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متهيد

اعتمدت خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، التي أعدت تحت رعاية هيئة املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة، من قبل مجلس منظمة األغذية والزراعة يف 29 نوفمرب/ترشين الثاين 2011. وهي تقوم بتحديث خطة العمل 

انعقاد  اعتمدت يف عام 1996، مبناسبة  التي  املستدام،  النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها  الوراثية  املوارد  العاملية لصون 

املؤمتر التقني الدويل الرابع للموارد الوراثية النباتية.

وتستجيب خطة العمل العاملية الثانية لالحتياجات واألولويات التي حددت يف التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة يف العامل، وهو تقييم عاملي نرشته املنظمة يف عام 2010. وقد تم إعدادها من خالل سلسلة من املشاورات 

اإلقليمية، مبشاركة 131 بلداً وممثلني عن أوساط البحوث الدولية والقطاع الخاص واملجتمع املدين.

ولقد باتت الحاجة إىل صون التنوع الورايث النبايت يف العامل واستخدامه املستدام أكرث إلحاحاً من أي وقت مىض. فهو  األساس 

الذي يقوم عليه األمن الغذايئ يف عامل يواجه العديد من التحديات. ففي حني يعاين أكرث من مليار شخص بالفعل من حالة 

مزمنة من الجوع وسوء التغذية، يتوقع أن يبلغ عدد سكان العامل 9.2 مليار نسمة بحلول عام 2050. ولتزويدهم جميعاً مبا 

يلزم من غذاء، سيتعني علينا زيادة اإلنتاج الزراعي بنسبة 60 يف املائة. ويف الوقت ذاته، فإن قاعدة املوارد مهددة، بفعل االحرتار 

العاملي وتغري املناخ، وتناقص األرايض واملوارد املائية، والتدهور البيئي. كام أن استمرار فقدان التنوع الورايث النبايت لألغذية 

والزراعة يقلل بدرجة كبرية الخيارات املتاحة أمامنا، والخيارات املتاحة ألجيال املستقبل، للتكيف مع هذه التغريات وضامن 

األمن الغذايئ والتنمية االقتصادية والسالم العاملي.

وتعرض خطة العمل العاملية الثانية مجموعة من الخطط واإلجراءات ذات األولوية املتفق عليها، التي ميكن أن تحمي رصيدنا 

الغني من املوارد الوراثية املتنوعة، مع ضامن تدفق مستدام لألصناف املحسنة، من خالل تسخري الصفات املعززة لتوفري أغذية 

ذات نوعية أفضل، وبكميات تتناسب واحتياجاتنا املتنامية. وسيتسنى لنا، من خالل القيام بذلك فحسب، وضع حد النعدام 

األمن الغذايئ والفقر. وقد أضحى التعاون الدويل أكرث حتمية قياساً إىل بضعة عقود خلت. لذا من امللح أن نقوم معاً بتوسيع 

وتعميق جهودنا الهادفة إىل صون التنوع النبايت واستخدامه بشكل مستدام.

املتفق عليها  السياسية لتحديد األولويات  دولياً يف األراء، وهي تشهد عىل اإلرادة  الثانية توافقاً  العاملية  العمل  وتربز خطة 

وتنفيذها لبلوغ هذه األهداف. وتضطلع بدور هام يف اإلطار السيايس الدويل لألمن الغذايئ العاملي، كمكون داعم من مكونات 

لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  تحقيق  أساسية يف  والزراعة، وكمساهمة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  بشأن  الدولية  املعاهدة 

وتنفيذ خطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 2020-2011.

والدولية  الوطنية  االستثامرات  زيادة  يف  االستمرار  ميكننا  ال  حالياً،  العامل  يشهده  الذي  الصعب  االقتصادي  الوضع  ظل  ويف 

املخصصة لألولويات والربامج التي وافقت عليها الحكومات من خالل خطة العمل العاملية الثانية. وهذا يعني زيادة كبرية يف 

األنشطة الحالية يف البلدان، واملشاركة النشطة للمنظامت الدولية واإلقليمية والجهات املانحة والعلامء واملزارعني واملجتمعات 
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األصلية واملحلية والقطاعني العام والخاص واملجتمع املدين، ومعاهد البحوث والرتبية والتعليم. وسيقتيض التنفيذ الكامل لخطة 

العمل العاملية الثانية التعاون بني البلدان واألقليم، والدعم املتبادل بني قطاعات الزراعة والبيئة واألغذية.

وهذا ليس أمراً ميكننا تأخريه أو تحقيق جزء منه فحسب، دون تعريض بيئات العامل للخطر، خاصة مع إرساع وترية تغري املناخ، 

ودون رهن مستقبل أوالدنا. وإن التقدم املحرز حتى اآلن، ال سيام منذ اعتامد خطة العمل العاملية األوىل، يبنّي أن االسرتاتيجيات 

السليمة ميكن أن تتغلب عىل العديد من العقبات الحالية، عندما تكون مدعومة باإلرادة السياسية واملوارد املالية الكافية. 

وتشكل املوارد الوراثية النباتية أحد الشواغل املشرتكة للبرشية، ومن باب اإلدارة االقتصادية السليمة والواجب األخالقي صون 

بشكل  واستخدامها  العامل  أنحاء  املزارعني يف مختلف  من  األجيال  وآالف  التطور  من  السنني  إيها ماليني  منحتنا  التي  املوارد 

مستدام ومربح، لضامن توفري ما يلزم من غذاء لألجيال القادمة.

وتلتزم منظمة األغذية والزراعة بتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية. وإين أدعو جميع البلدان إىل أن تغتنم، معاً، هذه اللحظة، 

وتعزز استثامرنا يف اإلرشاف السليم عىل تراث املوارد الوراثية النباتية يف العامل، من خالل تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية 

متحلية بالواقعية والعزم وااللتزام.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا

املدير العام

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
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املوجز التنفيذي

11 العاملي. . الغذايئ  واألمن  الزراعي  لإلنتاج  البيولوجي  األساس  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  توفر 

الورايث  والتنوع  النباتات.  وبالنسبة ملريب  والحفظة،  للمزارعني،  بالنسبة  مادة خام  أهم  املوارد  وتُعترب هذه 

املوجود يف هذه املوارد يتيح للمحاصيل واألصناف أن تتكيف مع ظروف تتغري باستمرار وأن تتغلب عىل 

املعوقات الناجمة عن اآلفات واألمراض والضغوط الالحيوية. املوارد الوراثية النباتية رضورية لإلنتاج الزراعي 

املستدام. وال يوجد تعارض متأصل بني صون هذه املوارد واستخدامها. بل سيكون من املهم بدرجة بالغة، يف 

حقيقة األمر، كفالة وجود تكامل تام بني هذين النشاطني. ويشكل صون هذه املوارد واستخدامها املستدام 

واالقتسام العادل واملنصف للمنافع التي تتأىت من استخدام املوارد الوراثية شواغل دولية ورضورات حتمية 

عىل حد سواء. وهذه هي أهداف املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، املنسجمة 

مع اتفاقية التنوع البيولوجي. وخطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة هي، 

يف سياق الحقوق السيادية للدول عىل مواردها البيولوجية والرتابط بني البلدان فيام يتعلق باملوارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة، مظهر مالئم الستمرار اهتامم املجتمع الدويل ومسؤوليته يف هذا املجال.

21 وعىل مدى السنوات الخمس عرشة املنرصمة كانت خطة العمل العاملية هي الوثيقة املرجعية الرئيسية للجهود .

القطرية واإلقليمية والعاملية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام ولالقتسام العادل 

واملنصف للمنافع التي تتأىت من استخدامها. وكانت خطة العمل العاملية، باعتبارها جزءاً من نظام منظمة األغذية 

والزراعة العاملي لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، العنرص الرئييس الذي تستخدمه 

هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للمنظمة يف الوفاء بواليتها يف ما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية ووفرت 

خطة العمل العاملية مرجعاً هاماً للقطاعات األخرى املعنية باملوارد الوراثية. فقد ساعدت الحكومات عىل صياغة 

سياسات واسرتاتيجيات قطرية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. كام استخدمها ايضا املجتمع الدويل 

لتحديد األولويات عىل الصعيد العاملي ولتحسني تنسيق الجهود، وإليجاد تآزرات بني الجهات املعنية باملوارد الوراثية. 

وأثبتت الخطة فعاليتها يف إعادة توجيه جداول أعامل املنظامت الدولية ذات الصلة بشأن البحث واالستحداث يف ما 

يتعلق باألنشطة املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ويف إعطاء أولوية لتلك الجداول.

31 وقد كان اعتامد خطة العمل العاملية من ِقبَل 150 بلداً يف سنة 1996 يف ليبزيج معلامً من معامل تطوير الحوكمة الدولية .

للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وقد هيَّأ السبيل لإلمتام الناجح ملفاوضة املعاهدة الدولية للموارد الوراثية 

لألغذية والزراعة يف إطار هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة.

41 وقد حدث منذ اعتامدها عدد من التطورات الرئيسية يف ما يتعلق بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .

واستخدامها التي استدعت تحديثاً للخطة. وقد وفّر التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف 

العامل الذي نرُش مؤخرا أساساً متيناً لعملية التحديث هذه. فالعامل يواجه انعدام أمن غذايئ متزايداً، ينعكس، من بني 

أمور أخرى، يف أسعار املواد الغذائية شديدة التقلب وتغريرُّ املناخ وتزايد الزحف الحرضي والحاجة إىل مزيد من الزراعة 

املستدامة والحاجة إىل صون التنوع الورايث النبايت وتقليل استمرار التآكل الورايث هي أمور تقتيض جميعها إيالء مزيد 
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من االهتامم صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، و مزيد من االهتامم أيضاً باستخدامها. ويف الوقت نفسه، 

ن إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، من بينها تكنولوجيات االتصاالت  مثة فرص جديدة هامة ميكن أن تحسِّ

واملعلومات القوية املتاحة عىل نطاق واسع، وكذلك أوجه التقدم الكبرية التي تحققت يف التكنولوجيا البيولوجية 

ت بيئة السياسات تغرياً كبريا خالل السنوات  وتطوير املنتجات الحيوية الناشئة عن الزراعة. وعالوة عىل ذلك، تغريَّ

الخمسة عرش املاضية، ال سيام بدخول املعاهدة حيز النفاذ، وبدخول صكوك أخرى حيز النفاذ من بينها بروتوكول 

كارتاخينا بشأن السالمة البيولوجية فضال عن اعتامد الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2011 - 2020 وبروتوكول 

ناغويا بشأن النفاذ إىل املوارد الوراثية واقتسام املنافع الناتجة عن استعاملها. وشهد العامل أيضاً التزاماً متجدداً تجاه 

الزراعة وأنشطة البحث واالستحداث املتعلقة بها. ويلزم وجود خطة عمل عاملية محّدثة لالستجابة لهذه التطورات 

وليك تعكسها.

51 وتتناول خطة العمل العاملية الثانية التحديات والفرص الجديدة من خالل األنشطة ذات األولوية الواردة فيها ومجموعها .

18 نشاطاً. وقد وفّر التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل، وسلسلة من اجتامعات 

التشاور اإلقليمية، فضالً عن مدخالت الخرباء عىل نطاق العامل، املدخالت الالزمة لجعل خطة العمل العاملية الثانية 

حالية وتطلعية وذات صلة باملنظورات واألولويات العاملية واإلقليمية والقطرية. ويعزز أيضاً تحديث خطة العمل 

العاملية دورها كمكوِّن داعم من مكونات املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

61 وقد تسنى، استناداً إىل املدخالت املختلفة املذكورة أعاله، ترشيد عدد من األنشطة ذات األولوية، بحيث انخفض من 20 .

يف خطة العمل األصلية إىل 18. وقد تحقق هذا بدمج النشاطني ذوي األولوية السابقني رقمي 5 و 8 )إدامة املجموعات 

املوجودة خارج مواقعها الطبيعية والتوسع يف أنشطة الصون خارج املواقع الطبيعية( ضمن لنشاط ذي األولوية الجديد 

رقم 6، إدامة البالزما الجرثومية والتوسع يف صونها خارج مواقعها الطبيعية. وتم دمج النشاطني ذوي األولوية السابقني 

رقمي 12 )تشجيع تنمية وتسويق املحاصيل واألنواع غري املستخدمة عىل النحو األمثل( و 14 )إيجاد أسواق جديدة 

لألصناف املحلية وللمنتجات ‘الغنية بالتنوع’( ضمن النشاط ذي األولوية الجديد رقم 11، تشجيع استحداث وتسويق 

جميع األصناف، ويف املقام األول أصناف املزارعني/األصناف البدائية واألنواع غري املستخدمة عىل النحو األمثل. 

71 وإضافة إىل ذلك، جرى تعديل محور تركيز عدد من األنشطة ذات األولوية األخرى من أجل استيعاب األولويات .

املحددة حديثاً. ومتنح خطة العمل العاملية الثانية تربية النباتات مزيداً من الرتكيز والربوز، عىل النحو الذي ينعكس يف 

النشاط ذي األولوية رقم 9، دعم جهود تربية النباتات، وتحسينها الورايث، وتوسيع نطاق قاعدتها. وبُذل جهد أيضاً، بناء 

عىل توجيهات منبثقة من املشاورات اإلقليمية، لتبسيط الوثيقة وتوضيحها.
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املقدمة

الحاجة املستمرة إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وصونها 

واستخدامها املستدام

11 ستواجه الزراعة يف القرن الحادي والعرشين تحديات جديدة كثرية. إذ سيتعني أن يزيد إنتاج األغذية واأللياف .

زيادة بشكل كبري لتلبية احتياجات السكان الذين تتزايد أعدادهم ويأخذون بالحداثة، وذلك بواسطة قوة 

عمل ريفية أصغر حجامً نسبياً. وستدفع التغريات التي تحدث يف الغذاء املتناول ويف العادات الغذائية إىل 

والطاقة  العامل،  يف  الغذايئ  األمن  قضايا  وأمام  الحيواين.  واإلنتاج  املحصويل  اإلنتاج  نظم  يف  تغريات  إحداث 

الوقود  إنتاج  التي يطرحها  التحديات والفرص  البلدان مواجهة  املستدامة،سيتعني عىل  التنمية  واحتياجات 

الحيوي. واستخدامه. ويف كثري من أنحاء العامل، من املرجح أن تتطلب تأثريات تغريرُّ املناخ تغيريات يف تكيف 

الكثري من املحاصيل واألعالف، مام يؤدي إىل زيادة االعتامد املتبادل بني البلدان عىل املوارد الوراثية النباتية 

يف  وكذلك  ومامرساته،  اإلنتاج  مناطق  يف  تغريات  إىل حدوث  املناخ  تغريرُّ  أيضا  وسيؤدي  والزراعة.  لألغذية 

حدوث آفات وأمراض املحاصيل والرثوة الحيوانية. وتحتاج الزراعة إىل االستمرار يف اإلقالل من تأثريها السلبي 

عىل البيئة والتنوع البيولوجي وإىل اتباعها مامرسات إنتاج أكرث كفاءة واستدامة. والتغريات التي تحدث يف 

األقارب  الضغط عىل مجموعات  للزراعة وستؤدي إىل زيادة  املتاحة  املساحة  استخدام األرايض ستحد من 

الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية.

21 واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تدعم قدرة الزراعة عىل التكيف مع التغريات، سواء كانت بيئية أو .

اجتامعية – اقتصادية. ولذا سيتعني أن تلعب هذه املوارد دوراً متزايد األهمية يف تأمني تحسينات مستمرة يف 

اإلنتاج واإلنتاجية الزراعيني، ليس فحسب من خالل توفري جينات جديدة ألصناف محّسنة من املحاصيل، بل 

أيضاً من خالل مساهامت يف أداء النظم اإليكولوجية الزراعية لوظائفها بفعالية وتطوير املنتجات الحيوية. 

ويف كثري من مناطق العامل الريفية، متثل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مكوناً أساسياً من مكونات 

اسرتاتيجيات سبل املعيشة بالنسبة لجامعات الشعوب األصلية وللمجتمعات املحلية.

تاريخ خطة العمل العاملية

31 اعتُمدت رسمياً خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام .

النباتية  الوراثية  باملوارد  املعني  الرابع  الدويل  التقني  املؤمتر  أثناء  بلداً  ِقبَل ممثيل 150  يف سنة 1996 من 
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الذي ُعقد يف ليبزيج، أملانيا. وأثناء املؤمتر نفسه، اعتُمد أيضا إعالن ليبزيج، الذي أكد عىل أهمية تلك املوارد 

بالنسبة لألمن الغذايئ العاملي ويُلزم البلدان بتنفيذ خطة العمل العاملية. وقد شارك أكرث من 150 بلداً، وكذلك 

القطاعان العام والخاص، مشاركة نشطة يف إعداد خطة العمل العاملية. والتزمت منظمة األغذية والزراعة 

لألغذية  الوراثية  باملوارد  املعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  توجيهات  تحت  الخطة،  تنفيذ  ومتابعة  بتيسري 

والزراعة )الهيئة(، باعتبارها جزءاً من النظام العاملي لصون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها التابع ملنظمة 

األغذية والزراعة.

41 وقد أعادت الهيئة، يف دورتها العادية الثامنة التي ُعقدت يف سنة 1999، تأكيد أن منظمة األغذية والزراعة .

ينبغي أن تُجري بصفة دورية تقييامً لحالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل لتيسري إجراء 

تحليالت للثغرات واالحتياجات املتغرية وللمساهمة يف عملية تحديث خطة العمل العاملية املتجددة. ويف 

الدورة العادية العارشة التي ُعقدت يف سنة 2004، وافقت الهيئة عىل اتباع نهج جديد لرصد تنفيذ خطة 

العمل العاملية يستند إىل مؤرشات متفق عليها دولياً، مام أدى إىل إنشاء اآلليات القطرية لتقاسم املعلومات. 

الثاين عن حالة املوارد  التقرير  التي ُعقدت يف سنة 2009،  الثانية عرشة،  العادية  الهيئة، يف دورتها  وأقرت 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل )التقرير الثاين( باعتباره تقييامً موثوقاً للقطاع وطلبت من منظمة 

األغذية والزراعة تحديث خطة العمل العاملية، استناداً يف املقام األول إىل التقرير الثاين، واستناداً بصفة خاصة 

إىل الثغرات واالحتياجات املحددة، آخذة يف الحسبان املساهامت اإلضافية الواردة من الحكومات، وكذلك 

املدخالت الواردة من االجتامعات واملشاورات اإلقليمية. وقررت الهيئة النظر يف خطة العمل العاملية الثانية 

يف دورتها العادية الثالثة عرشة.

51 ويف سنة 2001، اعتمد مؤمتر منظمة األغذية والزراعة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية .

العاملية كمكون داعم، وقرر الجهاز  العمل  التي تعرتف يف مادتها 14 بخطة  الدولية(،  والزراعة )املعاهدة 

أولويات يف إطار اسرتاتيجية متويل  الرئايس للمعاهدة الدولية يف سنة 2006 أن أولويات الخطة هي أيضاً 

املعاهدة الدولية. ويف سنة 2009، الحظ الجهاز الرئايس الحاجة إىل كفالة التعاون الوثيق بينه وبني الهيئة يف 

ما يتعلق بخطة العمل العاملية، ودعا الهيئة أن تأخذ يف االعتبار، عنذ مراجعة خطة العمل العاملية، املسائل 

املحددة ذات الصلة باملعاهدة الدولية وأن تعكس أحكام املعاهدة الدولية بدرجة وافية يف خطة العمل 

العاملية الثانية.

تنفيذ خطة العمل العاملية

61 إعداد . عملية  أثناء  استجدت  التي  املعلومات  إىل  كبرية  بدرجة  استناداً  العاملية،  العمل  خطة  صياغة  منذ 

التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل يف أوائل تسعينيات القرن العرشين، 

العامل. ويزيد عدد املدخالت  أنحاء  العاملية يف مختلف  العمل  تنفيذ خطة  التقدم يف  تحقق قدر كبري من 

التي تُحفظ يف بنوك الجينات عىل نطاق العامل مبا يقرب نسبة 20 يف املائة أكرثمام كان عليه الحال يف سنة 

املقدمة
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1996، والتي بلغ عددها 7.4 مليون يف سنة 2010. وقد تم جمع أكرث من 240000 عينة جديدة وأضيفت إىل 

مجموعات الجينات املوجودة خارج املواقع الطبيعية، وقد تم التعرف عىل 1750 بنك جينات يف سنة 2010 

مقارنًة بزهاء 1450 يف سنة 1996. وزاد عدد حدائق النباتات من نحو 1,500 يف سنة 1996 إىل أكرث من 

2500 يف سنة 2010. وزاد عدد الربامج القطرية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مع اتساع 

نطاق مشاركة الجهات املعنية فيها يف معظم األحيان. واعتمدت اآلن غالبية البلدان أو راجعت ترشيعاتها 

التكنولوجيات  البذور. وزاد استخدام  النباتية لألغذية والزراعة ونظم  الوراثية  املوارد  تتناول  التي  القطرية 

والزراعة. وتتزايد مشاركة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  الحديثة يف صون واستخدام  النباتية  البيولوجية 

ن صون واستخدام األقارب الربية للمحاصيل واألصناف البدائية. وينعكس  املزارعني يف برامج الرتبية؛ وتحسَّ

الدور الهام الذي تلعبه املعلومات يف صون واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وأوجه التقدم 

ن إدارة املعلومات عىل كل من املستوى القطري واإلقليمي والعاملي. التكنولوجي يف هذا امليدان، يف تحسرُّ

71 وبوجه عام، زاد النشاط الدويل يف مجال صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام. .

وقد أنشأت املعاهدة الدولية اسرتاتيجية التمويل مع جعل أنشطة خطة العمل العاملية املتجددة كأولويات. 

فقد أقيم الكثري من الشبكات والربامج اإلقليمية واملحصولية الجديدة، استجابة ً إىل حد كبري لألنشطة ذات 

األولوية الواردة يف خطة العمل العاملية. وتظل الشبكات هامة إىل حد كبري لتشجيع التعاون، وتقاسم املعارف 

أخرى.  مشرتكة  بأنشطة  والقيام  مشرتكة،  بحوث  وإجراء  الجرثومية،  البالزما  وتبادل  واألفكار،  واملعلومات 

وتستفيد من هذا النوع من الشبكة مبادرات، من قبيل حساب األمانة الخاص بالتنوع املحصويل العاملي، 

الذي يشجع ويدعم الصون خارج املواقع الطبيعية األكرث ترشيداً، ال سيام يف حالة املحاصيل التي يشملها 

باملعاهدة  الخاص  األطراف(  املتعدد  )النظام  املنافع  واقتسام  بالحصول  املتعلق  األطراف  املتعدد  النظام 

الدولية )أي محاصيل امللحق األول(. وقد لعبت شبكة املجموعات الدولية من املحاصيل الرئيسية املوجودة 

خارج املواقع الطبيعية دوراً هاماً يف مفاوضات املعاهدة الدولية، وما زالت هذه املجموعات تشكل العمود 

الفقري للنظام العاملي لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام التابع ملنظمة 

األغذية والزراعة. وتوفر اآلن خزانة سفالبارد العاملية للبذور مستوى إضافياً من األمن للمجموعات املوجودة 

املدخالت  املتعلقة مبستوى  للبيانات  عاملية  بوابة  إقامة  تشكل  ذلك،  الطبيعية. وعالوة عىل  املواقع  خارج 

واإلصدار الوشيك لنظام متقدم إلدارة معلومات بنوك الجينات خطوتني هامتني إضافيتني صوب تعزيز نظام 

ل ذلك إنشاء اآلليات القطرية  عاملي للصون خارج املواقع الطبيعية وتشغيله عىل نحو أكرث فعالية. ومام يكمِّ

لتقاسم املعلومات يف أكرث من 65 بلداً لتيسري الحصول عىل املعلومات ذات الصلة، ورصد تنفيذ خطة العمل 

العاملية، وتعزيز عمليات صنع القرار عىل املستوى القطري وكذلك التعاون بني الجهات املعنية. ومتثل مبادرة 

الرشاكة العاملية بشأن بناء القدرات يف مجال تربية النباتات جهداً لسد ثغرة هامة يف الربامج القطرية، بربط 

صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة باالستخدام يف تحسني املحاصيل. وعالوة عىل ذلك، فإن آلية 

تيسري خطة العمل العاملية تحدد و تنرش املعلومات عن فرص التمويل يف ما يتعلق بجميع األنشاطة ذات 

األولوية.

تنفيذ خطة العمل العاملية
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األساس املنطقي لخطة العمل العاملية الثانية

81 يف . جديدة  وفرص  تحديات  الفنية  التغريات  من  عدد  واعتامدها، حدث  العاملية  العمل  صياغة خطة  منذ 

تحديات وفرص جديدة.  إىل  تؤدي  واستخدامها  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  يتعلق بصون  ما 

وهذه التطورات، التي ُسلط الضوء عليها يف التقرير الثاين والتي أُبرزت يف مناقشات االجتامعات واملشاورات 

اإلقليمية، توفر املربر واألساس املنطقي لخطة العمل العاملية الثانية. 

91 من املتوقع أن تكون للتطورات واالتجاهات التالية يف مجال الزراعة تأثريات كبرية عىل صون املوارد الوراثية .

النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها:

1 يف معظم العامل املتقدم توفر معظم الغذاء نظم اإلنتاج الغذايئ الصناعية التي يقف وراءها طلب قوي  (أ

من املستهلكني عىل غذاء زهيد الثمن ذي نوعية موحدة وميكن التنبؤ بها. وتجري تربية أصناف املحاصيل 

لتلبية احتياجات هذه النظم ولتلبية معايري سوقية صارمة، يف ظل نظم إنتاج محصول أحادي، ولكن أيضا 

للتصدي للمقاومة الحيوية وجودة التغذية واستقرار االنتاجية. وقد عززت هذه التطورات االتجاه الهبوطي 

يف التنوع الورايث وتنوع األنواع يف حقول املزارعني.

1 مع ذلك، يف العامل النامي، ما زالت نسبة كبرية من الغذاء تُنتج باستخدام بضعة مدخالت كيميائية، إن  (أ

وجدت، ويُباع محلياً أي فائض غذايئ للزراعة الكفافية أو للحدائق املنزلية. وتعتمد ماليني كثرية من صغار 

كمصدر لكسب  متاحة محلياً  والزراعة  لألغذية  نباتية  وراثية  موارد  العامل عىل  أنحاء  املزارعني يف مختلف 

عيشها ولرفاهها.

1 ال يزال الزحف الحرضي يتسارع ومن املتوقع أن أكرث من %70 من سكان العامل سيصبحون حرضيني  (أ

يف سنة 2050 مقارنًة بنحو %50 اآلن. ومن املتوقع أن ترتفع مستويات الدخل باطراد بحيث تبلغ ما يعادل 

مستوياتها الحالية عدة مرات. 1 ومع ذلك، سيظل التفاوت يف الدخل بني األغنياء والفقراء مرتفعاً إىل حد كبري.

1 مثة زيادة ملحوظة يف تجارة البذور الدولية، والتي تسيطر عليها رشكات بذور متعددة الجنسيات أقل  (أ

عدداً وأكرب حجامً.

1 يرتبط التزايد املستمر يف إنتاج وتسويق األصناف املحورة وراثياً يف ما يتعلق بعدد متزايد من املحاصيل  (أ

ارتباطاً وثيقاً بالنقطة السابقة ويلزم رصده رصداً وثيقاً من جانب األوساط العاملة يف مجال املوارد الوراثية.

1 وفقا للسياسات واالحتياجات الوطنية، يوجد تطبيق متزايد للامدة 9 املتعلقة بحقوق املزارعني وااعرتاف  (أ

أكرب بالدور الهام الذي يؤديه املزارعون يف صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.

1 منظمة1األغذية1(الزراعة1.20091كيف1ميكن1إطعام1العامل1يف1سنة20501.

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf

املقدمة
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101 وميثل تغيرُّ املناخ تهديداً فورياً وغري مسبوق لسبل املعيشة ولألمن الغذايئ وقد يكون عقبة رئيسية تحول .

العنارص  وتلزم   .2050 سنة  بحلول  املطلوبة  العاملي  الغذايئ  اإلنتاج  يف  البالغة 60%  الزيادة  تحقيق  دون 

االسرتاتيجية التالية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها عىل النحو األمثل للمساعدة 

عىل التكيف مع تغريرُّ املناخ:

مزيد من الرتكيز عىل صون املجموعات املتنوعة وراثياً، ال سيام األقارب الربية للمحاصيل، يف مواقعها 	 

الطبيعية، للتمكني من استمرار التطور والسامح بذلك باستمرار توليد خصائص تكيفية؛

برنامج موسع إىل حد كبري للصون خارج املواقع الطبيعية، ال سيام يف حالة األقارب الربية للمحاصيل، 	 

لكفالة صون تنوع األنواع واملجموعات واألصناف، مبا فيها األصناف املكيفة حسب الظروف املتطرفة 

والتي من مناطق من املتوقع أن يكون تأثرها بتغريرُّ املناخ شديداً؛

زيادة البحث وتحسني توافر املعلومات عن خصائص املادة املحتفظ بها يف خارج مواقعها الطبيعية والتي 	 

ستصبح مفيدة يف ظل ظروف مناخية جديدة؛

املتبادل 	  االعتامد  ملواجهة  ونقلها  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  عىل  الحصول  دعم  زيادة 

املتزايد للدول الناجم عن الظروف البيئية الجديدة؛

مزيد من الدعم لبناء القدرات يف مجال إدارة نظم تربية النباتات والبذور التي تستخدم املوارد الوراثية 	 

النباتية لألغذية والزراعة استخداماً فعاالً ومستداماً؛

زيادة إرشاك املزارعني واملجتمعات الزراعية واستهدافهم عىل نحو موجه يف األنشطة القطرية واملحلية 	 

لتحسني املحاصيل، مبا يف ذلك تقديم الدعم للبحوث وتربية النباتات التشاركية.

111 يتعلق مبدى وطبيعة . ما  يف  متاحاً  املعلومات  كبري من  قدر  أصبح  املاضية  الخمس عرشة  السنوات  وخالل 

التآكل الورايث وهشاشة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ويُقال إن التآكل الورايث مستمر يف أقاليم 

االستعاضة  للتآكل تشمل  الرئيسية  زادت. واألسباب  للمحاصيل قد  الوراثية  الهشاشة  العامل وإن  كثرية من 

والضغوط  املياه،  توافر  وقلة  املفرط،  واالستغالل  األرايض،  وتطهري  البدائية،  املزارعني/األصناف  أصناف  عن 

السكانية، وتغيري العادات الغذائية، والتدهور البيئي، وتغريرُّ النظم الزراعية، واإلفراط يف الرعي، والترشيعات 

أثر عىل  إنتاجها  البذور ومنهجيات  الضارة. وللتغريات يف قطاع  والسياسات، واآلفات واألمراض، واألعشاب 

هشاشة املحاصيل. وهذه الهشاشة تنطبق بوجه خاص عىل األنواع غري املستخدمة عىل النحو األمثل التي 

التنمية/التسويق والتي يتزايد تجاهلها  النباتات و/أو  ال تجد الكثري من الدعم من جانب البحوث وتربية 

من ِقبَل املزارعني. إال أن هذه األنواع تنطوي عىل إمكانات كبرية يف سياق تغريرُّ املناخ، والزراعة اإليكولوجية، 

والتنوع الغذايئ، وتنطوي عىل إمكانات كبرية من حيث استدامة نظم اإلنتاج الزراعي.

األساس املنطقي لخطة العمل العاملية الثانية
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121 مجاالت . من  رئيسية  مجاالت  يف  كربى  تقدم  أوجه  املاضية  عرشة  الخمس  السنوات  خالل  حدثت  وقد 

العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها. وقد كان أهم 

هذه التطورات هو التطور الرسيع الذي شهدته تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، التي تشمل اإلنرتنت 

والهواتف املحمولة، وإدارة املعلومات وتحليلها، والتطورات يف مجال البيولوجيا الجزيئية.

1 فتكنولوجيات إدارة املعلومات وتبادلها شهدت تقدماً كبرياً خالل السنوات الخمس عرشة املاضية. هناك  (أ

ن القدرة التحليلية املتاحة للعاملني يف  إمكانية أكرب للحصول عىل املعلومات بشكل ملحوظ، فضالً عن تحسرُّ

ن نظم املعلومات الجغرافية والوسائل الساتلية من قبيل النظام  مجال املوارد الوراثية. ويشمل هذا التحسرُّ

لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  بيانات  يتسنى دمج  بُعد، بحيث  املواقع، واالستشعار عن  لتحديد  العاملي 

مادة من  لتحديد  أو  للتنوع  مناطق محددة  لتحديد مواقع  أخرى  بيانات  والزراعة مع طائفة واسعة من 

موائل معينة.

1 بالغاً عىل مجاالت رئيسية  (أ أثراً  الجزيئية والجينومية  الطرق  التقدم األخية يف  أوجه  بالفعل  وتركت 

من مجاالت تنفيذ خطة العمل العاملية. فهذه الطرق تتيح توليد معلومات إضافية وأكرث تفصيالً بكثري عن 

مدى وتوزيع التنوع الورايث وميكن استخدامها يف تطوير اسرتاتيجيات لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة واستخدامها. وإضافة إىل ذلك، تفتح التكنولوجيات املحسنة كثرياً لتحديد ونقل الجينات بني األنواع 

ذات القرابة وحتى األنواع غري ذات القرابة آفاقاً جديدة متاماً الستغالل التنوع الورايث.

1 املواقع  (أ خارج  الصون  وإجراءات  مبامرسات  يتعلق  ما  يف  نسبياً  قليلة  كربى  تطورات  حدثت  وبينام 

الجزيئية الجديدة تنطوي عىل إمكانية زيادة  العقد املايض، فإن املعلومات واألدوات  الطبيعية عىل مدى 

فعالية وكفاءة صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها. وقد اضطلع بقدر كبري من العمل 

بشأن الصون يف املواقع الطبيعية، يف حالة األقارب الربية للمحاصيل، والنباتات الغذائية الربية، ويف املزرعة 

إىل حد أكرب حتى من ذلك. وقد أسفرت الخربة التي تجمعت واملعارف التي اكتُسبت عن االعرتاف بأهمية 

اتباع نهج متكامل متعدد التخصصات، يؤدي فيه املزارعون وجامعات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية 

دوراً رئيسياً وتنعكس فيه متاماً منظورات سبل املعيشة والرفاه.

131 وقد حدثت تطورات كربى عىل صعيد السياسات يف ما يتعلق بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .

التنوع  برنامج عمل بشأن  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  األطراف يف  اعتامد مؤمتر  واستخدامها. وتشمل هذه 

االسرتاتيجية  ووضع   ،2000 سنة  يف  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  واعتامد   ،2000 سنة  يف  الزراعي  البيولوجي 

العاملية لصون النباتات يف سنة 2002، وإنشاء حساب األمانة يف سنة 2004، واعتامد الهيئة برنامجها العميل 

املتعدد السنوات يف سنة 2007، الذي يتضمن قدراً كبرياً من العمل بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة.

141 وال ريب أن أهم تطور كان دخول املعاهدة الدولية حيز النفاذ يف سنة 2004. وتعرتف املعاهدة يف مادتها .

مبا يف  الفعال،  تنفيذها  تعزيز  املتعاقدة عىل  األطراف  وتحث  املتجددة،  العاملية  العمل  بأهمية خطة   14

املقدمة
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ذلك من خالل اتخاذ إجراءات قطرية، والتعاون الدويل، حسب االقتضاء، لتوفري إطار متسق من أجل جملة 

أمور من بينها بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتبادل املعلومات، أخذاً يف االعتبار أحكام اقتسام املنافع 

الواردة يف النظام املتعدد األطراف. وتسلم األطراف املتعاقدة أيضاً بأن قدرة البلدان النامية والبلدان التي 

متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية، بصفة خاصة، عىل تنفيذ األنشطة األولية، والخطط، والربامج املتعلقة باملوارد 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وآخذة يف االعتبار خطة العمل العاملية، ستتوقف إىل حد كبري عىل التنفيذ 

الفعال للمواد 6 )االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة(، و 13 )اقتسام املنافع يف 

أخذ  الفقرة 18. وقد  عليها  تنص  التمويل كام  الفعال السرتاتيجية  التنفيذ  األطراف(، وعىل  املتعدد  النظام 

املنافع  اقتسام  حساب  أولويات  تحديده  عند  االعتبار  يف  الخطة  إطار  الدولية  للمعاهدة  الرئايس  الجهاز 

للتمكني من ااستخدامه االسرتاتيجي لتحفيز االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

وصونها. وستكون خطة العمل العاملية الثانية مورداً هاماً لتحديد األولويات يف املستقبل.

151 وقد اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف اجتامعه العارش يف سنة 2010، الخطة االسرتاتيجية .

للتنوع  آيتيش  “أهداف  من   13 والهدف  هدفاً.   20 تتضمن  التي   ،2020-2011 للفرتة  البيولوجي  للتنوع 

البيولوجي” هو الهدف الرئييس املتعلق بالتنوع الورايث:“بحلول سنة 2020، يتم الحفاظ عىل التنوع الورايث 

للنباتات املزروعة واملستزرعة والحيوانات املستأنسة واألنواع الربية ذات القرابة، مبا يف ذلك األنواع األخرى 

ذات القيمة االجتامعية – االقتصادية وكذلك ذات القيمة الثقافية، ويكون قد تم وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات 

لإلقالل إىل أدىن حد من التآكل الورايث وصون تنوعها الورايث.” ويتعلق عدد من األهداف األخرى أيضاً بصون 

الثانية إىل اإلسهام يف تحقيق  النباتية واستخدامها املستدام. 2 وترمي خطة العمل العاملية  املوارد الوراثية 

هذه األهداف إسهاماً كبرياً. وقد بدأ العمل يف وضع املؤرشات الدولية ذات الصلة بهذه األهداف. وبروتوكول 

ناغويا بشأن الحصول عىل املوارد الوراثية واالقتسام العادل واملنصف للمنافع املتأتية من استخدامها، الذي 

اعتُمد يف سنة 2010 مؤخراً، قد تكون له، عندما يدخل حيز النفاذ، انعكاسات أيضاً بالنسبة للحصول عىل 

موارد وراثية نباتية معينة واستخدامها.

2 مبا1يشمل1الهدف 12 بحلول1عام120201كحد1(قىص،1تُدمج1قيم1التنوع1البيولوجي1يف1االسرتاتيجيات1الوطنية1(املحلية1للتنمية1(الحد1من1

الفقر1(عمليات1التخطيط1(يجري1(إ(ماجها،1حسب1اإلقتضاء،1يف1نظم1الحسابات1القومية1(نظم1اإلبالغأ.1الهدف 5  بحلول1عام1،20201يخفَّض1

معدل1فقدان1جميع1املوائل1الطبيعية،1مبا1يف1ذلك1الغابات،1إىل1النصف1عىل1األقل،1(حيثام1يكون1ممكنا1إىل1ما1يقر(1من1الصفر،1(يخفض1تدهور1

(تفتت1املوائل1الطبيعية1بقدر1كبريأ.1الهدف 6  بحلول1عام1،20201يتم1عىل1نحو1مستدام1إ(ارة1(حصا(1جميع1األرصدة1السمكية1(الالفقاريات1

(النباتات1املائية،1بطريقة1قانونية1(بتطبيق1الُنهج1القامئة1عىل1النظام1اإليكولوجي،1(ذلك1لتجنب1الصيد1املفرط،1((ضع1خطط1(تدابري1انعاش1

لجميع1األنواع1املستنفدة،1(ال1يكون1ملصايد1األسامك1تأثريات1ضارة1كبرية1عىل1األنواع1املهد(ة1باإلنقراض1(النظم1اإليكولوجية1الضعيفة،1((ن1

تكون1تأثريات1مصايد1األسامك1عىل1األرصدة1السمكية1(األنواع1(النظم1اإليكولوجية1يف1نطاق1الحد((1اإليكولوجية1املأمونةأ.1الهدف 7  بحلول1

عام1،20201تدار1مناطق1الزراعة1(تربية1األحياء1املائية1(الحراجة1عىل1نحو1مستدام،1لضامن1حفظ1التنوع1البيولوجيأ.1الهدف 11  بحلول1عام1

1،2020يتم1حفظ1171يف1املئة1عىل1األقل1من1املناطق1األرضية1(مناطق1املياه1الداخلية1(110يف1املئة1من1املناطق1الساحلية1(البحرية،1(خصوصا1

املناطق1ذات1األهمية1الخاصة1للتنوع1البيولوجي1(خدمات1النظام1اإليكولوجي،1من1خالل1نظم1مدارة1بفاعلية1(منصفة1(تتسم1بالرتابط1الجيد،1

(املناظر1 األرضية1 الطبيعية1 املناظر1 (إ(ماجها1يف1 املنطقة،1 القامئة1عىل1 األخرى1 الفعالة1 الحفظ1 (تدابري1 املحمية1 للمناطق1 إيكولوجيا1ً (ممثلة1

(إ(امة1حالة1 باالنقراض1(تحسني1 املهد(ة1 املعر(فة1 األنواع1 انقراض1 منع1 عام1،20201  بحلول1  12 الهدف  نطاقاأ.1 األ(سع1 البحرية1 الطبيعية1

حفظها،1(ال1سيام1بالنسبة1لألنواع1األكرث1تدهوراأ.1الهدف 18  بحلول1عام1،20201احرتام1املعارف1(االبتكارات1(املامرسات1التقليدية1للمجتمعات1

األصلية1(املحلية1ذات1الصلة1بحفظ1التنوع1البيولوجي1(استخدامه1املستدام،1(احرتام1استخدامها1املألوف1للموار(1البيولوجية،1رهنا1بالترشيع1

الوطني1(االلتزامات1الد(لية1ذات1الصلة،1((ن1تدمج1(تنعكس1بالكامل1يف1تنفيذ1االتفاقية1مع1املشاركة1الكاملة1(الفعالة1للمجتمعات1األصلية1

(املحلية،1(ذلك1عىل1جميع1املستويات1ذات1الصلةأ.

األساس املنطقي لخطة العمل العاملية الثانية
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املقدمة

161 وخطة العمل العاملية تُسند إىل الهيئة مهمة وضع إجراء الستعراض خطة العمل العاملية. وينبغي أن يتناول .

هذا االستعراض التقدم املحرز عىل كل من املستوى القطري واإلقليمي والدويل يف تنفيذ خطة العمل العاملية، 

وبلورتها، وتعديلها حسب االقتضاء، وجعلها بذلك خطة “متجددة” عىل النحو املوىص به يف جدول أعامل 

القرن 21.

أهداف واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية الثانية

171 أوصت الهيئة، يف دورتها العادية الثانية عرشة يف سنة 2009، بأن تكون خطة العمل العاملية الثانية مركزة، وذلك .

ملساعدة تحديد األولويات، مبا يف ذلك تحديد األولويات السرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية. وتستند خطة 

العمل العاملية الثانية إىل أهداف ومبادئ واضحة، وتتضمن اسرتاتيجية ومعلومات عن كل نشاط ذي أولوية.

181 واألهداف الرئيسية لخطة العمل العاملية الثانية كام اتفقت عليها الهيئة، يف دورتها العادية الثالثة عرشة واعتمدها .

مجلس منظمة األغذية والزراعة يف يف دورته املائة وثالثة وأربعني يف سنة 2011، هي:

1 تعزيز تنفيذ املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ (أ

1 كفالة صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة كأساس لألمن الغذايئ والزراعة املستدامة والحد من  (أ

الفقر وذلك بتوفري أساس الستخدامها يف الحارض واملستقبل؛

1 تشجيع االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، من أجل تشجيع التنمية االقتصادية  (أ

والحد من الجوع والفقر، ال سيام يف البلدان النامية، وكذلك توفري خيارات للتكيف مع تغريرُّ املناخ والتخفيف من 

آثاره، ومعالجة التغريات العاملية األخرى، واالستجابة لالغذية واألعالف واالحتياجات األخرى؛

1 العادل واملنصف للمنافع املتأتية من  (أ النباتية لألغذية والزراعة واالقتسام  الوراثية  تشجيع تبادل املوارد 

استخدامها ؛

1 مساعدة البلدان، حسب االقتضاء، ورهناً بترشيعاتها القطرية، من اتخاذ تدابري لحامية وتعزيز حقوق  (أ

املزارعني، عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 9 من املعاهدة الدولية؛

1 مساعدة البلدان واألقاليم والجهاز الرئايس للمعاهدة الدولية، واملؤسسات األخرى املسؤولة عن صون املوارد  (أ

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها، عىل تحديد أولويات العمل؛
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1 وضع وتعزيز برامج قطرية، وزيادة التعاون اإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك البحوث والتعليم والتدريب، بشأن  (أ

صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها، وتحسني القدرة املؤسسية؛

1 تشجيع تقاسم املعلومات بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف ما بني األقاليم والبلدان وداخلها؛ (أ

1 إقامة أسس مفاهيمية لوضع واعتامد سياسات وترشيعات قطرية، حسب االقتضاء، لصون املوارد الوراثية  طأ

النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام؛

1 الحد من االزدواجية غري املقصودة وغري الرضورية لإلجراءات من أجل تشجيع كفاءة وفعالية التكاليف يف  يأ

الجهود العاملية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.

191 وتستند خطة العمل العاملية إىل حقيقة وجود اعتامد متبادل بني البلدان يف ما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية .

لألغذية والزراعة ووجود قدر كبري من التعاون اإلقليمي والدويل سيكون من ثم رضورياً لتحقيق أهدافها بفعالية 

وكفاءة. ويف هذا السياق، استحدثت الخطة إطاراً اسرتاتيجياً واسع النطاق يضم سبعة جوانب أساسية ومرتابطة:

1 هناك قدر كبري وهام من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، الحيوية بالنسبة لألمن الغذايئ العاملي،  (أ

مخزون يف املجموعات خارج املواقع الطبيعية. ويف حني أن صيانة املوارد الوراثية يف بنوك الجينات ومن قبل 

الشبكات هي إجراء راسخ متاماً يف معظم البلدان، من الالزم زيادة تنمية وتعزيز املجموعات املوجودة. وميثّل 

تأمني ظروف تخزين مالمئة للمواد الوراثية التي ُجمعت بالفعل، والتكفل بتجديدها وسالمة إكثارها، عنرصاً 

اسرتاتيجياً رئيسياً من عنارص خطة العمل العاملية. وبوجه عام، مثة حاجة إىل وضع إجراءات تشغيلية معيارية 

من أجل جميع العمليات الروتينية الخاصة ببنوك الجينات.

1 من الرضوري ربط الصون باالستخدام وتحديد العقبات التي تحول دون زيادة استخدام املوارد الوراثية  (أ

النباتية لألغذية والزراعة املصونة والتغلب عىل تلك العقبات إذا كان املراد تحقيق الحد األقىص من املنافع من 

جهود الصون. وستكون اإلدارة الفعالة للمعلومات، مبا يف ذلك تقاسم املعلومات ذات الصلة عىل نطاق واسع مع 

املستخدمني باالستفادة الكاملة من تكنولوجيات املعلومات املتقدمة، رشطاً مسبقاً هاماً لتحقيق هذا الهدف. 

وستشمل هذه املعلومات بدرجة متزايدة املعلومات الجزيئية والجينومية، التي سيلزم ربطها ببيانات التوصيف 

والتقييم للخصائص املرفلوجية والزراعية املدارة يف قواعد بيانات بنوك الجينات، وتحليلها مع تلك البيانات.

1 العمل  (أ الفردية يف خطة  القدرة عىل جميع املستويات اسرتاتيجية رئيسية لدعم األنشطة  ميثل تحسني 

العاملية. فالخطة تسعى إىل تشجيع استخدام املؤسسات واملوارد البرشية والتعاون واآلليات املالية، بني جملة 

ل املوارد البرشية واملالية  أمور أخرى، وتنميتها عىل نحو يتسم بالكفاءة والطابع العميل، وذلك بتحسني تنقرُّ

كمساهمة يف إقامة نظام عاملي حقاً للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وعالوة عىل ذلك، مثة حاجة 

إىل تحسني الصالت بني االبتكارين العلمي والتكنولوجي وتطبيقهام عىل صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة واستخدامها.

أهداف واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية الثانية
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1 يُعترب تعزيز الجهود والرشاكات بني املربني يف القطاعني العام والخاص لصون واستخدام املوارد الوراثية  (أ

النباتية لألغذية والزراعة أمراً رضورياً. وإضافة إىل ذلك، من الالزم تعزيز الرتبية واالنتقاء التشاركيني، وكذلك 

البحوث التشاركية بوجه عام، مع املزارعني واملجتمعات الزراعية، واالعرتاف بتلك العمليات عىل نطاق أوسع 

باعتبارها طرائق مالمئة لتحقيق الصون واالستخدام املستدام والطويل األمد للموارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة.

1 اثنني: يف  (أ الطبيعية يف سياقني  املواقع  النباتية لألغذية والزراعة يف  الوراثية  املوارد  يحدث صون وتنمية 

املزرعة ويف الطبيعة. ويلعب املزارعون وجامعات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية دوراً حاسم األهمية يف 

كليهام. وسيساعد تحسني قدرتهم من خالل االرتباطات مع أجهزة اإلرشاد والقطاع العام والخاص واملنظامت 

غري الحكومية والتعاونيات اململوكة للمزارعني، وكذلك من خالل توفري حوافز للصون يف املواقع الطبيعية، عىل 

ل، ال سيام يف أوساط املجتمعات الذين يعيشون  تعزيز األمن الغذايئ، والقدرة عىل التكيف، والقدرة عىل التحمرُّ

يف مناطق ذات إمكانات زراعية منخفضة.

1 بالنظر إىل أهمية األقارب الربية للمحاصيل بالنسبة لتحسني املحاصيل، وحقيقة عدم إيالء قدر كاٍف من  (أ

االهتامم لها، ستلزم أنشطة محددة يف مجايل الصون واإلدارة، مبا يف ذلك تحسني وقايتها من خالل مامرسات 

محسنة الستخدام األرايض، وصون الطبيعة، واملشاركة املعززة لجامعات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية.

1 تبلغ اسرتاتيجيات الصون واالستخدام عىل كل من املستوى املجتمعي والقطري واإلقليمي والدويل أقىص  (أ

درجات فعاليتها عندما تكون تكاملية ومنسقة تنسيقاً جيداً. ومن الالزم إدماج الصون يف املواقع الطبيعية 

والصون خارج املواقع الطبيعية واالستخدام املستدام إدماجاً تاماً عىل جميع املستويات.

