ب القطرٌة التقارٌر على

 الوراثٌة الموارد لحالة القطرى التقرٌر إلعداد التوجٌهٌة المبادئ توفر ومن ثم .الصلة اتذ األطراؾ المهتمة مدخالت عن فضال

 فى العالم الحرجٌة حالة الموارد الوراثٌة إلعداد الضرورٌة اإلستراتٌجٌة المعلومات الوثٌقة هذه ىفمة المقد  و العالم فىالحرجٌة 

 به تسمح وكما، بناءا  على طلبها الدول مساعدةب المنظمة وستقوم. العالمٌةو واإلقلٌمٌة القطرٌة األولوٌات لتحدٌد ا  اسأس ضعتو

 .المتاحة والمعلومات البٌانات توفٌر خالل من ذلكو، القطرٌة تقارٌرها إعدادعلى ، الموارد

 

 الدلٌل أهداف :ثانٌاا 

 

 المرجعاكل ٌ ووه. للؽابات الوراثٌة الموارد نع القطرٌة التقارٌر إعداد ًف للمساعدة لٌلالد اهذ والزراعة األؼذٌة منظمة تأعد .8

 :التالٌة  مترابطةوال هامةالثالث ال وظابؾال لدعم الدلٌل صمم وقد. القطرٌة التقارٌر إعداد لعملٌة ىالربٌسالوثابقً 

 

 المهمة هذهفى . للؽابات القطرٌة برامجها إطار فى حرجٌةال الوراثٌة هالموارد استراتٌجً تقٌٌم إجراء على الدول ةساعدم 

 على ةقدرموال للموارد حالىال وضعال عن تطلب تحلٌال استراتٌجا  لالبالغهى تو. الموارد وصؾ من أبعد إلى باذهٌجب ال

 و اساسى استبٌان قدم وقد. واألولوٌات االحتٌاجات وتحدٌد السابقة التجارب منالخبرات المكتسبة  إلى استنادا، إدارتها

 تقٌٌمو المستقبل إلى والتطلع الماضٌة الجهودو دراسة الوضع الحالى على الدول لمساعدة إلراادٌةا المبادئ هذه فى موسع

 الوراثٌة مواردلل المستدامة اإلدارة نواحً جمٌع فى القطرٌة القدرات بناء ومتطلبات اإلتجاهاتو والمطالب االحتٌاجات

 .للؽابات

 ستخدام واإل والتنمٌةعلٌه  ظاوأناطة الحف للؽاباتالوراثٌة  هاموارد حالة عن عالمٌا لإلبالغ للدول اعام اطارإ تقدٌم 

 البٌانات وتولٌؾ والعالمً اإلقلٌمً التحلٌل لتسهٌل األهمٌة بالػ اإلطار الماترك هذا. واألولوٌات واإلحتٌاجات المستدام

 نحو للؽابات الوراثٌة الموارد فى اإلستراتٌجٌة االستثمارات هٌتوج وضمان، حلٌلتالو للتحدٌث ساسٌةاأل معلوماتال توفٌرو

 الخاصة هاختالفاتإ تحدٌد على الدولمرونة لمساعدة اإلراادٌة  المبادئ وتوفر .والعالمٌة واإلقلٌمٌة القطرٌة األولوٌات

إعداد  والزراعة األؼذٌة منظمة خاللها منن مك  ت ٌةأساسركٌزة  نامض مع، األولوٌة ذات هااحتٌاجات على الضوءإلقاء و

 .العالمًتقٌٌم ال

 على السٌاسات صانعً مساعدة ًوبالتال، العالمٌةو واإلقلٌمٌة القطرٌة صنع السٌاسات فى واإلحتٌاجات الثؽرات تحدٌد 

 لمثل الحاجة اللجنة فرتفً حال أ، للؽابات الوراثٌة للموارد عالمٌة عمل خطة تبن ً بما فٌها، حاجةال حسب، القٌام بؤناطة

 .خطةال هذه

 القطرٌة لتقارٌرل همبالموصى  محتوىالو الهٌكلٌةو النطاق :ثالثاا 

 القطرٌة التقارٌر نطاق

 القٌم هذه. ٌةوالعالم ٌةواإلقلٌم ٌةالمحل مستوٌاتال على تساهم ووظابؾ جتماعٌةإو بٌبٌة وخدمات، إقتصادى إنتاج الؽابات توفر .9

 ًف ٌنعكس ما هذاو المستخدمٌن؛ من واسعة فبات وتخدم، جدا متنوعة واجتماعٌة وإقتصادٌة بٌبٌة ظروؾ تحت تحدث متعددةال

إلى نظم  الصناعٌة والمزارع الطبٌعٌة الؽابات إدارة منتتراوح  والتى ، واألاجار الؽاباتنظم إدارة موارد  من مختلفةال نواعاأل

                                                           
2
  :أنظر CGRFA-12/09/12لقضاٌا الربٌسٌة، ا -اعداد التقرٌر األول عن حالة الموارد الوراثٌة فى العالم  

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k5867e.pdf 
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الموارد حالة  نطاقتطرق ٌسوؾ و. العالم ىفأصناؾ األاجار الحرجٌة  نم جدا اكبٌر اعددالتى تامل و، الحرجٌةلزراعةا

أن ٌؽطى  ٌجبو. ةثقافٌالو ٌةجتماعإلاو ةبٌبٌالو ةقتصادٌإلالقٌم افً العالم الى الموارد الوراثٌة الحرجٌة ذات الوراثٌة للؽابات 

، ت بعةالم تهاإدار لنظم وفقا المختلفة األؼراض لهذه المستخدمةألصناؾ األاجار الحرجٌة  الوراثٌة الموارد القطرى تقرٌرال

 فى الواردة والتحلٌالت والمعلومات البٌاناتوستقدم . ةالمستخدم الفبات احتٌاجات وتنوع القطرٌة الخصوصٌاتب واالعتراؾ

 قعاموالفى الوراثً  محافظةال وأناطة، للؽابات الوراثٌة بالموارد ةتعلقالم الحالٌة اإلدارة ممارسات عن فكرة القطرٌة التقارٌر

 المواردب الحالٌة المعرفةحالة و ،الدولً والتعاون والتنفٌذ ،التحتٌة والبنىوالتهجٌن، التحسٌن  منهجٌاتو، اوخارجهالطبٌعٌة 

 لوقتااإلعتبار  ًف خذاألو للؽابات الوراثٌة لمواردل ا  واسع ا  موفهتبن ً مٌجب ، السٌاق هذا فى. اإلدارٌة القدرات فً واإلحتٌاجات

 ٌاتالمستو وعلى، والطوٌل والمتوسط القصٌر المدى على للعملها الخاصة أولوٌات تحدٌد على الدول عٌتاجو، المٌزانٌة قٌودالو

 .ٌةلعالماو ٌةواإلقلٌم ٌةالمحل

 

 كٌزترالومحتوى الو نطاقال لتحدٌد كؤساس للؽابات ًالوراث التنوععن  الحالً لمعرفةاوضع  بادة أن تدرس الدولٌوصى  .10

 :هًوضعها فى اإلعتبار ٌجب التً الربٌسٌة الجوانبو. بلدهم تقرٌرب الخاص

 األنواع ضمنضمنوبٌن  التنوع 

 اتهوأهمٌ تهاوقٌم اأدواره األولوٌة؛ ذات باألنواع قابمة 

  للخطر المعرضة/  المهددة باألنواع قابمة  

 تهاوتنمٌ هاإستخدامو لؽاباتل الوراثٌة المواردظ احف تواجه التى والتحدٌات والفرص التهدٌدات  

 

، للؽاباتي الحٌو التنوعب المتعلقةالنواحً  وصؾ، هاوقٌم اوأدواره الؽاباته الوراثٌة حالةال تقٌٌم فى، الدولتحاول  أن أٌضا ٌوصى .11

 والممارسات هالكاالست وأنماط، توفرها التى والخدمات المنتجات ومجموعة، الموارد هذهفٌها  ستخدمت   التى والبٌبات اإلنتاج ونظم

 المستدامة اإلدارة كل من تحقٌق ًف اودوره ستدامتهإ تعمل علىالبٌبً الذي  النظام وظابؾو، بها المرتبطة والثقافٌة اإلجتماعٌة

 .الفقر حدة وتخفٌؾ الؽذابً واألمن، للؽابات

 

 من تخاذهاإ ىٌجر التى اإلجراءات األناطة نطاقٌامل  أن، باألعمال المستقبلٌة والتوصٌة المحرز التقدم تقٌٌم ٌوصى بادة عند .12

 وإاراك واألولوٌات واإلحتٌاجات األعمال خاصةبصفة اإلعتبار  فىوأن ٌإخذ ، حكومٌة ؽٌرالو ةوالخاص ةالعام اتالقطاع جانب

   .الؽابات ًمزارع وجمعٌات المحلٌة المجتمعاتو األصلٌٌن السكان

 

 ٌةالقطر رٌراالتقهٌكلٌة 

 

 الو، للؽابات الوراثٌة بالموارد المتعلقة المسابل منكثٌر  فى الدول بٌن كبٌرة إختالفات هناك ؤنبذٌة والزراعة األؼ منظمة تعترؾ .13

إلمكان  القطرٌة التقارٌر إلعداد ماترك إطاروجود الضروري من ، ذلك ومع. القطرٌة التقارٌر فى تنعكس أن ختالفاتاإل هذهل بد

 المبادئ هذه فى ةالمقدمالقطرٌة  التقارٌر هٌكلٌةاإلمكان بقدر بدقة الدولتتبع  أن بقوة وصىٌ ولذلك. البٌانات إقلٌمٌا  وعالمٌا   تولٌؾ

 المعلومات سوؾ تساعد ماترك إطار اتباعمن خالل  ولكن، تامالتماثل الإلى  تقارٌرال فى الواردة الجوانب كل ال تدعوو. اإلراادٌة

 .القطرٌة التقارٌر التولٌؾ بٌن على كةالماتر األسبلة من مجموعةإستخدام ب األساسٌة

 

 إعداد ٌجبو. ًالحرج هاوقطاع دولةلل وصفا  ٌقدم ٌجب أن الذى و، الدولةالخاص ب قسملل مقدمةك، تنفٌذي موجزوضع ب ٌوصى .14

 .القطرى لتقرٌرل الربٌسٌة األجزاء من االنتهاء بعد ىالتنفٌذ الموجز

 

 :ٌلًكما  القطرى التقرٌر نم الربٌسً لجزءل  ابه الموصى تكون الهٌكلٌة .15

 للؽابات الوراثٌة لمواردل حالًال الوضع:  األول الفصل 

 الطبٌعًالموقع الوراثً فً  ظ احفالحالة :  الثانً الفصل 

 الطبٌعً  خارج الموقعالوراثً ظ احفالحالة :  الثالث الفصل 

 مستدامةال تهاوإدار للؽابات الوراثٌة لمواردا ستخدامإ حالة:  الرابع الفصل 

 والتارٌع والتدرٌب والتعلٌم والبحوث القطرٌة البرامج حالة:  الخامس الفصل. 

 ًوالدول ًاإلقلٌم تعاونال وضع:  السادس الفصل. 
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 هاإستخدام عن الناابة المنافع وتقاسم للؽابات الوراثٌة الموارد على الحصول:  السابع الفصل. 

 المستدامة والتنمٌة الفقر حدةمن  تخفٌؾالو ًالؽذاب األمنتحقٌق  ىف للؽابات الوراثٌة الموارد مساهمة:  الثامن الفصل 

وتنمٌة إستخدام و محافظة جهود لتحسٌن الالزمة حتٌاجاتإلا لتحدٌدي ضرور أنه عتقدت آخر فصل أي إضافة على كل دولة ٌجب .16

 .واألولوٌات حتٌاجاتاإل تحدٌدو، للؽابات المستدامة اإلدارة من أجل  للؽابات الوراثٌة الموارد

 

 القطرٌة لتقارٌرل المقترح المحتوى

 

 ٌقترح، اذهل. التى تدرس والمستقبلٌة الحالٌةو الماضٌة اإلتجاهات لدمج ااملة بطرٌقة القطرى التقرٌر إعدادٌتم  أن الضروري من .17

 أٌن وإلى، اآلن ًه أٌنو ولةالد كانتصوص أٌن بخ منظور  ٌقدمس سنوات 10 األمام إلىوسنوات  10 حوالً الوراء الى نظرالأن

 .ستذهب

 األؼذٌة منظمة إلى ق تقدٌمهبس للؽابات الوراثٌة الموارد عنسابق قطري  تقرٌر أي إستخدام  على الدول تاجع، إذا أمكن عملٌا   .18

 على األولوٌة ذات اإلجراءات وتنفٌذ تخطٌطلسٌاسة ولنطوٌر ال ا  أساس وفرلٌو، والتقدم اإلتجاهات لتقٌٌم مرجعٌة كنقطة والزراعة

 /http://www.fao.org/forestry/fgr/50369/en. المنظمة موقععلى  متاحةسابقة ال القطرٌة تقارٌرال. المستوٌات جمٌع

 المحددة حالٌا  و لمعلوماتلالربٌسٌة  مصادرال. للؽابات الوراثٌة بالموارد متصلة متوفرة أخرى معلومات يأإستخدام  بادة ٌنصح

 الموارد تقٌٌم( ا  ثانٌ)، (REFORGEN) للؽاباتالوراثٌة  الموارد باؤن والزراعة األؼذٌة منظمةل ًالعالم نظامال( أوال  : )هً

 لجانال اطار ضمنضمن بانتظامالتى تجمع  المعلومات( رابعا  )، للؽابات القطرٌة البرامج( ا  ثالث)، (FRA) للمنظمةالعالمً  الحرجٌة

 إتفاقٌةباؤن  القطرٌة التقارٌر ذلك ىف بما، أخرى مصادر من معلوماتال( ا  خامس) ،للؽابات اإلقلٌمٌة الهٌباتو للمنظمة ةاإلقلٌمٌ

 التى المعلومات معظم. ةٌولصوالمح الحٌوانٌة الوراثٌة المواردالخاصة ب القطرٌة التقارٌر من المعلومات( ا  سادس)  ي،الحٌو التنوع

 ./http://www.fao.org/forestry/40146/en: للؽابات الوراثٌة الموارد موقع على متاحة المنظمة تنتجها

مد الدول الفردٌة ٌلكً فٌما بعد   REFORGEN (http://www.fao.org/forestry/reforgen) المعلومات ر نظامو  ط  ٌ  س .19

 الوراثً توصٌؾأساسً لل مصدر كونه إلى باإلضافة. القطرٌة التقارٌر إعداد تسهلس التى، االتصالو المعلومات إدارةوسابل ب

: التالٌة التسهٌالتب الدول REFORGENٌمد الـ  سوؾ،  لمنظمةل السابقة القطرٌة تقٌٌماتال عبر تم الحصول علٌه كما لؽاباتل

 الدول لمساعدة القرار دعم نظام ؛المنظمة فى األخرى البٌانات قواعد من تجمٌعها سبق الصلة ذات القطرٌة المعلومات من مجموعة

 البٌانات المعنٌة  على اضافةألطراؾ القطرٌة ل ابكاتال لمساعدة بٌاناتتوظٌؾ ال ؛بكاملها التحضٌرٌة العملٌة قٌادةو تخطٌط فى

 .الداعمة   والمعلومات

 بصفة عامة ٌوصىفإنه  ، يالتقرٌر القطر فى تناولها ٌجب التى الربٌسٌة والقضاٌا الخاص محتوىال تقرر أنعلى كل دولة  حٌن ًف .20

 :وفصل قسم كل على

 وضحٌو لالتجاهات تحلٌال   تقدٌم   ٌ  .مكنأ كلما، الماضٌة 10 ـال السنوات مدى على راتالتؽ

  معلومات توفٌر   ٌ ٌ   ةنوع  .ةوكم

  ة والناابةجدٌدال والفرص القضاٌا تحدٌد. 

