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 ؛ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وهذه هي مبادرة من

-http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings وميكن االطالع على الوثائق األخرى على العنوان 

detail/en/c/888771/ 
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 من جدول األعمال المؤقت 13البند 

 الدورة السابعة للجهاز الرئاسي

 2017نوفمبر/ تشرين الثاني  3 - األول أكتوبر/ تشرين 30كيغالي، رواندا، 

 DivSeekتقرير تجميعي بشأن مبادرة 

 موجز
 

ا . وتتضعععععّمن DivSeekبني املعاهدة الدولية ومبادرة الراهن للعالقة وضعععععع التقّدم هذه الوثيقة حتديثا عن   أيضععععع 
 DivSeekتداعيات التكنولوجيات اليت تقوم عليها مبادرة بشععععع ن  DivSeekأصعععععملال املصعععععلملة   مبادرة  أعّدهتقريرا  

  .3/2015طلب اجلهاز الرئاسي   القرار  بناء على، بالنسبة إىل أهداف املعاهدة الدولية
 التوجيهات المطلوبة

 
تعاون للإن اجلهاز الرئاسععععععععععععععي مدعو إىل النظر   هذا التملديا، واتحاطة علما بالتقرير وتقد  املشععععععععععععععورة  

 .DivSeekاملستقبلي والعالقة مع مبادرة 
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 مقدمة -ًل أو  
 
 ربطلى عبشععكل أسععاسععي عمل املعنية اليت تالقطاعات  من مجيع للمؤسععسععاتي مبادرة مفتوحة ه DivSeekإن  -1

 قيمة ئهاطاوإع هاودعماألنشععععععععععععطة الفردية اليت تسععععععععععععتخدم قوة تنوع ا اصععععععععععععيل  ربط"املنظمات العامة واألكادميية هبدف 
التباين تعبئة  نمني والباحث املُربنيعية واقتصععادية من خالمت نيكني اجتمافوائد لتملقيق و  ،والتغذوياألمن الغذائي من أجل 
 .1هبدف تسريع وترية حتسني ا اصيل" الوراثي

 
 ملبادرة.اجيتمعون عادة مرّة واحدة سنويا  بإدارة هذه الذين شركاء المجعية  قومت، DivSeekمبادرة ميثاق  حبسبو  -2

ا اتداري ويتكّون هيكلها   باتضعععععافة  ،أعضعععععاء من املؤسعععععسعععععات األكادميية والبملثية ةمثاني من من جلنة توجيهية مؤلفةأيضععععع 
 رئيس.إىل 
 
ي إىل الصندوق العامل قد  التوجيهات   جمامت السياساتبش ن ت 8/2015  القرار اعرتف اجلهاز الرئاسي وقد  -3

آزر، ع على الت  النظام العاملي لإلعالم التابع للمعاهدة الدولية، كما أنه شعععج DivSeek مبادرة لتنوع ا اصعععيل، مهسعععا ة
 .2شدد على والية اجلهاز الرئاسي وعلى قدرته على وضع املعايريو 
 
 DivSeek، شععععععاركن األمانة والصععععععندوق العاملي لتنوع ا اصععععععيل   أنشععععععطة مبادرة 2015-2014فرتة الخالمت و  -4

مدخالت ضعععافة إىل بات ،اليوميةالعمليات كي تعىن باليت مت ت سعععيسعععها ل من خالمت وحدة التيسعععري املشعععرتكة نبشعععكل مؤق
 اجملموعة االستشارية للبملوث الزراعية الدولية واجمللس العاملي للنباتات.يتّم التماسها من 

 
  [شعععععععاركن]ب ن األمانة تشعععععععار  كذلك   علما [أحاط] يحيط"، 3/2015من خالمت القرار وإّن اجلهاز الرئاسعععععععي  -5

أحكام  هبدف السععععمال بالتآزر مع النظام العاملي لإلعالم، مع احرتام DivSeek  وحدة التيسععععري املشععععرتكة ضععععمن مبادرة 
 ".3األمني مواصلة ذلك من]طلب[ ويطلب كامل   بشكل املعاهدة

 
 DivSeekاألمني دعوة أصعععععععععملال املصعععععععععلملة   مبادرة  من كذلك ]طلب[ يطلب" ن اجلهاز الرئاسعععععععععيكما أ -6

وإعداد  ،بالنسعععبة إىل أهداف املعاهدة الدولية DivSeekتداعيات التكنولوجيات اليت تقوم عليها مبادرة  عن إىل رفع تقرير
 ."ي عن ذلك لكي ينظر فيه اجلهاز الرئاسي   دورته السابعةجتميعتقرير 

 
 وتتضععععععمن تقرير أصععععععملال املصععععععلملة  DivSeekمع مبادرة الراهن للعالقة وضععععععع التقدم هذه الوثيقة حتديثا عن و  -7