201 وافية . وبطريقة  املناسب  الوقت  أعاله يف  املذكورة  االسرتاتيجية  العنارص  تنفيذ  من  للتمكني  املوارد  وتعبئة 

ستتطلب قبل كل يشء إيالء االهتامم الواجب وبذل الجهود الالزمة عىل كافة املستويات، مبا يف ذلك التنسيق 

األمم  واتفاقية  البيولوجي،  التنوع  )اتفاقية  وعاملياً  إقليمياً  البلدان،  داخل  الجارية  املتعددة  املبادرات  مع 

املتحدة اإلطارية بشأن تغريرُّ املناخ، وغريها(.

هيكل خطة العمل العاملية الثانية وتنظيمها

211 تتضمن خطة العمل العاملية الثانية 18 نشاطا ذي أأولوية. وألغراض عملية وتتعلق بالعرض، نُظمت هذه .

الطبيعية؛  املواقع  يف  واإلدارة  الصون  األوىل  املجموعة  وتتناول  رئيسية.  مجموعات  أربع  ضمن  املجاالت 

وتتناول املجموعة الثانية الصون خارج املواقع الطبيعية؛ وتتناول املجموعة الثالثة االستخدام املستدام؛ أما 

املجموعة الرابعة فهي تتناول بناء قدرات مؤسسية وبرشية مستدامة. وبالنظر إىل أن الخطة هي مجموعة 

من األنشطة املتكاملة واملتشابكة، فإن املقصود بوضع األنشطة ضمن أربع مجموعات هو ببساطة املساعدة 

املقدمة
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عىل ترتيب العرض وتوجيه القارئ إىل املجاالت التي تهمه بوجه خاص. والعديد من األنشطة ذات األولوية 

تتعلق بأكرث من مجموعة واحدة وذات أهمية ألكرث من مجموعة واحدة.

221 وتوجد لكل نشاط ذي أولوية مجموعة أساسية من العناوين أو األقسام تهدف للمساعدة يف عرض املجال .

املقرتح ذي األولوية. ويف بعض الحاالت، كان من املناسب أيضاً يف ما يتعلق بتوصيات موجودة تحت عنوان ما 

أن تكون موضوعة تحت عنوان آخر. وبينام ال يُعترب وجود تحديدات صارمة لألقسام أمراً رضورياً، قد يكون 

من املفيد إيراد بضع مالحظات تفسريية:

1 يوفر قسم الخلفية أساساً منطقياً للنشاط ذي األولوية وملخصاً لإلنجازات منذ سنة 1996، استناداً بصفة  (أ

رئيسية إىل االستنتاجات املبلغ عنها يف التقرير الثاين.

1 د أقسام األهداف األهداف النهائية والفاصلة التي يجب أن يحققها النشاط ذو األولوية. والصياغة  (أ تحدِّ

الرصيحة لألهداف ميكن أن تساعد املجتمع الدويل يف الحكم عىل مدى تنفيذ النشاط مبرور الوقت.

1 يقرتح قسم السياسة/االسرتاتيجية سياسات ونُهجاً اسرتاتيجية قطرية ودولية لتنفيذ أهداف النشاط ذي  (أ

األولوية. ويف بعض الحاالت توجد توصيات لوضع سياسات دولية جديدة؛ ويف حاالت أخرى توجد مقرتحات 

تدعو إىل إدخال تغيريات يف النهج واألولويات والرؤى.

1 يشري قسم القدرات إىل نوعية القدرات البرشية واملؤسسية التي ينبغي استحداثها أو توفريها من خالل  (أ

تنفيذ األنشطة ذات األولوية.

1 يحدد قسم البحوث/التكنولوجيا، والذي يشمل تطوير التكنولوجيا ونقلها، مجاالت البحث أو العمل  (أ

العلميني أو املنهجيني أو التكنولوجيني ذات األهمية لتنفيذ النشاط ذي األولوية.

1 تخطيط  (أ عند  القبيل  هذا  من  املسائل  معالجة  بها  ميكن  التي  الكيفية  واإلدارة  التنسيق  قسم  يتناول 

القطري  املستوى  عىل  رئيسية  بصفة  القسم  هذا  تركيز  محور  اقترص  وقد  وتنفيذه.  األولوية  ذي  النشاط 

تجنباً لعمليات التكرار وذلك ألن الحاجة إىل زيادة تعزيز التعاون مع املنظامت الدولية ذات الصلة ومراكز 

البحوث الزراعية وإىل زيادة تقاسم املعلومات يف ما بني جميع املنظامت والجهات املعنية تنطبق يف ما يتعلق 

بجميع األنشطة ذات األولوية. والتعاون الدويل بالغ األهمية لتحقيق أقىص املنافع يف إطار الصكوك القانونية 

والسياساتية من قبيل اتفاقية التنوع البيولوجي واملعاهدة الدولية وللوفاء بااللتزامات املرتبطة بذلك.

231 ويف بعض األحيان، تُذكر تحديداً مؤسسات أو جامهري مستهدفة يف منت نشاط ذي أأولوية خاص. وال يعني .

هذا استبعادها من األنشطة التي مل تذكر فيها. فهذه اإلشارات تُستخدم لتسليط الضوء عىل الدور الذي يعترب 

بالغ األهمية بوجه خاص، أو قد يكمن تجاهله خالف ذلك، أو كليهام.

هيكل خطة العمل العاملية الثانية وتنظيمها
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الصون واإلدارة يف املواقع الطبيعية

مسح وحرص املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. 1

241 الخلفية: يبدأ الصون الرشيد للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )يف املواقع الطبيعية وخارجها( بعمليات .

الدولية. ولبلورة سياسات واسرتاتيجيات  للمعاهدة  املادة 5  النحو املربز يف يف  مسح وعمليات حرص، عىل 

لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، من الالزم أن تكون الربامج القطرية 

عىل بيّنة من املوارد املوجودة يف بلدانها، وتوزيعها، ومدى صونها بالفعل. وقد اعرتفت البلدان التي صدقت 

عىل اتفاقية التنوع البيولوجي بوجود مسؤوليات محددة يف هذا الصدد )مثالً يف برنامج العمل بشأن التنوع 

البيولوجي الزراعي(. واتساع نطاق الحصول عىل أدوات تحديد املراجع الجغرافية يرسَّ املسح وتطوير تقنيات 

البيولوجيا الجزيئية الحديثة وتطبيقها يف تقييم مدى التنوع الورايث ويف بعض الحاالت التآكل الورايث. وأثناء 

العقد املنرصم كانت غالبية عمليات املسح تقترص عىل محاصيل فردية أو عىل مناطق محدودة، وإن كان قد 

تحقق قدر من التقدم يف حرص األقارب الربية للمحاصيل وإقامة أماكن محددة لصونها يف مواقعها الطبيعية. 

ومع ذلك، فإن الجهود التي بُذلت يف املناطق املحمية ملسح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحرصها 

وصونها كانت محدودة مقارنًة بتلك التي كانت مكرسة لكثري من مكونات التنوع البيولوجي األخرى. وقد 

ساهمت منظامت دولية متعددة يف رصد حالة صون النباتات الربية ذات األهمية الزراعية إقليميا وعاملياً، 

ولكن يلزم السعي إىل رشاكات متينة مع املنظامت العاملة يف قطاع البيئة، ال سيام عىل املستوى القطري.

251 النباتية . الوراثية  املوارد  األهداف: تيسري وضع اسرتاتيجيات صون تكميلية وسياسات قطرية تتعلق بصون 

لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، وتنفيذ تلك االسرتاتيجيات والسياسات ورصدها. وتعزيز الصالت بني 

وزارات الزراعة والبيئة وتشجيع رصد حالة واتجاهات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وكفالة صونها 

عىل النحو الوايف، بذلك.

261 وضع وتطبيق منهجيات ملسح وحرص املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املوجودة يف املواقع الطبيعية .

واملوجودة خارج املواقع الطبيعية، مبا يف ذلك نظام املعلومات الجغرافية، والطرق الساتلية )ومنها مثالً نظام 

املعلومات الجغرافية، واالستشعار عن بُعد( واملؤرشات الجزيئية. وتحديد التهديدات للموارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة، ال سيام تلك الناجمة عن استخدام األرايض وتغريات املناخ، وتحديد أماكن تلك التهديدات 

وحرصها وتقييمها.

271 السياسة/االسرتاتيجية: تشكل قدرة التعرف عىل االنواع العنرص الرئييس يف هذا النشاط األويل. ينبغي اعتبار .

مسح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحرصها، حسب الحاجة الخطوة األوىل يف عملية الصون والحد 

من معدل فقدان التنوع البيولوجي. ولكن، بدون توافر القدرة عىل صون التنوع البيولوجي و/أو استخدامه، 
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قد تكون لهذا العمل فائدة هامشية. ومن ثم، ينبغي أن يكون املسح والحرص مرتبطني بأهداف وخطط 

تشجيع  ويلزم  الطبيعية.  املواقع  واالستخدام خارج  والصون  والجمع،  الطبيعية،  املواقع  للصون يف  محددة 

وضع تعاريف وطرق معيارية لتقييم الهشاشة الوراثية والتآكل الورايث مبارشة. ومثة حاجة عاجلة أيضاً إىل 

وضع مؤرشات محّسنة، مبا يف ذلك مؤرشات بديلة، للتنوع، والتآكل الورايث، والهشاشة ميكن استخدامها لوضع 

خطوط أساس قطرية وإقليمية وعاملية. وينبغي لهذه املؤرشات أن تكون موضوعية ومتوازنة، مع مراعاة 

النظم املستخدمة عىل املستوى الوطني. وينبغي أال تضع تدابري عقابية، وال تؤثر عىل سيادة البلد عىل املوارد 

الوراثية، وال تفرض نظم معلومات محددة. ومن الالزم السعي إىل التوصل إىل اتفاق عام عىل تصميم هذه 

املؤرشات واستخدامها.

281 أنشطة . مكونات  من  هاماً  مكوناً  تشكل  األصلية  الشعوب  ومعارف  املحلية  املعارف  بأن  االعرتاف  وينبغي 

املحلية  للمجتمعات  االقتضاء ومبوافقة مسبقة  بعناية حسب  فيها وتوثيقها  النظر  املسح والحرص وينبغي 

وجامعات الشعوب األصلية.

291 القدرة: ينبغي أن توفر البلدان دعامً مالياً وتقنياً ملسح وحرص املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وقد .

تستفيد من دعم من هذا القبيل. فثمة عقبات متعددة تقف يف طريق مسح وحرص املوارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة، من بينها عدم توافر موظفني مدربني تدريباً كافياً. وينبغي االضطالع بعمليات التدريب 

املجموعات، وعلم  وبيولوجيا  النباتات،  التعرف عىل  ذلك  مبا يف  للبحوث،  القدرات يف عدة مجاالت  وبناء 

الجزيئية.  الجغرافية، واألدوات  املواقع  الجغرافية ونظام تحديد  املعلومات  اإلثني، واستخدام نظام  النبات 

التكيف معه، ال سيام إذا كان املراد للتنوع  أهمية القدرة عىل قياس أثر تغريرُّ املناخ وتقييم  وتتزايد أيضاً 

الورايث املصون يف املواقع الطبيعية أن يبقى عىل نحو مستدام يف األجل األطول.

301 البحوث/التكنولوجيا: ينبغي تقديم دعم كاٍف لوضع منهجيات أفضل ملسح وتقييم التنوع بني األنواع وداخلها .

يف النظم اإليكولوجية الزراعية. ومثة حاجة قوية أيضاً إىل وضع مؤرشات سليمة علمياً ويسهل تنفيذها لرصد 

حالة اتجاهات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ال سيام عىل املستوى الورايث.

311 ومثة احتياجات بحثية محددة تتعلق بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املواقع الطبيعية. .

ويلزم وجود قوائم حرص أوىف للتمكني من تحسني استهداف أنشطة الصون يف املواقع الطبيعية. وإذا ارتبطت 

قيمة  أكرث  ستصبح  فإنها  اهتامم،  موضع  محددة  خصائص  بشأن  متوقعة  أو  فعلية  ببيانات  القوائم  هذه 

حتى من ذلك، وستوفر صلة مفيدة بالصون واالستخدام خارج املواقع الطبيعية. وينبغي استخدام مصادر 

املعلومات املوجودة لتحديد مدى وجود أقارب برية للمحاصيل يف املناطق املحمية.

321 ومثة مجال بحثي هام عىل وجه الخصوص هو وضع مؤرشات ميكن استخدامها لرصد التغريات التي تحدث .

يف مدى التنوع وتوزيعه عىل نطاقات مختلفة ولتجميع املعلومات عن األنواع واملجموعات الفردية. وهذه 

البحوث ستعزز تعزيزاً جوهرياً التخطيط للصون وصنع القرارات املتعلقة به عىل الصعيد القطري.

الصون واإلدارة يف املواقع الطبيعية
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331 والبحث، . والبيئة،  بالزراعة،  املكلفة  الوزارات  بني  البلد  داخل  التنسيق  يجري  أن  يجب  التنسيق/اإلدارة: 

وجود  ويلزم  القطرية.  الحدود  تعرب  األنواع  أن  إدراك  منطلق  من  إقليمياً،  وكذلك  والتكنولوجيا،  والعلوم، 

تنسيق عىل املستويني اإلقليمي والعاملي لتعزيز الصالت بني جهود الصون خارج املواقع الطبيعية وجهود 

الصون يف املواقع الطبيعية.

341 وتلزم إقامة صالت قوية مع الشبكات القطرية واإلقليمية واملحصولية ومع مستخدمي املوارد الوراثية النباتية .

لألغذية والزراعة ) املربني والباحثني واملزارعني( ليك تهتدي بها عملية الصون بأكملها وليك توجه تلك العملية 

وتحدد أولوياتها. وينبغي للبلدان أن تتعاون يف أنشطة املسح والحرص من أجل بناء القدرة.

دعم إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها يف املزرعة. 2

351 الخلفية: لقد ساعدت تربية النباتات عىل زيادة غالت املحاصيل، وتحسني مقاومتها لآلفات واألمراض، وتعزيز .

أصناف  زراعة  املزارعون  ويختار  املواتية.  البيئات  يف  سيام  ال  والغذائية،  الزراعية  املنتجات  وجودة  تنوع 

هذه  أن  ومع  البيئية.  واالستدامة  األرسي،  الغذايئ  واألمن  السوق،  بينها رشوط  من  كثرية،  ألسباب  حديثة 

كبرياً من األدلة عىل أن  ما تسفر عن تآكل ورايث كبري، فقد قدم العقدان املنرصمان قدراً  االختيارات كثرياً 

مزارعني كثريين يف العامل النامي، وبشكل متزايد يف البلدان املتقدمة، ما زالوا يحافظون عىل قدر كبري من 

التنوع الورايث للمحاصيل يف حقولهم. ويشكل هذا التنوع عنرصاً هاماً يف ااسرتاتيجيات سبل املعيشة بالنسبة 

للمزارعني وذلك بسبب قدرته عىل التكيف مع البيئات الهامشية أو املتغايرة الخواص. والتنوع للمحاصيل 

العاملة، وغريها من  اليد  وتوافر  األسواق،  الطلب يف  تحدث يف  التي  للتغريات  لالستجابة  أيضاً  عليه  يُبقى 

العوامل االجتامعية االقتصادية، وكذلك ألسباب ثقافية ودينية.

361 وأصبحت تتوافر طائفة من املبادرات واملامرسات ملساعدة املجتمعات الزراعية عىل مواصلة االستفادة من .

املجتمعات  يف  والقيادة  القدرة  وبناء  إنتاجها.  نظم  يف  املحلية  للمحاصيل  الورايث  التنوع  واستخدام  صيانة 

ومؤسساتها املحلية هو رشط مسبق لتنفيذ هذه املبادرات املجتمعية. وقد أصبح تشجيع ودعم إدارة املوارد 

الوراثية يف املزرعة مكّونا رئيسيا راسخاً متاماً من مكونات اسرتاتيجيات صون املحاصيل. ونتيجة لذلك، فإن 

لحساب  األوىل  الثالث  األولويات  إحدى  تشكل  املزرعة  يف  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  إدارة 

اقتسام املنافع الخاص باملعاهدة الدولية.

371 وعىل الرغم من هذا التقدم، ما زالت هناك مسائل تقنية ومنهجية هامة. وبوجه خاص، يوجد مجال لتحسني .

تنسيق اإلدارة يف املزرعة مع الصون واالستخدام خارج املواقع الطبيعية. وتحقيقاً ملا ينطوي عليه التحسني 

يف املزرعة من إمكانات بالكامل، من الالزم إدماج هذه املامرسات إدماجاً تاماً يف سياسات التنمية الريفية.

مسح وحرص املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
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381 وقد زادت املخاوف بشأن أثر تغريرُّ املناخ عىل الزراعة زيادة كبرية خالل العقد املنرصم. فاملزارعون رمبا مل .

البدائية يف ظل الظروف املناخية املتغرية، ومن ثم  التقليدية واألصناف  يعد بإمكانهم أن يزرعوا أصنافهم 

سيحتاجون إىل الحصول عىل بالزما جرثومية جديدة. وعالوة عىل ذلك، فإن الزراعة هي مصدر ومرصف عىل 

حد سواء للكربون املوجود يف الجو. ويُعرتف مبا للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من أهمية بالغة 

إلقامة نظم زراعية قادرة عىل الصمود يف مواجهة تغريرُّ املناخ، وتحتجز مزيداً من الكربون، وتُنتج كمية أقل 

من غازات االحتباس الحراري. وستدعم هذه املوارد تربية أصناف املحاصيل الجديدة املكيفة التي ستكون 

الزمة للزراعة للتعامل مع الظروف البيئية املستقبلية. وستزيد الحاجة إىل صالت بني نظم البذور املحلية 

وبنوك الجينات والشبكاتلتأمني الحصول عىل بالزما جرثومية جديدة مكيّفة حسب الظروف املناخية املتغرية.

391 األهداف: استخدام املعارف التي تولدت أثناء العقدين املنرصمني من أجل تعزيز وتحسني فعالية عمليات .

توازن  املزرعة. وتحقيق  النباتية لألغذية والزراعة وإدارتها وتحسينها واستخدامها يف  الوراثية  املوارد  صون 

وتكامل أفضل بني الصون خارج املواقع الطبيعية والصون يف املواقع الطبيعية. وإعامل حقوق املزارعني كام 

هي مفصلة يف املادة 9 من املعاهدة الدولية، عىل املستويني القطري واإلقليمي وطبقا للترشيعات القطىرية 

واألولويات. وتشجيع االقتسام املنصف للمنافع املتأتية من استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

عىل النحو الذي تدعو إليه املادة 13 من املعاهدة الدولية. وتشجيع نشوء رشكات ومؤسسات تعاونية معنية 

بالبذور يف القطاعني العام والخاص يف املستقبل تلبي االحتياجات املحلية وذلك باعتبارها نتيجة من نتائج 

اختيار املحاصيل وتربيتها بنجاح يف املزرعة. واملحافظة عىل النظم التقليدية لتبادل البذور واإلمداد بها، مبا يف 

ذلك بنوك الجينات املجتمعية، وتعزيز األسواق املحلية للمنتجات، خصوصا بالنسبة لصغار املزارعني ومزارعي 

الكفاف يف البلدان النامية، ومع مراعاة قيود الصحة النباتية. واملراعاة الكاملة لدور املرأة يف اإلنتاج الزراعي 

يف كثري من البلدان النامية، ال سيام يف ما يتعلق بإدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزرعة. 

وتشجيع االنتقاء والرتبية الناجحني، ال سيام عىل ضوء تغريرُّ املناخ.

401 معالجة الثغرات يف املعارف املتعلقة بديناميات الصون وتحسني املحاصيل يف املزرعة ومنهجياتهام وتأثرياتهام .

الربية  واألقارب  البدائية  املزارعني/األصناف  أصناف  إلدارة  وشبكات  برامج  تعزيز  أو  وإقامة  وإمكاناتهام. 

وإدماج عملهام ضمن سياسات  املزرعة،  الرعوية يف  الوراثية  واملوارد  الربية  الغذائية  والنباتات  للمحاصيل 

وأنشطة التنمية الريفية. وتوسيع نطاق دور بنوك الجينات القطرية واإلقليمية والدوليةوالشبكات ليشمل 

تقديم الدعم لربامج التحسني يف املزرعة بطريقة أكرث تكامالً، وتوفري ما يلزم من مواد لتلك الربامج. ووضع 

املشاركة  كفالة  مع  واإلدارة،  واملؤسسات  للمعارف  والتقليدية  املحلية  النظم  إىل  تستند  املزرعة  يف  برامج 

املحلية يف التخطيط واإلدارة والتقييم. وتركيز قدر أكرب من االهتامم الجامهريي والعلمي عىل األدوار املتنوعة 

التي يلعبها النوع االجتامعي والعمر يف إدارة اإلنتاج واملوارد يف األرس املعيشية الريفية.

411 السياسة/االسرتاتيجية: مع أن أنشطة اإلدارة يف املزرعة قد تجاوزت اآلن مرحلة البحوث الصغرية النطاق من .

خالل املشاريع املنهجية، ما زال من الالزم إدماج هذه األنشطة إدماجاً تاماً ضمن اسرتاتيجيات و/أو خطط 

عمل أوسع نطاقاً بشأن الصون والتنمية. وتكمل األنشطة التي تجري يف املزرعة األنشطة األكرث اتساماً بطابع 

الصون واإلدارة يف املواقع الطبيعية
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رسمي يف مجال استحداث أنواع املحاصيل، وتعزز نظم اإلمداد بالبذور. وسيلزم توافر مرونة مؤسسية يف 

العمل مع املجتمعات الزراعية. ومن الالزم وضع اسرتاتجيات محددة لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة يف املواقع الطبيعية، وإلدارة التنوع املحصويل يف املزرعة ويف املناطق املحمية. وينبغي إيالء اهتامم 

خاص يف هذه االسرتاتيجيات لصون األقارب الربية للمحاصيل يف مراكز منشئها، ومراكز التنوع الرئيسية، وبؤر 

التنوع البيولوجي. ويجب نرش أفضل املامرسات لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها 

األصلية  الشعوب  ولجامعات  املحلية  للمجتمعات  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  القيم  تدعم  املستدام 

ن نوعية الحياة. وأفضل سبيل لتحقيق هذا هو إرشاك هذه املجتمعات يف  وتحافظ عىل تلك القيم، وتحسِّ

جميع جوانب إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها يف املزرعة.

421 االقتصادية وغريها من . اإلنتاج والحوافز  بها لسياسات  التي ميكن  الكيفية  تنظر يف  أن  للحكومات  وينبغي 

السياسات، وكذلك خدمات اإلرشاد والبحوث الزراعية، أن تيرس وتشّجع إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

لتوفري  استمرارها  الصون من حيث  قيمة  التدليل عىل  إىل  الحاجة  وتتزايد  املزرعة.  والزراعة وتحسينها يف 

لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  الكامل ألهمية  اإلدراك  فحسب  تواً  بدأ  وقد  اإليكولوجية.  النظم  خدمات 

والزراعة باعتبارها إحدى هذه الخدمات، وينبغي مواصلة الجهود وتكثيفها لتوثيق قيمة تنوع األقارب الربية 

للمحاصيل واألصناف البدائية يف هذا الصدد.

431 البدائية ضمن اسرتاتيجيات . الربية للمحاصيل واألصناف  وستكون مثة حاجة محددة إلدماج صون األقارب 

الصون املوجودة لكفالة عدم معالجة التنوع البيولوجي الزراعي والتنوع البيولوجي بصفة عامة عىل أنهام 

كيانان منفصالن. وهذا سيتطلب أن يصبح صون التنوع البيولوجي الزراعي سمة من سامت مبادرات وبرامج 

صون التنوع البيولوجي األوسع نطاقاً عىل املستويات القطرية واإلقليمية والدولية.

441 وينبغي أن ترمي السياسات القطرية، عندما يكون ذلك مالمئاً، إىل تعزيز قدرة جامعات الشعوب األصلية .

املحصويل  التحسني  نُُهج  تعزيز  الالزم  املحاصيل. ومن  املشاركة يف جهود تحسني  املحلية عىل  واملجتمعات 

الالمركزية والتشاركية واملراعية للفوارق بني الجنسني من أجل إنتاج أصناف مكيّفة تحديداً حسب البيئات 

غري املواتية اجتامعياً واقتصادياً. وقد يتطلب هذا وجود سياسات وترشيعات جديدة، مبا يف ذلك إجراءات 

مالمئة للحامية، وإطالق األصناف واعتامد البذور يف ما يتعلق باألصناف التي تجري تربيتها من خالل تربية 

النباتات بطريقة تشاركية، وذلك لتشجيع وتعزيز استخدامها وكفالة إدراجها ضمن االسرتاتيجيات القطرية 

للتنمية الزراعية.

451 ويلزم إيالء قدر أكرب من االهتامم لصون األعداد غري املستخدمة عىل النحو األمثل، التي ميكن لكثري منها .

أن يساهم مساهمة قيِّمة يف تحسني الغذاء املتناول والدخل. وللتعبري عن القيمة السوقية املحتملة لهذه 

وتجريب  استحداث  من  بدءاً  اإلنتاج،  سلسلة  من  املختلفة  املراحل  يف  أكرب  تعاون  وجود  يجب  املحاصيل 

األصناف الجديدة، ومروراً بأنشطة إضافة القيمة، وانتهاًء بفتح أسواق جديدة. 

دعم إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها يف املزرعة
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461 القدرة:ينبغي تقديم دعم كاف للمنظامت املجتمعية وملجموعات املستخدمني الضالعة يف تقديم املساعدة .

العملية ألعامل الصون والتحسني يف املزرعة. ومن الالزم تعزيز قدرة املزارعني وجامعات الشعوب األصلية 

واملجتمعات املحلية ومنظامتهم، فضالً عن العاملني يف مجال اإلرشاد وغريه من الجهات املعنية، عىل إدارة 

التنوع البيولوجي الزراعي بطريقة مستدامة يف املزرعة.