  المستدام هاإستخدامو اباتللؽ الوراثٌة لموارداعلى  ظاحفال لتحقٌق الربٌسٌة والفرص التحدٌات تحدٌد. 

  للؽابات الوراثٌة لمواردا على ظاحفال لتحقٌقالالزمة  واألولوٌات حتٌاجاتلإل اإلستراتٌجٌة التوجٌهاتبوضوح  تقدٌم 

 فورٌةال جراءاتاإل من كال   املٌ أن ٌجب وهذا - ٌةوالعالم ٌةواإلقلٌم ٌةالقطر ٌاتمستوال علىوذلك  المستداموإستخدامها 

 .الطوٌل المدى على تخطٌطت الإحتٌاجاو

  التقرٌر إعداد من كجزء ىجرت   ىالت الموضوعٌة الدراسات تعزٌز أو/ و تطوٌر فى ساعدت معلومات ،مكنأ كلما ،تقدٌم. 

 

 شاملة مجموعةو اقتراحات اإلرشادٌة المبادئ هذه من 1 ملحقٌقدم ، محتوى تقرٌرهم القطري إعداد على الدول مساعدةأجل من  .21

 بدال  . سإال كل على إلجابةا محاولة يالضرور من لٌس أنه على التؤكٌد وٌجب .القطرى التقرٌر من وفصل قسم كلل األسبلة من

 الوراثٌة بالموارد المتصلة ألناطتها ًاستراتٌج تحلٌل إجراء على الدول ومساعدة النقاش مقدمة لتحفٌز األسبلة فإن، ذلك من

 هاوإستخداملؽابات لالوراثٌة  مواردالعلى  ظاحفال ًف الحالٌة للجهود اوفق  ، دولة كل أهداؾ لتحقٌق لألمام مسار وضع بؽٌة، للؽابات
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 األدنى الحد لتؽطٌة وذلك، ٌةرااداإل المبادئ هذه ىف األساسٌة األسبلة من مجموعة مستقد  ، الموسع االستبٌان جانب والى. المستدام

 .قطريتقرٌر فً كل   المعلومات من

 إدراجها ٌمكن ىالت محددةال معلوماتلل نماذج رشادٌةإلا المبادئ هذه من 2 ملحق قدمٌ، القطرٌة ٌرالتقار إعداد تسهٌلأجل من  .22

 :لقسمل  تبعا   اإلرااداتو مفصلةال منهجٌةال": ج تحت 1 ملحق ًف المذكورةالنموذج األقسام تتبع هٌكلٌة  .مختلفةال فصولال ىف

رت . "الموسعةو األساسٌة ستبٌاناتإلا  افٌم نس  وح  العالمً  يالحٌوالتنوع  مع بالتعاون والزراعة األؼذٌة منظمة جنموذال هذاطو 

 فى) ةاألفرٌقٌ منطقةالو( كٌتو ىف) أمرٌكا الالتٌنٌة منطقة ىف اإلقلٌمٌة العمل حلقات أثناء، اإلقلٌمٌٌن الخبراء عم التااورب بعد

 (.برازافٌل

. ةصفح 50 يالقطر لتقرٌرا ٌتجاوز أال ٌجب. القضاٌا جمٌع معالجة مع اإلمكان قدرب ا  جزمو يالقطر التقرٌر بؤن ٌكون ٌوصى .23

 لدعم مقدمة معلومات مع، ًاستراتٌج كونٌ ان وٌجب، صفحة 35 -25 حوالً التقرٌر من ًالربٌسٌكون الجزء  أن ٌجبو

التركٌز  ختلؾٌ حٌث،  فردٌةال والفصول األقسام طول عن راادٌةإخطوط  اقتراح لم ٌتم  و. اإلستراتٌجٌة والتوجهات االستنتاجات

 .كنأم ماكل  ، وصفٌةال معلوماتالو لبٌاناتخاصة با ومرفقات جداول إعداد ٌجبو. آخر إلى بلد من

 

 عملٌةالو ًزمنال جدولال :رابعاا 

 ًالزمن الجدول

 عارة الرابعة العادٌة دورتها فى، لهٌبةا إلى العالمفى  للؽابات الوراثٌة مواردال حالة عن األول التقرٌر سودةم تقدٌم ٌجب .24

(2013.) 

 

، للؽابات الوراثٌة الموارد باؤن القطريتقرٌرال إلعداد قطرٌة نقطة إتصال تسمٌة لىإ الدول والزراعة األؼذٌة منظمة دعت .25

، كنمأ ماكل ،طلبها على بناء ،القطرٌة هاتقارٌر إعداد فى الدول المنظمة ستساعدو. 2010 ماٌو 31 بحلولأن ٌكون  وٌفضل

 تقدٌم ٌجبو. القطرٌة االتصال لنقاط قلٌمٌةاإل عملال حلقات بما فى ذلك، اإلقلٌمٌةالعمل  وابكات الاركاء مع بالتعاون وذلك

تقرٌر حالة الموارد الوراثٌة  إعداد فى هاإستخدام أجل من، 2011 ٌولٌو بحلول أول والزراعة األؼذٌة لمنظمة القطرٌة التقارٌر

 تقارٌرال تقدٌم ٌجب، ىالنهاب الموعد هذا فى النهابٌة القطرٌة هاتقارٌر تقدٌم على قادرة ؼٌر الدول كانت إذا. المللؽابات فى الع

 .األول التقرٌر فىالتى تدرج  العالمٌة األولوٌات تحدٌد فى للمساهمة والزراعة األؼذٌة منظمةالى  لنتابجل ولٌةاأل

 

  بها ٌة الموصىتالمإسس الخطوات 

: لتااركًا نهجالإستخدام ب وذلك، يالقطر التقرٌر إعداد ىف التالٌة الخطواتاتخاذ ب ٌنصح   . 26  

  ٌجبو. والزراعة األؼذٌة ومنظمة الدولة بٌن تصالاال كنقطة يالقطر التقرٌر إلعداد واحد مكتب تعٌٌن مااركة ةدولكل على 

 .لمنظمةا إلى ي القطر التقرٌر ملٌةالخاصة بع القطرٌة االتصال نقطة وعنوان اسم قدٌمت، ممكن وقت أقرب فى، الدولعلى 

 عدد من  من القومٌة لجنةالتتكون  أن بادة ٌنصحو. ىالقطر التقرٌر إعداد على لإلاراؾ قومٌة لجنة ناات أن دولة لكل ٌمكن

 .ربٌسٌٌنال المصلحة أصحاب مع تااورالو المحرز التقدم الستعراض جتمع دورٌا  تأن و، ؾ المهتمةااألطرممثلً 

 أقسام كتابةو، يالقطر لتقرٌرخاصة بالا والمعلومات البٌانات لجمع عمل فرٌق إنااء المفٌد من أنه ٌةموقال للجنةاتجد  قد 

 .راادٌةإلا المبادئ هذه مراجعة العامل الفرٌق أعضاء من عضو كل على ٌجبو. فٌه مخصصة

 ًالتقرٌب الطول موضحا  ، يالقطر التقرٌر ومحتوى هٌكلٌةو نطاق رعةبس حددٌ فرٌق العمل أنمن  تطلب أن ٌةموقال جنةلل   ٌمكن 

 لمالع لفرٌق ٌمكن، علٌها ٌةموقال توافق اللجنة أن وبمجرد.  العرٌضة طوخطالمسودة  إعداد العمل فرٌق على بجوٌ. قسم لكل

ٌ ن أن  تركل عملٌةال من مبكر وقت فى لعملاهذا  ٌبدأ أن ٌجبو. قسم كلل األولى المسودة وإعداد المعلومات لجمع ا  أاخاص ٌع

 .والتحلٌل للتفكٌر كاؾ وقت

 ماورةقدٌم الوت ظهورها عند ةعٌنم مسابل لمعالجة، الحاجة حسب، خصصةتم عمل فرق إنااء فى ٌةموقال للجنةا ترؼب قد 

 .المسابل مختلؾ باؤن مختصةال
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  من أوسع لمراجعة هتقدٌم ثم، مراجعته ٌةموقال للجنةعلى او. بؤكمله يالقطر للتقرٌر أولى مسودة تجمٌععلى فرٌق العمل 

 .المصلحة أصحاب

 ٌإٌد حتى وطنٌةال حكومةال إلى وتقدٌمه،  المصلحة أصحابمراجعة  عقب القطرياإلنتهاء من التقرٌر  ٌةموقال للجنةعلى ا 

ٌتم  ولكً. ٌا  رسم ٌا  حكوم ا  تقرٌر ىالقطر التقرٌر وسٌكون. 2011 ٌولٌو أول بحلولاألؼذٌة والزراعة  منظمة إلى قدمٌو رسمٌا

 أقر قدي القطر التقرٌر ٌكون أن ٌجب، SoW-FGR) ) العالم فى لؽاباتلالوراثٌة  الموارد حالة فً تقرٌر كمدخلاستخدامه 

 .ةلمنظمل الرسمٌة اللؽات احدب والزراعة األؼذٌة منظمة إلى رسمٌا   وأحٌل دولة لكل الوطنٌة الحكومة بواسطة

 

 من طلبب فقط ولكن، القطرٌة التقارٌر إعداد فى للمساعدة ٌا  ن  ف ا  دعم والزراعة األؼذٌة م منظمةتقدس، المالٌة الموارد بتوفر اهنر .27

 قدو يالقطر تقرٌرللالتحضٌرٌة  عملٌةال فى للمساعدة متاحة المالٌة الموارد بعض تكون قد. أولوٌةت ذا نااطك نفسها ولةالد حكومة

 النظر وجهات لجمع القطرٌة ط االتصالالنق إقلٌمٌة اجتماعات عقد المقرر ومن. الخبراء من المساعدة بعضتقدٌم ا أٌض   امتاح   كونٌ

-SoW) ) العالم فى لؽاباتلالوراثٌة  الموارد حالة وإلى، القطرٌة تقارٌرال إلى هام مدخلك واإلحتٌاجات الثؽراتالخاصة ب اإلقلٌمٌة

FGR .ولالد دعمل ة المهتمةالدولٌاألطراؾ  كل مااركة عٌتاجب أٌضا المنظمة وستقوم. 

وإستخدامها  ،SoW-FGR) ) العالم فى لؽاباتلالوراثٌة  الموارد حالةوضع تقرٌر ل الااملة العملٌة فى الفردٌةالدول  إاراك عاج  ٌ   .28

ٌ  . REFORGEN الـ معلومات لنظام  إلى اجنب  ، تقرٌرال وناروالتولٌؾ  تحلٌلالعملٌات  وكفاءة فعالٌة من كال    اأٌض  هذا  زٌدوسوؾ 

 .ًوالعالم ًاإلقلٌم مستوٌٌنال على األول لتقرٌرل ًالمستقبل التحدٌث مع جنب

 .األؼذٌة والزراعة لمنظمة الرسمٌة اللؽات حدبؤ، رسمٌة حكومٌة وثٌقةك ًنهابال يالقطر تقرٌرال تقدٌم لزمٌ .29

 : هو القطرٌة التقارٌر إلعداد والزراعة ةاألؼذٌ منظمةب تصالإلا .30
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__________________________________________________________ 

 1 ملحق

__________________________________________________________ 

 

 : يالقطر  التقرٌر إعداد

 والتوجٌه المنهجٌة

 

 مقدمة . أ

 

 تركٌبل المقترحة فصولالو قساماأل ستكمالإل محددة توجٌهات وٌعطً تطبٌقها ٌجب التى العامة لمنهجٌةا ملحقال هذاٌوضح 

 .ج، ب: جزبٌن ٌتضمن وهو. يالقطر التقرٌر

 

 .القطرى التقرٌر إعدادالخاصة ب رااداتاإلو العامة المنهجٌة ب الجزء ٌعرض

ودعم  تحلٌلال وتسهٌل لتحفٌز موسع ستبٌانإ املت ىتوال، قسمكل ب خاصةال اإلرااداتو مفصلةال منهجٌةال ج الجزء قدمٌو

 .المعلومات األساسٌة من االحتٌاجات لتؽطٌة أساسً استبٌان ؾٌض، أأٌضا .استكمال تركٌب التقرٌر

 

 يالقطر التقرٌر إعدادب ةالخاصرشادات اإلو العامة المنهجٌة . ب

 

على  ٌجبو. المستداموإستخدامها  للؽابات الوراثٌة لموارداعلى  ظاحفالتراد إلى   جٌةاستراتٌ أداةٌكون أن  القطرى التقرٌر ٌهدؾ

 :اإلمكان بقدر يالقطر التقرٌرٌكون  أن اهعتبارإ فى ضعت أن ولةد كل

 

 الفصول عن المعلومات للمساعدة على تعزٌز، الماضٌة 10 ـال السنوات مدى على والتؽٌرات لالتجاهات تحلٌال ٌقدم 

 .SoW-FGR) ) العالم فى لؽاباتلالوراثٌة  الموارد حالةة بتعلقالم

 ٌلتؤثٌرات،اهذه  طبٌعة صؾٌو، الدولة ًف وإدارتها للؽابات الوراثٌة الموارد على تإثر ًالت الربٌسٌة الدافعة القوى صؾ 

 .ا  وسلبٌ ا  إٌجابٌ

 ٌالوراثٌة الموارد وإدارة محافظةوإستخدام ب ةتعلقالم األهداؾ تحقٌقل الربٌسٌة والتحدٌات الجدٌدة والناابة القضاٌا حدد 

 اإلستراتٌجٌةو ،الدولٌة اتوالمعاهد ،يالحٌو التنوع إتفاقٌة نصوص سٌاق مراعاة مع، المتاحة الفرص وكذلك، للؽابات

 .مكنأ ماللقضاٌا كل حلول تقدٌم ٌجبو. لحاجةا حسب ،النباتات للمحافظة  على العالمٌة

 ٌوعلى يالقطرالمستوى  علىالمطلوبة حتٌاجات إلا حٌوضتإلى  تهدؾ التى ستنتاجاتإلوا راتٌجٌةاإلست تجاهاتاإل قدم 

 تساعد ًالتو،  انالمستداموإدارتها  هاإستخدامو للؽابات الوراثٌة مواردالعلى  ظاحفال لضمان ًالعالمو ًاإلقلٌم المستوٌٌن

 .ةعالمٌوال ةواإلقلٌمٌ ةالقطرٌ اتالمستوٌ على األولوٌات تحدٌد على

 