 .وفق الضرورة ، كما تدعو اجلهاز الرئاسي إىل تقد  املشورةDivSeek  مبادرة 
 

                                                           
من مؤسسات البملوث واجلامعات وغريها بشكل أساسي وهم  2017من شركائها   يونيو/حزيران  68لكرتوين اسم أدرجن املبادرة على موقعها ات  1

 واملؤسسات الوطنية والدولية. األجهزة من 
 /a.pdf147bl-/a3http://www.fao.org الوثيقة انظر  2
 /a.pdf140bl-/a3http://www.fao.org الوثيقة انظر  3

http://www.fao.org/3/a-bl140a.pdf
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 DIVSEEKمبادرة العالقة مع  -اثانيً 

 
تصعععععميم إطار من أجل  2015األومت كانون   أجرين   ديسعععععم /نظرت اللجنة التوجيهية خالمت املناقشعععععات اليت  -8

، 2016  مارس/ آذار على وحدة التيسععععععري املشععععععرتكة. و  إدخامت تعديالتإمكانية    DivSeekمؤسععععععسععععععي جديد ملبادرة 
يسععععععععععععععري تغيري وظيفة وحدة التنقل مهام اللجنة التوجيهية  اقرتالعلى املعاهدة الدولية  منيأ DivSeekمبادرة رئيس  أطلع

 مؤقن.رئيس فريق تنفيذي  إىلاملشرتكة 
 
عرتف املكتب او . DivSeekمكتب الدورة السعععععععععععابعة علما باقرتال حّل وحدة التيسعععععععععععري املشعععععععععععرتكة ملبادرة  خذأو  -9
ب املكتالنظام العاملي لإلعالم. ورأى  خاصة   سياق تنفيذ ،DivSeekتملة للمعاهدة الدولية وملبادرة املتبادلة ا فوائد الب

 صعععععععععورة املعاهدة الدولية مشعععععععععاركتها   املبادرة كشعععععععععريك ب ينبغي أن توقفوحدة التيسعععععععععري املشعععععععععرتكة،  مّت حلّ  أنه   حامت
 هاز الرئاسععي فيها اجلينظر كي مها   ذلك صععياغة مذكرة تفاهم ل ،شععراكةلل  وضععع شععرو   ةشععاركن ميكنها املكول كاملة

 بعمل املعاهدة الدولية. DivSeek مبادرة السابعة. وأشار املكتب إىل أنه سريّحب باعرتاف   دورته
 
 رسععععععععععععععالة باألمني  بعا، )املنظمة( مكاتب أخرى تابعة ملنظمة األغذية والزراعةمع بعد التشععععععععععععععاور مع املكتب و و  -10

 مّت حل وحدة التيسري املشرتكة. إذا ماالتعاون ا تملة  شري فيها إىل جماالتي DivSeek مبادرة إىل رئيس
 
الشركاء ميثاق  مجعيةتون   كندا، عّدلن سكا  سا 2016نيوز  قد   يوليو/خالمت االجتماع السنوي الذي عُ و  -11

قرار باألمني الرئيس  بعد ذلكوأبلغ شعععععععععععرتكة وإنشعععععععععععاء وحدة تنسعععععععععععيق. وقررت حّل وحدة التيسعععععععععععري امل ،DivSeekمبادرة 
شرو  جديدة ياغة صريثما تنتهي عملية صفة مراقب االحتفاظ باالنسملال من املبادرة كشريك بصورة كاملة ولكنه نيىّن 

 حتّدد العالقة مع املبادرة.
 
 لتفاعلاأسعععععععاليب  إىل اسعععععععتكشعععععععافاملعاهدة الدولية " DivSeek مبادرة ، دعا رئيس2016أيلومت    سعععععععبتم /و  -12

ن أجل مبعملية صعععياغة مذّكرة أو شعععرو  أخرى أيضعععا  رّحب و إىل التآزر من أجل حتقيق األهداف املشعععرتكة. " و املسعععتقبلي
 حتديد العالقة.

 
داد مذكرة وشرو  إع نطاقتملديد لمناقشات إجراء  نياألم باشراليت قدمها املكتب،  التوجيهات وبعد مزيد من -13
 .تفاهمال
 
ا عين دُ و  -14   DivSeek بادرةم االسعععععععععتشعععععععععارية التابعة للنظام العاملي لإلعالم إىل النظر   تقريراللجنة العلمية أيضععععععععع 

 اللجنة صععععععععععععععياغة مذكرة تفاهم وأشععععععععععععععارت  أّيدتو . 2017حزيران  يونيو/ 14و 13قد يومي   اجتماعها الثاين الذي عُ 
 وي اليت حتت القائمةصععععععععععععععياغة مذكرات مشععععععععععععععاهبة مع منظمات أخرى تدير األنظمة  رغول أيضععععععععععععععا  من املقد يكون إىل أنه 

 على معلومات عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
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 تعمد   حنيوشعععععععروطها، مذكرة التفاهم  نطاقمسعععععععتمرا    وقن إعداد هذه الوثيقة حومت ال يزامت النقاش وكان  -15
 نيّكنها يةقانونخصية ها شنملكيان قانوين ميوجود  ستضافة أو اال اتترتيب املتاحة هلا بش ن اخلياراتإىل استكشاف املبادرة 

 من العمل.
 