471 ولتعزيز األنشطة التي تجري يف املزرعة، ينبغي لبنوك الجينات والشبكات وللمنظامت القطرية والدولية أن .

تنظر يف تحديد أصناف املزارعني/األصناف البدائية املالمئة لإلكثار و/أو إليجاد مجموعات تربية جديدة تُدمج 

خصائص محددة ضمن مواد مكيّفة محلياً.

481 غري . واملنظامت  اإلرشاد،  مجال  يف  العاملني  أجل  من  التخصصات  متعددة  تدريبية  برامج  وضع  وينبغي 

الحكومية، وغريها، يف مجاالت تيسري وتحفيز األنشطة التي تجري يف املزرعة، مبا يف ذلك أساليب االنتقاء 

والرتبية املالمئة لتكملة وتحسني تلك األساليب التي يستخدمها املزارعون بالفعل.

491 وينبغي أن ينصب محور تركيز برامج التدريب عىل مساعدة املزارعني عىل الحصول عىل معارف وتكنولوجيات .

ودعامً  أكرث متكيناً  أن يصبحوا  الباحثني عىل  أسواق جديدة ملنتجاتهم، وعىل مساعدة  جديدة واستكشاف 

مربو  فيهم  العلامء )مبن  أربع مجموعات مختلفة هي:  إىل  التدريب موجها  يكون  أن  وينبغي  للمزارعني. 

يشمل  )مبا  اإلرشاد  وأخصائيو  التقني،  الدعم  وموظفو  الزراعي(،  االقتصاد  وأخصائيو  والباحثون،  النباتات، 

العلوم  يف  صلة  ذا  تدريباً  املتقدم  العمل  دعم  يتضمن  أن  وينبغي  واملزارعون.  الحكومية(،  غري  املنظامت 

البيولوجية واالجتامعية. وينبغي أن يرمي تدريب أخصائيي اإلرشاد إىل زيادة مهاراتهم يف مجال علم النبات 

اإلثني، واالنتقاء والرتبية التشاركيني، والحفاظ عىل البذور، واستخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

501 وينبغي أن يتم تدريب املزارعني يف سياق سلسلة االنتاج الكامل ويركز أساسا عىل تحديد خصائص النباتات، .

واالنتقاء/الرتبية، واستخدام املحاصيل املحلية والحفاظ عليها، والنهوض مببيعات املنتجات. ومن املهم تنمية 

مهارات املزارعني يف انتقاء النباتات يف املرحلة الخرضية وليس بعد الحصاد.

511 وينبغي تصميم برامج التدريب بالتعاون الوثيق مع النظام القطري للبحوث الزراعية واملزارعني، ومنظامت .

املزارعني، والجهات املعنية األخرى وأن تكون مستندة إىل االحتياجات التي أعرب عنها هؤالء الرشكاء. وينبغي 

أال تتجاهل هذه الربامج الدور املركزي الذي تلعبه املرأة يف التأثري عىل تطور املحاصيل وتوجيهها. وينبغي 

أن تراعي الربامج التدريبية االستخدامات املختلفة للموارد البيولوجية من جانب املرأة والرجل، مبا يف ذلك 

اهتامم املرأة باالستخدامات ومتطلبات التصنيع املتعددة للمحاصيل.

521 البحوث/التكنولوجيا: يلزم وجود مثانية أنواع من البحوث العلمية النشطة املتعددة التخصصات عىل النحو .

التايل:

الصون واإلدارة يف املواقع الطبيعية
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1 مزيد من البحوث النباتية اإلثنية واالجتامعية – االقتصادية/االجتامعية – الثقافية لفهم وتحليل معارف  (أ

املزارعني بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واالنتقاء/الرتبية املتعلقني بها، واستخدامها، وإدارتها، 

مبا يتامىش مع موافقة املزارعني املعنيني ومع املتطلبات املنطبقة لحامية معارفهم وتكنولوجياتهم؛

1 املحلية/ (أ املزارعني  أصناف  يف  الورايث  التنوع  وديناميات  هيكل  لفهم  والصون  املجموعات  بيولوجيا 

التهجني  ودرجة  اإلدماج،  ذلك  الجيناتبام يف  وتدفق  املجموعات،  بني  التمييز  ذلك  مبا يف  البدائية  األصناف 

الداخيل، والضغوط االنتقائية؛

1 املحاصيل  (أ غالت  لزيادة  كوسيلة  التشاركية،  الرتبية  ذلك  يف  مبا  املحاصيل،  بتحسني  املتعلقة  البحوث 

وموثوقيتها بدون إلحاق خسائر كبرية بالتنوع البيولوجي املحيل؛

1 مبا  (أ األمثل،  النحو  عىل  املستخدمة  غري  املحاصيل  أجل  من  اإلرشاد  مجال  يف  ودراسات  بحوث   

يف ذلك إنتاج البذور ومواد الزرع التي تتكاثر باإلنبات، وتسويقها وتوزيعها؛

1 نظرا  (أ الطبيعية  املواقع  خارج  والصون  املزرعة  يف  الصون  إلدماج  السبل  أجدى  بشأن  دراسات   

لتكامل نظم البذور املختلفة؛

1 املواقع  (أ ويف  املزرعة  يف  املوجود  للتنوع  املحتملة  التهديدات  وطبيعة  مدى  بشأن  دراسات   

الطبيعية، ال سيام تغريرُّ املناخ وتغريرُّ استخدام األرايض مبا يف ذلك تأثرياتها عىل امللقحات؛

1 تحليل مكاين لتحديد األصناف التي يرجح أن تكون لها خصائص متكيفة مع املناخ كمساعدة عىل تربية  (أ  

النباتات؛

1 دراسات لتحديد التآكل الورايث. (أ

531 العمل . العلمية، متى أمكن، مقرونًة بأنشطة يف املزرعة من أجل تقيييم سياق  البحوث  وينبغي أن تكون 

املزارعني|األصناف  أصناف  لتصنيف  الظاهري  التوصيف  تقنيات  استعامل  ميكن  أوىف.  تقييام  منه  والغرض 

البحوث  تساعد  أن  امليدانية.وينبغي  الظروف  والتكيف مع مختلف  بالعالقة مع سامت محددة،  البدائية 

يف رصد األنشطة التي تجري يف املزرعة، وتقييمها وتحسينها. وينبغي االضطالع بالبحوث بطريقة تشاركية 

وتعاونية لتشجيع التفاعل والتعاون بني الجهات املعنية مبا يف ذلك املزارعني، واملربني، وموظفي املؤسسات 

القطرية. وينبغي إرشاك املؤسسات األخرى عىل نحو مناسب كلام كان ذلك رضورياً.

541 وينبغي استحداث طرق وتقديم املساعدة إلدماج إدارة وصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف .

املواقع الطبيعية ويف املزرعة وذلك مع بنوك الجينات/الشبكات ومعاهد البحوث القطرية واإلقليمية.

دعم إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها يف املزرعة
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551 التنسيق/اإلدارة: ينبغي أن تشجع جهود التنسيق يف هذا املجال املبادرات عىل صعيد املجتمع املحيل لدعم .

إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزرعة. وينبغي أن تنال املشاريع الشعبية الصغرية أولوية 

املزارعني والتي تشجع  املنبثقة عن  التقنية  للمشاريع  األسبقية  إيالء  التمويل والدعم. وينبغي  يف خدمات 

صيانة التنوع املحصويل والتعاون بني املجتمعات املحلية الزراعية ومؤسسات البحوث. وينبغي أن تكون هذه 

الربامج طويلة األمد بدرجة كافية )10 سنوات أو أكرث( لضامن نتائج ملموسة.

561 وكثرياً ما تكون الصالت بني املنظامت املعنية يف املقام األول بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .

واملنظامت التي تهتم باستخدام تلك املوارد ضعيفة أو ال وجود لها يف كثري من البلدان، وينبغي تعزيزها.

مساعدة املزارعني يف حاالت الكوارث عىل إعادة الُنظُم الزراعية. 3

571 الخلفية: كثرياً ما متثل الكوارث الطبيعية والرصاعات األهلية تحدياً بالنسبة لصمود النظم الزراعية، بحيث .

مكوناً  البذور  أمن  ويشكل  النامية.  البلدان  يف  الكفافيني  واملزارعني  املزارعني  بوجه خاص عىل صغار  تؤثر 

رئيسياً من مكونات الصمود. ومع أن املساعدة الفورية املتعلقة بالبذور ميكن أن تساعد املزارعني املترضرين 

أأزمة  يلزم يف حالة  الزراعية  والنظم  البذور  أمن  أكرب إلعادة  بدرجة  منهجي  نهج  اتباع  فإن  بكارثة حادة، 

مزمنة. وبوجه خاص، هناك اعرتاف متزايد بالتهديدات التي ميثلها تغريرُّ املناخ بالنسبة ألمن البذور ولألمن 

الغذايئ، وبالدور املحتمل الذي ميكن أن تلعبه املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف مساعدة الزراعة 

عىل أن تظل منتجة وقوية يف ظل الظروف املتغرية. وعندما تُفقد أصناف محصولية من حقول املزارعني، كثرياً 

ما تتسنى إعادتها مبرور الوقت من املناطق املجاورة، مع تقديم قدر من الدعم، من خالل األسواق املحلية 

وعمليات التبادل من مزارع آلخر. وميكن أيضاً إعادتها من بنوك الجينات والشبكات القطرية أو اإلقليمية أو 

الدولية. ومع ذلك، فإن بنوك الجينات تتعرض هي ذاتها يف بعض األحيان للتهديد من ِقبَل الكوارث الطبيعية 

والكوارث التي هي من صنع اإلنسان. ويف مثل هذه الحاالت فإن قدرتها عىل دعم إعادة النظم الزراعية 

ستتوقف عىل مدى قدرتها عىل الحصول عىل املواد املحتفظ بها يف بنوك الجينات األخرى. وتوفر املادة 12 

للمعاهدة الدولية، أساساً سليامً لتحسني وتيسري هذا الحصول. ويلزم وجود نظم معلومات قطرية وإقليمية 

وعاملية لدعم أنشطة إإعادة املحصول

581 التكيف . سيئة  األحيان  من  كثري  يف  تكون  كبذور  تستخدم  ما  غالبا  غذائية،  كمعونة  املستوردة  والحبوب 

البذور  ويكون ألصناف  سنوات.  ملدة  منخفضة  وإبقائها  الغالت  انخفاض  إىل  يؤدي  مام  املحلية،  للظروف 

املعونة  بشأن  الصحيحة  غري  للمامرسات  ميكن  الطويل،  األجل  ويف  التأثري.  نفس  التكيف  سيئة  املستوردة 

الغذائية واملعونة املتعلقة بالبذور أن تؤدي إىل تفاقم الجوع، وتقويض األمن الغذايئ، وتشويه نظم البذور 

املحلية، وزيادة تكلفة املساعدة املقدمة من الجهات املانحة. ًواعرتافا بهذا، حدث تحورُّل جوهري يف التفكري 

عىل مدى العقد املنرصم، استناداً إىل إطار أمن البذور. والهدف هو بحث الطريقة التي تعمل بها نظم البذور 

الصون واإلدارة يف املواقع الطبيعية
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بحثا مفصالً ووصف حالة البذور من حيث التوافر والحصول والجودة. فبعد الكوارث، كثرياً ما يجد املزارعون 

صعوبة يف الحصول عىل بذور أصناف مكيّفة محلياً، حتى وإن كانت هذه البذور متوافرة، وذلك لفقدانهم 

أصولهم املالية وغريها من األصول. وقد أدى الفكر الجديد إىل تحسني التنسيق يف ما بني الوكاالت وإىل أنواع 

جديدة من التدخالت بشأن البذور، تتجاوز التوزيع املبارش للبذور واملدخالت األخرى عىل املزارعني. وتشمل 

هذه التدخالت نُهجاً سوقية من قبيل قسائم البذور ومعارض تجارة املدخالت واملبادرات املجتمعية إلكثار 

البذور يف ما يتعلق بأصناف املزارعني وباألصناف املحسنة.

591 األهداف: إصالح النظم الزراعية املترضرة استناداً إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املكيفة محلياً، .

مبا يف ذلك ترميم البالزما الجرثومية حسب االقتضاء، دعامً لسبل املعيشة املجتمعية والزراعة املستدامة.

601 بناء القدرة عىل تقييم أمن البذور وعىل إيجاده، مبا يف ذلك مساعدة املزارعني عىل الحصول عىل موارد وراثية .

نباتية لألغذية والزراعة مكيفة محلياً.

611 تحديد مسؤوليات مؤسسية وآليات للتعرف عىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املالمئة وحيازتها .

وإكثارها وتوريدها.

621 لألغذية . النباتية  الوراثية  املوارد  عىل  التعرف  عىل  واملزارعني  الصلة  ذات  الريفية  املجتمعات  قدرة  تعزيز 

والزراعة ذات الصلة املحتفظ بها خارج مواقعها الطبيعية وحصولهم عليها.

631 كفالة أن تكون األصناف الزراعية التي يجري توريدها للمجتمعات املنكوبة مكيفة حسب الظروف املحلية..

641 السياسة/االسرتاتيجية: ينبغي للحكومات، بالتعاون من جانب منظامت املزارعني واملجتمعات ذات الصلة، .

الدولية، وضع سياسات عىل جميع  اإلقليمية والحكومية  الحكومية  املتحدة، واملنظامت غري  وأجهزة األمم 

املستويات إلتاحة تنفيذ أنشطة أمن البذور املالمئة استجابة للكوارث، مبا يف ذلك تغريرُّ املناخ.

651 ينبغي أن تضع الحكومات سياسات واسرتاتيجيات للتخطيط ملخاطر الكوارث واالستجابة لها تأخذ يف االعتبار .

متاماً مسائل أمن البذور، واملتطلبات الخاصة بكل موقع عىل حدة للتدخالت املتعلقة بأمن البذور. وسيشمل 

هذا تشجيع إجراء تقييامت ألمن البذور، ووضع خطوط توجيهية ألفضل املامرسات يف ما يتعلق بالتدخالت 

بشأن البذور.

661 ويلزم بذل جهود لصون أصناف املزارعني/األصناف البدائية واألقارب الربية للمحاصيل قبل فقدانها بسبب .

تغريرُّ الظروف املناخية، وتهديدات أخرى. ويلزم بذل جهود خاصة لتحديد األنواع واملجموعات األشد تعرضاً 

للخطر والتي تحمل خصائص ميكن أن تكون هامة.

مساعدة املزارعني يف حاالت الكوارث عىل إعادة الُنظُم الزراعية
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671 تحتاج البلدان إلنشاء أو تعزيز نظم رصد التآكل الورايث، مبا يشمل وضع مؤرشات يسهل استخدامها. وينبغي .

دعم جمع أصناف املزارعني/األصناف البدائية يف املناطق الهشة أو املهددة بوجه خاص، حيث ال تكون هذه 

الستخدامها  الوراثية  املوارد  إكثارهذه  يتسنى  بحيث  وذلك  مواقعها،  خارج  بالفعل  بها  محتفظاً  األصناف 

الفوري وصونها من أجل استخدامها يف املستقبل. وينبغي استنساخ مجموعات بنوك الجينات القطرية خارج 

البلد، مثالً يف بنوك الجينات املوجودة يف بلدان مجاورة، و/أو يف بنوك الجينات اإلقليمية أو الدولية. ولتجنًب 

االستنساخ املفرط، يلزم إجراء تقييم عاملي منهجي ملدى وجود احتياطي للمجموعات القامئة.،

681 وينبغي لبنوك الجينات والشبكات أن تتيح املعلومات املتعلقة بالتوصيف والتقييم التي ستساعد يف تحديد .

املدخالت املفيدة إلعادة النظم الزراعية، مع احرتام االتفاقات املتعلقة بالحصول واقتسام املنافع. وينبغي أن 

ييرس هذه العملية النظام املتعدد األطراف الخاص باملعاهدة الدولية.

691 القدرة: ينبغي أن تتعاون مؤسسات البحوث الزراعية القطرية والدولية مع منظمة األغذية والزراعة وغريها .

من الوكاالت املالمئة إلنشاء آليات لحيازة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة برسعة وإكثارها وتوفريها 

للبلدان املحتاجة. وينبغي أن تكفل هذه الوكاالت بأن تكون لها القدرة الكافية لهذه املهمة. وميثل التعاون 

بني ومنظامت القطاعني العام والخاص واملنظامت غري الحكومية مساهمة هامة للجهود الرامية إىل توزيع 

البالزما الجرثومية املكيّفة محلياً يف األقاليم التي تتعاىف من الكوارث.

701 ويجب إقامة نظم للمعلومات لتحديد البالزما الجرثومية املالمئة وملساعدة الحصول عليها من أجل ترميمها .

وإعادة إدخالها.

711 وينبغي أن تنظر الحكومات والوكاالت الدولية املعنية بحاالت الطوارئ يف إتاحة أموال كافية إلكثار بذور .

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املكيفة محلياً استجابًة للطلب الطارئ بعد الكوارث.

721 البذور، وينبغي أن تعزز . التدخالت االستجابية مببادرات قطرية ومجتمعية وقائية إلكثار  وميكن استكامل 

بالبذور  لإلمداد  املحلية  الشبكات  نشوء  إعادة  تدعم  وأن  الكوارث  مبواجهة  املتعلقة  القدرات  الحكومات 

والنظم الزراعية املحلية.ينبغي اإلعرتاف بدور املزارعني يف صون األصناف املحلية|األصناف البدائية حيث أنها 

مثثل مصدرا هاما للتنوع الورايث لإلعادة.

731 البحوث/التكنولوجيا: تلزم دراسات بشأن مدى وطبيعة التهديدات املحتملة للتنوع املوجود يف املزرعة ويف .

إلنقاذ  الجينات  بنك  تأهب  لتحسني  السابقة ووضع خيارات  التجربة  استعراض  وينبغي  الطبيعية.  املواقع 

املجموعات املوجودة خارج املواقع الطبيعية وجمع البذور يف سياق حاالت الطوارئ، مبا يشمل الرصاعات 

األهلية، والحوادث الصناعية، والكوارث الطبيعية. وهذه الجهود ستستفيد من وجود تعاون وثيق يف ما بني 

حكومات البلدان املترضرة، والجهات املانحة، واملنظامت غري الحكومية، ومنظامت القطاع الخاص، ومعاهد 

والوكاالت  النباتية،  الوراثية  للموارد  اإلقليمية  والشبكات  والدولية،  واإلقليمية  القطرية  الزراعية  البحوث 

الحكومية الدولية ذات الصلة. ويلزم أيضاً إجراء بحوث بشأن الكيفية التي ميكن بها للمجتمعات الريفية أن 

الصون واإلدارة يف املواقع الطبيعية



31

تتعرف عىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املحتفظ بها خارج املواقع الطبيعية، وأن تحصل عليها 

وتستخدمها.

741 الزراعية، . اإليكولوجيات  الكوارث، مبا يف ذلك  قبل  البذور وتوريدها  إنتاج  دراسات بشأن نظم  أيضاً  وتلزم 

والتقاويم الزراعية، وتدفقات البذور املحلية، وأسواق البذور، وأرصدت البذور. ويوجد افتقار إىل املعلومات 

التي من شأنها أن تساعد املخططني يف الحد من مخاطر الكوارث واالستجابة لها، ال سيام بشأن التأثريات 

املتوقعة لتغريرُّ املناخ.

751 التنسيق/اإلدارة: عىل الصعيد القطري، هناك حاجة للتنسيق يف ما بني وزاريت الزراعة والبيئة واألجهزة العاملة .

يف مجال التأهب للكوارث واالستجابة لها. وسيكون للمنظامت غري الحكومية دور هام بوجه خاص يجب أن 

تقوم به. ويلزم بذل جهود للتوعية العامة إلشعار املانحني واملنظامت غري الحكومية بأهمية املوارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة املكيفة يف جهود اإلغاثة والتأهيل. وينبغي أن تؤدي هذه الجهود أيضاً إىل زيادة 

الوعي بالحاجة إىل استنساخ املجموعات املوجودة خارج املواقع الطبيعية يف بلدان أخرى توخياً للسالمة.

تشجيع صون وإدارة األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية يف املواقع . 4

الطبيعية

761 بينها . من  هامة،  والزراعة  لألغذية  نباتية  وراثية  موارد  الطبيعية عىل  اإليكولوجية  النظم  تحتوي  الخلفية: 

أقارب برية للمحاصيل ونباتات غذائية برية نادرة ومتوطنة ومعرضة لخطر االنقراض. وتتزايد أهمية هذه 

الناحية املثالية، فاألقارب الربية للمحاصيل واألنواع  النباتات. من  األنواع كمصادر لخصائص جديدة لرتبية 

الطبيعية. ويجب حامية  الربية يكون صونها يف مواقعها الطبيعية، حيث ميكن أن تتطور يف ظل الظروف 

املجموعات الفريدة وبخاصة املتنوعة من هذه األنواع يف مواقعها الطبيعية عندما تكون موضع تهديد. بيد 

إيالء قدر ضئيل من  أُقيمت مع  املحمية األخرى  العامل واملناطق  املوجودة يف  الوطنية  الحدائق  أن غالبية 

االهتامم املحدد بصون التنوع الورايث ألي نباتات، ناهيك عن األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية 

الربية. وال تتناول خطط إدارة املناطق املحمية التنوع الورايث لهذه األنواع عىل وجه التحديد، ولكن ميكن 

تعديلها لتكون مكّملة لُنهج الصون األخرى. وميكن القول بأن الصون النشط للتنوع الورايث لألقارب الربية 

للمحاصيل يف شبكات املناطق املحمية سيحسن بشكل كبري من إدراك قيمتها يف خدمات النظم اإليكولوجية، 

وهو إدراك سيدعم بدوره أمن املنطقة املحمية ذاتها عىل املدى الطويل.

771 ولذا من . إضافياً.  تهديداً خطرياً  املناخ  تغريرُّ  والتدمري. وميثل  التدهور  لخطر  كثريًة  مناطق محمية  وتتعرض 

الرضوري استكامل الصون يف املناطق املحمية بتدابري ترمي إىل صون التنوع الورايث خارج هذه املناطق، مبا 

يف ذلك من خالل الصون خارج املواقع الطبيعية حسب االقتضاء. والصون يف املناطق الطبيعية ينطوي ضمناً 
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عىل إجراء تخطيط شامل، ينبغي أن يراعي ويستوعب ما متثله حامية البيئة، واإلنتاج الغذايئ، وصون املوارد 

الوراثية، من مطالب كثرياً ما تكون متعارضة.

781 بطريقة مستدامة . الربية  الغذائية  وللنباتات  للمحاصيل  الربية  لألقارب  الوراثية  املوارد  استخدام  األهداف: 

وصونها يف كل من مناطق محمية ويف أراض ليست مدرجة رصاحًة كمناطق محمية.

791 الربية . لألقارب  بالنسبة  الطبيعية  املواقع  الهامة يف  الصون  مناطق  واإلدارة يف  التخطيط  تشجيع مامرسات 

للمحاصيل وبالنسبة للنباتات الغذائية الربية. وتقييم التهديدات التي تتعرض لها األقارب الربية للمحاصيل 

والنباتات الغذائية الربية ذات األولوية، وتقييم حالة صونها، ووضع خطط إدارية لحاميتها يف املواقع الطبيعية. 

وتحسني املعرفة بشأن استخدامات النباتات الربية كمصادر للدخل والغذاء، وال سيام بالنسبة للمرأة.

801 إيجاد فهم أفضل ملساهامت األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الربية يف االقتصادات املحلية، واألمن الغذايئ، .

والصحة البيئية. وتحسني اإلدارة والتخطيط، وتشجيع التكامل بني الصون واالستخدام املستدام يف الحدائق 

الوطنية واملناطق املحمية وذلك بجملة أمور من بينها زيادة مشاركة جامعات الشعوب األصلية واملجتمعات 

املحلية وكفالة الصون النشط للتنوع الورايث لألقارب الربية للمحاصيل وللنباتات الغذائية الربية.

811 إيجاد اتصال وتنسيق أفضل يف ما بني مختلف األجهزة العاملة يف مجال الصون يف املواقع الطبيعية وإدارة .

استخدام األرايض، عىل الصعيدين القطري واإلقليمي، ال سيام بني قطاعي الزراعة والبيئة.