 فى قسم كلعلى تطوٌرو ًستراتٌجاال هاتحلٌل إجراء على الدول مساعدة الى  لمحتوىالخاصة با واألسبلة قتراحاتمالتهدؾ 

 يالقطر التقرٌر أن من والتؤكد والتحلٌل النقاش تحفٌز وتهدؾ الى. سإال كل على إلجابةا محاولة يالضرور من لٌسو. القطرى هاتقرٌر

 من قسم كل لمعالجة السبل أفضل دولة كل قررت أن وٌجب. واإلحتٌاجات األولوٌات تعالج التى اإلستراتٌجٌة اتالتوجه على يٌحتو

 الموارد حالة التقرٌر عن عدادإل مدخالتال جمٌع ولٌؾتى لإ والزراعة األؼذٌة منظمة حاجةاإلعتبار  فى عةواض  ، يالقطر هاتقرٌر

 .SoW-FGR))  العالم ىف لؽاباتلالوراثٌة 
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 متاحة تتعلق أخرى معلومات يأو منظمةال إلى ةدممق  وال ةسابقال ٌةقطرال رٌراتقمن ال أيإستخدام  على، مكنإذا أ ،ولالد جعتا  

 http://www.fao.org/forestry/50371/en/ً ف المنظمة موقع على سابقة متاحةال القطرٌة تقارٌرالان  .للؽابات الوراثٌة بالموارد

 \/http://www.fao.org/forestry/40146/en :للؽابات ٌةوراثال الموارد موقع على متاحة المنظمة تنتجها لتىا المعلومات ومعظم

 

ٌ   اتقرٌر   حدٌثا   أعدت ًالت لدولل من الممكنو    المعلومات من ا  كثٌر ستخدم ت ان النباتٌة ٌة أوالحٌوان الوراثٌة الموارد عن اقطر

 .التقارٌر هذه فى الواردة األساسٌة

 

 موسعةالو ساسٌةاأل اإلستبٌانات:  ماقسلال تبعاا  اإلرشاداتو مفصلةال منهجٌةال .ج

 

 يتنفٌذ  موجز:  األول القسم

 

 لمحة وٌقدم لتحلٌلل الربٌسٌة النتابج على الضوء قًٌل، صفحات 3-2من  يتنفٌذ موجز على يالقطر التقرٌر يٌحتو ؤنب ٌوصى

 الدافعة والقوى اإلتجاهات موجزال ٌبٌن أن ٌجبو. والتحدٌات مااكلال لمعالجة الموجودة والقدرات معوقاتالو، الربٌسٌة القضاٌا عن عامة

 .ًوالعالم ًواإلقلٌم ًقومال مستوىال علىوذلك  مستقبلالفى  ةتهدفالمس إلجراءاتل المقترحة اإلستراتٌجٌة التوجهات عن عامة لمحة قدمٌو

 

 الغابات وقطاع ولةالد عن مقدمة: ًالثان قسمال

 

 على القارئ ةساعدمو خصابصها فهمملم بالدولة أن ٌ ؼٌر لاخص تسمح عامة نظرة تقدٌم هو القسم هذامن   ًالربٌس الهدؾان          

 هأنو. طفق عامة لمحة ٌقدم أن ٌجب القسم هذا أن اعتبارها فى تضع أن لدولعلى ا ٌجب، المقدمة إعداد عند. يالقطر لتقرٌرا سٌاقتقدٌر 

 بعد هامقدماتعلى عمل ال تقررأن  دولال ترؼب قد، ًوبالتال، يالقطر التقرٌر من ًالربٌس الجزء فى ةٌلٌفصتال معلوماتالتقدٌم  ٌجب

 .يالقطر التقرٌر من ًالربٌس الجزء إستكمال

 

 ٌةالحٌوان الوراثٌة مواردال عن ٌا  قطر ا  تقرٌر ت حدٌثا  أعد أو، للؽابات الوراثٌة الموارد عن ا ٌ قطر ا  تقرٌرقدمت سابقا   التى لدولٌمكن ل      

 المعلومات من الكثٌر وحٌث أن. ًستهاللاال  هاقسم إلعداد، التقارٌر هذه فى الواردة األساسٌة المعلومات من ا  كثٌر  تستحدم أن، النباتٌة أو

وأن  بسهولة اتهاتولٌف أن تعدلدول ل ٌمكن، (FRA, 2009، 2005) الحرجٌة لمواردل ٌةالعالم اتلتقٌٌما ًف موجودةالجزء  هذاالمتعلقة ب

 http://www.fao.org/fra/en/: ًه FRAلـ ل الربٌسٌة الصفحة. تحدٌدا   للؽابات ٌةوراثال المواردب المتعلقة الجوانب على الضوء لقًت

 

 :مقدمةال وفرت ؤنب ىٌوص  

 

 والبٌانات اإلتجاهاتو السكانعدد ، الربٌسٌة والمناخٌة ؼرافٌةسماتها الفسٌو: دولةال وموقع حجم عن اسٌةاألس المعلومات .1

 .لتصدٌرلو ًالمحلستخدام لإل لؽاباتا منتجات على االعتماد ودرجة الؽابات وقطاع الؽاباتعن  األساسٌة

 

 الؽابات وعاتمار وطبٌعة وحجم، الؽابات دارةإ ونظم الربٌسٌة الؽابات أنواع تامل، الؽابات قطاع عن موجزة لمحة .2

 ودور، لؽاباتا إكثار مواد إمدادات، ًاألراض حٌازة، (وؼٌرها مزارع، ةااعلإلؼابات ، صؽٌر نطاق على ؼابات)

 .واألجنبٌة الوطنٌةخاصة ال الاركات

 

أي  ذلك فى بما، (الدافعة ىالقو) ةالحظالم لتؽٌراتل الربٌسٌة واألسباب الؽابات قطاع فى الحدٌثة اإلتجاهات وصؾ .3

 (.. ى الخاألراضإستخدام  ،المناخ تؽٌر، الؽابات إزالة) بذلك قومٌة متعلقة خطة أو استراتٌجٌة

 

 .األمر لزم إذا التقرٌر فى المذكورة والمناطق األماكن م بهام عل   ،للدولة خرٌطة .4

 

 .ملحق فى المااركٌن أسماء تقدٌمو ىالقطر التقرٌر إعداد فى هااتبعت التى للعملٌة وصؾ تقدٌمفى  أٌضا ولالد ترؼب قد .5

 

 

http://www.fao.org/fra/en/
http://www.fao.org/fra/en/
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 : الغابات قطاع صف

 

 ؟نظم إدارة موارد الغابات واألشجارالربٌسٌة أنواع هً ما .1

 ؟لغاباتا مزارع وحجم الغابات توزٌع هو ما .2

 الؽابات؟ لقطاع الااملة اإلقتصادٌة همٌةاأل هً وما الؽابات قطاع فى العمالة أهمٌة مدى ما .3

 والتصدٌر؟ المحلً ستخدام لإلبالنسبة  الحرجٌةوالخدمات  والمنتجات للؽابات النسبٌة األهمٌة هً ما .4

 (.والتعاونٌات الدولٌة الوكالت ،الخاصة الشركات ،الغابات مزارعً) الغابات؟ قطاعتنظٌم  كٌف ٌتم .5

 ؟بلدكم فى الحرجٌة والخدمات للمنتجات ٌةالحال الطلبات تلبٌة فى للغابات الوراثٌة الموارد هالعبت التى األدوارهً  ما .6

 

 الغابات قطاع فى الدافعة والقوى اتإلحتٌاجا فً اتالتغٌر صف

 

 هً ما الماضٌة؟ 10 ـال السنوات خالل هاوإنتاج تهاوإدارمحافظةالمحافظة على الغابات  فىالتى لوحظت  اإلتجاهات هً ما .1

 الربٌسٌة؟ الدافعة القوى 

 فى أساسٌة تؽٌٌرات هناك كانت هل ؟ولةالد فى الحرجٌة والخدمات المنتجات على الطلب فى حدثت التى التؽٌرات هً ما .2

 القوى - التؽٌرات هذه أسباب هً ما ،كذلك األمر كان إذا الماضٌة؟ 10 ـال السنوات فى والخدمات المنتجات وتنوع أنواع

 ؟(. الخ ،ًالسكان  النمو ،البٌبٌة الضؽوط ،األراضً اتامإستخد ،الطلب فى التؽٌرات ،الحكومٌة السٌاسات) الربٌسٌة الدافعة

 السنوات مدى على المتؽٌرة المتطلبات ةلمواجه ضرورٌةالتى ستكون  واألاجار الؽابات موارد إدارة نظم فى التؽٌرات هً ما .3

 المقبلة؟ 10 ـال

 هذه على للتؽلب الممكنة الوسابل هً ما والكفاءة؟ اإلنتاجٌة على المإثرة الربٌسٌة والمعوقاتدة المحد   العوامل هً ما .4

 .المعوقات

 كمدبل فى الغابات وخدمات لمنتجات المستقبلٌة الطلبات تلبٌة فى للغابات الوراثٌة الموارد هالعبتسوف التى دوار األ هى ما .5

 المقبلة؟ 10 ـال السنوات خالل

 

 ىالقطر لتقرٌرمن ا الربٌسً الجزء:  الثالث القسم

 

 األكثر األسبلةو .يالقطر  التقرٌر من ًالربٌس الجزءخاص ب فصل كل ومحتوى الفصول لعناوٌن اقتراحات لتالٌةا األقسامتقدم   

 .فصل كل فى مبٌنة أهمٌة

 

 

 

 

 فى واألولوٌات االحتٌاجات بٌانو ،ولةالد فى للؽابات الوراثٌة الموارد لتنوع ًلحالا وضعال وصؾ هو الفصل هذال الربٌسً الهدؾ

 المعلوماتاألخذ باالعتبار  ٌجبو. ًعالم أو/و ًإقلٌم ،قومً – مطلوبال تدخلال مستوى تحدٌد محاولة ٌجب على الدولو. المستقبل

 :يالقطر التقرٌروضع  عند التالٌة المجاالتب الخاصة

 

 هاضمنضمنواألنواع  بٌن التنوع حالة. 

 هاوتقٌٌم األنواع أولوٌات تحدٌد فى مالتقد على التركٌز مع للؽابات ٌةوراثال للموارد الربٌسٌة القٌمة. 

 خطرلل والمعرضة والموارد المهددة األنواع على التركٌز مع للؽابات الوراثً التنوع حالة على ةإثرالم الربٌسٌة العوامل. 

 والناابة الحالٌة التكنولوجٌات حالة. 

 بٌانات قدٌمت ضمان محاولة ٌرجى عند دراستها، .ًاالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالد ةساعدملالتالٌة  األسبلةتم طرح 

 للبٌانات ًالعالم التولٌؾ سهلٌو ،بلدكم ىف األساسٌة سٌساعد هذا على فهم األحوال. عرٌض بخط  ةمبٌنال ألسبلةعن ا اتومعلوم

 .جمعها تم التً والمعلومات

 

 للغابات الوراثٌة لمواردل ًلحالا وضعال:  األول لفصلا
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 للؽابات الوراثً التنوع حالة فهم لتحسٌن واألولوٌات االحتٌاجات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هابٌنفٌما و لغاباتا أشجار أنواع نضم التنوع

 

 .بلدكم فى الربٌسٌة األشجار وأنواع الربٌسٌة البٌبٌة النظمب قابمة ضع .1.1

 (.الخمصادر ال مناطق وتحدٌد ،ى المناطقىالبٌب تقسٌمال) األنواع هذه توصٌف ؤسالٌبب قابمة ضع .1.2

 .األصنافبٌن بالتنوع  السابقة الخاصة دراساتالب قابمة ضع .1.3

 الدولة؟ فى األصنافبٌن التنوع  وتقٌٌم لتحلٌل ستخدمت التى طرقال هً ما .1.4

 الدولة؟ فى األصنافبٌن التنوع  وجرد مسحل تتخذ التى اإلجراءات هً ما .1.5

 ؟األصنافبٌن  الوراثى ختالفال أنماط عن معلومات مانظو مبادرة أي أنشبتهل  .1.6

 .األصنافبٌن  التنوع فهم تحسٌن وأولوٌات أهداف بٌن ،وجدت ذاإ .1.7

 ؟األصناف ضمنو بٌنالتنوع  ورصد تقٌٌم لتحسٌن القدرات بناءل كماحتٌاجات هً ما .1.8

 

 : للغابات الوراثٌة للموارد الربٌسٌة القٌمة

 

 ؟بلدكم فى ةٌجانتإ ألهدافتخضع إلدارة فعلٌة  التى الربٌسٌة لغاباتا أشجار أنواع هً ما .1.9

 .النسبٌة وأهمٌته اإلنتاج نوع حدد .1.10

  .مدخلة أو محلٌة األنواع كانت إذا حدد .1.11

 ؟بلدكم فى البٌبٌة لخدماتأو مخصصة لتخضع إلدارة فعلٌة  التى الربٌسٌة لغاباتاأشجار  أنواع هً ما .1.12

  ؟ملدكب فى مهددة تعتبرالتى  الربٌسٌة لغاباتا أشجار أنواع هً ما .1.13

 هذه أهمٌة ًف فوارق هناك هل ومنتجاتها؟المختلفة  األاجار نواعأل( والبٌبٌة اإلجتماعٌة، اإلقتصادٌة) النسبٌة األهمٌة هً ما .1.14

  الدولة؟ ضمنضمن المختلفة المناطق بٌن المنتجات

  .مبلدك فى ٌةذات أألول حرجٌةال شجاراأل أنواعالهادفة الى تحدٌد  ةوثقمباألنشطة ال قابمة ضع .1.15

 معروف؟ غٌر أو كماهومازال  ،خفضٌن ،ادزدٌ:  ىربٌس نوع لكل وراثىال التنوع  حالة ًه ما .1.16

 

 :مبلدك فى للغابات ًالوراث التنوع حالة على تإثر التى العوامل

 

 إذا الماضٌة؟ العار نواتالس مدى على ةكبٌر بدرجةالمستخدمة  الؽاباتالربٌسٌة ألاجار  لألنواع النسبٌة األهمٌةهل تؽٌرت  .1.17

 لتؽٌرات؟ل الدافعة القوى هً ما ،كذلك األمر كان

المستخدمة  مإشراتال أو اآللٌات هً ما ،كذلك األمر كان إذا للغابات؟ الوراثٌة للموارد الوراثً التآكل تقٌٌمب بلدكم قومت هل .1.18

 الوراثً؟ التآكل رصدل

 مهددة تعتبر التى الربٌسٌة لؽاباتاأاجار أنواع و الربٌسٌة البٌبٌة النظمب قابمة ضع . 

  المصادر مستوى على أو/ و النوع مستوى على مهددة كانت إذا ما بٌن ،األنواع هذه  حالةفى. 

  (. ًالوراث والتلوث فرطمال الستغالل ،األراضًإستخدام  وجهة تغٌٌر ،الغابات إزالة) الربٌسٌة التهدٌدات حدد 

  ؟ولةالد ًف التهدٌدات واتجاهات المهددة ألنواعاب معلومات نظم أي ملدٌك تبأناهل 

 ًالوراث والضعف  التآكل لرصد المستخدمة والتقنٌة العلمٌة اآللٌات/  النهجب قابمة ضع . 