 DIVSEEK تقرير مبادرة -اثالثً 

 
 إىل رفع تقرير  DivSeekملبادرة ، دعا أمني املعاهدة الدولية اللجنة التوجيهية 2016كانون األومت     ديسععععععععععععععم / -16

 .3/2015ورد   القرار  على حنو ماإىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي 
 
خالمت  للمعاهدة ومن ة التابعةتصععععععععععععععامت الوطنياالجهات ، تلّقى األمني التقرير ورفعه إىل 2017آذار  و  مارس/ -17

 ذه الوثيقة.املرفق هبويرد التقرير    .4لكرتوين اخلاص باملعاهدةعلى املوقع اتنشره إشعار 
 
 يعتمععد على املنععاقشععععععععععععععععات  األخريبعع ن هععذا ، من خالمت رفع التقرير، األمني DivSeekرئيس مبععادرة  وقععد أبلغ -18

 وق والفرص" واحلق االحتيععاجععاتاملعنون "املوارد الوراثيععة النبععاتيععة وأهععداف التنميععة املسععععععععععععععتععدامععة   االجتمععاعاليت دارت   
 Rockefeller Bellagio  مركز مؤنيرات  2016كانون األومت   ديسععععععععم / 2نوفم / تشععععععععرين الثاين إىل  28الذي عقد من 

وأصعععععملال  DivSeek مبادرة هو يعتمد أيضعععععا  على املدخالت اليت مّت التماسعععععها من شعععععركاءحبرية كومو،   إيطاليا. و  عند
 .2017يناير/ كانون األومت  13 يومالواليات املتملدة األمريكية انعقاد املائدة املستديرة   سان دييغو،    غداةاملصلملة 

 
من ا تمل أن جتلب التكنولوجيات اليت تقوم عليها أنه إىل  DivSeekأشار تقرير أصملال املصلملة   مبادرة و  -19

خدامها على حنو واسعععععتوارد الوراثية النباتية امل افة، من قبيل صعععععونكمنافع كبرية ألهداف املعاهدة الدولية   DivSeekمبادرة 
وأشععار ثامت. على سععبيل امل هاواالقتسععام العادمت واملتكافل للمنافع الناشععئة عن اسععتخدام ،ألغذية والزراعةمسععتدام من أجل ا

ملسععععععتدامة األخرى للزراعة االعديدة أيضععععععا  إىل أنه لتملقيق هذه اتمكانية ال بد من دما هذه التكنولوجيات مع املكونات 
 وتوجيه الفوائد غري النقدية بصورة مالئمة.

 
ما بني  املعرفة املكتسععبة من دراسععة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قابلة للتملويل   ن بوأفاد التقرير أيضععا   -20

ن املوارد الوراثية هذه املعرفة املكتسعععبة عن طريق دراسعععة عينة معينات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وميكن تطبيق 
  وادمتعدد األطراف السعععععععععععععتنبا  منتجات ال تتضعععععععععععععمن املقد مت احلصعععععععععععععومت عليها من النظام واليت النباتية لألغذية والزراعة 

  7-6احرتام االلتزامععات املععدرجععة   املععادة تعععدد األطراف. ولن تتطلععب هععذه املنتجععات املمت احلصععععععععععععععومت عليهععا من النظععام 
أن هذا ينطبق على مجيع أشعععكامت املعرفة املكتسعععبة من دراسعععة إىل  DivSeek مبادرة من االتفاق املوحد لنقل املواد. وتشعععري

  املوارد الوراثيععععة النبععععاتيععععة لألغععععذيععععة والزراعععععة، وليس فقط على املعرفععععة املكتسععععععععععععععبععععة من التكنولوجيععععات اليت تقوم عليهععععا
 .DivSeek مبادرة

 

                                                           
 /a.pdf590br-/a3http://www.fao.org، املتال على الرابط  "tDivSeek Repor 019-7NCP GBإشعار "  4

http://www.fao.org/3/a-br590a.pdf
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 التوجيهات المطلوبة -ارابعً 
 
 إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل  -21
 

 املعلومات الواردة   هذه الوثيقة بش ن العالقة مع مبادرة  النظر  DivSeek؛ 

  بتقرير مبادرة  اإلحاطة علماً وDivSeek؛ 

  ع مبادرة مالعالقة  مستقبل يعت ها مالئمة بش ن إضافيةتوجيهات أية  تقديموDivSeek. 
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 مرفق
 

 DivSeekتقوم عليها مبادرة  على المعاهدة الدولية بالنسبة إلى التكنولوجيا التيتداعيات األهداف 
 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل أمني املعاهدة الدولية بشعععععع ن املوارد  DivSeekتقرير من أصععععععملال املصععععععلملة   مبادرة 
 5)املعاهدة الدولية(