821 املعنية . الجهات  مع  وباالشرتاك  القطرية،  بالترشيعات  رهناً  للحكومات،  ينبغي  السياسة/االسرتاتيجية: 

واملنظامت غري الحكومية، وآخذة يف االعتبار آراء املزارعني وجامعات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية، 

القيام مبا ييل:

1 املوارد  (أ املحمية، صون  واملناطق  الوطنية  الحدائق  وأولويات  أغراض  االقتضاء، ضمن  تدرج، حسب  أن 

للمحاصيل  الربية  واألقارب  الورقي  العلف  من  املالمئة  األنواع  سيام  وال  والزراعة،  لألغذية  النباتية  الوراثية 

واألنواع التي تُجمع كغذاء أو علف، من الربية والتي تشمل بؤر التنوع البيولوجي واملحميات الوراثية؛

1 الربية  (أ األقارب  سيام  ال  والزراعة،  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  وإدارة  صون  إدماج  يف  تنظر  أن 

ومراكز  منشئها،  مراكز  األرايض يف  باستخدام  املتعلقة  الخطط  الربية، ضمن  الغذائية  والنباتات  للمحاصيل 

التنوع، وبؤر التنوع البيولوجي. ومراكز التنوع موجودة بالدرجة األوىل يف بلدان نامية قد تكون املوارد فيها 

محدودة ويلزم بناء القدرات فيها ونقل التكنولوجيا إليها. وينبغي أن تكون اسرتاتيجيات الصون يف املواقع 

الطبيعية متكاملة مع اسرتاتيجيات الصون خارج املواقع الطبيعية؛

1 أن تدعم وضع أهداف قطرية ومحلية إلدارة املناطق املحمية من خالل مشاركة واسعة النطاق، تشمل  (أ

الجامعات األشد اعتامداً عىل النباتات الغذائية الربية؛

الصون واإلدارة يف املواقع الطبيعية
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1 املزارعني  (أ االقتضاء،  عند  وأن ترشك،  املحمية.  املناطق  إدارة  لتوجه  استشارية  أفرقة  تشكيل  تدعم  أن 

وجامعات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية وعلامء املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملسؤولني 

الحكوميني املحليني )من مختلف الوزارات( والقادة املجتمعيني، وذلك وفقاً للترشيعات القطرية؛

1 لجامعات  (أ بالنسبة  امللتسقة  وطبيعتهام  التقليدية،  واملعرفة  الوراثية  املوارد  بني  العالقة  تالحظ  أن 

لألغذية  النباتية  الوراثية  للموارد  بالنسبة  التقليدية  املعرفة  وقيمة  املحلية،  واملجتمعات  األصلية  الشعوب 

وفقاً  وذلك  املحمية  املناطق  يف  وخصوصااملوجودة  املجتمعات،  لهذه  املستدامة  وللمعيشة  والزراعة، 

للترشيعات القطرية؛

1 أن تعرتف بأن املرأة مصدر مثني للمعلومات بشأن صالحية مامرسات الصون واإلدارة يف املواقع الطبيعية؛ (أ

1 أن تتخذ تدابري محسنة ضد التهديد الذي متثله األنواع الغريبة الغازية التي ميكن أن تؤثر تأثرياً سلبيا  (أ

عىل صون األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية يف املواقع الطبيعية؛

1 للمحاصيل  (أ الربية  األقارب  املحلية إلدارة  الشعوب األصلية واملجتمعات  تبذلها  التي  الجهود  أن تدعم 

والنباتات الغذائية يف املناطق املحمية؛

1 املقرتح عىل  طأ للنشاط  املحتمل  للتأثري  تقييام  لتشمل  القامئة  البيئي  األثر  بيان  متطلبات  تستعرض  أن 

التنوع البيولوجي املحيل لألغذية والزراعة، ال سيام عىل األقارب الربية للمحاصيل؛

1 أن تدمج أهداف الصون الورايث ضمن اإلدارة املستدامة لألقارب الربية للمحاصيل وللنباتات الغذائية  يأ

الربية يف املناطق املحمية وغريها من مناطق املوارد الخاضعة لإلدارة؛

1 أن تجمع معلومات عن األقارب الربية للمحاصيل وعن النباتات الغذائية الربية وأن تتيح املعلومات من  كأ

خالل اآلليات القطرية لتقاسم املعلومات ونظم املعلومات العاملية املتخصصة.3 

831 وينبغي أن تسعى الحكومات، بالتعاون مع أجهزة األمم املتحدة املختصة واملنظامت اإلقليمية والحكومية .

الدولية واملنظامت غري الحكومية واملجتمعات الزراعية وجامعات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية التي 

تعيش يف مناطق غري محمية، إىل القيام مبا ييل، حيثام أمكن وحيثام كان ذلك مناسباً:

1 الطبيعية وخارج  (أ املواقع  للصون يف  بالنظر  للمحاصيل  الربية  األقارب  اسرتاتيجيات قطرية إلدارة  وضع 

املواقع الطبيعية ولالستخدام املستدام؛

.GENESYS1)11Crop1Wild1Relatives1Portal 3
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1 من  (أ أسايس  كمكون  الربية  الغذائية  والنباتات  للمحاصيل  الربية  األقارب  تنوع  لصون  إجراءات  اتخاذ 

مكونات التخطيط الستخدام األرايض؛

1 للمحاصيل  (أ الربية  األقارب  وإدارة  املحلية عىل صون  واملجتمعات  األصلية  الشعوب  تشجيع جامعات 

والنباتات الغذائية الربية، وتهيئة ما يلزم ملشاركتها يف صنع القرارات املتعلقة بالصون واإلدارة املحليني.

841 باملناطق املحمية وتدعم، بدال من أن . املتعلقة  السياسات  وينبغي، حسب االقتضاء واملستطاع، أن تشجع 

تقيد، تلك األنشطة البرشية التي تحافظ عىل التنوع الورايث داخل أنواع النباتات ويف ما بينها وأن تحسنه. 

الصلة وذلك  املناطق املحمية واملناطق ذات  بإدارة  نُهج تشاركية يف ما يتعلق  اتباع  تشجيع  وينبغي أيضاً 

للتوفيق بني أهداف الصون وأمن سبل املعيشة املحلية، وهي أهداف قد تكون متضاربة يف بعض األحيان.

851 أنواع . أهم  صون  أمن  عىل  يركز  تكمييل  عاملي  منظور  إىل  أيضا  حاجة  مثة  القطري  النهج  مع  وبالتوازي 

األقارب الربية للمحاصيل املوجودة يف العامل يف مواقعها الطبيعية، مبا يف ذلك من خالل إقامة شبكة عاملية 

لالحتياطيات الوراثية. ومع أنه من املعرتف به أن األماكن األوىل لصون تنوع األقارب الربية للمحاصيل يف 

املواقع الطبيعية ستكون يف املناطق املحمية القامئة، ألن هذه املناطق أقيمت فعالً من أجل صون النظم 

اإليكولوجية، ينبغي أيضاً تقييم إمكانية صون األقارب الربية للمحاصيل املوجودة خارج املناطق املحمية يف 

املواقع الطبيعية.

861 وينبغي أن تشجع منظمة األغذية والزراعة اعتامد وتنفيذ اسرتاتيجية عاملية إلدارة األقارب الربية للمحاصيل .

ميكن أن تكون مبثابة دليل إرشادي للعمل الحكومي، مع االعرتاف بأن هناك حاجة إىل اتخاذ إجراءات عىل 

كل من املستوى القطري واملستوى العاملي.

871 القدرة: ينبغي للحكومات، كلام أمكن، وحسب االقتضاء، القيام مبا ييل:.

1 وضع خطة ذات أولوية، ال سيام من أجل النظم اإليكولوجية التي توجد فيها مستويات مرتفعة من تنوع  (أ

األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية، وإجراء استعراضات قطرية لتحديد املامرسات الالزمة 

وللنباتات  للمحاصيل  الربية  لألقارب  الورايث  التنوع  املرغوب من  املستوى  للحفاظ عىل  اإلدارة  عىل صعيد 

الغذائية الربية؛

1 مساعدة جامعات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف جهودها الرامية إىل التعرف عىل األقارب  (أ

الربية للمحاصيل وعىل النباتات الغذائية الربية وفهرستها وإدارتها؛

1 وتنوعها،  (أ توزيعها  الربية، ورصد  الغذائية  النباتات  للمحاصيل ومن  الربية  األقارب  الحيازات من  رصد 

وإدماج وربط البيانات واملعلومات املستمدة من برامج الصون يف املواقع الطبيعية مع البيانات من برامج 

الصون واإلدارة يف املواقع الطبيعية
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الحكومية عىل أن تفعل  الخاص واملنظامت غري  القطاع  الطبيعية وتشجيع منظامت  املواقع  الصون خارج 

نفس اليشء.

881 البحوث/التكنولوجيا: تشمل االحتياجات البحثية املتعلقة بإدارة األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية .

الربية يف املواقع الطبيعية:

1 إجراء دراسات بشأن متطلباتها من حيث علم البيولوجيا التوالدية الخاص بها ومتطلباتها اإليكولوجية؛ (أ

1 التصنيف والتعرف عىل األنواع، وعلم النبات اإلثني؛ (أ

1 لنزوح  (أ النامدج  وكذا  الجزيئية،  األدوات  باستخدام  املجموعات  ومسح  الجينات،  مجموعات  وصف 

العشائرلألقارب الربية للمحاصيل التي قد تكون مهددة يف بيئاتها الطبيعية؛

1 فهم قيمة األقارب الربية للمحاصيل يف املواقع الطبيعية والدور الذي تلعبه يف خدمات النظم اإليكولوجية. (أ

891 التنسيق/اإلدارة: ينبغي للحكومات القيام، حسب االقتضاء، مبا ييل:.

1 ربط تخطيط وإدارة املناطق املحمية باملنظامت املسؤولة عن صون األقارب الربية للمحاصيل والنباتات  (أ

الغذائية الربية واستخدامها املستدام، من قبيل إقامة مراكز للموارد الوراثية الزراعية، وتعيني منسقني قطريني 

نباتية، مبا  للمناطق املحمية، وإقامة حدائق  القطرية  للشبكات  الزراعية، وتعيني مديرين  الوراثية  للموارد 

يشمل املنظامت العاملة يف قطاع البيئة؛

1 تسمية نقاط اتصال، حسب االقتضاء، لتحفيز تنسيق برامج الحامية يف املناطق الطبيعية واالتصال مع  (أ

البلدان األخرى يف اإلقليم؛

1 إنشاء آليات الستعراض خطط الصون وتعديلها دورياً؛ (أ

1 إدراج املعلومات املتعلقة باألقارب الربية للمحاصيل يف نظم املعلومات العاملية املتخصصة للمساعدة  (أ

عىل تبادل املعلومات ونرشها.

تشجيع صون وإدارة األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية يف املواقع الطبيعية
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الصون خارج املواقع الطبيعية

دعم الجمع املوجه للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 5

901 الخلفية: إن القوى الحافزة الرئيسية ملعظم عمليات الجمع هي سد الثغرات، ووجود خطر فقدان وشيك، .

ووجود فرص لالستخدام. وال متثل البالزما الجرثومية املصونة حالياً يف بنوك الجينات التباين الكيل املوجود 

يف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وقد ُجمعت بشكل جيد عموماً محاصيل رئيسية كثرية، ولكن 

ما زالت توجد بعض الثغرات. ومجموعات معظم املحاصيل اإلقليمية والصغرية وغري املستخدمة عىل النحو 

باملحاصيل  الخاصة  حتى  للمحاصيل،  الربية  األقارب  نالت  فقد  بكثري.  اكتامالً  أقل  مجموعات  هي  األمثل 

التي  العاملية  الزراعية  الرتبية. وتبذل االسرتاتيجيات  باملقارنة بأهميتها املمكنة يف  الرئيسية، اهتامماً ضئيالً 

يدعمها حساب األمانة محاولة لتحديد الثغرات يف الحيازات العاملية من بعض املحاصيل الغذائية الرئيسية. 

ومع ذلك، تظل هذه االستنتاجات مؤقتة يف ظل عدم إجراء تحليل شامل لكل التنوع الورايث املمثل يف بنوك 

الجينات املوجودة يف العامل. وإضافة إىل ذلك، فإن مهام الجمع التي جري االضطالع بها باستخدام منهجيات 

الربية  التنوع يف املجموعات  التنوع. كذلك فإن مدى وتوزيع  قارصة رمبا كانت مل تنجح يف أخذ عينة من 

وأصناف املزارعني/األصناف البدائية ال سيام يف ما يتعلق باملحاصيل السنوية يتغريان مبرور الوقت. ورمبا أدت 

أيضاً الظروف غري املثىل يف بنوك الجينات إىل فقدان املواد املجموعة.

911 ولقد زادت التهديدات العاملية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املوجودة يف املواقع الطبيعية ويف .

املزرعة أثناء السنوات العرشين املنرصمة نتيجة الزدياد أثر األنشطة البرشية. والتهديدات الرئيسية لصون 

للسياسات  املدى  البعيد  والتأثري  التمويل  بعدم  مرتبطة  للمحاصيل هي  الربية  واألقارب  البدائية  األصناف 

الزراعية، فضال عن إستبدال هذه األصناف بأصناف حديثة، و تغريرُّ املناخ، واألنواع الغازية الغريبة، وتغريرُّ 

استخدام األرايض، مبا يف ذلك الزحف الحرضي. ويشري تقييم أجري مؤخراً إىل أن ما يصل إىل نسبة 20 باملائة 

من أنواع النباتات رمبا تكون مهددة باالنقراض عىل مستوى العامل. وليس من املرجح أن يكون الرقم أقل يف 

ما يتعلق باألقارب الربية للمحاصيل. والحاجة املاسة ملقاومة الضغوط الحيوية والالحيوية، فضالً عن خصائص 

تغذوية وخصائص أخرى، تربر أيضا القيام مبزيد من عمليات الجمع.

921 األهداف: جمع وصون تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملعلومات املرتبطة بها، مع الرتكيز .

عىل التنوع غري املوجود يف املجموعات املوجودة خارج املواقع، أو املعرَّض للتهديد، أو من املتوقع أن تكون 

مفيدة.

931 تحديد أولويات الجمع املوجه من حيث التنوع املفقود، والفائدة املحتملة، والبيئات املعرضة للتهديد..
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941 يف . التنوع  تغطية  لتحسني  املستمرة  بالحاجة  السياسات  واضعي  توعية  الالزم  من  السياسة/االسرتاتيجية: 

املزارعني/ وأصناف  للمحاصيل،  الربية  األقارب  ذلك  يف  مبا  الطبيعية،  املواقع  خارج  املوجودة  املجموعات 

األصناف البدائية والنباتات الغذائية الربية واألعالف. وينبغي توثيق أفضل املامرسات يف ما يتعلق باألهداف 

مثالً  ومنها  الدولية،  املعاهدة  من  )ه(   3.12 و   5 واملواد  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  يف  املبينة  وااللتزامات 

إتاحة  قبل  علم  عن  املسبقة  املوافقة  تطلب  أن  يف  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  يف  املتعاقدة  األطراف  حق 

الحصول عىل املوارد الوراثية، والتزامهم، رهناً بترشيعاتها القطرية، باحرتام معارف جامعات الشعوب األصلية 

واملجتمعات املجلية يف ما يتعلق بصون التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام.

951 القدرة: ينبغي إيداع املادة التي يجري جمعها يف مرافق لديها القدرة عىل إدارتها يف بلد املنشأ، ويف أماكن .

أخرى توخياً لالستنساخ اآلمن، عىل النحو الذي يوافق عليه بلد املنشأ قبل بعثة الجمع. وحيثام كانت ال توجد 

مرافق من هذا القبيل يف بلد املنشأ، ينبغي إقامة تلك املرافق، حسب االقتضاء، ويف الوقت ذاته ميكن إدارة 

املواد يف بلدان أخرى عىل النحو الذي يُتفق عليه مع بلد املنشأ قبل بعثة الجمع.

961 وينبغي إيالء االعتبار التام للقدرة عىل صون املادة التي تُم جمعها صوناً فعاالً ومستداماً وذلك قبل الرشوع .

يف عملية الجمع.

971 ينبغي االضطالع بعملية تدريب بشأن طرق الجمع العلمية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، .

ن كفاءة الجمع وفعاليته، من قبيل النظام العاملي  ال سيام يف ما يتعلق باستخدام األدوات والطرق التي تحسِّ

لتحديد املواقع، وبرامج وضع النامذج املكانية، واملسح الجغرايف اإليكولوجي.

981 البحوث/التكنولوجيا: يلزم إجراء بحوث لتحديد الثغرات يف املجموعات املوجودة خارج املواقع الطبيعية من .

أجل ضامن التمثيل الكايف للمجمع أو املخزون الجيني بأكمله، ويتطلب هذا الولوج إىل، وتوافر املعلومات 

و املعلومات األخرى، وميكن الستخدام نظام املعلومات الجغرافية و التكنولوجيات الجزيئية أيضا مساعدة 

تحديد الثغرات وتسهيل تخطيط بعثات الجمع. ويف حالة بعض األقارب الربية للمحاصيل يكون من الرضوري 

إجراء بحوث عىل التصنيف وعلم النبات لألنواع املستهدفة.

991 التنسيق/اإلدارة: ينبغي أن يشمل التنسيق يف البلد املعني، حسب االقتضاء، بنوك الجينات وأماكن حفظ .

مجموعات األعشاب وغريها من املعاهد ذات الخربة يف مجال تصنيف النباتات. وقد يلزم وجود تنسيق عىل 

املستويني اإلقليمي والدويل لتوفري صالت مع بعض املجموعات املوجودة خارج املواقع الطبيعية والجهود 

االحتياجات  أو  العاملية  االحتياجات  بتحديد  يتعلق  قد  التنسيق  وهذا  والتجديد.  الثغرات  بسد  املتعلقة 

القطرية املحددة التي ميكن أن تلبيها املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املوجودة يف بلد آخر.

1001 وتلزم إقامة صالت قوية مع الشبكات اإلقليمية والزراعية ومع مستخدمي املوارد الوراثية النباتية لألغذية .

والحرص  املسح  يشمل  مبا  بأكملها،  الصون  عملية  توعية  أجل  من  واملزارعني(  والباحثني  )املربني  والزراعة 

والجمع، وتوجيهها وإعطاء أولوية لها.

الصون خارج املواقع الطبيعية
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1011 ويجب إنشاء آليات عىل جميع املستويات للجمع الطارئ للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، خصوصا .

األقارب الربية للمحاصيل املهددة. وهذه اآلليات ينبغي أن تستخدم نظم املعلومات واإلنذار املبكر استخداماً 

كامالً وينبغي من ثم أن تكون مرتبطة بتلك النظم ارتباطاً وثيقاً.

1021 ينبغي أن تسمي الحكومات جهة اتصال، يف إطار برامجها القطرية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، .

إلدارة طلبات الجمع.

إدامة صون البالزما الجرثومية خارج املواقع الطبيعية والتوسع فيه. 6

1031 االختبار زهاء 7.4 . أنابيب  املوجودة يف  البذور والحقلية  املوجودة يف  الجينات  بنوك  الخلفية: تصون حالياً 

مجموعات  يف  مستنسخة  متميزة  عينات  أنه  يقّدر  ما  ُربع  نحو  أي  الجرثومية،  البالزما  من  مدخالً  مليون 

متعددة. وهذه يكملها أكرث من 5002 حديقة من حدائق النباتات موجودة عىل نطاق العامل تزرع نحو ثلث 

جميع أنواع النباتات املعروفة وتحتفظ مبجموعات أعشاب ومثار هامة. ويتزايد االهتامم بجمع مجموعات 

من املحاصيل واألنواع غري املستخدمة عىل النحو األمثل، واألنواع الغذائية الربية، واألعالف، واألقارب الربية 

للمحاصيل وباالحتفاظ بهذه املجموعات، وذلك بدافع من تزايد الحاجة إىل التنويع، ولكن هذه األنواع يكون 

صونها خارج املواقع الطبيعية أصعب عادًة من صون املحاصيل الغذائية أو العلفية الرئيسية. إن أنواعاً كثرية 

هامة من املحاصيل ال تنتج بذوراً ميكن تخزينها يف ظل ظروف انخفاض درجة الحرارة والرطوبة وما زال ال 

يوىل لصون هذه النباتات، ذات البذور غري التقليدية أو التي تتكاثر خرضيا، االهتامم الكاقي.

1041 وعاملياً، من الالزم أن تُزيد الحكومات والوكاالت املانحة من استثامرها يف البنية التحتية للصون، ال سيام يف .

ما يتعلق باألنواع التي ال ميكن صونها يف بنوك البذور، آخذة يف االعتبار بوجه خاص تكاليف الصيانةعىل 

املدى الطويل. فهذا سيقيض عىل التدهور املطرد الذي يحدث يف مرافق كثرية وسيحسن قدرة تلك املرافق 

خارج  املوجودة  املجموعات  له  تتعرض  الذي  التهديد  شدة  وتنعكس  األساسية.  الصون  وظائف  أداء  عىل 

املواقع الطبيعية يف النسبة املئوية املرتفعة للمدخالت التي تم تُحديدها يف كثري من تقارير البلدان4 عن 

كونها بحاجة إىل تجديد، وكذلك يف قوائم املشاكل التقنية واإلدارة املرتبطة مبواصلة أنشطة بنوك الجينات. 

ويرمي حساب األمانة إىل دعم تحسني التخطيط وزيادة التنسيق والتعاون للحد من التكرار وتشجيع الرتشيد 

عىل املستوى العاملي. والهدف هو الحد من التكاليف اإلجاملية للصون، وإلرساء عمليات بنوك الجينات عىل 

أساس سليم علمياً ومستدام مالياً. وتحتاج الخيارات املتاحة إىل مزيد من االستكشاف لزيادة جدوى الصون 

بالنسبة لتكلفته ولجعله رشيداً بدرجة أكرب.

1051 يجب تعزيز التعاون اإلقليمي يف مجال الصون خارج املواقع الطبيعية..

4 1قدمت1إلعدا(1التقرير1الثاين.
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1061 رئيسية . تعاونية دولية جديدة  مبادرة  افتُتحت يف سنة 2008، متثل  التي  للبذور  العاملية  وخزانة سفالبارد 

لتحسني سالمة املجموعات املوجودة من البذور التقليدية. ولكن مل تخطَّط حتى اآلن جهود مامثلة للبذور 

غري التقليدية وللمحاصيل التي تتكاثر خرضيا.

1071 األهداف: إقامة نظام رشيد ويتسم بالكفاءة وتوجهه أهداف وكفء ومستدام اقتصادياً للصون واالستخدام .

خارج املواقع الطبيعية لألنواع التي تتوالد بواسطة البذور والتي تتكاثر خرضيا والنباتات ذات البذور غري 

التقليدية عىل حد سواء.

1081 الدولية . للمعاهدة  األطراف  املتعدد  النظام  ذلك  يف  مبا  وتعزيزها،  ودولية  وإقليمية  قطرية  شبكات  إقامة 

القائم. وإيجاد قدرة كافية لتوفري خيارات للبلدان يف ما يتعلق بالتخزين الطوعي للموارد الوراثية املفيدة 

واستنساخها. ووضع اسرتاتيجيات إلدارة صون النباتات التي تتكاثر خرضيا والنباتات ذات البذور غري التقليدية 

يف املواقع الطبيعية، وكذلك األنواع واألرصدة الوراثية والجينومية التي تم تجاهلها يف أنشطة الصون الحالية. 

حدائق  مشاركة  وتعزيز  وتشجيع  النباتات  هذه  لصون  املالمئة  التكنولوجيات  ونقل  استحداث  وتشجيع 

النباتات يف صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وتشجيع تبادل املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة يف بنوك الجينات. ووضع أولويات للصون باستخدام املزيد من بيانات التصنيف 

والتقييم الكاملة.

1091 الحد من التكرار الذي ال داعي له يف مدخالت البالزما الجرثومية يف برامج الصون الحالية، واستخدام حيز .

التخزين املتاح للبالزما الجرثومية، وتشجيع تبادل املعلومات عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

متاشياً مع األولويات والترشيعات القطرية، واالتفاقات اإلقليمية والدولية ذات الصلة، ومن بينها املعاهدة 

الدولية. والتكفل باالستنساخ املخطط والتخزين املأمون للمواد غري املستنسخة حاليا بأمان. 

1101 خارج . والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  صون  يف  مصالح  الدويل  للمجتمع  السياسة/االسرتاتيجية: 

املواقع الطبيعية، وهو يتحمل مسؤوليات عن ذلك الصون. وهذا املفهوم هو الذي يوفر األساس لخطة عاملية 

متكاملة ورشيدة وفعالة لتأمني املجموعات املوجودة. وللبلدان سيادة قطرية عىل املوارد الوراثية النباتية 

زيادة ترشيد  املوارد، ومع ذلك، مثة حاجة إىل  تلك  التي تصونها، وتتحمل مسؤولية عن  لألغذية والزراعة 

النظام العاملي للمجموعات املوجودة خارج املواقع الطبيعية.

1111 وينبغي للحكومات، ومراكز البحوث الزراعية الدولية، واملنظامت غري الحكومية، ووكاالت التمويل أن توفر .

دعامً كافياً ومالمئا ومتوازناً لصون النباتات التي تتكاثر خرضيا والنباتات ذات البذور غري التقليدية إضافة إىل 

الدعم املقدم لصون بذور األنواع التقليدية. ويف هذا الصدد، ينبغي تعزيز حدائق النباتات وبنوك الجينات 

الحقلية من حيث قدرتها عىل صون األنواعو غري املستخدمة عىل النحو األمثل.

1121 وينبغي . والدولية.  واإلقليمية  القطرية  املراكز  بينها  ومن  القامئة،  املرافق  من  الكاملة  االستفادة  وينبغي 

استنساخ املواد املصونة وتخزينها يف مرافق تخزين طويل األجل التي تستويف املعايري الدولية، وفقاً لالتفاقات 

الصون خارج املواقع الطبيعية
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الدولية املنطبقة. وينبغي الحد من عمليات االستنساخ غري املقصودة والتي ال داعي لها بني املجموعات من 

أجل زيادة كفاءة التكلفة والفعالية يف الجهود العاملية يف مجال الصون. وميكن مساعدة البلدان يف تحديد 

املوارد الوراثية املخزونة بالفعل واملستنسخة املوجودة يف مرافق التخزين الطويل األجل.

1131 وينبغي ملنظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع البلدان ومع املؤسسات ذات الصلة، أن تيسري إضفاء الطابع .

الرسمي عىل اتفاقات لحامية التنوع يف املجموعات املوجودة خارج املواقع الطبيعية طبقاً لالتفاقات اإلقليمية 

أو الدولية املنطبقة، ومن بينها املعاهدة الدولية. فهذا من شأنه أن يتيح للبلدان التي ترغب يف ذلك أن تودع 

طوعاً مجموعات يف مرافق آمنة خارج حدودها.