 هماوتصحٌح ىالوراثوالضعف  التآكل لمنع المستخدمة والتقنٌة العلمٌة اآللٌات/  النهجب قابمة ضع . 

 بٌانات قدٌمت ضمان محاولة ٌرجى عند دراستها، .ًاالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالد ةساعدملالتالٌة  األسبلةتم طرح 

 للبٌانات ًالعالم التولٌؾ سهلٌو ،بلدكم ىف األساسٌة سٌساعد هذا على فهم األحوال. عرٌض بخط  ةمبٌنال ألسبلةعن ا اتومعلوم

 .جمعها تم التً والمعلومات
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 (.وجدت إن) ىوالضعف الوراث التآكل لمعالجة ولةالد هاتستخدم التى ةٌالسٌاساألدوات وباآللٌات  قابمة ضع 

 للغابات؟ الوراثٌة المواردالتً تهدد  الكوارث مخاطرل تحلٌل أي ولةالد تجرأ هل  

 الكوارث؟ عقب للؽابات الوراثٌة لمواردا  إحالل/ دادسترإل آلٌة أي الدولة وضعت هل 

  ؟لؽاباتل الوراثٌة المواردالتً تهدد  ارثوكلا لمواجهة  الةفعآلٌات  إلنااء الربٌسٌة المعوقات هً ما 

  ؟ لغاباتلالوراثٌة  مواردالالتً تهدد ارث وكلا مواجهة آلٌات لتحسٌن القطرٌة واألولوٌات الحتٌاجات هً ما 

  لكوارث؟ا  لمواجهة والدولٌة اإلقلٌمٌة اآللٌات لتحسٌن المطلوب هو ما 

 ؟حظ المال والضعف تآكللا  مواجهة وتحسٌن ىوالضعف الوراث التآكل رصد لتحسٌن القطرٌة األولوٌات هً ما  

 

 

  المستقبلٌة األولوٌاتو حتٌاجاتإلا

  

 ؟بها المرتبط يلحٌوا التنوع ذلك فى بما، للؽابات الوراثٌة الموارد تنوع حالة موفهم لتحسٌن أولوٌاتكم هً ما .1.19

 التآكل تقٌٌموسابل  ذلك ًف بما، للؽابات الوراثٌة الموارد حالة تنوعات تقٌٌم لتحسٌن القدرات بناء كم مناحتٌاجات هً ما .1.20

 أسبابه؟ وفهم وراثً باكل أفضلال

 ،ةٌالثقاف ،اإلجتماعٌة، اإلقتصادٌةالقٌم ) للغابات الوراثٌة الموارد تنوع وقٌم أدوار  لتحسٌن مفهوم  أولوٌاتكم هً ما .1.21

 (البٌبٌة؟

 التنوع هذا المحافظة على محافظةو للؽابات الوراثً التنوع حالة فهم تحسٌنب صلة ذات خرآ ًاستراتٌج اتجاه أي قدم .1.22

 .واإلقلٌمٌة قومٌةال المستوٌات على( واإلدارٌة ثٌةالبحالسٌاسٌة و  اإلجراءات)

 للغابات؟ الوراثٌة الموارد أهمٌة إدراك مستوى هو ما .1.23

 وإدارتها؟ المحافظة علٌها محافظةو للؽابات وراثٌةال الموارد تنوع حالة موفهم لتحسٌن واألولوٌات االحتٌاجات هً ما .1.24

 ةٌالثقاف ،اإلجتماعٌة، اإلقتصادٌةالقٌم ) للؽابات الوراثٌة الموارد وقٌم أدوار موفهم لتحسٌن القطرٌة األولوٌات هً ما .1.25

 ؟(البٌبٌةو

 (ًعالم  أو/و، ًإقلٌم  ،ًقوم ) المطلوب؟ التدخل مستوى هو ما .1.26

 .والجرد المسح جراء عملإل القٌود حدد، ٌكن لم ذاإ للؽابات؟ الوراثٌة لمواردلسابق  وجرد مسح أي هناك هل .1.27

  

 

  

 

 ًالطبٌع موقعهافى  للؽابات الوراثٌة لموارداللمحافظة على محافظة الحالًالوضع  وصؾ هو القسم هذال ىالربٌس الهدؾ

األخذ  ٌجبو .ًعالم أو/و ًإقلٌم -قومً -المطلوب لتدخلا مستوى تحدٌد على الدول محاولة ٌجب. لتحسٌنها واألولوٌات واإلحتٌاجات

 : فً التالٌة المجاالتالخاصة ب المعلومات يالقطر التقرٌربعٌن اإلعتبار فً 

 

 لؽابات ل الوراثٌة لمواردحصر او جرد 

  وخارجها المحمٌة المناطق ضمن للؽابات الوراثٌة المواردمحافظةالمحافظة على. 

 المحمٌة المناطق فً للؽابات الوراثٌة المواردالمحافظة على محافظةمن أجل  ٌةالبٌب النظم إدارة أو باتللؽا المستدامة اإلدارة 

 .وخارجها

 الطبٌعٌة لمواقعا ضمنالمحافظة على الموارد الوراثٌة  محافظة أناطة  

 المواقع الطبٌعٌة  ضمن المحافظة على الموارد الوراثٌة  وحداتتحدٌد  محافظة معاٌٌر 

 الوراثٌة المادة ونقل خدام إست 

 ٌةالطبٌع عقاالمو ضمنللمحافظة  محافظة الربٌسٌة حتٌاجاتإلا تقٌٌم 

 الطبٌعٌة  قعاوالم فً المحافظة على الموارد الوراثٌة محافظة لةحا:  ًالثان لفصلا
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والخاضعة إلدارة الطبٌعٌة  قعاالمو ضمنمحافظةالمحافظة على الموارد الوراثٌة  برامج التى تتضمنها األنواعب قابمة ضع  .2.1

 فعلٌة

 مصادر مناطق ،دارةم ٌةإنتاج غابات)ضمن المواقع ضمنللمحافظة  محافظةالتى أنشبت بفبات المواقع الطبٌعٌة  قابمة ضع. 2.2

 (.حماٌة تامة مناطق  ،بذور

 ًالت اإلجراءات هً ما ؟الطبٌعٌة قعاالمو  ضمنالخاضعة للمحافظة  المجموعات إلستدامة تخذتإ التى اإلجراءات هً ما. 2.3

 ؟اباتللؽ الوراثٌة الموارد حصرو جرد لتحسٌنإتخذت 

 ؟ٌةالطبٌع قعاالمومحافظة ضمنالمحافظة تعزٌز ل اتخاذها ٌجري التى اإلجراءات هً ما. 2.4

 ؟ولةالد فى المواقع الطبٌعٌة محافظة ضمننظام المحافظة  تحسٌنل المعوقات أهم هً ما. 2.5

 ؟الطبٌعٌة  قعاالمومحافظة ضمنلمحافظة المستقبلٌة لألنشطة ل ولوٌاتاأل هً ما .2.6

 ؟الطبٌعٌة قعاالمو محافظة ضمنألنشطة المحافظة  ولوٌاتاألو القدرات بناءفً  حتٌاجاتال هً ما. 7.2

 والمعترف بها ،الطبٌعٌة قعاالمو ضمنبالمحافظة محافظةالمهتمة ة المعنٌلألطراف  ىإقلٌم/قومى منتدى أي بلدكم ؤتنشأ هل. 8.2

 للغابات؟ الوطنً امجنالبر قبل من

 ؟الطبٌعٌة قعاالمو ضمنالمحافظة محافظة دعمل األبحاث أولوٌات هً ما .9.2

 ؟الطبٌعٌة قعاالمو ضمنالمحافظة محافظةإجراءات  لدعم سٌاسات وضعل أولوٌاتكم هً ما .10.2

 

 

 

 

 

 واإلحتٌاجات ًالطبٌع هاعقمو خارج للؽابات الوراثٌة لمواردا ة علىفظاحلمل الحالًالوضع  وصؾ هو القسم هذال الربٌسً الهدؾ

 .(دولٌةأو /قومٌة، اقلٌمٌة وأناطة )المناسب التدخل  مستوى تحدٌد على الدول ٌجب. لتحسٌنها واألولوٌات

 

 :  ىالقطر التقرٌر عملعند اإلعتبار  فى التالٌة المجاالتب الخاصة المعلوماتوضع ٌجب 

 (وجدت ذاإ) مجموعاتال حالة 

  جمعال مبادرات 

 حدابق األاجار ،وؼٌرها ةاألولوٌ ذات األنواع) مجموعاتال أنواع( (arboreta، الخ ،ٌةالنبات حدابقال. ) 

 تخزٌنال إمكانٌات  

 توصٌؾالو قٌوثتال 

  والناابة حالٌةالتكنولوجٌات ال حالة 

 الوراثٌة المادة حركة  

 وتطوٌر التارٌعات المنافع الموارد وتقاسم الحصول على سٌاسة 

 ٌةالطبٌع عقاالمو خارج ةفظاحملل االحتٌاجات الربٌسٌة تقٌٌم  

 

 

 

 

 

 

 .الطبٌعٌة قعاالموخارج  ةفظاحمال برامج التى تتضمنها ةهدفمستال لغاباتا أشجار ؤنواعب قابمة ضع. 1.3

 (.وغٌرها ،أنسجة، لقاح حبوب، بذورك مخزنة مصادر) علٌه ةفظاحالم بوسابل قابمة ضع لكل نوع. 2.3

 .مخزن مصدر كلل شجاراأل من الكلً العدد حدد. 3.3

 بٌانات قدٌمت ضمان محاولة ٌرجى ،هاعند دراست .ىاالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالد لمساعدةالتالٌة  األسبلة ٌتم طرح

 العالمى للبٌانات التولٌؾ سهلٌو ،بلدكم ىف األساسٌة على فهم األحوال سٌساعد هذا. عرٌض بخط  ةمبٌنال ألسبلةعن ا ومعلومات

 .جمعها تم التً والمعلومات

 

 ٌةالطبٌع عقاالمو خارج ٌةالوراثة على الموارد فظاحمال لةحا:  الثالث لفصلا

 بٌانات قدٌمت ضمان محاولة ٌرجى ،هاعند دراست .ىاالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالد لمساعدةالتالٌة  األسبلة ٌتم طرح

 العالمى للبٌانات التولٌؾ سهلٌو ،بلدكم ىف األساسٌة سٌساعد هذا على فهم األحوال. عرٌض بخط  ةمبٌنال ألسبلةعن ا ومعلومات

 .جمعها تم التً توالمعلوما
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 .حدة علىشجرة  لكل محافظةت أو معاا  تجّمعالبذور  مجموعات/كمٌات كان إذا حدد. 4.3

 (..الخ الوراثٌة األصول بنوك ،مختبراتال) ةالطبٌعٌ عقاالمو خارج ةظاحفملل التحتٌة البنٌة قدرة حدد .3.5

 ،المصادر األنواع،) ولةالد فى أنشبتالتى  ٌةالطبٌع عقاالمو خارج ةفظاحملا (حدابق) مواقع وحجم عددب قابمة ضع .3.6

 (.الحجم

 .الدولة فى أنشبت التى النباتٌة والحدابقحدابق األشجار  ودور وحجم بعدد قابمة ضع  .3.7

 .الدولة فى الوراثٌة المادة ونقل إستخدام  صف. 3.8

 .المستخدموالتوصٌف  توثٌقال صف. 3.9

 ؟ ٌةالطبٌع عقاالمو خارج الموجودة عاتالمجمو إستدامةالخاصة ب اإلجراءات هً ما. 3.10

 ؟  ٌةالطبٌع قعاالمو خارج ةفظاحمال لتعزٌز اإلجراءات هً ما. 3.11

 ؟ولةالد فى ٌةالطبٌع عقاالمو خارج ةفظاحمال تحسٌنل المعوقات أهم هً ما. 3 .12

 ؟ لمستقبلا فى ٌةالطبٌع قعاالمو خارج ةفظاحمال أعمال أولوٌات هً ما. 3 .13

 ؟ٌةالطبٌع قعاالمو خارج ةفظاحمال أعمال وأولوٌات القدرات بناء احتٌاجات هً ما. 3.14

 

 

 

 

 

ٌجب أن ٌبٌن التقرٌر القطرى،  .للؽابات الوراثٌة لمواردل ةالمستدامواإلدارة ستخدام اإل وصؾ هو القسم هذال الربٌسً الهدؾ

المعلومات ٌجب وضع و (عالمًأو /وإقلٌمً ، قومً )خل المناسب التد مستوى تحدٌد على الدول ٌجبو. لتحسٌنها األولوٌاتاالحتٌاجات و

 .فى اإلعتبارالمجاالت التالٌة ب الخاصة

 ستخدامواإل امةالمستد اإلدارة أهمٌة. 

  إلستخدامها الربٌسٌة والمعوقاتالمحافظ علٌها لؽابات ل الوراثٌة مواردالإستخدام. 

 للؽاباتالوراثً تحسٌن والالتهجٌن  برامج حالة. 

 والطلب العرضو هاتوفر ؛لؽاباتافً كثار اإل مواد وإدارة إستخدام  لةحا. 

  والناابة الحالٌة التكنولوجٌات حالة. 

 للؽابات الوراثٌة الموارد إدارةو إستخدام  لتحسٌن حتٌاجاتاإل تقٌٌم. 