 
 الملخص والستنتاجات -ألف

 
الدولية. منافع كبرية ألهداف املعاهدة  6DivSeekمن ا تمل أن جتلب التكنولوجيات اليت تقوم عليها مبادرة  -1

، وحتسعععععععععني (PGRFA)باتية لألغذية والزراعة مقدرتنا من أجل حتسعععععععععني صعععععععععيانة املوارد الوراثية النوباسعععععععععتطاعتها أن حتّومت 
اسععععععتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على حنو مسععععععتدام. وميكنها ادخامت حتسععععععينات مهمة   عملية االقتسععععععام 

نظم م وباتضععععععععععافة إىل ذلك، ميكن أن تسععععععععععهالعادمت واملتكافل للمنافع )الناشععععععععععئة عن اسععععععععععتخدام املوارد الوراثية النباتية(. 
  النظام العاملي لإلعالم، وهو أحد العناصر الرئيسية الداعمة للمعاهدة الدولية،  DivSeekاملعلومات اليت وضعها شركاء 

  من خالمت املشاركة   استخدام معرفات الكائنات الرقمية للموارد الوراثية النباتية.
 

 DivSeek المعلومات األساسية عن مبادرة -باء
 
2- DivSeek  عبععارة عن جهععد يتمملور على جمتمع البملوث ويهععدف إىل تطبيق البيععانععات واملعلومععات الرقميععة بغيععة

إطالق إمكانات تنوع ا اصععععععيل   مجيع أحناء العاأ، من أجل األغذية واألمن الغذائي، والعمل مع أصععععععملال املصععععععلملة 
 DivSeekهمة اد واجلاليات واجملتمعات. وتتمثل ماآلخرين للمسا ة بشكل إجيايب   الرفاه االجتماعي واالقتصادي لألفر 

لقيمي بنو  اجلينات ومربيي النباتات واملزارعني والباحثني البيولوجيني لتسععععععععععععهيل    سععععععععععععد احلاجيات املعلوماتية بالنسععععععععععععبة
ة الرامية إىل تعزيز ياسععتخدام املوارد الوراثية النباتية من أجل تسععريع وترية حتسععني ا اصععيل، ومن   املسععا ة   اجلهود العامل

 قدرة املزارعني على توفري األغذية واملنتجات الزراعية لصاحل عدد متزايد من السكان. 

 
                                                           

بة لدعوة صادرة عن أمني املعاهدة "لتقد  تقرير عن تداعيات األهداف على املعاهدة الدولية بالنسبة إىل التكنولوجيات مت تقد  هذا التقرير استجا  5
من اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية. ويعتمد املشروع األومت للتقرير كثريا  على  6الفقرة  3/2015اليت تقوم عليها مبادرة ديفسيك"، امتثاال للقرار 

ؤسسة روكفلر مشات اليت دارت   االجتماع املعنون "املوارد الوراثية النباتية وأهداف التنمية املستدامة  االحتياجات واحلقوق والفرص"، بتمويل من املناق
لفة جدا، مها ، الذي مجع عددا صغريا من املشاركني ذوي وجهات نظر وخ ات خمت2016كانون األومت / ديسم    2تشرين الثاين / نوفم  إىل  28من 

مت ال  ذلك أصملال املصلملة الذين ليس هلم عالقة مباشرة مع ديفسيك. ومت التماس املزيد من املدخالت من شركاء ديفسيك واملشاركني اآلخرين خ
الشركاء املالحظات عن عدة . وقدم العديد من 2017كانون الثاين /يناير   13وبعد انعقاد املائدة املستديرة بش ن ديفسيك   سان دييغو كاليفورنيا يوم 

يك بالتشاور ستكرارات واردة   التقرير، مما أدى إىل تنقيملات واسعة النطاق. وقد مت وضع التقرير   صيغته النهائية من أعضاء جلنة التوجيه   ديف
 غة.مع مجيع اجلهات اليت تقدم مالحظات، وهو ال يعكس حتما  آراء مجيع املسا ني   املناقشة أو الصيا

قمية ر التكنولوجيات املشار إليها هنا هي تلك اليت يستخدمها شركاء ديفسيك وجمتمع البملوث األوسع نطاقا لتنظيم ونشر البيانات واملعلومات ال  6
 عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بطريقة سهلة االستعمامت.
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إىل التعاون   إنشعععععاء مجاعة ممارسعععععة عاملية تقوم بتملديد املعايري املتعلقة باقتناء وحف   DivSeekوهتدف مبادرة  -3
لف البيانات الرقمية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية. وميكن أن تشعععمل هذه البيانات بيانات رقمية من خمتواسعععرتجاع وحتليل 