1141 املذكورة . السياسات واالتفاقات  لتنفيذ ورصد  املستويات  أفراد مناسبني عىل جميع  ينبغي تدريب  القدرة: 

أعاله. وينبغي أن تجري املؤسسات القطرية تقييام للمامرسات املتبعة حالياً يف ما يتعلق بإدارة بنوك الجينات 

إليجاد نظم للصون خارج املواقع الطبيعية تكون أكرث رشداً وكفاءًة وتوجها نحو املستخدمني. وينبغي أن تتاح 

لربامج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة القطرية املرافق واملوارد البرشية واملعدات املالمئة.

1151 وينبغي تأمني مجموعات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الراهنة، ويجب الحرص بوجه خاص عىل .

حامية املدخالت األصلية يف املجموعات املهددة باالنقراض.

1161 وينبغي تقديم دعم للتدريب عىل تقنيات الحفظ يف أنابيب وغري ذلك من التكنولوجيات الجديدة واملالمئة. .

ووفقاً لالحتياجات واألولويات القطرية واإلقليمية الفرعية واإلقليمية، ينبغي تقديم الدعم لرتسيخ القدرة 

عىل استخدام هذه التكنولوجيات.

1171 ل النفقات التي تتكبدها املؤسسات التي توفر التخزين املعنيَّ وخدمات الصون . وينبغي تقديم الدعم لتحمرُّ

والبحوث/التوثيق ذات الصلة لبلدان أخرى. فهذا الدعم ميكن أن يساعد عىل ضامن التعرف عىل جميع املواد 

الفريدة، وتلك املستنسخة بطريقة مالمئة، واملخزونة بطريقة آمنة، واملوّصفة، واملجددة، واملقيّمة، واملوثقة. 

وهذا من شأنه أن يشمل التعرف عىل املواد املستنسخة استنساخاً قارصاً أو مفرطاً عىل حد سواء. وينبغي 

إكثار املواد غري املستنسخة حتى اآلن وتخزينها تخزيناً آمناً، وفقا لالتفاقات الدولية والترشيعات القطرية 

ملا تستنسبه  الطبيعية وفقاً  املواقع  املدخالت خارج  اإلضافية من  بالنسخ  االحتفاظ  الصلة. وسيجري  ذات 

البلدان. وقد يكون من املستصوب التوسع يف بعض مرافق التخزين القامئة وإقامة مرافق جديدة يف بعض 

البلدان.

1181 البحوث/التكنولوجيا: ينبغي أن تكون البحوث موجهة إىل استحداث طرق محّسنة للصون، مبا يف ذلك الصون .

يف أنابيب واالحتفاظ بواسطة التربيد، وأن تكون موجهة بوجه خاص نحو تقنيات موثوقة ومنخفضة التكلفة 

تكون مالمئة لظروف التشغيل املحلية. فالتكنولوجيات واإلجراءات التي تُنقل من أجواء معتدلة قد ال تكون 

مناسبة للظروف املوجودة يف البلدان االستوائية، والعكس بالعكس.

إدامة صون البالزما الجرثومية خارج املواقع الطبيعية والتوسع فيه
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1191 وينبغي االضطالع ببحوث تستند إىل التوثيق املحّسن املتوخى يف إطار خطة العمل العاملية للمساعدة يف .

أخرى،  أمور  البحوث، بني جملة  تتضمن هذه  نظام رشيد وفعال. وقد  إقامة  بشأن  القرارات  عملية صنع 

املستنسخات وتجريب  التعرف عىل  وإنشاء طرق  األولوية،  ذات  واملستنسخات  الجرثومية  البالزما  تحديد 

صالحية املدخالت، وتوسيع نطاق اإلجراءات للصون الرشيد، واستنساخ األنواع التي تتكاثر خرضيا، والتوصل 

إىل طرق وتكنولوجيات صون الجينات، وأنواع الجينات، ومركّبات الجينات.

1201 التقليدية، . غري  والبذور  التقليدية،  بالبذور  يتعلق  ما  يف  التخزين  أفضل ظروف  بشأن  بحوث  إجراء  ويلزم 

واملادة التي تتكاثر خرضيا. وينبغي إجراء دراسات جينومية وبشأن الخصائص الفينولوجية تربط البيانات 

الجزيئية ببيانات واصفات الخصائص الفينولوجية ربطاً أفضل. ومن الالزم وضع بروتوكوالت للصون يف أنابيب 

التقليدية.  البذور غري  التي تتكاثر خرضيا والنباتات ذات  النباتات  ولتكنولوجيات الصون األخرى من أجل 

بدرجة  مصونة  ليست  والزراعة  لألغذية  النباتات  بأنواع  املتعلقة  الصون  الحتياجات  تقييم  إجراء  وينبغي 

كافية.

1211 التنسيق/اإلدارة: ينبغي أن يجري التنسيق داخل البلد لهذا النشاط ذي األولوية وبني جميع الجهات املعنية .

باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك بنك)بنوك( الجينات القطري)ة(، ومجموعات العمل 

مع  قوية  إقامة صالت  ويجب  الحكومية.  غري  واملنظامت  واملزارعني  والباحثني  واملربني  القطرية،  الزراعية 

الشبكات اإلقليمية واملراكز الدولية.

1221 إطار هذا . تقييم فعالية أي مبادرات يف  الدورية من أجل  والتقنية  اإلدارية  وينبغي تشجيع االستعراضات 

الصلة،  االتفاقات ذات  كذلك باألحكام املحددة يف  بهذه االستعراضات، ورهناً  النشاط ذي األولوية. ورهناً 

ينبغي أن يعزز الدعم املايل األمن الطويل األجل وأن يتيح التخطيط بكفاءة.

1231 وينبغي للنظم القطرية للبحوث الزراعية، وللشبكات املحصولية واإلقليمية، وللمنظامت الدولية ذات الصلة .

املعنية بحدائق النباتات، أن تُجري بصفة منتظمة، وبدعم من مراكز البحوث الزراعية الدولية واملنظامت 

التقليدية، وأن تضع  البذور غري  التي تتكاثر خرضيا والنباتات ذات  النباتات  لحالة صون  اإلقليمية، تقييامً 

توصيات وتتخذ إجراءات عند الرضورة.

1241 وينبغي تشجيع حدائق النباتات عىل املشاركة بهمة يف أنشطة الرابطات الدولية. وينبغي تعزيز الصالت بني .

منظامت من قبيل الرابطة الدولية لحدائق النباتات واملنظمة الدولية لصون حدائق النباتات وبني املنظامت 

الدولية، واملنظامت املسؤولة عن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )ومنها مثالً منظمة األغذية 

إقامة  وينبغي  األخرى(.  الدولية  الزراعية  البحوث  ومراكز  البيولوجي،  للتنوع  الدولية  واملنظمة  والزراعة، 

تجارة  قبيل منظامت  الخاص )من  القطاع  املوجودة يف  املنظامت  بينها  املنظامت، ومن  صالت مامثلة بني 

املشاتل(، عىل املستوى القطري. وينبغي تشجيع التعاون العميل كمسألة ذات أولوية.

الصون خارج املواقع الطبيعية
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تجديد املدخالت املوجودة خارج املواقع الطبيعية وإكثارها. 7

1251 الجينات . من  كالً  فإن  صالحيتها،  تقل  الطبيعية  املواقع  خارج  املخزونة  املدخالت  أن  إىل  بالنظر  الخلفية: 

التخزين املثىل خارج املواقع الطبيعية، تتطلب املدخالت  الجينات تُفقد. وحتى يف ظل ظروف  وخصائص 

جميعها يف نهاية املطاف تجديداً. وكثرياً ما كانت ال تراعى القدرة عىل التجديد عند تجميع مجموعات ونرش 

مدخالت، مبا ترتب عىل ذلك دون قصد من عدم إمكانية االحتفاظ بطريقة صحيحة اآلن بقدر كبري من املواد 

التي ُجمعت يف املايض. وبناء عىل ذلك، هناك تراكم كبري من املواد تحتاج إىل التجديد. وقلة حجم العينة 

األصلية، وانخفاض صالحيتها، والطلب املتكرر عىل عينات من مرافق التخزين الطويل األجل هي عوامل ميكن 

الطويل األجل الصحيحة  التخزين  بالنظر إىل أن ظروف  التجديد/اإلكثار. ولكن،  أن تؤدي إىل تقصري دورة 

ينبغي أن تلغي الحاجة إىل التجديد ملدة عقود، فإن متطلبات التجديد السنوية املستمرة الروتينية تبلغ يف 

املتوسط )عىل العكس من احتياجات اإلكثار( ما يقل عن 10 يف املائة من املدخالت املصونة. ومع ذلك، فإن 

55 يف املائة من البلدان التي تبلغ بشأن التجديد يف اآللية العاملية لتقاسم املعلومات بشأن تنفيذ خطة العمل 

العاملية أأشارت بأن قدرة التجديد قد هبطت يف 20 يف املائة من بنوك الجينات القطرية وقد أدى هذا إىل 

تراكامت كبرية. وتشري االسرتاتيجيات املحصولية العاملية التي يدعمها حساب األمانة إىل أن تراكامت التجديد 

تحدث يف ما يتعلق بجميع املحاصيل واألقاليم. ومع ذلك، فقد تحققت أوجه تقدم كبرية، مبا يف ذلك عىل 

الصعيد العاملي نتيجة للتمويل الذي تقدمه مراكز الجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية من أجل 

مشاريع ‘املنافع العامة العاملية’، وعىل الصعيد القطري كنتيجة للتمويل الذي يوفره حساب األمانة. وقد دعم 

حساب األمانة أيضاً وضع خطوط توجيهية للتجديد من أجل عدد من محاصيل امللحق األول. وما زال قصور 

التوثيق املتعلق باملدخالت ميثل عائقاً يحول دون اتباع نهج عاملي رشيد يف ما يتعلق بالتجديد، وإن كان 

يتزايد اآلن توافر املعلومات الرضورية إلكرتونيا. وتذكر بلدان كثرية االفتقار إىل مرافق ملناولة األنواع املهجنة 

وقصور األموال واملوارد البرشية باعتبارهام مشكلتني رئيسيتني. والتخطيط والتنسيق الجيدان سيقلالن من 

كمية املواد التي يجب تجديدها، ولكن من الرضوري أن يكون هناك تدخل متواصل للحفاظ عىل صالحية 

قدر كبري من التنوع الورايث للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املخزون.

1261 بالصون . املتعلقة  االحتياجات  لتلبية  الطبيعية  املواقع  خارج  املوجودة  املدخالت  وإكثار  تجديد  األهداف: 

والتوزيع واالستنساخ اآلمن.

1271 إيجاد العمليات والرشاكات والقدرات الالزمة لتجديد وإكثار املجموعات املوجودة خارج املواقع الطبيعية .

لتلبية االحتياجات املتعلقة بالصون والتوزيع واالستنساخ اآلمن.

1281 السياسة/االسرتاتيجية: ينبغي إعطاء األولوية ملا ييل:.

1 تجديد العينات املوجودة حالياً يف تخزين طويل األجل أو املقصود بها أن تودع يف تخزين طويل األجل  (أ

والتي تتعرض لفقدان صالحيتها؛

تجديد املدخالت املوجودة خارج املواقع الطبيعية وإكثارها
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1 إمكانية  (أ عىل  وتنطوي  باالنقراض  ومهددة  عاملياً  فريدة  كونها  معايري  تستويف  التي  العينات  تجديد 

الحفاظ عىل تنوع العينة األصلية.

1291 األولويات وتحديد . املحصولية واإلقليمية عند صقل  الشبكات  للحصول عىل مدخالت من  السعي  وينبغي 

البالزما الجرثومية ذات األولوية ألغراض التجديد واإلكثار.

1301 وينبغي تحديد عينات دون غريها ألغراض التجديد واإلكثار بالتعاون مع مريب وأمناء الربنامج القطري، الذين .

غالباً ما تكون لديهم معرفة وثيقة ومفصلة بشأن املجموعات وبشأن توافر مواد مامثلة من أماكن املواقع 

الطبيعية.

1311 الوراثية . الخصائص  وتنوع  الِخلفي  التنوع  عىل  للحفاظ  جهيداً  سعياً  واإلكثار  التجديد  يسعى  أن  وينبغي 

واملركبات املكيفة من العينة األصلية. ويشكل اإلقالل إىل أدىن حد من تواتر التجديد هدفاً هاماً ونتيجة هامة 

ألنشطة أخرى يف إطار خطة العمل العاملية.

1321 وينبغي للحكومات، والقطاع الخاص، واملنظامت الدولية، ومن بينها عىل وجه الخصوص الجامعة االستشارية .

للبحوث الزراعية الدولية، واملنظامت غري الحكومية القيام مبا ييل:

1 التعاون الستخدام القدرة املوجودة استخداماً يتسم بالكفاءة ولكفالة إمكانية حدوث التجديد واإلكثار،  (أ

إذا كانا ممكنني علمياً وتقنياً وإداريا، يف املواقع التي تكون فيها الظروف قريبة من تلك التي ُجمعت منها 

العينة؛

1 تشجيع وتيسري الحصول عىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املخزونة خارج املواقع الطبيعية  (أ

لإلقالل إىل أدىن حد من الحاجة إىل تخزين عينات متامثلة يف عدة أماكن، وما يرتتب عىل ذلك من حاجة إىل 

تجديد كل منها.

1331 وينبغي االضطالع بالتوصيف باالقرتان مع التجديد بدون تقويض فعالية عملية التجديد أو أهدافها العلمية. .

وينبغي إجراء عملية التوصيف متاشياً مع املعايري املقبولة عاملياً.

1341 القدرة: ينبغي أن تتاح املرافق الصحيحة واملوارد البرشية الكافية والتكنولوجيا املالمئة واملعدات الرضورية .

للربامج القطرية وللمنظامت الدولية العاملة يف مجال أنشطة التجديد واإلكثار املضطلع بها كجزء من خطة 

العمل العاملية. وينبغي إيالء اهتامم خاص إليجاد أو تعزيز القدرة عىل تجديد وإكثار األنواع املهجنة واألنواع 

التي تتكاثر خرضيا واألنواع ذات البذور غري التقليدية، مبا يف ذلك بناء القدرات لالستنساخ املأمون. وينبغي 

إيالء اعتبار أيضاً إلرشاك القطاع الخاص واملزارعني واملنظامت غري الحكومية يف النشاط.

1351 الراهنة . الحالة  تحديد  عىل  القدرة  لديها  تكون  وأن  للرصد  نظم  وجود  الجينات  بنوك  تكفل  أن  وينبغي 

الصون خارج املواقع الطبيعية
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للمدخالت وعىل إعطاء أولوية لتلك التي تحتاج إىل تجديد وإكثار.

1361 وينبغي أن تأخذ برامج التدريب يف االعتبار االختالفات يف متطلبات التجديد واإلكثار يف ما بني األنواع..

1371 وتكنولوجيات . معايري  ذلك  يف  مبا  للتجديد،  توجيهية  خطوط  وضع  مواصلة  ينبغي  البحوث/التكنولوجيا: 

محددة، ال سيام لألنواع املهجنة، واألنواع التي تتكاثر خرضيا واألنواع ذات البذور غري التقليدية.

1381 ومثة حاجة إىل تعزيز البحوث لتحسني تكنولوجيات الصون يف مجاالت رئيسية شتى، من قبيل إطالة الفرتة .

تحمل  القدرة عىل  بقلة  املرتبطة  الفسيولوجية  واآلليات  التقليدية(،  )البذور  التجديد  بني دورات  الفاصلة 

درجة الحرارة والجفاف )البذور غري التقليدية (، وكذلك يف تكنولوجيات الصون يف األنابيب.

1391 وينبغي إجراء بحوث لزيادة فعالية وكفاءة جهود التجديد، مبا يف ذلك منهجيات لإلقالل إىل أدىن حد من .

انجراف الجينات، لتحديد املؤرشات املرتبطة بطول عمر البذور للمساعدة يف استنباط اسرتاتيجيات للتجديد، 

تحملها  التي  اآلفات  واستئصال  املصونة،  الجرثومية  البالزما  تحدث يف  التي  الطفرات  فهم ألسباب  وإيجاد 

البذور. وتظل هناك تساؤالت هامة بشأن نظم الرتبية، وبيولوجيا التوالد، وآليات الخمول، واملشاكل التقنية 

املرتبطة مبامرسات التجديد.

1401 جهود . لنجاح  هام  أمر  هي  نشطة  مشاركة  واإلقليمية  املحصولية  الشبكات  مشاركة  إن  التنسيق/اإلدارة: 

التجديد واإلكثار، ال سيام يف ما يتعلق بتحديد البالزما الجرثومية التي يجب تجديدها وإكثارها، ويف ما يتعلق 

يتعلق  ما  الشبكات، ال سيام يف  للتجديد مبساعدة هذه  وينبغي وضع خطط قطرية  لها.  األولوية  بإعطاء 

باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ذات األولوية القطرية.

1411 وينبغي أن يكون هناك رصد متواصل للحاجة إىل التجديد واإلكثار، والذي أن ينبغي أن يشمل إيالء االعتبار .

لرضورة االستنساخ الكايف، وسلوك العينات من حيث التخزين، وظروف التخزين، وصالحية كل ُمدخل من 

املدخالت عىل حدة.

تجديد املدخالت املوجودة خارج املواقع الطبيعية وإكثارها
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االستخدام املستدام

لتيسي . 8 عددها  وزيادة  وتقييمها  محددة  فرعية  مجموعات  توصيف  يف  التوسع 

استخدامها

1421 الخلفية: إن املجموعات املوجودة لدى بنوك الجينات ينبغي أن تساعد املستخدمني عىل االستجابة للتحديات .

املناخ  تغريرُّ  سيام  ال   - للتغريرُّ واالستجابة  االستدامة،  وزيادة  املحصول،  إإنتاجية  لتحسني  الجديدة،  والفرص 

ومقاومة اآلفات- ولتلبية االحتياجات البرشية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واليوم فإن 

مجموعات البالزما الجرثومية املحصولية ألهم املحاصيل يوجد فيها قدر كبري من التنوع الذي سيلزم ملواجهة 

النباتية  الوراثية  للموارد  اآلخرون  واملستخدمون  والباحثون  النباتات  مربو  يستفيد  وليك  التحديات.  هذه 

لألغذية والزراعة من املجموعات أقىص استفادة فعالة فمن الالزم أن يحددوا عىل وجه الرسعة عددا ميسوراً 

من أنواع الجينات التي متلك أو يرّجح أن متلك الخصائص املختلفة الكثرية الالزمة يف برامجهم. وميكن أن 

يشّجع تحسني التوصيف والتقييم عىل زيادة استخدام املجموعات وجعله أكرث كفاءة. وفهم التباين الورايث 

والتعبري عنه أمر هام أيضاً لتحسني استخدام املوارد الوراثية النباتية. وقد تبني أن تكوين مجموعات محدودة 

التباين  أو  الكيل املوجود يف عدد صغري من املدخالت  التنوع  إىل تسجيل  استناداً  إما   - الوراثية  املواد  من 

البالزما  َحَفظة  بني  وثيقاً  تعاوناً  الجهود  املجموعات. وتتطلب هذه  استخدام  ن  - يحسِّ يف خصائص معينة 

الجرثومية ومريب النباتات يف تحديد املجموعات الفرعية التي ميكن الترصف فيها بسهولة. ومن املمكن أيضاً 

أن يساعد التوصيف والتقييم عىل تحديد البالزما الجرثومية التي تنطوي عىل إمكانية املزيد من التحسني من 

قبل املربني، واملزارعني فضال عن استخدامها بطريقة مبارشة من جانب املزارعني لإلنتاج والتسويق.

1431 ويف العقد املنرصم، تحقق قدر كبري من التقدم يف توصيف وتقييم مجموعات البالزما الجرثومية املحصولية. .

فقد اكتسبت بلدان كثرية القدرة عىل استخدام التقنيات الجزيئية يف توصيف البالزما الجرثومية، وهو تطور 

حيثام  القدرة  هذه  إيجاد  يف  الجهود  تتواصل  أن  وسيتعني  وموثوقية.  شموالً  أكرث  بيانات  توليد  إىل  يؤدي 

توجد حاجة إليها. وتحققت أوجه تقدم هامة أيضاً يف استحداث تقنيات عالية املردود لتوصيف الخصائص 

الرتبية  ومواد  الجرثومية  البالزما  وتقييم مدخالت  ولتوصيف  تحتية.  بنية  من  بها  يتصل  وما  الفينولوجية، 

بكفاءة للوقوف عىل الخصائص املرتبطة بالتكيف مع تأثريات تغريرُّ املناخ، والتخفيف منها، وباالستجابة لطلب 

املستهلك، من املهم بنفس الدرجة مواصلة تنمية القدرة عىل توصيف الخصائص الفينولوجية.

1441 وعىل الرغم من هذا التقدم اإلجاميل، ما زالت توجد ثغرات كبرية يف البيانات وال يسهل الحصول عىل قدر .

توليد  القدرة عىل  بيانات توصيف وتقييم مالمئة، وعدم  زال عدم وجود  املوجودة. وما  البيانات  كبري من 

وإدارة تلك البيانات، عائقني خطريين يحوالن دون استخدام الكثري من مجموعات البالزما الجرثومية، ال سيام 
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ن االستفادة  تلك التي تشمل األنواع غري املستخدمة عىل النحو األمثل واألقارب الربية للمحاصيل. ومع تحسرُّ

من تقنيات البيولوجيا الجزيئية والحسابية، وتكنولوجيا املعلومات ونظام املعلومات الجغرافية، من املمكن 

تحسني فائدة مجموعات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تحسيناً كبرياً بزيادة أنواع وحجم البيانات 

املتاحة. وينبغي، باملثل، استثامر جهود يف استحداث واصفات معيارية ومنهجيات موحدة للتوصيف من أجل 

مزيد من املحاصيل واألنواع. وسيساعد قدر أكرب من التمويل واملزيد من بناء القدرات يف زيادة اتساع نطاق 

الجهود املتعلقة بتوصيف البالزما الجرثومية ويف زيادة عمق تلك الجهود، مام يجعل من األسهل استكشاف 

بنوك الجينات للتوصل إىل الخصائص التي تكون موضع اهتامم.

1451 الجرثومية . البالزما  وتحديد  الجينات.  بنوك  يف  النباتية  الوراثية  املوارد  وإدارة  استخدام  تحسني  األهداف: 

ذات القيمة املحتملة للبحوث والتحسني املحصويل ولالستخدام املبارش من جانب املزارعني يف إصالح النظم 

اإليكولوجية املتدهورة، وأشكال أخرى من االستخدام املبارش يف النظم اإليكولوجية الزراعية.

1461 وضع أنشطة مبتكرة لتوصيف وتقييم محاصيل محددة، مع نهج تشاركية حسب االقتضاء، مبا يف ذلك لألنواع .

غري املستخدمة عىل النحو األمثل، وتحديد املدخالت والجينات التي ميكن أن تكون مفيدة لتحسني اإلنتاجية 

واالستدامة، ال سيام يف سياق تغريرُّ املناخ.

1471 ذات . املدخالت  للتعرف عىل  املردود  عالية  تقييم  وتكييف طرق  باستحداث  التقييم  كفاءة عملية  تحسني 

األييض؛  وللمحتوى  الورايث  للتنوع  واملحوسبة  الرسيعة  التحليالت  الطرق  هذه  وتشمل  الثمينة.  الخصائص 

يف  والبنيوي  املورفولوجي  للتباين  الرسيع  للتسجيل  الحديثة  والطرق  الجديدة؛  البيوكيميائية  والتحليالت 

الحقل عن طريق أجهزة يدوية، 

1481 إنشاء مجموعات فرعية من املواد الوراثية مبا يف ذلك مجموعات محددة الخصائص من أجل املحاصيل ذات .

األهمية العاملية.

1491 تحسني وتيسري تبادل بيانات توصيف وتقييم جيدة والحصول عليها عرب مجموعات بنوك الجينات، مبا يف ذلك .

من خالل نظم املعلومات القطرية واإلقليمية والعاملية.

1501 السياسة/االسرتاتيجية: ينبغي للحكومات، بالتعاون مع أجهزة األمم املتحدة واملنظامت اإلقليمية والحكومية .

الدولية واملنظامت غري الحكومية ذات الصلة، ومراكز البحوث الزراعية الدولية، والشبكات اإلقليمية والقطاع 

الخاص، ومع أخذ آراء العلامء واملربني ومنظامت املزارعني ومجتمعاتهم يف االعتبار، القيام مبا ييل:

1 إنشاء بيانات توصيف وتقييم أساسية، وتحديد األولويات، وإجراء تقييم دوري للتقدم املحرز يف التقييم  (أ

الرتكيز عىل  والزراعة، مع  النباتية لألغذية  الوراثية  املوارد  املختلفة لشتى مستخدمي  بالنسبة لالحتياجات 

تحديد الخصائص املضادة لقيود اإلنتاج يف ما يتعلق باملحاصيل األساسية واملحاصيل ذات األهمية االقتصادية 

القطرية، وكذلك املحاصيل الغري املستخدمة عىل النحو األمثل واملحاصيل ذات األهمية الغذائية؛

االستخدام املستدام
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1 دعم التعاون والتكامل بني املربني والباحثني وخدمات اإلرشاد للمزارعني وبنوك الجينات؛ (أ

1 تشجيع تبادل معلومات التوصيف والتقييم، مبا يف ذلك من خالل التواصل الشبيك بني قواعد بيانات  (أ

بنوك الجينات داخل البلدان ويف ما بينها؛

1 مالحظة أن الحصول عىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يخضع لالتفاقات اإلقليمية أو الدولية  (أ

الوراثية  املوارد  مستخدمي  تشجيع  ينبغي  االتفاقات،  لهذه  وامتثاالً  الدولية.  املعاهدة  قبيل  من  املنطبقة 

النباتية لألغذية والزراعة عىل املوافقة عىل أحكام لتقاسم بيانات التقييم ذات الصلة مع املعاهد املصدرية، 

مع إيالء االعتبار الواجب أيضاً لالحتياجات الخاصة للمستخدمني التجاريني ألغراض الرسية عند االقتضاء؛

1 الربية  (أ واألقارب  البدائية،  األصناف  إدارة  تحسني  للمساعدة عىل  والتقييم  التوصيف  بيانات  استخدام 

للمحاصيل، والنباتات الغذائية الربية، واألعالف الورقية، يف املواقع الطبيعية؛

1 تقديم الدعم املايل املالئم لربامج التوصيف والتقييم الخاصة بأنواع املحاصيل ذات األهمية الرئيسية  (أ

آليات  مع  التآزرات  وتشجيع  والطويل  املتوسط  األجلني  يف  متويل  توافر  أهمية  إىل  بالنظر  الغذايئ،  لألمن 

التمويل القامئة )ومنها مثالً حساب اقتسام املنافع الخاص باملعاهدة الدولية(.