 

 

 

 

 

 

 : وتنفٌذها الوراثً التحسٌن برامج

 

 .األشجار تحسٌن لبرامج الحاضر الوقت فى تخضع التى األنواعب قابمة ضع. 4.1

 .مدخلة أو محلٌة أنواعاستخدام  ٌتم  إذا ما حدد  .4 .2

  (.أخرى، الخشبٌة غٌر المنتجات الوقود، حطب ،ورقال لب الخشب،) الربٌسى للتحسٌن الهدف حدد .4.3

 (.ىالثان، الجٌل األول) التحسٌن برامج مستوى حدد. 4. 4

 التجارب فى اختبرت ًالتالمصادر  عدد، بقدر المكان، أعاله األول السإال فى المذكورة األنواعنوع من  كلل أكتب .4 .5

، الحقلٌة التجارب ىف التى أختبرت وشتالت الساللت ،(األشجار الفابقة) يالظاهرللشكل  تبعاا  المختارة األفرادو، حقلٌةال

 .الحقلٌة التجارب ىف التى أختبرت الساللت الخضرٌةو

 .بساتٌن البذورالناتجة من شتالت ال وحجم وعدد بنوع مةقاب ضع. 4.6

 .(مواد اإلكثار الخضرٌة)  للبذورالنسٌلٌة  بساتٌنال وحجم عددب قابمة ضع. 4.7

 .ولةالد فى أنشبتالتى  النسٌلٌة بنوكال وحجم عددب قابمة ضع .4.8

 بٌانات قدٌمت ضمان محاولة جىٌر ،هاعند دراست .ىاالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالد لمساعدةالتالٌة  األسبلة ٌتم طرح

 العالمى للبٌانات التولٌؾ سهلٌو ،بلدكم ىف األساسٌة سٌساعد هذا على فهم األحوال. عرٌض بخط  ةمبٌنال ألسبلةعن ا ومعلومات

 .جمعها تم التً والمعلومات

 

الوراثٌة للغابات للموارد المستدامة واإلدارة اإلستخدام حالة: الرابع الفصل  
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التى  ممٌزةتهجٌنات اللل ًالتقرٌب عددالو صادرالم/واعاألن حدد ،تهجٌن متحكم فٌه تامل تى تجرىال التربٌة برامج كانت إذا. 4.9

 .تجاربتضمنتها ال

 .التخزٌنٌة تهاوقدر ولةالد فى أنشبت التى وراثٌةال بنوكلا عددب قابمة ضع. 4.10

 .الدولة ىف اإلكثارالمحسنة للؽابات مواد إستخدام  درجة بٌن. 4 . 11         

 .الدولة ىف للؽابات المحسنةاإلكثار مواد إستخدام  ٌزعزلت اتخذت التى اإلجراءاتبٌن . 4 .12

 ؟الدولة  فى اجاراأل تربٌةتااركٌة ل برامج أي هناك هل. 4 .13

 ؟القابمة  التااركٌة النهج هً فما ،نعم ةباجاإل تكان إذا. 4 .14

 ر؟اشجاأل تربٌة برامجخاصة ب معلومات نظم أيأنشبت  هل. 4 .15

 الوراثٌة؟ المادة ونقل إستخدام  و وضعه ما. 4 .16

 ؟ المنافعالموارد و تقاسم  على الحصول هى حالة ما. 4 .17

 

 اإلكثار مواد توفرو نتشاراإل/لتسلٌمأنظمة ا

 

 .الطلب عند منها، األخرى اإلكثار موادأو /والطعوم ، اللقاح حبوب ،البذور من كمٌات توفر ٌمكن التى األنواع حدد .4.18

 (.ٌةنسٌلاإلكثارال موادوتوزٌع البذور و إنتاج) ىتجار نطاق علىمنها  إكثارمحسنة مواد توفر ٌمكنالتى  األنواع حدد. 4.19

 .ولةالد فى ةستخدمالم محسنةال كثاراإل مواد تصنٌف نوع حدد. 4.20

 ؟الدولة  فى ساللة ي إفراج عنأ لٌسجتم تهل . 4.21

 اباتللغ المحسنة الوراثٌة المواد عن اإلفراجوسٌلة  حدد . 4.22

 المحسنة؟ لبذورل ًقوم برنامج يأ بلدكم تنفذ هل. 4.23

 

 

 

 

 

 تنسٌق آلٌات وكذلك والتارٌع والتدرٌب والتعلٌم البحث مجاالت فى الوطنٌة القدرات حالة وصؾ هو القسم هذال الربٌسً الهدؾ

 – المناسبتدخل ال مستوى حددأن ٌها وأولوٌاتها وإحتٌاجاتالقطري أن ٌبٌن التقرٌر  ٌجبو. للؽابات الموارد الوراثٌةب الخاصة المعلومات

 :اإلعتبار ًفالمعلومات الخاصة بالمجاالت التالٌة ٌجب وضع و ًعالمأو /و ًإقلٌم ،قومً

 للؽابات  الموارد الوراثٌةب الخاصة ٌةقطرال البرامج 

 الوطنٌة اتالتارٌع  

 البحوث  

 والتدرٌب التعلٌم 

 المعلومات نار 

  التنسٌق آلٌات  

 القدرات بناء مجال فى الربٌسٌة االحتٌاجات تقٌٌم 

 

 

 

 

 

 :لقطرٌةا البرامج

 

 الموارد ة علىفظاحالمب الصلة ذات ختبراتوالم حقلًال العمل فى بنشاط التى تشارك الربٌسٌة بالمإسسات قابمة ضع. 5.1

 .للغابات الوراثٌة

 (..الخ الصناعة، جامعاتال، بحوثال معاهد ٌة،حكوم غٌر/مإسسات حكومٌة: )هً المشاركة المإسسات كانت إذا صنف. 5.2

 بٌانات قدٌمت ضمان محاولة ٌرجى ،هاعند دراست .ىاالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالد لمساعدةالتالٌة  بلةاألس ٌتم طرح

 العالمى للبٌانات التولٌؾ سهلٌو ،بلدكم ىف األساسٌة سٌساعد هذا على فهم األحوال. عرٌض بخط  ةمبٌنال ألسبلةعن ا ومعلومات

 .جمعها تم التً والمعلومات

 

 والتشرٌع والتدرٌب والتعلٌم والبحوث الوطنٌة البرامج حالة:  الخامس الفصل
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  .بتحسٌن األاجار المتعلق ىٌحقلال العمل فى بنااط تاارك التى الربٌسٌة بالمإسسة قابمة ضع .5.3

مإسسات حكومٌة أو ؼٌر حكومٌة، مراكز بحوث، جامعات، مإسسات صناعٌة، : )حدد اذا كانت المإسسات المااركة هً. 5.4

 ...(الخ

 فً تهاوإدار للؽابات الوراثٌة الموارد المحافظة علىبمحافظة مباارة المتصلة مباارة وؼٌر المإسسات عددب ب قابمةأكت. 5.5

 .الدولة

 للغابات؟ الوراثٌة للموارد ًقوم برنامج بلدكم انشؤت هل 5.6

 .لبلدكمي القطر التقرٌر فى الربٌسٌة ووظابفه هتتركٌب صف، نعم اإلجابة كانت إذا 5.7

، ًالمدن  المجتمع منظمات، والبحثٌة التعلٌمٌة المإسسات ،والخاص العامالقطاع ) المعنٌةتاارك األطراؾ الوطنٌة  كٌؾ. 5.8

 للؽابات ؟ الوراثٌة للموارد قومٌةالبرامج ال وتنفٌذ تخطٌط فى( . الخ، المحلٌة المجتمعات

 هذا صف، نعم اإلجابة كانت إذا لغابات؟ل الوراثٌة الموارد وخطط وبرامج إلستراتٌجٌات اا قانونٌ اا إطار بلدكم انشؤت هل 5.9

 .اإلطار

، المثال سبٌل على) الصلة ذات المجاالت فى قومٌةال البرامج مع بالتعاون لؽاباتفً ا لوراثة ل ًالقومبرنامج ال ٌعمل هل 5.10

 ؟(البٌبةوالتنمٌة و يالحٌو والتنوع، الزراعةالخاصة ببرامج ال

 تدهور، أقوى، أصبح الماضٌة؟ 10 الـ السنوات مدى علىلغابات ل الوراثٌة للموارد ًالقوم جاه دعم البرنامجهل تغٌر إت 5.11

 مستقر؟ مأ ٌتناقص أو ٌتزاٌد البرنامج هل تموٌل ؟كما هو تقرٌباا  مازال

 كان إذا ؟بلدكمفى لؽابات ل الوراثٌة أهداؾ الموارد لتحقٌق الالزم الحالً ًالمال الدعم مستوى فى فجوات أي تحدد   هل 5.12

ٌ  ، كذلك األمر  .الوطنً التقرٌر فى واألولوٌات االحتٌاجات نب

 للموارد الوطنً برنامجها تعزٌزل أو على للحفاظ بلدكم تواجه التى واألولوٌات واإلحتٌاجات الربٌسٌة اتالتحدٌّ  نبٌّ  5.13

 المقبلة؟ 10 الـ السنوات مدى على للغابات الوراثٌة

 

 :ملالع شبكات

 

 .الماضٌة 10 ـال السنوات مدى على للغابات الوراثٌة لمواردل ٌةموالقالعمل  شبكاتبلدكم عززت /أنشؤت هل. 5.14

 .هامن صل علٌهاحالمت والفوابدلها  الربٌسٌة والوظابف عملالشبكات  كل من فى المشاركونمن هم  بٌن. 5.15

 

 : والتدرٌب والبحث التعلٌم

 

 .حكومٌة عامة، خاصة،) بلدكم فى للغابات الوراثٌة الموارد فى تشارك التى األبحاث اتمإسس فباتو بعدد قابمة ضع. 5.16

 .(.لخا

 .للؽابات الوراثٌة بالموارد المتصلة البحثٌة وعاتالمار عددب قابمة ضع. 5.17

 .الدولة فى للغابات الوراثٌة الموارد لألبحاث فً المخصصة لمٌزانٌةل اا تقدٌر أذكر. 5.18

 .للغابات الوراثٌة بالموارد المتصلة( وجدت إن) الختراع براءات عددب قابمة ضع. 5.19

 للغابات؟ الوراثٌة الموارد مجال فى والتدرٌب التعلٌم حالة ىه ما. 5.20

 تهانمٌوتللغابات  الوراثٌة المستدام للموارد ستخداماإل لدعم والتدرٌب لتعلٌمكم الخاصة باوأولوٌات ماحتٌاجاتك هً ما. 5.21

 ؟ ةعلٌها فظاحموال

 العقبات؟ لمواجهة به القٌام ٌمكن يالذ وما وتدرٌب تعلٌممن المطلوب  توفٌرل الربٌسٌة العقبات هً ما .5.22

 للؽابات؟ الوراثٌة لمواردبا ةالخاص والتدرٌب التعلٌم احتٌاجات لمعالجة استراتٌجٌة بلدكم توضع هل. 5.23

 ىف اإلاتراك حول دونت التى العقبات هً ما ،كذلك األمر كان إذا ؟الدولة خارج والتدرٌب لٌملتعل ا  فرص بلدكم ددتح هل. 5.24

 ؟تحددت التى والتدرٌب التعلٌمفرص 

 

 :الوطنً التشرٌع

 

 الماضٌة 10 ـال السنوات مدى على للغابات الوراثٌة المواردب صلة ذاتبوضع تشرٌعات أو أنظمة    بلدكم قامت هل. 5.25

 ؟(اوغٌره ،و الغاباتمرب حقوق ،البذور انتاج ،باتٌةالن الصحة)
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 للغابات الوراثٌة الموارد ة علىفظاحالمب ةصلوالمت الدولة أقرتها التى اإلتفاقٌاتو اإلتفاقاتو المعاهداتب قابمة ضع. 5.26

 .وإدارتها

 ما ،كذلك األمر كان إذا للغابات؟ راثٌةالو المواردب المتعلقة األنظمة و التشرٌعات تطوٌر أمام عقبات أي بلدكم دتحد هل. 5.27

 العقبات؟ لمواجهة كموأولوٌات ماحتٌاجاتك هً

 

 : المعلومات نظم

 

 ةظفاحموال تنمٌتهاوللغابات  الوراثٌة للموارد المستدامستخدام اإل جهود لدعم معلومات إدارة نظم يأ بلدكم توضع هل. 5.28

 ؟علٌها

دة  ًاآللفى الحاسب م الخاص بك قٌوثالت مانظ دخلأ  ل ه. 5.29  البٌانات؟ تبادل لتسهٌل فً صٌػ موح 

 ؟كمواحتٌاجات كمأولوٌات هً ما. 5.30

 لمواردبا ةالخاص كممعلومات إدارة نظم تعزٌز أو لتطوٌر بكم الخاصة الربٌسٌة واألولوٌات واإلحتٌاجات التحدٌات هً ما. 5.31

 للغابات؟ الوراثٌة

 

 : العام الوعً

 

 الوعً ،محدود الوعً ،ل ٌوجد وعً) بلدكم فى للغابات الوراثٌة الموارد وقٌم دوارأ على الوعً ستوىم تصف كٌف .5.32

 ؟(ممتاز الوعً ،مرض

تم التً  منتجاتال صفو ،اصفه ،كذلك األمر كان إذا للغابات؟ الوراثٌة لمواردا عن توعٌة برامج بلدكمت ؤهل انش .5.33

 .علٌها لوحصال

 للغابات؟ الوراثٌة لموارداة بمتعلقال العامة التوعٌة برامج لتطوٌر معوقات يأ بلدكم حددت هل. 5.34

 ؟للمعوقات يللتصد كموأولوٌات ماحتٌاجاتك هً ما ،كذلك األمر كان إذا. 5.35

 

 

 

 

 وبٌان ،دكمبل فى للؽابات الوراثٌة لمواردبخصوص ا ًوالدول اإلقلٌمً للتعاون الحالًالوضع  وصؾ هو القسم هذال الربٌسً الهدؾ

 التالٌة المجاالت وضع ٌجبو .ًعالمأو /و  إقلٌمً – المناسبلتدخل ا مستوى تحدٌد على الدول ٌجب .ٌةالمستقبل واألولوٌات االحتٌاجات

 :يالقطر التقرٌر تطوٌر اإلعتبار عند فى

 المجموعات  على للمحافظة لٌمًاإلق ابهوابكات العمل الدولٌة المتخصصة والتعاون  اإلقلٌمٌة وابه اإلقلٌمٌةالعمل  ابكات

 . ٌةالطبٌع قعاالمو خارجو ضمن

 الدولٌة البرامج. 

 الدولٌة اتٌاإلتفاق. 

  ىالدول التعاون تحسٌن/ لتعزٌز الربٌسٌة االحتٌاجات تقٌٌم 

 

 

 

 

 

 

 : شبكات العمل الدولٌة

 

 عٌةٌضات العمل الخاصة بالدراسات الموشبكا أو، الوراثٌة للغابات للموارد قلٌمٌةإلا وشبه قلٌمٌةإلا ما هى شبكات العمل .6.1

 ؟عنها التى نتجت الفوابد هً وما، الماضٌة 10 الـ السنوات خالل بلدكم ٌهاف شاركت التى للغابات الوراثٌة لمواردل

 بٌانات قدٌمت ضمان محاولة ٌرجى ،هاعند دراست .ىاالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالد لمساعدةالتالٌة  األسبلة ٌتم طرح

 مى للبٌاناتالعال التولٌؾ سهلٌو ،بلدكم ىف األساسٌة سٌساعد هذا على فهم األحوال. عرٌض بخط  ةمبٌنال ألسبلةعن ا ومعلومات

 .جمعها تم التً والمعلومات

 

 ىوالدول ىاإلقلٌم عاونالت لةحا:  ادسالس لفصلا
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 للغابات؟ الوراثٌة لمواردالخاصة با الدولٌة شبكات العمل تعزٌز أو لتطوٌر وأولوٌاتها بلدكم احتٌاجات هً ما .6.2

 

 : دولٌةال البرامج

 

 ولماذا؟ ،بلدكملاكثر  مفٌدةال للغابات الوراثٌة للموارد الدولٌة البرامج هً ما. 6.3

 .البرامج لهذه الربٌسٌة والنتابج الوكاالتب قابمة ضع. 6.4

 الماضٌة؟ 10 ـال السنوات خالل مبلدك فى للؽابات الوراثٌة للموارد ًالدول المالً الدعمهل تؽٌر . 6.5

 :كل منالمتعلق بـالمستقبلً  ًالدول للتعاون بلدكم وأولوٌات احتٌاجات هً ما. 6.6

 الحٌوي التنوع حالة فهم  

 ٌةالطبٌع قعاالمو ضمندارة اإلو ةفظاحمال تعزٌز 

 الطبٌعٌة قعاالمو دارة خارجاإلو ةفظاحمال تعزٌز 

 للغابات الوراثٌة المواردإستخدام  تعزٌز  

 البحوث تعزٌز  

 والتدرٌب التعلٌم تعزٌز  

 التشرٌعات تعزٌز 

  للغابات الوراثٌة المواردب الخاصة المبكر اإلنذار ونظم المعلومات إدارة تعزٌز. 