أنواع البيانات واملعلومات املتوقعة تسعععععععلسعععععععل احلمل النووي وامليثلة،  ميكن أن تشعععععععملالتخصعععععععصعععععععات. و  هذه املرحلة، 
ملظهرية البيئي والقيمة للزراعة واالسعععععتخدام )ت سعععععتخدم املعلومات اوالتوصعععععيف املظهري وتعريف النوع، والتكيف الزراعي / 

، وتعبري البيوكيميائية والفسععععععيولوجية والتشععععععرعية وكذلك املعلومات املورفولوجيةاملعلومات هنا ب وسععععععع معانيها، مها   ذلك 
 يق البيعانعات الرقميعة طور نطعاق تطباجلني، وحتليعل ترانسععععععععععععععكريبتوم، واأليل، وال وتيوميعات، واملعلومعات املظهريعة(. وقعد يت

اجملتمع على دما بيانات خمتلف املشاريع والتخصصات  DivSeekزمخا. هذا، وسوف تساعد  DivSeekحني اكتسال 
 واسنادها ترافقيا، وجعل املعلومات متوافرة على نطاق واسع، وتيسري الوصومت إىل البيانات.

 
ارسععععة، وهي تقوم بإدارة جمموعات املواد الوراثية، وإعداد قواعد باعتبارها مجاعة مم اجلينوم DivSeek ال تسععععلسععععل -4

الذين عصععلون بشععكل  DivSeekالبيانات أو حف  أية بيانات. والواقع أنه يتم االضععطالع هبذه األنشععطة من قبل شععركاء 
 اسعععععععععة جمموعات عمل للربط بني جماالت و  DivSeek مسععععععععتقل على نيويل املشععععععععروع. ويكّون الشععععععععركاء، حتن إشععععععععراف 

من اخل ات واملهارات عن طريق املشععععاريع اليت يشععععاركون فيها. وتعت  جمموعات العمل اآللية الرئيسععععية اليت بفضععععلها يعمل 
جمموعات العمل إىل زيادة كفاءة  . وتسععععععىDivSeekبنشعععععا  على النهومل   املهمة وحتقيق أهداف  DivSeekشعععععركاء 

، واحلد من اتسراف   اجلهود، وتعزيز إمكانات تكامل البيانات وقابلية DivSeekوآثار املشاريع اليت يضطلع هبا شركاء 
 .(germplasmالتشغيل البيين، وضمان الربط املناسب بني البيانات الرقمية وبيانات املادة الوراثية )

 
 أهداف المعاهدة الدولية -جيم

 
 ، وهي 1.1دة تسعى املعاهدة الدولية إىل حتقيق ثالثة أهداف على النملو ا دد   املا -5
 

 (،PGRFAصيانة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ) (1)
 استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على حنو مستدام، (2)

ا مهاقتسععععععام املنافع الناشععععععئة عن اسععععععتخدام هذه املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، على حنو عادمت ومتكافل،  (3)
 يتسق مع االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، من أجل الزراعة املستدامة واألمن الغذائي.

 
 ، DivSeekوينظر هععذا التقرير   تععداعيععات هععذه األهععداف بععالنسععععععععععععععبععة اىل التكنولوجيععا اليت تقوم عليهععا مبععادرة  -6

 على النملو املبنّي   املواد ذات الصلة من املعاهدة الدولية، وهي 
 

التزامات األطراف املتعاقدة بالرتويا، وفقا  للتشععريعات القطرية، التباع منها متكامل السععتكشععاف  5املادة  حتدد (1)
إىل سعععععتة  1-5املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وصعععععيانتها واسعععععتخدامها على حنو مسعععععتدام. وتشعععععري املادة 

قة باملوارد الوراثية داذ خطوات للتقليل من األخطار ا إىل اخت 2-5حمددة   هذا اجملامت، وتدعو املادة  أنشععععععععععععععطة
 النباتية لألغذية والزراعة إىل احلد األدىن أو القضاء عليها إن أمكن. 
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التزامات األطراف املتعاقدة بوضععععع وإدامة الرتتيبات املالئمة مها يشععععجع على االسععععتخدام املسععععتدام  6حتدد املادة  (2)
 .2-6ذية والزراعة، مها   ذلك سبعة تدابري مقرتحة ترد   املادة الوراثية النباتية لألغ للموارد

أحكععام اقتسعععععععععععععععام املنععافع   النظععام متعععدد األطراف للمعععاهععدة الععدوليععة، من خالمت مخس طرائق  13حتععدد املععادة  (3)
على أن املنافع "ينبغي أن تتدفق أسععععععععاسععععععععا ، بصععععععععورة  3-13. وتنص املادة 2- 13و 1-13  املادتني  موضععععععععملة
رة وغري مباشععرة، صععول املزارعني   مجيع البلدان، وال سععيما   البلدان النامية والبلدان اليت نير اقتصععادياهتا مباشعع

 مهرحلة حتومت، الذين يقومون بصيانة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وباستخدامها على حنو مستدام". 

