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ُمقـدِمــة,,

كيف تُقدِم المؤسسات البحثية ال ُمختلفة تقاريرها عن التنوع األحيائي و
التنوع الوراثي و ذلك لإلستفادة منها عند إبرام اإلتفاقيات الدولية حول
التنوع البيولوجي ,و كيفية تحسين هذا النوع من الرصد و التقارير؟

مرضية سيريعة
يواجه التنوع البيولوجي مجموعة واسعة من الضغوط ،بما فيي ذليك تيدهور الموائيل وتغيير المنيا والتليو و الكائنيات ال ُم ِِ
دورا رئيسيًا في قدرة السكان عليى التكييف واإلسيتمرار فيي اإلسيتجابة
االنتشار .كما يلعب التنوع الجيني (و خاصة اإلختالف داخل النوع) ً
للتغير البيئي .التنيوع الجينيي هيو أحيد المسيتويات الثالثية للتنيوع األحييائي ال ُمعتيرف بهيا فيي اتفاقيية التنيوع البيوليوجي )(CBDوغيرهيا مين
سياسات حفظ األنواع الوطنية والدولية.

تُوصــيات

النتائج الرئيسية

تهدف توصياتنا إليى أمانية اتفاقيية التنيوع البيوليوجي واألطيراف إليى تعزييز
رصييد التنييوع الجينييي وحمايت ي ميين أجييل اسييتمرار السييكان واليينظم البيئييية
الصحية على المد الطويل ،وكذلك تحقيق الهدف األساسيي التفاقيية التنيوع
البيولوجي.

الرغم من أن معظم البلدان تُدرك أهميية التنيوع الجينيي،
• على ُ
فإن  ٪21من التقارير الوطنية السادسة (أكثر مين مئية دولية )ليم
تشِر إلى هدف التنوع الجيني .
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• فقييط خمسيية بالمئيية ميين البلييدان ضييمنت فييي تقريرهييا الييوطني
السادس مؤشرات تستند إلى دراسات وراثية أو حماية المعيارف
األصلية والمحلية للتنوع الجيني المحلي.

زيييادة الييوعي والمعرفيية بالييدور المركييزي للتنييوع الجينييي فييي
التنييييوع البيولييييوجي ،وحماييييية وتوثيييييق المعييييارف األصييييلية
والمحليية ،و بنيياء القييدرات بييين ممارسييي حفييظ األنييواع لرصييد
وإدارة التنوع الجيني.

• ركزت إجراءات الحفاظ على التنوع الجينيي فيي المقيام األول
علييييى األنييييواع الزراعييييية (المحاصيييييل المزروعيييية وحيوانييييات
الً من األنواع البرية.
المزرعة و أقارب برية للمحاصيل )بد ِ

وضييع و تطييوير إرشييادات موحييدة لييإلدارة الجينييية الروتينييية
والرصيييييد طوييييييل األجيييييل ،واإلبيييييال عييييين حالييييية التنيييييوع
الجينييي والتهديييدات واإلجييراءات واالتجاهييات لألنييواع البرييية
وذات األهمية االجتماعية واالقتصادية.

• تضمنت المؤشرات الثالثة األولى للتنوع الجينيي التيي أبلغيت
عنها البلدان عدد الموارد الوراثيية الموجيودة فيي مرافيق الحفيظ،
وعيييدد الميييوارد الوراثيييية النباتيييية المعروفييية و التيييي تيييم مسيييحها
وكييذلك حاليية القائميية الحمييراء لالنييواع .ومييع ذلييك ،فييإن هييذ
المؤشرات ال تقيس بشكل موثوق التآكل الجيني.

وضييع أهييداف ومؤشييرات محسيينة تركييز علييى التنييوع الجينييي
(هوبيييان وآخيييرون ), 2020إلطيييار عميييل اتفاقيييية التنيييوع
2020لتمكيييين رصيييد إتجاهيييات
البيولييوجي لميييا بعيييد عيييام
التنوع الجيني و التوج نحو هذ األهداف.
تعيييديل نمييياذ التقيييارير الوطنيييية إلتفاقيييية التنيييوع البيوليييوجي
وتيوفير التوجيي والميوارد لتشييجيع وتمكيين اإلبيال المتواصييل
والواض ي عيين رصييد التنييوع الجينييي لألنييواع البرييية و ك يذلك
األنيييواع ذات االهميييية االقتصيييادية و االجتماعيييية فيييي المواقيييع
البرية و خارجها.

يمكن اإلطالع على كامل التقرير مع التوصيات التفصيلية في (هوبان و آخرون,
 )2020تحليل لإلجراءات والمؤشرات واألهداف المتعلقة بالتنوع الجيني في
تقريرا وطنيًا إلتفاقية التنوع البيولوجي( .ما قبل الطباعة)
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• عمومِا ً ،فإن اإلهتمام المحدود برصد التنوع الجينيي ،ال سييما
فييي األنييواع غييير المهميية إقتصيياديًا ،يعيييق القييدرة علييى التقييييم
العالمي لتغير التنوع الجيني بمرور الوقت.

التو ُجهات ال ُمستقبلية
لييد إتفاقييية التنييوع البيولييوجي واألطييراف الموقعيية لهييا فرصيية
لضيييمان التنفييييذ الفعيييال ألهيييداف التنيييوع الجينيييي لتحسيييين حفيييظ
التنوع البيوليوجي .و كيذلك الفرييق العاميل فيي مجموعية GEO
 BONوغيييرهم مين ال ُمتعيياونين معهييم فيي هييذا المجييال قييادرون
علييييى تييييوفير الخبييييرة المسييييتمرة إلتفاقييييية التنييييوع البيولييييوجي
واألطيراف ال ُمشياركة فيهيا ,كميا بإمكيانهم وضيع وتنفييذ أهييداف
لرصد وحماية التنوع الجيني.

أعدها الفريق العامل في رصد األرض والتنوع البيولوجي و شبكة مراقبة التنوع
الحيوي ) (GEO BONمجموعة عمل التركيب الوراثي ,لألشخاص المهتمين
باستراتيجية ما بعد عام .2020
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