 العام الوعً زٌادة 

 الدولٌة للبرامج أخرى أولوٌات أٌة 

 

 : الدولٌة اإلتفاقات

  

 علقةمت الماضٌة 10 ـال السنوات مدى علىدولٌة  تجارٌة اتفاقات أو ،اتفاقٌات ،معاهدات ،اتفاقات أي بلدكم وقعت هل. 6.7 

 ؟ ة علٌهافظاحموال تهاوتنمٌ للغابات الوراثٌة للمواردالمستدام ستخدام باإل

 فً للغابات الوراثٌة للموارد المستدام اإلستخدامو ةفظاحمبال ٌتعلق فٌما اإلتفاقات هذه أثر زاجبإٌ صف ،كذلك األمر كان إذا. 6.8

 .بلدكم

 

 

 

 

 

 .هاإستخدام عن الناابة المنافع وتقاسم ونقل للؽابات الوراثٌة الموارد على الحصول حالة وصؾ هو القسم هذال الربٌسً الهدؾ

 :كل منبـ المتعلقو ًعالمأو /و ًوإقلٌم قومً، – المناسبتدخل ال مستوى تحدٌد على الدول ٌجب

  األنظمة 

 اإلتفاقات  

 الجهات المعنٌة األساسٌة 

 

 الربٌسٌة األطراؾ المهتمة. 

 

 

 

 : للغابات الوراثٌة لمواردا على الحصول

 

 بٌانات قدٌمت ضمان محاولة ٌرجى ،هاعند دراست .ىاالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالد لمساعدةالتالٌة  األسبلة ٌتم طرح

 العالمى للبٌانات التولٌؾ سهلٌو ،بلدكم ىف األساسٌة سٌساعد هذا على فهم األحوال. عرٌض بخط  ةمبٌنال ألسبلةعن ا ومعلومات

 .جمعها تم التً والمعلومات

 

 استخدامها عن الناشبة المنافع وتقاسم للغابات الوراثٌة الموارد على الحصول:  السابع لفصلا
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  للغابات الوراثٌة الموارد على بالحصول تتعلق دولٌة اتفاقات أي بلدكم وقعت هل، الماضٌة 10 الـ السنوات مدى على .7.1

 ها؟إستخدام عن الناشبة المنافع وتقاسم ونقل

 .كمبلد تقرٌر فى قابمة بهاضع  ،كذلك األمر كان إذا. 7.2

 لقومٌة أو إتخذت إجراءات أخرىا والسٌاسات لتشرٌعاتا بلدكم أو عدلتطورت هل  ،الماضٌة 10 ـال السنوات مدى على. 7.3

 ؟هاإستخدام عن الناشبة المنافع وتقاسم الدولة ضمن للغابات الوراثٌة الموارد على الحصول فرص توفٌر مجال فى

 الموارد لىع صوللحا تعزٌزأو  على ةظفحاملل  رٌةإدا إجراءات أي بلدكم تخذتهل أ ،الماضٌة 10 ـال السنوات مدى على. 7.4

 ؟(الوراثٌة مادةال لتبادل تفاقاتإ وضع المثال سبٌل على) بلدكم خارج التى تقع للؽابات الوراثٌة

 .تتخذتى أال اإلجراءات صؾ ،كذلك األمر كان إذا. 7.5

 .الوراثٌة المادة لىالحصول ع وأؼراض المناؤ دولو ،أمكن إذا علٌها، صولحات الرم عدد بٌن. 7.6

 10 ـال السنوات مدى على صعوبة أكثر صبحأ أو ،تحسن أو ،كما هو تقرٌباا  للغابات الوراثٌة الموارد على الحصول ظل هل. 7.7

 الماضٌة؟

 على الحصول فرص تعزٌز أو علىالمحافظة  فى صعوبات أي ،الماضٌة 10 ـال السنوات مدى على بلدكم تهل واجه. 7.8

 تنمٌة أهداؾ لدعم كاؾ للؽابات الوراثٌة المواردهذه  على الحصول له ؟حدودها خارج الواقعة للؽابات راثٌةالو الموارد

 الوضع؟ لتحسٌن به القٌام ٌجبالذى  ما ،كذلك ٌكن لم إذا لؽابات؟ا

ٌ   ،كذلك األمر كان إذا للؽابات؟ الوراثٌة الموارد من معٌنة أنواع على باؤن الحصول ا  قٌود بلدكم تضع هل. 7.9  القٌود نب

 .هاوأسباب

 

 : للغابات الوراثٌة الموارد إستخدام  عن الناشبة المنافع تقاسم

 

 (؟أمكن إذا وكمٌة وصفٌة معلومات) بلدكم فى للغابات الوراثٌة الموارد إستخدام  عن الناشبة المنافع هً ما. 7.10

 ؟بلدكم فى للغابات ٌةالوراث الموارد إستخدام  عن الناشبة المنافع من ٌتقاسم. 7.11

 .اصفه ،كذلك األمر كان إذا للغابات؟ الوراثٌة المواردإستخدام  عن الناشبة المنافع تقاسمل آلٌات بلدكم تأنشؤ هل. 7.12

 الوراثٌة الموارد إستخدام  عن الناابة للمنافع والمنصؾ العادل التقاسم تعزٌز أو تحقٌقب الخاصة العقبات بلدكم حددت هل .7.13

 ابات؟للؽ

 .علٌها التؽلب طرقو العقبات صؾ ،كذلك األمر كان إذا. 7.14

 وتقاسم للغابات الوراثٌة الموارد على الحصول فرص تعزٌز أو علىالمحافظة  أهمٌة بلدكمل القطري التقرٌر فى نبٌّ . 7.15

 .هاوتقاسمعلٌها  الحصول على للمحافظة استراتٌجٌة أخرى اتجاهات يأ نبٌّ و المنافع

 

 

 

 

 

 والحد من  ،الؽذابً األمن تحقٌق فى الوراثٌة للؽابات الموارد مساهمات وأولوٌات حتٌاجاتإو حالة القطرى التقرٌر ٌبٌن أن ٌجب

 عن معلوماتال وضع ٌجبو. ًعالمأو /و ًإقلٌم، قومً – المناسب تدخلال مستوى تحدٌد على الدول ٌجب. المستدامة والتنمٌة الفقر

 :فً كل من  للؽابات الوراثٌة الموارد مساهمةوالمتعلقة ب يالقطر التقرٌر وضع عتبار عنداإل ًف التالٌة المجاالت

 والزراعة استدامة الؽابات. 

 الفقرالحد من و الؽذابً األمن. 

 المستدامة التنمٌة. 

 

 

 

 

 

 

  المستدامة والتنمٌةوالحد من الفقر   ىالغذاب األمن تحقٌق فً للغابات الوراثٌة الموارد مساهمة:  الثامن الفصل

 بٌانات قدٌمت ضمان محاولة ٌرجى ،هاعند دراست .ىاالستهالل هاقسم على دراسة محتوى ولالد لمساعدةالتالٌة  األسبلة ٌتم طرح

 العالمى للبٌانات التولٌؾ سهلٌو ،بلدكم ىف األساسٌة والسٌساعد هذا على فهم األح. عرٌض بخط  ةمبٌنال ألسبلةعن ا ومعلومات

 .جمعها تم التً والمعلومات
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 الوراثٌة لمواردا تغٌرها من مساهماو والبٌبٌة اإلجتماعٌةو اإلقتصادٌة لمساهماتامفهوم  لتحسٌن  أولوٌاتكم هً ما. 8.1

 ؟والزراعة والغابات لغذاءلتنمٌة ا بالنسبة للغابات

 ؟بلدكم فى لأللفٌة اإلنمابٌة األهداف تحقٌق فى للغابات الوراثٌة الموارد إدارة مساهمات هً ما. 8.2
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 :2 ملحق

 

 

 

 محددةال معلوماتال لتقدٌم مقترح نموذج

 

الموارد  لحالة يالقطر لتقرٌرل ةمختلفال فصولال فى إدراجها ٌمكن التى محددةال معلوماتلل مقترحا   نموذجا   الوثٌقة هذه تقدم

 .العالم للؽابات فى الوراثٌة

 

 يفٌذتن موجز: األول القسم

 

 الغابات وقطاع لدولةعن ا مقدمة:  الثانً القسم

 

 من تحصل علٌهاسالم المعلومات من خالل والزراعة األؼذٌة منظمة األولٌٌن بواسطة المعلومات عن السإالٌن إستكمال سٌتم

 .(FRA) الحرجٌة لمواردل العالمى تقٌٌمال

 

 ؟لشجرٌةا الموارد إدارة ونظم للغابات الربٌسٌة الخصابص هً ما .1

 
 (FRA) ومساحة الغابات خصابص. 1 جدول 

 (هكتار) المساحة للغابات الربٌسٌة الخصابص

  أولٌة غابات

  طبٌعٌا غابات متجددة

 مزروعة غابات

 التحرٌج إعادة      

 تشجٌرال      

 

 

 الـفى اإلبالغ عنها  ٌطلب لم معلومات) أو الزراعة الحرجٌة والؽابات مندمجات الزراعة نظمب المؽطاة للمساحة تقدٌر عطاءإ ءالرجا

FRA ) 

 

 ؟بلدكم فى الغابات ملكٌة ًه ما .2

 
 (FRA) ومساحة الغابات ملكٌة. 2 جدول

 (هكتار) المساحة الغابات ملكٌة

  عامة

  خاصة

  آخرى

 

 الدافعة اقواه هً ما الماضٌة؟ 10 الـ السنوات مدى على وإدارتها الغابات ة علىفظاحالم مجال فىلوحظت التً  اإلتجاهات هً ما.  3 

 الربٌسٌة؟

 بلدكم؟ فى الغابات لمنتجات الحالٌة اإلحتٌاجات تلبٌة فى الغابات تلعبها موارد التى هً األدوار ما. 4

 

 

 

 



24 
 

 يالقطر لتقرٌرمن ا ًالربٌس الجزء:  الثالث القسم

 

 

 

 

 

 ًربٌس نوع كل مع المرتبطة العلمٌة، األسماء خدام إستب الربٌسٌة، الحرجٌة ؤنواع األاجارب قابمة وضع ٌرجى  3 جدولال فً

 عدد ٌختلؾ سوؾ. وواسعة االنتاار نسبٌا   اابعة أي الؽابات، أنواع تمٌز التى األنواع هً الربٌسٌة األنواع. بلدكم فى المحددة الؽابات من

 .األنواع علتنو   تبعا   الؽابات من نوع كلبالقابمة ل المذكورة األنواع

 
 أنواعتصنٌف ) أدناه القابمة من أو بلدك فى المستخدمة الفبات من الغابات أنواع استخالص ٌمكن. األساسٌةاألشجار  وأنواع الغابات ألنواع الربٌسٌة باتالف. 3 جدول

 (. 2000FRAالـ   فى المستخدم البٌبٌة اطقوالمن الغابات

المغطاة ) ساحةمال  الربٌسٌةالغابات  أنواع

 (نوع الغابةب

  نوع بكل الربٌسٌة األنواع

 وجدت إذا األخرى األنواع األشجار

    

    

    

    

 

 للغابات  الوراثٌة لمواردل ًلحالا عوضال:  األول الفصل
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 2000 العالمً الحرجٌة الموارد تقٌٌم فى المستخدم البٌبٌة اطقوالمن الغابات أنواعتصنٌف 

 بٌة العالمٌةالمناطق البٌ -ًالثانالمستوى  المنطقة البٌبٌة، المجال البٌبى -المنطقة البٌبٌة،المستوى األول

  
 المناخٌة لـ مجموعاتال تعادل) معاٌٌرال اإلسم

Köppeng -Trewartha) 

 النباتً الغطاء ٌعكس) سمال

المناطقى
أ
 (السابد 

 المناخٌة لـ األنواع تقرٌبا عادلت) المعاٌٌر الرمز

Köppen- Trewartha مع شتراكإلبا 

 جبلٌة واحدة ومنطقة ، النباتً مالمح الغطاء

 (بٌبى كل مجالب

  

مدارٌة 

 (ستوابٌةإ)

درجة الحرارة : كل الشهور بدون صقٌع

 م ˚18فى المناطق الساحلٌة فوق 

شهور جافة 3 -صفر: مبتلة TAr .ةٌالغابة المدارٌة المطر
ب
 خالل الشتاء 

الرطبة المدارٌة الغابة 

 متساقطة األوراق

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

 شهور جافة خالل الشتاء 8-5: مبتلة/جافة TAwb ةلمدارٌة الجافالغابة ا

 البخر أكثر من الترسٌب: نصف قاحلة TBSh أراضى الشجٌرات المدارٌة

 كل الشهور جافة: قاحلة TBWh الصحارى المدارٌة

 إختالفات) اا متر ارتفاع 1000تقرٌبا أقل من  TM النظم الجبلٌة المدارٌة

 (.محلٌة

 ارٌةمد شبه

 (استوابٌة شبه)

ثمانٌة شهور  م˚10درجة الحرارة فوق 

 أو أكثر

 ل ٌوجد فصل جاف: رطبة SCf مدارٌةشبه غابة رطبة 

 

 أمطار فى الشتاء، صٌف جاف: جافة موسمٌاا  SCs مدارٌة  شبهجافة غابة 

 ر من الترسٌبثبخر أكتال: نصف قاحلة SBSh مدارٌة منحدرات شبه

 جافة كل الشهور: قاحلة SBWh ٌةمدار شبهصحارى 

 متر إرتفاعاا 1000-800تقرٌباا أقل من  SM مدارٌة شبهنظم جبلٌة 

ثمانٌة  -أربعة م˚10درجة حرارة فوق  معتدلة

 شهور

شهر فوق الصفر  أبرد درجة حرارة :مناخ محٌطى TeDo غابة محٌطٌة معتدلة

 المبوى

رارة أبرد شهر تحت الصفر درجة ح: مناخ قارى TeDc غابة قارٌة معتدلة

 المبوى

 .ر من الترسٌبثبخر أكتال: ةلنصف قاح TeBSk معتدلة منحدرات

 كل الشهور جافة: ةلقاح TeBWk صحارى معتدلة

 متر إرتفاعا 800تقرٌبا أقل من  TM نظم جبلٌة معتدلة

 تسود غابة مخروطٌة كثٌفة: الغطاء النباتى مالمح Ba غابة شمالٌة مخروطٌة شهور 3 تىم ح˚10درجة الحرارة فوق  شمالٌة

أراضى حرجٌة تسود : مالمح الغطاء النباتى Bb أراضى تندرا حرجٌة

 وغابات متفرقة 

 متر ارتفاعا 600تقرٌبا أقل من  BM نظم جبلٌة شمالٌة

 المجال البٌبىنفس مستوى  P قطبٌة م˚10كل الشهور درجة الحرارة تحت  مدارٌة

 

 .تجاه من الامال إلى الجنوبإلاو، ٌةالمناخأي ٌنتج من االختالؾ فى األحوال البٌبٌة، : باتً المناطقًالنالؽطاء  - أ