 
 النباتية لألغذية والزراعةالتداعيات بالنسبة إلى صيانة الموارد الوراثية  -دال

 
تتمثل احدى التملديات الرئيسععععععية بالنسععععععبة لصععععععيانة تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   حتديد حجم  -7

( عدد الكيانات )األنواع واألصعععناف، 1هذا التنوع. وحسعععب تعريف التنوع وقياسعععه تقليديا ، فهو يت لف من ثالثة أبعاد  )
 ( التمييز بني الكيانات. وعادة ما ختضعععععععععععع األصعععععععععععناف احلديثة، وخاصعععععععععععة تلك 3اتسعععععععععععاق نيثيلها و ) (2وما إىل ذلك( )

 موحدةعن مجيع األصععععععععععععععناف األخرى، و متميزة بغية إثبات أهنا  "DUSاليت حتميها حقوق مربيي النباتات، الختبارات "
إن صعععععععععععععنف تسعععععععععععععميتها بشعععععععععععععكل فريد. ومن   فوراثيا من جيل إىل جيل، ونين  ثابتةراثيا فيما بني العينات وداخلها، و و 

حديا يتطابق مع كيان وراثي واحد )ضعععععععععععمن احلدود اليت عددها نظام تربية وانتشعععععععععععار األنواع(،  (cultivar)مسعععععععععععتنبن 
 وبالتايل فإن اسم الصنف املستنبن هو األساس لتقييم مجيع مكّونات التنوع.

 
 غرية تغرية وراثيععا فيمععا بني العينععات وداخلهععا ومتوعلى جععانععب آخر، فععإن األصععععععععععععععنععاف التقليععديععة هي بطبيعتهععا م -8

لقابليتها للتكيف. وباتضععافة اىل ذلك، ال يوجد عموما نظام تنظيمي   أخرى. وهذا عنصععر أسععاسععي بالنسععبةمن سععنة إىل
بل ق يقوم بإدارة أمساء األصععععععععععععععناف التقليدية. وبالتايل، ميكن إسععععععععععععععناد اىل نفس الكيان اجليين أمساء خمتلفة )مرادفات( من

قياس تنوع  متجانسة(، مما جيعل من الصعب ظألفاجمتمعات خمتلفة، وميكن إسناد إىل كيانات وراثية خمتلفة نفس االسم )
 األصععععععناف التقليدية، اسععععععتنادا إىل هذه األمساء ا لية. وقد بُذلن حماوالت عديدة لتصععععععميم مؤشععععععرات مفيدة، ولكن كان 

  يععة طريقععة موثوقععة دون مزيععد من املعرفععة عن الرتكيععب اجليين هلععذه املواد. من الصعععععععععععععععععب حا اآلن، حتععديععد حجم التنوع بعع
 والتنوع الذي تتم صعععععععععععيانته خارل املوقع األصعععععععععععلي  (in situوإذا أ نتمكن من حتديد التنوع املوجود   املوقع األصعععععععععععلي )

(ex situ)فال ميكننا حتديد الفجوات أو املخاطر املتعلقة بالصعععيانة أو وضعععع األولويات مهوضعععوعية. و ،DivSeek  حريصعععة
 على معاجلة هذه الفجوة   املعلومات.

 
وجمتمع البملوث األوسع نطاقا، أصبح وألومت مرة ممكنا   DivSeekوبفضل التكنولوجيات اليت يستخدمها شركاء  -9

 بشعععععععكل موضعععععععوعي وكامل من حيا تنوع تسعععععععلسعععععععل احلمل النووي. وميكننا حتديد اجلينات  حتديد حجم التنوع الوراثي
والتنظيم اخلاص هبا   جتمع جينات ا اصعععععععيل. وسعععععععيؤدي ذلك إىل حتويل مقدرتنا على صعععععععيانة املوارد  اتري املتغمع مجيع 

مكن البلدان قع األصعععععععععععلي أو خارجه. وسعععععععععععتتالوراثية النباتية لألغذية والزراعة بطريقة منطقية وكفؤة وفعالة، سعععععععععععواء   املو 
األعضاء واجملتمعات ا لية واألصلية من استخدام هذه التملليالت واملعلومات من أجل حتديد بشكل دقيق وشامل حجم 
زارع
ُ
 .التنوع املوجود   املوقع، وحتديد التنوع األكثر تعرضععععععععععا للخطر، وحتديد التنوع الذي يتسععععععععععم به البلد أو اجملتمع أو امل
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 وسعععععتمّكن هذه املعلومات أصعععععملال املصعععععلملة من املشعععععاركة   وضعععععع أولويات الصعععععيانة. كما أن رصعععععد العشعععععائر النباتية 
  املوقع االصعععععلي، وعلى مسعععععتوى اجلينات، يسعععععمح دراسعععععة كيفية اسعععععتجابة العشعععععائر لتغرّي درجة احلرارة واملياه واألمسدة، 