1511 مجموعات . وتكوين  املفيدة  الخصائص  تحديد  عىل  الجينات  وبنوك  املحصولية  الشبكات  تشجيع  وينبغي 

ذات خصائص محددة وصغرية محدود تكون لها أهميتها بالنسبة للمستخدمني مع الرتكيز بوجه خاص عىل 

التكيف مع تغريرُّ املناخ، واالستدامة، واألمن الغذايئ. وينبغي تعزيز التوصيف والتقييم وتوحيدهام قياسياً، 

وينبغي زيادة إتاحة الحصول عىل البيانات من خالل تحسني نظم املعلومات.

1521 القدرة: ينبغي تقديم الدعم لربامج التوصيف والتقييم املستمرة املوجهة يف ما يتعلق ببالزما جرثومية منتقاة .

ذات أولوية. و تبدأ عملية التوصيف والتقييم بإجراء تقييم للمعلومات املوجودة حالياً وببذل جهد لتجميع 

املثّقبة، وغريها، وتصنيفها وحوسبتها وإتاحتها. ويلزم  املذكرات والتقارير والبطاقات  الواردة يف  املعلومات 

القيام بقدر كبري من العمل يف مجال التقييم بطريقة موجهة نحو االستخدام ومحددة املوقع.

1531 وينبغي أن تحدد الحكومات واملنظامت املالمئة املؤسسات واألفراد الذين قد تكون لديهم القدرة والخربة .

الالزمتني لتوصيف البالزما الجرثومية وتقييمها يف ما يتعلق بضغوط محددة وأن تضع حافظة قطرية لهذه 

الخربة، مبا يف ذلك املربون واملزارعون املوجودون يف مناطق عالية الضغوط والذين قد يؤدون تقييامًت أوليًة 

ة من أجل إجراء مزيد من التقييم لها يف ظل ظروف علمية  لتحديد املجموعات الفرعية من املدخالت املبرشِّ

الربامج  بالتقييم، وكذلك جدوى  للقيام  الباطن  التعاقد من  تكلفة  كفاءة  بحث  أيضاً  وينبغي  أكرث رصامة. 

التعاونية التي تنطوي عىل الربامج القطرية والقطاع الخاص.

التوسع يف توصيف مجموعات فرعية محددة وتقييمها وزيادة عددها لتيسري استخدامها
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1541 وتقييمها عىل . الجرثومية  البالزما  توصيف  تقنيات  عىل  تدريباً  القطرية  الربامج  موظفو  يتلقى  أن  وينبغي 

أساس كل محصول محدد. وينبغي أن يبدأ هذا التدريب باملحاصيل التي تُعترب هامة قطرياً، والتي ال توجد 

لها برامج تربية حالية أو مخططة. وينبغي أن يستهدف بناء القدرات إيجاد كتلة حرجة من األفراد الذين 

لديهم مهارة يف استخدام منهجيات التوصيف املوحدة قياسياً، مبا يف ذلك تقنيات البيولوجيا الجزيئية وإدارة 

البيانات باستخدام منصات املعلومات الحديثة.

1551 النباتية . الوراثية  املوارد  تقييم  برامج  يف  يشاركون  الذين  واملزارعني  املحليني  املربني  تدريب  دعم  وينبغي 

النباتات  استخدامات  بشأن  الواسعة  املرأة  إىل معارف  االهتامم  إيالء  املزرعة. ويجب  والزراعة يف  لألغذية 

وفائدتها، حيث أن مسؤولياتها كثرياً ما متتد من توليد املحاصيل وإنتاجها وحصادها إىل التصنيع والتخزين 

وإعداد األغذية/األعالف.

1561 الوراثية . املوارد  بتوصيف  الصلة  األساسية ذات  املواضيع  املستويات عىل  الطلبة يف جميع  تدريب  وينبغي 

النباتية لألغذية والزراعة وتقييمها واستخدامها.

1571 املجموعات . استخدام  تحقيق  أجل  من  البحوث  من  شتى  بأنواع  االضطالع  يجب  البحوث/التكنولوجيا: 

النباتات  يتسم بفعالية التكلفة. باستخدام أحدث التكنولوجيا وبدعم من تربية  استخداماً  املوجودة حالياً 

ينبغي للبحوث أن تسعى إىل:

1 وفهم  (أ املفيدة  الجينات  لتحديد  والتقييم  بالتوصيف  يتعلق  ما  يف  الجزيئية  الطرق  استخدام  تحسني 

تعبرياتها وتباينها؛

1 تحسني طرق توصيف وتقييم البالزما الجرثومية باستخدام التحليالت البيوكيميائية وتحديد الخصائص  (أ

الفينولوجية ذي املردود العايل، ال سيام يف ما يتعلق بسامت التكيف مع تغريرُّ املناخ والتخفيف من آثاره ويف 

ما يتعلق بزيادة القيامت التغذوية؛

1 تحسني تبادل البيانات عن طريق زيادة وضع ومواءمة معايري بيانات التوصيف والتقييم. (أ

1581 وتلزم أيضاً بحوث لتكوين مجموعات فرعية من املواد تكون أكرث فائدة، مبا يشمل املجموعات األساسية، .

استحداث  سيتطلب  وهذا  املحددة.  الخصائص  ذات  واملجموعات  الصغر،  واملتناهية  الصغرية  والقلوب 

وتجريب ممنهجني لإلجراءات املختلفة ألخذ العينات، وكذا توافر بيانات التوصيف والتقييم عرب نظم محسنة 

املربون هذه  بها  يستخدم  التي  للطريقة  األمثل  التحسني  بشأن  أيضاً  العمل  مزيد من  ويلزم  للمعلومات. 

املجموعات الفرعية للحصول عىل أفضل املواد املضمونة من املجموعة الكاملة.

االستخدام املستدام
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1591 التنسيق/اإلدارة: ينبغي تخطيط جهود التوصيف والتقييم وتنفيذها مبشاركة نشطة من الربامج القطرية، .

ومريب النباتات، والشبكات املحصولية واإلقليمية. وينبغي أيضاً إرشاك منظامت املربني واملزارعني، ورشكات 

القطاعني الخاص والعام، والرابطات ذات الصلة، وغريها من الجهات املعنية، حسب االقتضاء.

1601 املحددة، . الخصائص  ذات  املجموعات  قبيل  من  استخدامها،  يسهل  محدودة  مجموعات  تكوين  وينبغي 

ومجموعات القلوب أو القلوب املتناهية الصغر مبشاركة نشطة من جانب املربني وغريهم من املستخدمني 

وكذلك الشبكات املحصولية ذات الصلة. ويجب إدماج العمل املتعلق بهذه املجموعات إدماجاً راسخاً يف 

سياق الجهد الكامل الذي يرمي إىل تحسني االستخدام .

1611 ويلزم التعاون وتبادل املعلومات، ال سيام من جانب بنوك الجينات يف البلدان النامية التي تدير مجموعات .

شديدة التنوع ولكن ال يوجد لديها موظفون ذوو خربة يف ما يتعلق بجميع األنواع التي تصونها.

دعم الجهود يف مجاالت تربية النباتات وتحسينها الورايث وتوسيع نطاق قاعدتها. 9

1621 الخلفية: ميكن استخدام مجموعات البالزما الجرثومية املحتفظ بها يف بنوك الجينات لتحديد خلفات محددة .

القاعدة  نطاق  ولتوسيع  واالحتياجات،  جديدة  ظروف  حسب  مكيفة  جديدة  أصناف  الستحداث  مفيدة 

الوراثية العامة لربامج الرتبية. ومع أنه من املمكن استخدام بعض املواد مبارشًة من جانب املربني تحقيقاً 

ألي غرض من هذه األغراض، فإن التحسني قبل الرتبية أو التحسني الورايث كثرياً ما يكون رضورياً إلنتاج مادة 

ميكن استخدامها بسهولة من جانب برامج الرتبية. متثل األصناف املستنبطة الجديدة وسيلة لتسليم املوارد 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للمزارعني.

1631 النباتية لألغذية والزراعة يكون أكرث صعوبة بسبب ركود أو . الوراثية  والتحدي املتمثل يف استخدام املوارد 

اضمحالل قدرة تربية النباتات يف كثري من البلدان. ويوجد نقص جدي يف مريب النباتات يف كل من القطاعني 

الجامعات/املدارس  يف  النباتات  برتبية  املتعلقة  التقليدية  بالدورات  االلتحاق  معدالت  يف  وهبوط  العام، 

واملؤسسات الزراعية بحيث يختار الطلبة مسارات مهنية يف ما يُرتأى أنه علوم أحدث من قبيل البيولوجيا 

التقليدي يف تطوير أصناف  النباتات  تربية  أن دور  الحالة حيث  لتدارك هذه  الجزيئية. ومثة حاجة ملحة 

املحاصيل هو دور ال ميكن االستغناء عنه. 

1641 أن . املرجح  الرتبية، ومن  برامج  متزايدة عىل  املناخ، مطالب  تغريرُّ  عاملية، وال سيام  تحديات  تفرض  وحالياً، 

تزداد كثافة ذلك. ومن الرضوري تعزيز القدرات البرشية والبنية التحتية تعزيزاً كبرياً من أجل برامج الرتبية 

ل الضغوط الحيوية  ليك توفر أصنافاً تنطوي عىل ما يلزم للتكيف مع تغريرُّ املناخ من قدرة محسنة عىل تحمرُّ

والالحيوية، وكذلك أيضا للتنويع واألمن الغذايئ. ويجب أن يكون هذا التحسني للقدرات مقرتناً بإعادة التفكري 

يف االسرتاتيجيات. فالرتبية يجب أن تستند إىل االحتياجات، مع زيادة إدماج منظورات املزارعني واملستخدمني 

التوسع يف توصيف مجموعات فرعية محددة وتقييمها وزيادة عددها لتيسري استخدامها
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النباتات  لرتبية  التقليدية  األنشطة  كفاءة  تحسني  األهداف. ويجب  وتحديد  األولويات  تحديد  اآلخرين يف 

باإلدماج الحكيم للتكنولوجيا البيولوجية الحديثة التي تتسم بكفاءة التكلفة واسرتاتيجيات تحديد الخصائص 

الفينولوجية. 

1651 ويجب تشجيع التحسني قبل الرتبية والتحسني الورايث، مبا يف ذلك بتجميع موارد َحَفظة البالزما الجرثومية .

ومريب النباتات، بحيث يتسنى تحديد أنسب بالزما جرثومية واستخدامها يف تحقيق أهداف محددة بوضوح. 

ويجب إيالء مزيد من االهتامم لتحسني املحاصيل املدروسة بدرجة أقل والتي تشكل أغذية رئيسية هامة يف 

كثري من أنحاء العامل. ويجب استخدام األقارب الربية للمحاصيل بطريقة أكرث منهجية لتحديد الجينات الالزمة 

لتوليد أصناف املحاصيل القادرة عىل التحمل املطلوبة لحامية األمن الغذايئ يف مواجهة ظروف تغريرُّ املناخ.

1661 ل وعىل التكيف استخدام ونرش تنوع أكرب . وسيتطلب تحسني استدامة اإلنتاج املحصويل وقدرته عىل التحمرُّ

لكل من املحاصيل واألصناف املتاحة للمزارعني. وميكن تحقيق مساهمة هامة من خالل اسرتاتيجيات توسيع 

نطاق القاعدة التي تسعى إىل توسيع نطاق التنوع الورايث يف برامج تربية النباتات ويف منتجات هذه الربامج.

1671 ومن أمثلة الجهد املتعدد األطراف لتحسني القدرات يف مجال الرتبية مبادرة الرشاكة العاملية لبناء القدرات .

يف مجال تربية النباتات. فهذه الرشاكة التي تشرتك فيها جهات معنية متعددة من القطاعني العام والخاص 

من بلدان نامية وبلدان متقدمة أنشئت كاستجابة مبارشة للامدة 6 من املعاهدة الدولية. وترمي مبادرة 

الرشاكة العاملية لبناء القدرات يف مجال تربية النباتات إىل تحسني القدرة عىل تربية النباتات وتحسني نظم 

الوراثية  للموارد  املستدام  االستخدام  من خالل  الزراعي  اإلنتاج  وتحسني  النامية،  البلدان  يف  البذور  توريد 

االستشارية  للجامعة  تابعة  مبادرة  وهو  التوليد،  يف  املتمثل  التحدي  وبرنامج  والزراعة.  لألغذية  النباتية 

رشاكات  خالل  من  املزارعني  صغار  أجل  من  محسنة  محاصيل  إيجاد  إىل  ترمي  الدولية  الزراعية  للبحوث 

يف ما بني منظامت البحوث، هو مثال آخر ملبادرة تشرتك فيها عدة جهات معنية وتشجع استخدام املوارد 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف التحسني املحصويل. ويركز هذا الربنامج عىل استخدام أدوات التكنولوجيا 

أوجه  لتحسني  البيولوجية،  واملعلوماتية  الجزيئية،  والرتبية  الجينوميات،  ذلك  يف  مبا  الحديثة،  البيولوجية 

الكفاءة يف استحداث أصناف محصولية.

1681 مكيفة . محاصيل  استخدام  خالل  من  املزارع  معيشة  سبل  وتحسني  الغذايئ  األمن  يف  املساهمة  األهداف: 

مناوئة ونظم  بيئية  عالية يف ظل ظروف  التحمل وتضمن غالت  قادرة عىل  أصناف محصولية  واستحداث 

زراعية هزيلة املدخالت. وزيادة استخدام املوارد الوراثية والقيام بذلك بتوفري مزيد من الوسائل امللموسة 

لصونها. 

1691 الحد من أوجه الهشاشة بزيادة التنوع الورايث يف نظم اإلنتاج، وكذلك يف برامج تربية املحاصيل عن طريق .

واإلدخاالت  املحسنة،  واألصناف  البدائية،  املزارعني/األصناف  وأصناف  للمحاصيل،  الربية  األقارب  استخدام 

واالحتياجات  البيئية  التغريات  مع  التكيف  وقدرتها عىل  الزراعية  النظم  استدامة  وزيادة  االقتضاء.  حسب 

الناشئة. وتعزيز قدرة الربامج القطرية لرتبية النباتات، والقطاعات األخرى، عند االلتزام وحسب االقتضاء، 

االستخدام املستدام
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وتشجيع الرتبية التشاريك. وتوفري ما يلزم من أدوات وموارد رضورية لزيادة التنوع الورايث الذي تستخدمه 

القاعدة  نطاق  لتوسيع  مالمئة  نُهج  اتباع  طريق  عن  والصغرى  الكربى  املحاصيل  أجل  من  الرتبية  برامج 

وللتحسني الورايث.

1701 السياسة/االسرتاتيجية: ينبغي للحكومات، واملنظامت الدولية، واملنظامت غري الحكومية، ومصادر التمويل، .

القيام مبا ييل:

1 االعرتاف بأهمية توفري متويل ودعم لوجيستي طوييل األجل ألنشطة لرتبية النباتات والبحوث املتعلقة  (أ

بها وأنشطة ما قبل الرتبية، والتحسني الورايث، وتوسيع نطاق القاعدة؛

1 الحديثة،  (أ البيولوجية  التكنولوجيا  ألدوات  الروتيني  لإلستخدام  كاٍف  دعم  تقديم  بأهمية  االعرتاف 

والبيولوجيا الحسابية، وتكنولوجيا املعلومات يف إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ال سيام يف 

توصيف البالزما الجرثومية ويف تيسري إدخال مورثات الخصائص املرغوبة ضمن مواد الرتبية؛

1 نُهج تشاركية يف ما  (أ اتباع  العام والخاص ورشاكات أخرى تشجع  القطاعني  إقامة رشاكات بني  تشجيع 

يتعلق بتحديد وتنفيذ أولويات وأهداف التحسني املحصويل؛

1 وضع سياسات وترشيعات تدعم الرتبية التشاركية، مبا يف ذلك وضع أطر تنظيمية مالمئة لألصناف التي  (أ

تُستحدث من خالل الرتبية التشاركية للنباتات؛

1 تشجيع إضفاء الطابع املؤسيس عىل النهج التشاركية املراعية للفوارق بني الجنسني واملراعية للشباب  (أ

يف ما يتعلق برتبية النباتات كجزء من االسرتاتيجية القطرية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تيسرياً 

العتامد أصناف املحاصيل الجديدة؛

1 املساعدة عىل تحسني حصول مريب النباتات عىل أوسع تنوع ورايث ممكن ليك يحددوا الخصائص الالزمة  (أ

الستحداث أصناف من املحاصيل مكيفة حسب الظروف املناخية الحديثة؛

1 الوعي التام، عند وضع االسرتاتيجيات القطرية وعند تعزيز أوجه التعاون، حسب اإلقتضاء بأحكام النظام  (أ

املتعدد األطراف الخاص باملعاهدة الدولية، وفقا للمواد التي ميكن الحصول عليها “لغرض االستخدام والصون 

من أجل البحوث والرتبية والتدريب بشأن األغذية والزراعة”.

1711 القدرة: ينبغي دعم النظم القطرية، والشبكات اإلقليمية، ومراكز البحوث الزراعية الدولية، واملنظامت غري .

الحكومية، والجامعات، وبرامج الرتبية، واملنظامت األخرى ذات الصلة ليك متارس تربية النباتات، مبا يشمل 

الشبكات  التي تحددها  املشاكل  األولوية ملعالجة  إعطاء  وينبغي  القاعدة.  نطاق  الورايث وتوسيع  التحسني 

واملؤسسات  الهيئات  من  وغريها  والتطوير،  بالبحث  املعنية  اإلقليمية  واملنتديات  واإلقليمية،  املحصولية 

دعم الجهود يف مجاالت تربية النباتات وتحسينها الورايث وتوسيع نطاق قاعدتها
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املختصة، ومنظامت املربني واملزارعني. وينبغي أن تتجاوز الجهود معالجة أشد املشاكل إلحاحاً التي تواحه 

محاصيل امللحق األول للمعاهدة الدولية، بحيث تشمل املحاصيل التي تدعم األمن الغذايئ املحيل يف مختلف 

أنحاء العامل.

1721 وسيتطلب بناء القدرات تحت هذا النشاط إيالء األولوية إلعداد أفراد مهرة يف التقنيات التقليدية للتحسني .

الورايث للنباتات وكذلك يف التقنيات الحديثة. وإضافة إىل ذلك، يلزم تعزيز القدرة عىل إجراء التقييم الحقيل 

وكذلك التقييم املختربي. ويتبغي أن يكون بناء القدرات مصحوباً بحوافز كافية - من قبيل إتاحة فرص مهنية 

مهيكلة - لتيسري جذب واستبقاء موظفني متمرسني. وميكن أن يؤدي مزيد من التعاون الدويل – مثال مع 

مراكز التفوق اإلقليمية - إىل خفض تكاليف التدريب القطري والحد من تكرار االستثامرات بال داٍع.

1731 بيولوجية . تكنولوجيات  واستخدام  وتكييف  تطوير  تواصل  أن  للمؤسسات  ينبغي  البحوث/التكنولوجيا: 

وأدوات ثانوية للتحسني الورايث تحّسن الكفاءة وتم التحقق من صالحيتها. وينبغي لها أن توسع نطاق أنشطة 

البحث والتطوير بحيث تشمل زيادة جهود االستئناس وتحقيق االستخدام األمثل لألقارب الربية للمحاصيل يف 

برامج الرتبية. وتتضمن األقارب الربية للمحاصيل جينات هامة ملقاومة الضغوط الحيوية والالحيوية وتحسني 

اإلنتاجية وميكن أن تكون مصادر هامة لتوسيع نطاق القاعدة. ويلزم اتخاذ إجراءات لتحسني تحديد ونقل 

الجينات املفيدة.

1741 ن االستدامة يف . وتلزم بحوث لتطوير إجراءات االنتقاء وطرق الرتبية التي تدعم توسيع نطاق القاعدة وتحسِّ

الوقت ذاته مع تحسني اإلنتاجية. ومن املرجح أن يشمل هذا بحوثاً بشأن انتقاء املواد األساسية املالمئة لربامج 

الرتبية وإجراءات تربية مجموعات.

1751 والشبكات . القطرية  الربامج  مع  الوثيق  بالتعاون  بها  واالضطالع  األنشطة  تخطيط  ينبغي  التنسيق/اإلدارة: 

املحصولية واإلقليمية، والهيئات واملؤسسات العلمية األخرى، ومنظامت املربني واملزارعني. وينبغي تشجيع 

االتصال الوثيق يف ما بني أمناء بنوك الجينات، ومربو النباتات، وغريهم من العلامء يف كل من القطاعني العام 

والخاص. وينبغي تشجيع التواصل الشبيك يف ما بني العاملني يف مجال الرتبية كأداة للتوجيه ولتبادل األفكار. 

وتعاون الجهات املعنية الرئيسية يف تنمية سالسل القيمة املحصولية عىل املستوى القطري هو وسيلة فعالة 

أخرى لتنسيق األنشطة والجهود الالزمة لكفالة إحراز تقدم مستدام لهذا النشاط ذي األولوية.

تشجيع تنويع اإلنتاج املحصويل وتوسيع نطاق التنوع املحصويل من أجل الزراعة . 10

املستدامة

1761 الخلفية: عىل الرغم من التقدم املحرز يف تنويع اإلنتاج املحصويل، فإن نظم اإلنتاج املحصويل املختلفة والتي .

تسيطر بدرجة متزايدة عىل النظم الزراعية، ميكن أن يسفر عن خسائر يف الغالت بسبب اآلفات واألمراض 

االستخدام املستدام
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املنرصم  العقد  يف  اعرُتف  وقد  ل.  التحمرُّ عىل  والقدرة  االستقرار  عدم  بسبب  وكذلك  الالحيوية،  والضغوط 

بعدة تحديات جديدة ستقتيض تعزيز التنويع. وتشمل هذه التحديات الحاجة إىل االستدامة الطويلة األجل 

الغذايئ  الحيوي، واألمن  الوقود  إنتاج واستخدام  التي يطرحها  والفرص  والتحديات  الزراعية،  املامرسات  يف 

والتغذوي، والتنمية الريفية، وتغريرُّ املناخ.

1771 وملواجهة مثل هذه التحديات، سيلزم تضمني طائفة أوسع من األصناف املحصولية واألنواع يف النظم الزراعية. .

وتشمل املحاصيل التي تُنتج مواد خام ألغراض الصناعة الزراعية وألغراض الطاقة، واملحاصيل غري املستخدمة 

ملريب  بالنسبة  الرضوري  من  سيكون  كذلك،  واألعالف.  الربية  الغذائية  والنباتات  األمثل،  االستخدام  حالياً 

التشاريك  التقييم واالنتقاء والتحسني  التنوع. وميثل  من  التحسينية مزيداً  برامجهم  النباتات أن يدمجوا يف 

ألصناف املزارعني/األصناف البدائية وخطوط الرتبية املبكرة تدابري ميكن أن تحقق مستويات أعىل من التنوع 

والتكيف واالستقرار للمحاصيل. وينبغي استكامل التنويع عىل مستوى األنواع وعىل املستوى الورايث بتنويع 

نظم اإلنتاج. فوجود نظم إنتاج متنوعة سيوفر خدمات نظم إيكولوجية محسنة وسيجعل تلك النظم أقدر 

عىل االستفادة من الخدمات التي تقدمها البيئات املحيطة. وإىل جانب حلول من قبيل عمليات تناوب زرع 

املحاصيل، واستخدام خالئط من األصناف، وخطوط متعددة، ستساعد هذه املامرسات يف تحسني قدرة النظم 

الزراعية عىل الصمود وإىل تحسني استقرارها مام يساعد عىل كفالة األمن الغذايئ والتغذوي وأمن الدخل. 

وتطوير األصناف من قبل املربني املحليني هي ذات أهمية كبرية لتكييف الزراعة مع التغريات البيئية وتلبية 

مطالب املزارعني واملجتمعات الزراعية. ولكن، هناك حاجة لألصناف التي يتم تعديلها للمتطلبات العملية 

واملحلية لتمر برسعة أكرب من التطوير إىل التسويق.

1781 األهداف: تشجيع الزراعة املستدامة عن طريق التنويع يف ما بني املحاصيل وداخلها..

1791 القيام دورياً باستعراض الهشاشة الوراثية يف املحاصيل وتشجيع املربني، وغريهم من الجامعات ذات الصلة، .