مساوٌا  أو أقل من ضعؾ متوسط درجة  اتالترسٌب معبرا  عنه بالمللٌمترإجمالً فٌه ٌعرؾ الاهر الجاؾ بؤنه الاهر الذى ٌكون  - ب

 .بالدرجات المبوٌةمعبرا  عنها  ةحرارال
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 والخٌزران النخٌل المثال سبٌل على) األولوٌة ذاتاألخرى  الخشبٌة النباتات من وغٌرها أشجار الغاباتؤنواع قابمة ب ضع .1.1

 (4جدول ( )، مهددة، الخاإلقتصادٌةاألهمٌة : مثال) األولوٌة وسبب ،بلدكم فى( والراتان

 
 (ًالعلمالسم )ولوٌة ألااألنواع . 4جدول 

 ألولوٌةسبب ا ولوٌة ألااألنواع 

 (E)دخٌلة  أو (N)محلٌة   (O)أو غٌرها (T)أشجار ًالعلمالسم 

    

    

    

 (إلزالتها أولوٌة) والثقافٌة، مهددة، ؼازٌةأ اإلجتماعٌةو اإلقتصادٌةاألهمٌة : أمثلة ألسباب األولوٌة

 

 (5جدول )بلدكم؟  ًف يالبشرستخدام أجل اإل تدار بفاعلٌة من ًالتالربٌسٌة ار والنباتات الحرجٌة األخرى جأنواع األش ًهما   .1.2

 
 (المذكورة أدناهرموز ال إستخدام ب) دخٌالا أو  ٌاا إذا كان محلما ى بٌان جبالنسبة لكل نوع ٌر كم؛دبلاألنواع الحرجٌة المستخدمة حالٌاا فى : 5جدول 

 (N) ًمحل (ًالعلمالسم ) النوع

 (E)دخٌل او 

الحالٌة  اتستخداماإل

 (رمز)

مثل غابات )ت مدارة، نوع نظام الدارة إذا كان

 (مندمجات الزراعة والغابات ،طبٌعٌة، مزارع

كانت المساحة المدارة إذا 

 (هكتار)معروفة 

     

     

 :الحالى ستخدام اإل

 (الخ –ة أدوٌ -علؾ -ؼذاء)منتجات حرجٌة ؼٌر خابٌة  4منتجات األخااب الصلبة                                           1

 مندمجات الزراعة والؽاباتنظم تستخدم فى  5لب الورق والورق                                                  2

 __________________ (التحدٌد ءالرجا)أخرى  6(                                                    الوقود)الطاقة  3

 

   دكمبلاألخرى التى تدار بفاعلٌة أو مخصصة للخدمات البٌبٌة فى الحرجٌة النباتات  وأالربٌسٌة  باتغاأنواع أشجار ال ًهما   3.1

 ؟(6 جدول)

 ٌاا إذا ما كان محل( ×)لكل نوع ٌرجى بٌان  بالنسبة .التى توفر خدمات بٌبٌة او قٌم إجتماعٌة حرجٌة األخرىاألشجار الربٌسٌة وغٌرها من األنواع الأنواع (: 6)جدول

 .دخٌالا  أو

 (رمز) اإلجتماعٌةالخدمة البٌبٌة أو القٌمة  (E)دخٌل أو  (N) ًمحل (ًالعلمالسم )النوع 

   

   

 :تشمل الخدمات والقٌم

 القٌم الجمالٌة 5   عات المٌاه               جم  المحافظة على التربة والمٌاه بما فى ذلك إدارة م   1

 القٌم الدٌنٌة 6                                                   خصوبة التربة                     2

 ______________ (ٌرجى التحدٌد)أخرى  7                                                      يالحٌوالتنوع  ة علىفظاحالم 3

 القٌم الثقافٌة  4

 

 .دكمبلفى ( ًالعلمالسم ) المتوطنةة األخرى ٌحرجواألنواع الالغابات قابمة بؤنواع أشجار  ضع  .4.1

( الموثقة المجموعات المهددة ذلكفً بما ) بلدكمفى ؤنها مهددة ب ةحددالمقابمة بؤنواع األشجار واألنواع الحرجٌة األخرى  ضع .5.1

 (.33صفحة  7جدول )

 ؟كمبلدهل هناك تقٌٌم منتظم لألنواع المهددة فى   .6.1

 

 .معلومات كافٌة لتحدٌد إذا ما كانت مهددة أم لعنها وجد ٌل  ًالتشجار قابمة بؤنواع األ ضع  .7.1
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 ؟الحرجٌةاألصناف إكثار إلتوثٌق مواد بلدكم نظام هل ٌوجد فى   .8.1

 

بما )وإستخدامها ( مناطق المصادر -مصادر البذور) ،(ودخٌلةمحلٌة )الحرجٌة إكثار األصناف مواد تحدٌد ل ًالحالما هو الوضع    .9.1

 (ب8أو /أ و8ٌرجى ملا جدول )بذور األنواع الربٌسٌة المستخدمة  كمٌة بٌنإذا كان ممكنا ) ؟فى الدولة( الخضرىكثار إلافى ذلك مواد 
 

 :لدولةاٌفاألخرى الربٌسٌة شجار الغابات واألنواع الخشبٌة أل ًالحرجلتحدٌد مواد اإلكثار  ًالحالمن البذور والوضع المنتجة الكمٌة السنوٌة : أ8جدول 

الكمٌة الكلٌة من  النوع

البذور المستخدمة 

 (كجم)

كمٌة البذور من المصادر 

/ بذورالمصادر )الموثقة 

 (محددةالمناطق ال بذور 

البذور من المصادر  كمٌة

مصادر  التجارب )المختبرة 

 (التى أنشبت وتم تقٌٌمها

من )الكمٌة المحسنة وراثٌاا 

 دخٌلأو  (N) ًمحل ًالعلمالسم  (بساتٌن البذور

(E) 

      

      

 
 ًفواألنواع الخشبٌة األخرى الربٌسٌة مادة اإلكثار المستخدمة ألشجار الغابات  تعرٌفالمزروعة وحالة ( خضرىالكثار اإلأو مواد )ب العدد السنوى للشتالت 8جدول 

 الدولة

كمٌة  الشتالت إجمالى  النوع

  ةالمزروع

كمٌة الشتالت من 

وثقة المصادر الم

مصادر تجارب ال)

مناطق الوبذور 

 (محددةال

كمٌة الشتالت من 

المصادر المختبرة 

تم تجارب مصادر )

 (ومقٌّمة إنشاإها

كمٌة مواد الكثار 

 المستخدمة يالخضر

كمٌة الشتالت 

أو  (N)محلى ًالعلمالسم  المحسنة وراثٌاا 

 (E)دخٌل

       

       

 

 

 (9جدول ) األخرى فى الدولة؟ الخشبٌةواألنواع الربٌسٌة الغابات ألشجار  ًالوراثلتوصٌف ل ًالحالما هو الوضع   .1.10

 
 6، 5فى الجدولٌن  ةإبدأ باألنواع المذكور. ٌنطبق علٌهابها وتحقق من كل عمود  ًالوراثالتى تم تقٌٌم التنوع  غاباتار الجقابمة بؤنواع أشضع : 9جدول 

 ًالجزٌبالتوصٌف  قٌمت ًالتٌف و النتاج لتك اصفات الصفات الظاهرٌة النوع

 (E)دخٌل  أو  (N)ًمحل ًالعلمالسم 

     

     

 

 

تحدٌد  ىرجٌإذا كانت اإلجابة نعم، . للغاباتً القوم اإلحصاءهل تجمع بلدكم معلومات عن الموارد الوراثٌة للغابات كجزء من  .11.1

 .أى نوع من المعلومات

 

ع انوأل( الطبٌعٌة قعاأو خارج المو/و ضمنذلك  ًفبما ) الوراثٌة ة على المواردفظاحمبرامج لل/اتٌراتٌجاست بلدكمهل وضعت  .12.1

 نواع؟األ ي منأ ،إذا كانت اإلجابة نعم .أو النباتات الخشبٌة األخرى غاباتأشجار المن  ةعٌنم

 



 ٌةالوراث ة على المواردفظاحمال ناحٌةددة فى كل أو جزء من نطاقها من الحرجٌة األخرى التى تعتبر مه الخشبٌةنواع األو ألشجارابقابمة  ضع: 7جدول
ً الطبٌعلتوزٌع امساحة *  (ًالعلمالسم )  النوع  

إذا  ،ببلدكم ( هكتار)نوع لل

 كان معروفاا 

متوسط عدد األشجار 

 إذا كان معروفاا  ،بالهكتار

 ًالطبٌعنسبة التوزٌع **

 )%(فى بلدكم  نوعلل

 : التوزٌع فى الدولة

، (W)على نطاق واسع 

 (L) ًمحلأو  ،(R)نادر 

نوع التهدٌد 

 (رمز)

 ***فبة التهدٌد

 منخفضة متوسطة عالٌة

         

         

         

 :نوع التهدٌد

 التربة والمٌاهتحمض  9                                                                                         ًالحرجخفض وتدهور الؽطاء  1

 ةثاالنبعاثات الملو 10                                                                            ًالحرجخفض وتدهور تنوع النظام البٌبى  2

 اآلفات واألمراض 11                              مستدام                                                                      الالقطع ؼٌر   3

 حرابق الؽابات 12تكثٌؾ اإلدارة                                                                                                             4

 الجفاؾ والتصحر   13                                                  األرض                                        إستخدام التنافس على  5

 البحر سطح إرتفاع مستوى 14                                                                                                                 حضر الت 6

    __________________( ٌرجى التحدٌد)أخرى  15                                                                                    تجزبة الموابل                        7

 ةبلألنواع الؽرٌ العاوابً اإلدخال  8

 

 

 .بالهكتارحدود بلدكم  نضمالذى ٌوجد لنوع لالطبٌعً النطاق لتقدٌر مساحة  ،تتواجد إذا ،أرجع إلى خرابط نطاق األنواع* 

وزع طبٌعٌا  تٌالذي للنوع الطبٌعً النطاق . بلدكم ضمن ٪100 تكوناألنواع المتوطنة . حدود بلدكم، على سبٌل المثال ضمنالنسبة هً ما . للنوعالطبٌعً المدى الكامل للنطاق  بدراسة** 

 .٪ 50على مساحات متساوٌة من بلدكم والبلد المجاور هو 

 ضمنمن نطاقه  ٪50النوع مهدد فى أقل : ، منخفضالدولة ضمنعلى األقل من نطاقه  ٪50 مهدد فى النوع : متوسطالدولة،  ضمن هنطاق فى كلمهدد النوع  -عالٌة: هدٌدفبات الت*** 

                 .الدولة

 



 

المناطق المحمٌة التى أنابت استبعاد  دون  ٌةثالورا ة على المواردفظاحماٌر هنا إلى النو .أؼراض عدةقع االمو ضمن ةفظاحمللٌكون  قد 

 أٌضا  حماٌة للموارد الوراثٌةتوفر التى وألؼراض أخرى 

 

ألشجار الغابات وأنواع النباتات الخشبٌة األخرى فى  ٌةالوراث ة على المواردفظاحمتحلٌل فى كل أو جزء من بلدكم لتقٌٌم ال تمهل  .2.1

حجم مجموعات قابلة : على سبٌل المثال)إذا كان الجواب نعم، كٌف؟  ؟(.المحمٌات البٌبٌة الخ، ٌةموقالمتنزهات ال)ناطق المحمٌة الم

 (؟مساحات فى المناطق الوراثٌة البٌبٌة المختلفة من الدولةتخصٌص ،  المجموعات بٌنالتواصل ما ،  للحٌاة

 

نسبة األشجار  ًه؟ ما هاموقع علٌها ضمن فظاحمما هى النسبة من كل األشجار المحلٌة واألنواع الحرجٌة الخشبٌة األخرى ال. 2.2

 ؟ةفظاحمبرامج التشملها  ىالتواألنواع الخشبٌة األخرى المهددة 

 

ستكمال إإذا كان األمر كذلك ٌرجى . فى بلدكم الطبٌعٌة هامواقع ضمناد الوراثٌة للغابات رالمو ة علىفظاحلمهل هناك برنامج ل. 2.3

 (10جدول )

 
 ٌةالطبٌع قعاالمو ضمن محافظةبرامج ال/ وحداتدفة التى تتضمنها هالمست األنواع الحرجٌة 10 جدول

 المساحة ًإجمال  علٌها فظاعدد المجموعات أو المواقع المح ةفظاحمالهدف من إنشاء وحدة ال (ًالعلمالسم )النوع 

    

    

 

على سبٌل )فى الدولة؟  طبٌعٌةمواقع الال ضمن ٌةالوراث ة على المواردفظاحمما هى العقبات الربٌسٌة لتحسٌن برامج ال .2.4

 ،نقص الموارد الحكومٌة ،المتاحة ًاألراض إستخدام، التنافس على عدم كفاٌة المعرفة/عام، نقص المعلوماتإهتمام عدم وجود : المثال

 .(ة و ٌستخدمون الموارد بشكل غٌر مستدامفظاحممناطق ال ضمنراد ٌعٌشون أف

 

 ؟(.بناء القدرات الخالبحوث، )الطبٌعٌة قع افى المو ةفظاحمبالنسبة ألعمال القبل أولوٌات بلدكم فى المست ًهما  .2.5

 

 .بلدكم ًف ٌةالطبٌعقع االموضمن  ةفظاحماألخرى المتصلة بالالمعلومات  إدراج ءالرجا .2.6

 

مزارع ة ضمن الفظاحمالل الموقع تعنى حو. فى بلدكم( حول الموقع)المزارع  المحافظ علٌها  ضمنقابمة باألنواع  وضعٌرجى   2.7

   .ٌدة فى نظم مندمجات الزراعة والغاباتفألشجار م

 

 

 المواقع الطبٌعٌة ضمن ٌةالوراث ة على المواردفظاحمحالة ال:  ًالثان الفصل



 

 

ٌرجى تقدٌم . فى بلدكم الطبٌعٌة قعاخارج المو ةفظاحمالبرامج / وحداتالتى تشملها المستهدفة ألنواع الحرجٌة باقابمة  ضع 3.1

 11ستكمال جدول بإ وذلكالوراثٌة اد والمبنوك  الموجودة ضمنمعلومات عن األنواع والمواد 

 الطبٌعٌة قعاخارج المو ةفظاحمال 11جدول 

 الوراثٌة ادوك الموبن الحقلٌة مجموعاتال النوع

السم 

 ًالعلم

        ًمحل

(N) دخٌلأو 

(E) 

 نسلالمصادر أو الوأ المجموعات

حدابق الشجار أو وأختبارات أو اإل

 ةفظاحممواقع ال

فى ذلك بما )فى المختبر  بنوك الصول الخضرٌة

 (بالتبرٌد محافظةال

 بنوك البذور

مرات عدد  عدد المواقع  

 الحصول علٌها

عدد 

 البنوك

عدد الصول 

 الخضرٌة

عدد مرات  عدد البنوك

الحصول 

 علٌها

عدد 

 البنوك

عدد مرات 

 الحصول علٌها

          

          

          

 

ختبارات اإلالتحتٌة،  ىالبننقص الموارد أو : أمثلة) فى الدولة؟ ٌةقع الطبٌعالموخارج ا ةفظاحمما هى العقبات الربٌسٌة لتحسٌن ال 3. 2