اجلينات  نة الدينامية للتنوع الوراثي استجابة  لتغري املناخ. وستصبح بنو واملغذيات، واتدارة. وهذا سوف ييسر أكثر الصيا
أكثر قدرة على قياس النجال املسّجل   صيانة التنوع خارل املوقع األصلي، وحتديد بشكل موضوعي الفجوات والتكرار 

علومات، ت مل دام هذه املغري الضععروري، ووضععع اسععرتاتيجيات فعالة من حيا التكلفة للصععيانة. ومن خالمت تيسععري اسععتخ
DivSeek  محل قفزة نوعية إىل األمام بالنسعععبة لقدرة املعاهدة الدولية على حتقيق هدفها الرامي إىل صعععيانة املوارد الوراثية  

 النباتية لألغذية والزراعة.
 

 التداعيات بالنسبة إلى استخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على نحو مستدام -هاء
 

يتمثل أحد عناصعععر االسعععتخدام املسعععتدام   اسعععتنبا  أصعععناف حمسعععنة )مها   ذلك األصعععناف املسعععتزرعة من قبل  -10
املزارعني( ملواجهة اجلوع وسععععوء التغذية، وتكييف الزراعة مع تغري املناخ. ويشععععمل ذلك توسععععيع القاعدة اجلينية املسععععتخدمة 

 ملو املبنّي بة واألصععععععععععناف ا لية اليت تتكيف مع بيئات معينة، على الن  الرتبية، واملزل بني إمكانات غلة األصععععععععععناف الغري
من اسعععتنبا  أصعععناف حمسعععنة ب كثر  DivSeekمن املعاهدة الدولية. وسعععتمكننا التكنولوجيات اليت تقوم عليها  6  املادة 

 سرعة وفعالية. 
 

وزع على حنو مالئم   النظم ومع ذلك، لن يؤد اسععععععتنبا  أصععععععناف حمسععععععنة إىل اسععععععتخدام مسععععععتدام إال إذا مت ال -11
 الزراعية اليت تكون مسعععععععتدامة اقتصعععععععاديا واجتماعيا وبيئيا. وال يقتصعععععععر اهلدف على إنتال أغذية أكثر وأفضعععععععل فملسعععععععب، 
بل أيضا ضمان أن حتّسن اتنتاجية الزراعية املطورة سبل معيشة أفقر املزارعني وأن تصل كميات كافية من األغذية املغذية 

اجلوعى واملععانني من سععععععععععععععوء التغعذيعة وا تعاجني، من خالمت نظم تتسععععععععععععععم بعاملرونعة وهي قعابلعة للتكيف، وتل  إىل الفقراء و 
 احتياجات السوق وتستجيب للتملديات والفرص الناشئة. 

 
هلا القدرة على تعزيز بشعععععععكل كبري االسعععععععتخدام املسعععععععتدام  DivSeekوبالتايل فإن التكنولوجيات اليت تقوم عليها  -12

 ثية النباتية لألغذية والزراعة، ولكن فقط إن كانن متكاملة مع العديد من العناصر األخرى للزراعة املستدامة. للموارد الورا
 

يات بالنسبة إلى القتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية التداع -واو
 النباتية لألغذية والزراعة

 
 (.1-13ثية النباتية لألغذية والزراعة يعت    حد ذاته منفعة كبرية )املادة إن تيسري الوصومت إىل املوارد الورا -1

 
من املسعععععا ة   زيادة  DivSeekشعععععركاء  سعععععتمّكن DivSeekوكما ذكر أعاله، فإن التكنولوجيا اليت تقوم عليها  -13

وبة. وسوف تُعّزز اصيل املرغمعدمت حتسني ا اصيل، من خالمت املساعدة على حتديد األمنا  اجلينية اليت تدعم صفات ا 
املنافع اليت تعود على املزارعني   البلدان النامية، شعععععععريطة أن يتكامل هذا العمل مع برناما العمل األوسعععععععع نطاقا بشععععععع ن 

 .ستدام للموارد الوراثية النباتيةاالستخدام امل
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ام العاملي النظام متعدد األطراف من خالمت النظ ويلزم اتاحة املعلومات عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   -2

 )أ(. 2-13 املادة ( التابع للمعاهدة الدولية، على النملو املنصوص عليه  GLISلإلعالم )
 

على تبادمت املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مما يعزز مباشععععععععععععععرة  DivSeek وتقوم مبادرة -14
 DivSeek، من حيا املبدأ،   اجتماع DivSeekخالمت هذه اآللية. وباتضافة إىل ذلك، اتفق شركاء  اقتسام املنافع من

، على تعزيز نظععام معرفععات الكععائنععات الرقميععة الععذي جيري تطويره   إطععار برنععاما 2015الععذي انعقععد   حزيران / يونيو 
القرار  GB6ه اجلهاز الرئاسعععي   دورته السعععادسعععة )سعععنوات بشععع ن النظام العاملي لإلعالم الذي اعتمد 6العمل على مدى 