 .(أنواع كثٌرة جداا ذات بذور مقاومة ،حقلٌة غٌر محمٌة ول تعتبر مهمةال

 

  .(بناء القدرات ،البحوث) ؟فى بلدكمفى المستقبل  ٌةقع الطبٌعاالموخارج  ةفظاحمأولوٌات أعمال ال ًهما  3.3

 

 .فى بلدكم الطبٌعٌة المواقعخارج  محافظةالمعلومات األخرى المتعلقة بال إدراجٌرجى   3. 4

 

 

 

 (12جدول )؟ تنقل دولٌاا  ًالتنوٌة من البذور الكمٌة الس ًهما  .4.1

 (الخمس الماضٌةالسنوات متوسط )اثر الخضرى التى تنقل دولٌاا كل عام التكأعضاء البذور و .12جدول

 غرضال عدد الشتالت عدد أعضاء التكاثر الخضرى (كجم)كمٌة البذور   النوع

 السم 

 ًالعلم

أو (N)   ًمحل

 (E) دخٌل

  تصدٌرال ستٌرادال تصدٌرال ستٌرادال تصدٌرال ستٌرادال

         

         

 

 (.13جدول ) .قابمة باألنواع التى تخضع حالٌاا لبرامج تحسٌن األشجار ضع  .4. 2

 

 (13جدول ) (.، غٌرهاخشبٌةالالورق، حطب الوقود، المنتجات الحرجٌة غٌر  لبالخشب، )للتحسٌن  ًلربٌساد الهدف حدّ  .4.3

 

 .التى تنطبق كل األهداف إختٌار ىرجٌ. برامج تحسٌن الغابات .13 جدول

 هدف برنامج التحسٌن النوع

 ىأخر **MP* NWFP الطاقة الورقلب  الخشب (E) دخٌلأو  (N) ًمحل ًالعلم السم 

        

        

 الطبٌعٌةقع اخارج المو ٌةالوراث ة على المواردفظاحمحالة ال:  الثالث الفصل

 

 دارة المستدامة للموارد الوراثٌة للغاباتإلحالة الستخدام وا:  الرابع الفصل
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MP* :اتستخدامبرنامج تحسٌن األاجار متعددة اإل 

: NWFP** خابٌةالحرجٌة ؼٌر ال المنتجات 

 

  (14 جدول) .ختبارات الوراثٌةإلإذا أمكن، وعدد األشجار الفابقة وا 4.2قدم بٌانات عن كل نوع مذكور فى السإال   .4.4

 تجارب تحسٌن األشجار .14جدول 

 النسل الناتجاختبار وتنمٌة  يالخضرتجارب التكاثر  تجارب المصادر ابقةأشجار ف النوع

 ًمحل ًالعلم السم 

(N) 

أو 

 دخٌل

(E) 

عدد  العدد

 التجارب

عدد 

 المصادر

عدد 

 التجارب

عدد  عدد العابالت

 الختبارات

عدد المصادر 

الخضرٌة 

 المختبرة

عدد 

المصادر 

الخضرٌة 

 المختارة

عدد 

المصادر 

الخضرٌة 

 خدمةالمست

           

           

           

 .بذورالبساتٌن من أول جٌل فقط أناا وة تٌافى بدالبرنامج  اجار الفابقة إذا كانقابمة بعدد األ ضع* 

 بساتٌن البذور: 15جدول 

 بساتٌن البذور (ًالعلم السم )النوع 

 المساحة **الجٌل العدد

    

    

    

 .طبٌعٌة واقع بذورم تإلنتاج البذور ولٌسبصفة محددة ارع تزرع  وتدار بساتٌن البذور هى مز*

 .ٌاٌر الجٌل إلى دورة التربٌة األولى أو الثانٌة أو الثالثة الخ**

 المعلومات التى ٌتم جمعها وتخزٌنها؟ ًهبرامج تربٌة األشجار؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ما  ننظم معلومات ع يأهل أنشبت  .4.5

أو مواد اإلكثار /نة وحبوب اللقاح والنسٌج النسٌلى ومن البذور المحسّ  تتوفر منها كمٌاتالتى ٌمكن أن  نواعمة باألقابضع  .4.6

 (16جدول ) عند الطلب األخرى

 نوع مادة اإلكثار المتوفرة: 16جدول 

 متاح للطلبات الدولٌة متاح للطلبات القومٌة فقط نوع المادة (ًالعلم السم )النوع 

 بحث يتجار بحث يتجار

      

      

 

 

 

 البرامج القطرٌة

إذا ؟ للغابات الموارد الوراثٌة للغاباتالقومً إذا كانت اإلجابة نعم، هل ٌتضمن البرنامج  ؟للغاباتقومً هل ٌوجد فى بلدكم برنامج  .5.1

 ؟(إجراءات محددة/ شروط عامة)كر فى البرنامج ذ  ت  كانت اإلجابة نعم، كٌف 

 

 حالة البرامج القطرٌة والبحوث والتعلٌم والتدرٌب والتشرٌع:  الخامس الفصل
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واإلدارة المستدامة  محافظةالتى تشارك بنشاط فى ال( . ، جامعات، قطاع خاص، الخٌةحكوم)ابمة وحدد نوع المإسسات قضع  .5.2

 (17جدول )تصال إلٌرجى تقدٌم معلومات ا .للموارد الوراثٌة للغابات

 
   هاإستخداموالموارد الوراثٌة للغابات على   محافظةبال محافظةالمعنٌة سسات إالم: 17جدول 

 معلومات التصال مجاالبرأو نشطة األ نوع المإسسة اسم المإسسة

    

    

    

 

 للموارد الوراثٌة للغابات؟ ًقومبرنامج  تشمل مختلف المإسسات أو قومًهل أنشؤت بلدكم آلٌة تنسٌق  .5.3

 

 .الربٌسٌة وظابفهاها وتإذا كانت اإلجابة نعم، صف تركٌب .5.4

 

لت كما مازاأصبحت أقوى، تدهورت، ) ؟فى دعم الموارد الوارثٌة للغابات على مدى السنوات العشر الماضٌة اإلتجاهاتهل تغٌرت  .5.5

 ؟ثابت أمٌتزاٌد أو ٌتناقص تموٌل البرنامج ؟ هل (ى تقرٌباا ه

 

 البحوث والتعلٌم والتدرٌب

 

النسبة من مٌزانٌة الغابات التى تذهب إلى  ًهما . فى الدولة لمٌزانٌة المخصصة لبحوث الموارد الوراثٌة للغاباتل اا ضع تقدٌر .5.6

 ؟الوراثٌة للغابات الموارد 

 

 الماجستٌر؟ الدكتوراه؟ ؟على مستوى البكالورٌوس ؟فى بلدكم فعلٌاا المقررات والجامعات تغطى الموارد الوراثٌة للغابات  يأفى  .5.7

 

 ؟للغاباتالمستدام للموارد الوراثٌة ستخدام واإل محافظةدعم الحتٌاجات بلدكم وأولوٌات البحوث والتعلٌم والتدرٌب لإما هى  .5.8

 

 :ةالتشرٌعات القومٌ

 

الصحة النباتٌة، إنتاج البذور، حقوق )توجد فى بلدكم؟ للغابات التً التشرٌعات أو اللوابح ذات الصلة بالموارد الوراثٌة هً ما  .5.9

  .(المجتمع، التشرٌعات المتعلقة بالبراءات وغٌرها

 

 .صف اإلطار، نعم؟ إذا كانت اإلجابة الموارد الوراثٌة الحرجٌة وخطط وبرامج إلستراتٌجات  ٌاا قانون اا هل أنشؤت بلدكم إطار .5.10

 

 (18جدول ) ؟للغاباتتم تحدٌدها فى بلدكم لتطوٌر أو تعزٌز تشرٌعات الموارد الوراثٌة التً اإلحتٌاجات ماهً  .5.11

 
 للغاباتشرٌعات الموارد الوارثٌة اإلحتٌاجات لتطوٌر ت .18جدول 

 مستوى األولوٌة اإلحتٌاجات

 ٌةعال ةمتوسط ةمنخفض ةغٌر مطبق

     للغاباتتحسٌن تشرٌعات الموارد الوراثٌة 

     تحسٌن متطلبات اإلبالغ

     النظر فى عقوبات عدم اإلمتثال

     لموارد الوراثٌة للغاباتا تستهدف أنظمةإنشاء 

     للغاباتة تشرٌعات الموارد الوراثٌة تحسٌن فعالٌ

     للغاباتلموارد الوراثٌة با المختصة تعزٌز التعاون بٌن السلطات الوطنٌة

     تهاوإدار للغاباتالموارد الوراثٌة على  محافظةلل دابمة  قومٌةإنشاء هٌبة  

     (ٌرجى التحدٌد)أخرى 
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 العام ًالوع

 

 بلدكم؟للغابات فً ٌة لمزٌد من الوضوح بخصوص الموارد الوراثٌة المبادرات الضرورهً ما  .5.12

 

 .منتجات تم الحصول علٌهاوأي ؟ إذا كان األمر كذلك، صفه للغاباتلموارد الوارثٌة خاص بابرنامج توعٌة أي هل أنشؤت بلدكم  .5.13

 

 (19جدول )؟ للغاباتٌة بقضاٌا الموارد الوراثالوعً إحتٌاجات وأولوٌات بلدكم لرفع مستوى هً ما  .5.14

 
 الوعىمستوى إحتٌاجات رفع : 19جدول 

 مستوى األولوٌة الحتٌاجات

 عالٌة متوسطة منخفضة غٌر مطبقة

     غاباتلموارد الوراثٌة الا تستهدفمعلومات عداد إ

      للغاباتلموارد الوراثٌة استهدف تستراتٌجٌة إعداد إ

     للغاباتالموارد الوراثٌة ب الخاصة معلوماتالن الحصول على ٌحست

     للغاباتز التدرٌب والتعلٌم الخاص بالموارد الوراثٌة ٌعزت

     للغاباتم منافع وقٌم الموارد الوراثٌة وفهمن ٌحست

     (حدد)أخرى 

 

 

 

 اإلتفاقات الدولٌة

 

الموارد  وتنمٌة المتعلقة باإلستخدام المستدامتفاقٌات التجارة إو اإلتفاقٌاتالدولٌة والمعاهدات و الخاصة باإلتفاقاتٌمكن استرجاع المعلومات 

 .مصادر الرسمٌةالمن  ،بلدكمعلٌها وقعت  ًالتو للؽابات والمحافظة علٌهاالوراثٌة 

 

ات على الموارد الوراثٌة للغاب محافظةمعاهدات وإتفاقات وإتفاقٌات دولٌة وقعت علٌها بلدكم فٌما ٌتعلق بال يأصف بإٌجاز تؤثٌر  .6.1

وإتفاقٌة التجارة الدولٌة فى األنواع المعرضة للخطر  CBD يالحٌوالتنوع  إتفاقٌةعلى سبٌل المثال )المستدام   هاستخدامإو

CITES) 

 

 ًالدولالتعاون 

 

 .بلدكمفى الدولً الحالً  صف التعاون  .6.2

 

عن الموارد الوراثٌة  لمواضٌعٌةاأو شبكات العمل  غاباتللالموارد الوراثٌة ب المختصةشبكات العمل األقلٌمٌة وشبه األقلٌمٌة  ًماه .6.3

 (20جدول )التى تشترك فٌها بلدكم؟  للغابات
 

 ومخرجاتها العمل لمحة عن األنشطة الربٌسٌة التى تجرى من خالل شبكات :20جدول 

 (السم العلمى)التى تشملها  األنواع / األجناس *األنشطة اسم شبكة العمل

   

   

   
 

 :ة لألنشطةأمثل*

 تبادل المعلومات -

 فنٌةال راادٌةاإلمبادئ الوضع  -

 ماتركةالبٌانات الإنااء قواعد  -

 ٌةالوراثعلى الموارد  محافظةوضع استراتٌجات ال -

 ًوالدول ًاإلقلٌماإلتفاقات والتعاون  حالة:  السادس الفصل
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 تبادل المادة الوراثٌة -

 ماتركةالبحثٌة الماروعات الوتقدٌم وتنفٌذ إعداد  -

 _____________________ (ٌرجى التحدٌد)أخرى  -
 

 

 (21جدول ) ؟المستقبل ًف ًالدولالتعاون بخصوص بلدكم وأولوٌات أحتٌاجات  ًهما  .6.4

   
 الحاجة إلى التعاون الدولى وشبكات العمل: 21جدول 

 مستوى األولوٌة الحتٌاجات 

 ٌةعال ةمتوسط ةمنخفض ةغٌر مطبق

     فهم حالة التنوع

     المواقع الطبٌعٌة ضمن محافظةالدارة واإلتعزٌز 

     الطبٌعٌة قعاخارج المو محافظةتعزٌز اإلدارة وال

     الموارد الوراثٌة للغابات إستخدام تعزٌز 

     تعزٌز البحوث

     تعزٌز التعلٌم والتدرٌب

     تعزٌز التشرٌعات

     للغاباتلموارد الوراثٌة ا بخصوص إدارة المعلومات واإلنذار المبكر نظمتعزٌز

     ى العامزٌادة الوع

     أولوٌات أخرى للبرامج الدولٌة يأ

 

 

 

 

 

 :الحصول على الموارد الوراثٌة

 

 بالحصول على وتقاسم منافع الموارد الوراثٌة للغابات فى بلدكم؟ ةتعلقم أنظمةهل هناك أى  .7.1

 

 .أو خارج الدولة نضمتها وحركالموارد الوراثٌة للغابات تشرٌع فى بلدكم ٌحد من الحصول على أي هل هناك  .7.2

 

 إذا كانت اإلجابة نعم، ما الذى ٌمكن عمله لتحسٌن الحصول علٌها؟ .7.3

 

 الموارد الوراثٌة للغابات إستخدام  ة عناشبتقاسم المنافع الن

 

 .هاٌرجى تحدٌد ،لكهل أنشؤت بلدكم آلٌات لالعتراف بحقوق الملكٌة الفكرٌة المتعلقة بالموارد الوراثٌة للغابات؟ إذا كان األمر كذ .7.4

 

 .هاالموارد الوراثٌة للغابات؟ إذا كان األمر كذلك ٌرجى تحدٌد إستخدام ة عن شببلدكم آلٌات لتقاسم المنافع النا تهل أنشؤ .7.5

 ستخدامهاإة عن شبالحصول على الموارد الوراثٌة للغابات وتقاسم المنافع النا:  السابع الفصل
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 فى بلدكم سبل المعٌشةلأو ألمن الغذابى لمهمة القابمة باألشجار واألنواع الخشبٌة األخرى  ضع: 22جدول       

 للحد من الفقر ستخدام اإل ًالغذابلتحقٌق األمن  ستخدام اإل النوع

 (E)أو مجلوب  (N) ًمحل ًالعلمالسم 

    

    

    

 

 

 

 

 قابمة بمصادر المعلومات المستخدمة فى هذا التقرٌروضع ى جٌر

 والحد من الفقر ًالغذابالوراثٌة للغابات فى تحقٌق األمن مساهمة الموارد :  الثامن الفصل

 

 

 

 مصادر المعلومات

 

 

 