ى دور إضعععفاء الطابع الرمسي عل آلية تقاسعععم املنافع هذه عن طريق اتجيابية   DivSeek(. وميكن تعزيز مسعععا ة 3/2015
DivSeek .على شكل اتفاق تعاوين   النظام العاملي اتعالمي التابع للمعاهدة الدولية 

 
على التكنولوجيا ونقلها. تتعهد األطراف املتعاقدة ب ن توفر و/ أو تيسر فرص احلصومت على التكنولوجيات احلصومت  -3

 الرامية إىل صيانة وتوصيف واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت يشملها النظام متعدد األطراف، 
 )ل(. 2-13على النملو املنصوص عليه   املادة 

 
ا جديدة للملصععععومت على التكنولوجيا ونقلها. ويقوم شععععركاء  DivSeekالتكنولوجيات اليت تقوم عليها وتتيح  -15 فرصعععع 

DivSeek مهامهم ووالياهتم، ووفقا حلالة نيويلهم وعالقتهم باملعاهدة الدولية. وميكن  هبذه األنشععععععععععععععطة مها يتناسععععععععععععععب مع 
 بكامله. DivSeek أن تكون هنا  فرصة لتعزيز نقل التكنولوجيا على مستوى جمتمع

 
 ل. 2-13بناء القدرات، على النملو املنصوص عليه   املادة  -4

 
توفر فرصععععا جديدة لبناء القدرات. ويقوم شععععركاء  DivSeekوعلى حنو مماثل، فإن التكنولوجيات اليت تقوم عليها  -16

DivSeek ة. وميكن ملعاهدة الدوليهبذه األنشععععععععععععععطة مها يتناسععععععععععععععب مع مهامهم ووالياهتم ووفقا حلالة نيويلهم وعالقتهم با 
 بكامله. DivSeekأن تكون هنا  فرصة لتعزيز بناء القدرات على مستوى جمتمع 

 
 اقتسام املنافع النقدية ومنافع التسويق التجاري األخرى -5

 
 ( توافق األطراف املتعاقدة على اختاذ تدابري القتسععععععععععععععام املنافع التجارية من خالمت 1)د( ) 2-13وجب املادة مه -17

، حسعععب االقتضعععاء، فرص DivSeekة ا ددة   هذه املادة. وبقدر ما تعزز التكنولوجيات اليت تقوم عليها بعل األنشعععط
 توليد منافع جتارية، بقدر ما قد توسع الفرص املتاحة لألطراف املتعاقدة والرامية إىل تعزيز اقتسام املنافع التجارية.

 
يسععععععععّوق جتاريا منتجا يكون عبارة عن موارد وراثية  (، سععععععععوف يسععععععععدد املتلقي الذي2)د( ) 2-13ومهوجب البند  -18

نباتية لألغذية والزراعة ويتضعععععمن موادا مت احلصعععععومت عليها من النظام متعدد األطراف، إىل صعععععندوق تقاسعععععم املنافع حصعععععة 
خرين تجراء تعادمت املنافع الناشعععئة عن تسعععويق هذا املنتا، وذلك ممكنا  إال   حالة توافر هذا املنتا دون قيود بالنسعععبة لآ
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املزيد من البملوث والرتبية، و  هذه احلالة يتم تشععععععجيع املتلقي الذي يقوم بالتسععععععويق، على سععععععداد هذه املدفوعات.  عليه
املنتجات، بقدر ما قد تنشعععع  أيضععععا الفرص املتاحة لتوليد هذه  DivSeekوبقدر ما سععععتعزز التكنولوجيات اليت تقوم عليها 

 فرص إضافية لتوليد منافع نقدية عققها صندوق تقاسم املنافع.
 

 أن املعرفعة املكتسععععععععععععععبعة من دراسععععععععععععععة املوارد الوراثيعة النبعاتيعة لألغعذيعة والزراععة قعابلعة للتملويعل  DivSeekوتشععععععععععععععري  -19
 دراسععععععععععععععة عينعة  بيق هعذه املعرفعة املكتسععععععععععععععبعة عن طريقفيمعا بني عينعات املوارد الوراثيعة النبعاتيعة لألغعذيعة والزراععة. وميكن تط

من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قد مت احلصعععومت عليها من النظام متعدد األطراف السعععتنبا  منتجات ال تتضعععمن 
  7-6ملادة امواد مت احلصععععععععععععععومت عليها من النظام متعدد األطراف. ولن تتطلب هذه املنتجات احرتام االلتزامات املدرجة   

أن هذا ينطبق على مجيع أشعععععععكامت املعرفة املكتسعععععععبة من دراسعععععععة املوارد  DivSeekمن االتفاق املوحد لنقل املواد. وتشعععععععري 
   .DivSeekالوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وليس فقط على املعرفة املكتسبة من التكنولوجيات اليت تقوم عليها 

 
 