عىل اتخاذ اإلجراءات التخفيفية الرضورية عىل كل من املستوى القطري واإلقليمي والدويل.

1801 ووضع مناذج لإلنتاج املتنوع التي تتسق مع اإلنتاجية األعىل واالستقرار وكذلك تلبي أفضلية املستهلك..

1811 السياسة/االسرتاتيجية: ينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية ذات الصلة أن تقوم، بالتعاون مع .

الشبكات املحصولية ومؤسسات البحوث وأجهزة اإلرشاد والقطاع الخاص ومنظامت املزارعني واملنظامت غري 

الحكومية، مبا ييل:

1 رصد التنوع الورايث وتقييم هشاشة املحاصيل بصفة منتظمة؛ (أ

1 تشجيع السياسات التي تدعم برامج التنويع وإدراج أنواع جديدة يف نظم اإلنتاج؛ (أ

1 زيادة التنويع باستخدام خالئط زرع من أصناف وأنواع مكيّفة حيثام كان األمر يقتيض ذلك؛ (أ

تشجيع تنويع اإلنتاج املحصويل وتوسيع نطاق التنوع املحصويل من أجل الزراعة املستدامة
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1 العمل عىل إيجاد وعي يف صفوف واضعي السياسات، والجهات املانحة، والجمهور العام بقيمة نظم  (أ

اإلنتاج املنوعة؛

1 ولوائح مالمئة وفعالة تشجع نظم  (أ قانونية  اسرتاتيجيات وسياسات وأطر  اعتامد  البلدان عىل  تشجيع 

اإلنتاج املنوعة؛

1 دعم إدارة التنوع من قبل املربني واملزارعني؛ (أ

1 زيادة االستثامر يف تحسني املحاصيل غري املستخدمة عىل النحو األمثل واستحداث واستخدام خصائص يف  (أ

املحاصيل الرئيسية ذات صلة بصحة اإلنسان وصحة البيئة وبتأثريات تغريرُّ املناخ.

1821 وينبغي تشجيع وكاالت التمويل عىل مواصلة تقديم الدعم لجامعات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية، .

البحثية  الهيئات  من  وغريها  الرتبية  وبرامج  الدولية،  الزراعية  واملراكز  القطرية،  الزراعية  البحوث  ونظم 

واملنظامت غري الحكومية ذات الصلة، للقيام بعمل يرمي إىل تحسني مستويات التنوع يف النظم الزراعية.

1831 مراكز . من  بدعم  تقوم،  أن  لديها،  املوجودة  القطرية  الزراعية  البحوث  ونظم  للحكومات،  ينبغي  القدرة: 

البحوث الزراعية الدولية وغريها من منظامت البحوث واإلرشاد، مبا ييل:

1 زيادة قدرتها عىل استحداث واستخدام خطوط متعددة وخالئط وأصناف تركيبية؛ (أ

1 زيادة قدرتها عىل تكييف اسرتاتيجيات مختلفة لإلدارة املتكاملة لآلفات حسب نظم اإلنتاج؛ (أ

1 وضع اسرتاتيجيات لنرش واستخدام طائفة من األصناف؛ (أ

1 استكشاف اسرتاتيجيات ال مركزية و “تشاركية” لرتبية النباتات، واستخدام تلك االسرتاتيجيات يف الظروف  (أ

املناسبة، الستحداث أصناف من النباتات مكيفة تحديداً حسب البيئات املحلية؛

1 استخدام تقنيات التكنولوجيا البيولوجية لتيسري توسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل؛ (أ

1 تعزيز قدرة املزارعني، وجامعات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية ومنظامتها، وكذلك العاملني يف  (أ

مجال اإلرشاد وغريهم من الجهات املعنية، عىل إدارة التنوع البيولوجي الزراعي وخدمات النظم اإليكولوجية 

إدارة مستدامة.

1841 التي . الزراعية  واملامرسات  النباتات  تربية  تحديد مامرسات  إىل  الرامية  الجهود  دعم  البحوث/التكنولوجيا: 

تعزز تنويع اإلنتاج املحصويل. وهذا ميكن أن يشمل إجراء استعراضات لسجل املامرسات املختلفة.

االستخدام املستدام
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1851 ومن الرضوري إجراء البحوث بشأن استئناس األنواع الربية، وزيادة استخدام املحاصيل غري املستخدمة عىل .

تغريرُّ  مع  متكيفة  وأصناف  محاصيل  واستحداث  تغذوياً  ومحّسنة  مكيّفة  أصناف  الستحداث  األمثل  النحو 

املناخ.

1861 وسيكون من املهم استحداث أدوات ومنهجيات محسنة لتقييم الهشاشة الوراثية للمحاصيل، وتوفري الخدمات .

من النظم اإليكولوجية الزراعية، مبا يف ذلك التلقيح، واستخدام نهج النظم اإليكولوجية يف الزراعة املستدامة.

1871 اإلدارة/التنسيق: مثة حاجة إىل تعاون وثيق بني وزارات الزراعة والبيئة يف وضع وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات .

لتنويع اإلنتاج املحصويل تحقيقاً للزراعة املستدامة. وينبغي أن تكون هذه السياسات منسقة عىل املستوى 

اإلقليمي ليك تكون فعالة حقاً.

تشجيع تنمية وتسويق جميع األصناف، ويف املقام األول أصناف املزارعني/األصناف . 11

البدائية واألنواع غي املستخدمة عىل النحو األمثل

1881 الخلفية: يسيطر اإلنتاج التجاري بشكل متزايد عىل النظم الزراعية. ويف نظم اإلنتاج التجارية توفر بضعة .

الشعوب  املزارعون وجامعات  يستخدم  ذلك،  ومع  العاملية.  االحتياجات  من  كبرية  نسبة  رئيسية  محاصيل 

البدائية للمحاصيل  العديد من األنواع، مبا يف ذلك أصناف املزارعني/األصناف  األصلية واملجتمعات املحلية 

الرئيسية واملحاصيل الصغرية عىل حد سواء، لتلبية الطلبات املحلية عىل الغذاء واأللياف والدواء. وكثرياً ما 

تكون املعارف املتعلقة باستخدامات هذه األصناف واألنواع وإدارتها هي معارف محلية ومتخصصة. ويتزايد 

حلول مستوى معني من الوحدة يف السوق الزراعية محل هذا التنوع عىل كل من مستوى األنواع واألصناف، 

حيث تجري تربية األصناف لتلبية االحتياجات لإلنتاج، والتصنيع الزراعي، واملعايري الصعبة الخاصة بالسوق. 

1891 األنواع غري املستخدمة عىل النحو األمثل، وأصناف املزارعني/األصناف البدائية، ا وأصناف املحاصيل األخرى .

التي ال تستخدم عادة يف نظم اإلنتاج الزراعي تُفقد، إىل جانب املعارف املرتبطة بها. وعىل الرغم من وجود 

زيادة متواضعة يف الجهود الرامية إىل صون هذه األنواع املوجودة خارج املواقع الطبيعية، فإن تنوعها، بوجه 

عام، ليس ممثالً حتى اآلن متثيالً كافياً يف املجموعات. كذلك، فإن كرثة من املحاصيل غري املستخدمة عىل النحو 

األمثل ليست مدرجة يف امللحق األول للمعاهدة الدولية. ومع ذلك، فإن الكثري من هذه األنواع واألصناف 

ينطوي عىل إمكانية كبرية الستخدامه عىل نطاق أوسع، ال سيام يف الرتبية، وميكن أن يساهم مساهمة كبرية 

يف سبل املعيشة املستدامة من خالل تحسني األمن الغذايئ والتغذوي، وإدرار الدخل، والتخفيف من املخاطر.

1901 ومع ذلك، يوجد اعرتاف عاملي متزايد بقيمة أصناف املزارعني/األصناف البدائية واألنواع غري املستخدمة عىل .

املثال،  الريفي. فعىل سبيل  التغذية، والفقر  املناخية غري املؤكدة، وسوء  النحو األمثل يف مواجهة الظروف 

والفاكهة  الخرض  أهمية  بشأن  السياسات  وواضعي  الجمهور  من  كل  لدى  الوعي  زيادة  عىل  دليل  يوجد 

تشجيع تنويع اإلنتاج املحصويل وتوسيع نطاق التنوع املحصويل من أجل الزراعة املستدامة
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“العالية  أو  “الخاصة”  األسواق  تسمى  ما  وتتوسع  املحتملة.  الجديدة  الطاقة  محاصيل  وبشأن  التقليدية 

القيمة”، وذلك لتزايد استعداد املستهلكني لدفع أمثان أعىل مقابل جودة أفضل، أو أغذية حديثة أو تراثية، 

من مصادر يعرفونها ويثقون فيها. واآلليات القانونية الجديدة متكِّن املزارعني من تسويق أصناف املزارعني/

األصناف البدائية، وتتوافر بنحو متزايد ترشيعات تدعم تسويق املنتجات املحددة جغرافياً، مام يوفر وسائل 

للمزارعني لصون التنوع الورايث املحصويل املحيل واستخدامه.

1911 النحو . املستخدمة عىل  البدائية ولألنواع  املزارعني/األصناف  املحتملة ألصناف  السوقية  القيمة  وللتعبري عن 

األمثل مثة حاجة إىل تحسني التكامل بني جهود األفراد واملؤسسات الذين لهم مصلحة يف مراحل مختلفة من 

سلسلة اإلنتاج. وبوجه خاص، من الرضوري إرشاك جامعات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية، ويجب 

أخذ نظم ومامرسات املعرفة التقليدية يف االعتبار متاماً.

1921 ويف اآلونة األخرية أنشئت منظمة جديدة، هي منظمة ‘محاصيل من أجل املستقبل’5، لتشجيع استخدام .

وصون أنواع النباتات غري املستخدمة عىل النحو األمثل.

1931 األهداف: اإلسهام يف سبل املعيشة املستدامة، مبا يف ذلك تحسني األمن الغذايئ والتغذوي، وإدرار الدخل، .

والتخفيف من املخاطر، عن طريق اإلدارة املستدامة لكل األصناف مع الرتكيز بالدرجة األوىل عىل أأصناف 

املزارعني/األصناف البدائية ولألنواع غري املستخدمة عىل النحو األمثل.

1941 وعىل . البدائية  املزارعني/األصناف  أصناف  األول  املقام  ويف  األصناف  جميع  عىل  أقوى  طلب  وجود  تحفيز 

األنواع غري املستخدمة عىل النحو األمثل ومنتجاتها، ووجود أسواق ميكن التعويل عليها بدرجة أكرب لهذه 

األصناف واألنواع واملنتجات. وتشجيع التصنيع املحيل ملنتجات هذه األصناف/األصناف البدائية واألنواع غري 

املستخدمة عىل النحو األمثل، وتسويقها، وتوزيعها. وزيادة الوعي العام بقيمتها.

1951 القيام، . عىل  لديها،  املوجودة  القطرية  الزراعية  البحوث  ونظم  الحكومات،  تشجيع  السياسة/االسرتاتيجية: 

بدعم من مراكز البحوث الزراعية الدولية واملنظامت غري الحكومية، وآخذة يف االعتبار آراء منظامت مريب 

النبات و املزارعني، ومنتجي البذور وجامعات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية،وقطاع البذور الخاص 

مبا ييل:

1 تشجيع السياسات التي تتسق مع االستخدام املستدام لألنواع غري املستخدمة عىل النحو األمثل، التي  (أ

وإدارتها  الغذايئ،  ولألمن  املحلية  لالقتصادات  هامة  مساهامت  تقديم  إمكانية  عىل  تنطوي  أنها  يُحدد 

وتطويرها، حسب االقتضاء؛

5 محاصيل1من1(جل1املستقبل1انبثقت1من1اندما(1املركز1الد(يل1للمحاصيل1غري1املستخدمة1عىل1النحو1األمثل1(من1(حدة1التيسري1العاملية.

االستخدام املستدام
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1 وضع واعتامد سياسات يف مجاالت اإلرشاد والتدريب والتسعري وتوزيع املدخالت وتنمية البنية التحتية  (أ

متنوعة  غذائية  ملنتجات  أسواق  وإليجاد  املحصويل  للتنويع  حوافز  مبثابة  تكون  التي  والرضائب  واالئتامن 

بيولوجياً؛

1 تهيئة بيئات متكينية إلدارة ورصد التنوع املحيل وكذلك إليجاد أسواق محلية وتصديرية لطائفة أوسع  (أ

من املنتجات التقليدية والجديدة القادمة من األصناف النباتية ويف املقام األول أصناف املزارعني/األصناف 

البدائية واملحاصيل غري املستخدمة عىل النحو األمثل؛

1 تشجيع الرشاكات بني القطاعني العام والخاص وسن ترشيعات لتشجيع اقتسام املنافع تستهدف املزارعني  (أ

والَحَفظة التقليديني.

1961 البذور . وملنتجي  اإلرشاد  وألخصائيي  النبات  وملريب  للعلامء  القدرات  وبناء  التدريب  توفري  ينبغي  القدرة: 

يف  املرأة(،  عىل  خاص  بوجه  الرتكيز  )مع  املحلية  وللمجتمعات  األصلية  الشعوب  ولجامعات  وللمزارعني 

املواضيع التي تتعلق بإقامة وإدارة مؤسسات محلية صغرية النطاق معنية بتسويق جميع األصناف ويف املقام 

األول أصناف املزارعني/األصناف البدائية واألنواع غري املستخدمة عىل النحو األمثل، ويف املواضيع التي تتعلق 

بإسداء املشورة لتلك املؤسسات، مبا يشمل ما ييل:

1 تحديد جميع األصناف ويف املقام األول أصناف املزارعني/األصناف البدائية واألنواع غري املستخدمة عىل  (أ

النحو األمثل التي تنطوي عىل إمكانية زيادة تسويقها التجاري واستخدامها املستدام؛

1 النحو األمثل ذات األهمية  (أ استحداث وتنفيذ مامرسات مستدامة إلدارة األنواع غري املستخدمة عىل 

لألغذية والزراعة؛

1 استحداث أو تكييف طرق تصنيع بعد الحصاد لهذه األصناف واألنواع؛ (أ

1 استحداث طرق تسويق لجميع األصناف ويف املقام األول أصناف املزارعني/األصناف البدائية وااألنواع غري  (أ

املستخدمة عىل النحو األمثل؛

1 املستخدمة  (أ غري  واألنواع  البدائية  املزارعني/األصناف  أصناف  بشأن  والتقليدية  املحلية  املعارف  توثيق 

عىل النحو األمثل.

1971 قيمة جميع . بشأن  العامة  التوعية  الحكومية،  غري  املنظامت  بينها  ومن  املالمئة،  األجهزة  تعزز  أن  وينبغي 

النحو األمثل يف  البدائية واألنواع غري املستخدمة عىل  املزارعني/األصناف  املقام األول أصناف  األصناف ويف 

مختلف وسائط اإلعالم ومن خالل آليات إضافية، من قبيل معارض الشوارع، واملبادرات املدرسية.

تشجيع تنمية وتسويق جميع األصناف، ويف املقام األول أصناف املزارعني/
األصناف البدائية واألنواع غري املستخدمة عىل النحو األمثل
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1981 قيمة هذه . بشأن  الحرة  املشاريع  السياسات ومنظمي  بني واضعي  املالمئة وعي  األجهزة  تعزز  أن  وينبغي 

األنواع واألصناف.

1991 البحوث/التكنولوجيا: ينبغي االضطالع ببحوث من أجل ما ييل:.

1 استحداث مامرسات مستدامة إلدارة جميع األصناف ويف املقام األول أصناف املزارعني/األصناف البدائية  (أ

واألنواع غري املستخدمة عىل النحو األمثل ذات األهمية لألغذية والزراعة؛

1 توصيف وتقييم أصناف املزارعني/األصناف البدائية واألنواع غري املستخدمة عىل النحو األمثل؛ (أ

1 توثيق املعلومات النباتية اإلثنية بشأن أصناف املزارعني/األصناف البدائية واألنواع غري املستخدمة عىل  (أ

النحو األمثل؛

1 استحداث طرق للتصنيع بعد الحصاد وطرق أخرى لتحسني إمكانيات تسويق جميع األصناف ويف املقام  (أ

األول أصناف املزارعني/األصناف البدائية واألنواع غري املستخدمة عىل النحو األمثل؛

1 وضع اسرتاتيجيات لتسويق جميع األصناف ويف املقام األول أصناف املزارعني/األصناف البدائية واألنواع  (أ

غري املستخدمة عىل النحو األمثل واستحداث عالمات تجارية لها.

2001 وينبغي تحديد عمليات وأنشطة التسويق التجاري التي تكون لها، أو يرجح أن تكون لها، آثار سلبية كبرية .

عىل صون التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه املستدام، وينبغي رصد تأثريات تلك العمليات واألنشطة.

2011 الجينات واملربني واملزارعني وجامعات الشعوب األصلية . التنسيق بني بنوك  ينبغي تعزيز  التنسيق/اإلدارة: 

واملجتمعات املحلية لتحديد املواد ذات القيمة املحتملة. وينبغي للشبكات اإلقليمية أن تقوم، باالشرتاك مع 

الربامج القطرية وبالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية الدولية واملنظامت غري الحكومية وغريها من املنظامت 

ذات الصلة، بإجراء استعراض بصفة منتظمة لحالة جميع األصناف ويف املقام األول أصناف املزارعني/األصناف 

البدائية واألنواع غري املستخدمة عىل النحو األمثل املوجودة يف أقاليمها، وذلك من أجل ما ييل:

1 تحديد إمكانيات التسويق التجاري؛ (أ

1 تحديد االحتياجات املشرتكة من حيث البحث والتطوير؛ (أ

1 تيسري طلبات الحصول عىل املساعدة املالية والتقنية، وتنسيق تلك الطلبات حسب االقتضاء. (أ

االستخدام املستدام



61

دعم إنتاج البذور وتوزيعها6. 12

2021 وجودة . بكمية  الزرع  مواد  عىل  املزارعني  حصول  لكفالة  البذور  بشأن  فعالة  نظم  وجود  يجب  الخلفية: 

من  كل  إمكانات  من  املزارعون  سيستفيد  وحده  فبهذا  معقولة.  وبتكلفة  املناسب،  الوقت  ويف  مالمئتني، 

األصناف املحلية واملحسنة لزيادة اإلنتاج الغذايئ والتكيف مع تغريرُّ املناخ. وعىل مدى السنوات العرشين 

املنرصمة، حدث منو كبري يف قطاع البذور الخاص يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية؛ ومع ذلك فقد كان 

محور الرتكيز الرئييس الهتاممه هو املنتجات ذات القيمة العالية، من قبيل الذرة، القمح، األرز، املحاصيل 

الزيتية، االبقوليات، ومحاصيل الخرض. وكان التوسع يف تجارة البذور خالل العقد املنرصم مصحوباً بتشجيع 

حدث  وقد  الفرعي.  اإلقليمي  واملستوى  اإلقليمي  املستوى  من  كل  عىل  للبذور  التنظيمية  األطر  مواءمة 

انخفاض كبري أيضاً يف استثامرات القطاع العام يف إنتاج البذور، التي كانت تبلغ بالفعل مستوى منخفضاً يف 

معظم البلدان املتقدمة يف سنة 1996، يف كثري من البلدان النامية، حيث الحصول عىل أصناف محسنة وعىل 

بذور جيدة ما زال محدوداً. ويف كثري من البلدان النامية ما زالت نظم بذور املزارعني هي املوارد الرئيسية 

لألصناف املحلية، و يف بعض الحاالت حتى لألصناف املحسنًة. وكثرياً ما تعمل النظم املختلفة للبذور جنباً إىل 

جنب، ولكن مبستويات مختلفة من النجاح تبعاً للمحصول، واملنطقة اإليكولوجية – الزراعية، وفرص السوق 

املتاحة أمام اإلنتاج. لذا مثة حاجة إىل استحداث نُهج متكاملة والتي تعززنظم البذور وتعزز الصالت بينها من 

أجل ضامن إنتاج وتوزيع بذور أصناف محصولية مفيدة للنظم الزراعية املتنوعة واملتطورة.

2031 النباتات، من بينها األصناف املحسنة . األهداف: زيادة توافر بذور عالية الجودة لطائفة أوسع من أصناف 

وأصناف املزارعني/األصناف البدائية.

2041 املساهمة يف تعظيم التنوع البيولوجي – الزراعي وكذلك اإلنتاجية..

2051 تحسني التكامل إلنتاج البذور وتوزيع البذور يف القطاعني العام والخاص، وكذلك بني نظم مختلفة للبذور ..

2061 إنشاء نظم صالحة عىل املستوى املحيل إلنتاج وتوزيع األصناف واملحاصيل ذات األهمية للمزارعني مبا يف ذلك .

صغار املزارعني، والتوسع يف تلك النظم.

2071 خارج . املخزونة  املالمئة  الجرثومية  البالزما  إتاحة  عىل  والعمل  للمزارعني  جديدة  محصولية  أصناف  إتاحة 

املواقع الطبيعية ألغراض اإلكثار والتوزيع عىل املزارعني لتلبية احتياجاتهم من أجل إنتاج محصويل مستدام.

2081 للبذور واملواءمة عىل املستوى اإلقليمي، وأخذا يف . للبذور تيرسِّ إنشاء نظم  وضع/استعراض أطر تنظيمية 

االعتبار الخصائص املحددة لنظم البذور الرسمية ونظم بذور املزارعني.

6 يف1مجال1النشاط1ذي1األ(لوية1هذا1يشري1مصطلح1“البذ(ر”1إىل1جميع1موا(1الزرع.

دعم إنتاج البذور وتوزيعها



62

2091 السياسة/االسرتاتيجية: ينبغي للحكومات، ونظم البحوث الزراعية القطرية املوجودة لديها، ومنتجي البذور .

بالقوانني واللوائح القطرية حسب االقتضاء، وبدعم من مراكز البحوث الزراعية الدولية  لديها القيام، رهناً 

وبرامج التعاون اإلقليمي و الثنايئ واملنظامت غري الحكومية، وأخذاً يف االعتبار آراء القطاع الخاص ومنظامت 

املزارعني وجامعات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية، مبا ييل:

1 وضع سياسات مالمئة تهيئ بيئة متكينية إلقامة نظم مختلفةللبذور، مبا يشمل مؤسسات البذور الصغرية  (أ

النطاق. وينبغي أن تركز جهود الحكومات بوجه خاص عىل املحاصيل واألصناف التي يحتاج إليها املزارعون 

الذين يفتقرون إىل املوارد، ال سيام املزارعات. وينبغي أن تستكمل هذا النهج سياسات تيرّس إقامة رشكات 

تجارية للبذور تلبي احتياجات املزارعني الذين يعملون عىل نطاق أكرب. وينبغي أن تحدد الحكومات أولويات 

املحاصيل الكربى واملحاصيل الصغرى التي ال يعالجها القطاع الخاص بدرجة وافية حيثام كان األمر يقتيض 

ذلك. وينبغي إدماج هذه السياسات مع السياسات الزراعية العامة؛

1 تعزيز الصالت بني بنوك الجينات، والشبكات، ومنظامت تربية النباتات، ومنتجي البذور، ومؤسسات  (أ

املتوافرة  الجرثومية  البالزما  استخدام  لكفالة  وذلك  صغري،  نطاق  عىل  تعمل  التي  البذور  وتوزيع  إنتاج 

استخداماً واسعاً؛

1 النظر يف مخططات ملراقبة جودة البذور، ال سيام مخططات مالمئة للمؤسسات التي تعمل عىل نطاق  (أ

صغري ومتكينهن من تلبية متطلبات الصحة النباتية[؛

1 أصناف  (أ األول  املقام  ويف  األصناف  جميع  لنرش  املالمئة  الظروف  تهيئ  التي  ترشيعية  تدابري  اعتامد 

املزارعني/األصناف البدائيةواألنواع غري املستخدمة عىل النحو األمثل يف إطار نظم مختلفة للبذور، أخذاً يف 

االعتبار خصائصهم املحددة؛

1 ق مراقبة جودة البذور وإصدار الشهادات، ورشوط الحجر  (أ وضع اتفاقات إقليمية فرعية/إقليمية تنسِّ

الصحي للنباتات، وغريها من املعايري لتيسري تنمية تجارة البذور عرب الحدود.

2101 القطرية . والسياسات  واللوائح  والقوانني  اإلقليمية  بالترشيعات  رهناً  تقوم،  أن  للحكومات  ينبغي  القدرة: 

حسب االقتضاء، وباالقرتان مع وكاالت املعونة الدولية واملنظامت غري الحكومية ومؤسسات البذور القامئة، 

مبا ييل:

1 العام والخاص، لكفالة صيانة برامج تربية  (أ البذور، تستند إىل رشاكات بني القطاعني  إنشاء/تعزيز نظم 

النباتات يف ما يتعلق باملحاصيل الهامة وإكثار بذور الجيل املبكر؛

1 تشجيع نظم إنتاج البذور القامئة، وبخاصة مؤسسات البذور، عىل زيادة طائفة األصناف التي تقدمها،  (أ

وذلك بتعزيز الصالت مع بنوك الجينات والشبكات ومعاهد البحوث الزراعية؛

االستخدام املستدام
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1 تعزيز القدرات يف مجال تطبيق نظم جودة البذور تتسم بالكفاءة؛ (أ

1 بلد  (أ كل  يف  اهتامم  إيالء  مع  االقتضاء،  حسب  للبذور  مؤسسات  نشوء  لتيسري  مناسبة  وسائل  توفري 

الحتياجات قطاع الزراعة الصغري، واحتياجات املرأة، واحتياجات الجامعات الهشة أو املهمشة األخرى؛

1 تقديم الدعم والتدريب عىل صعيد البنية التحتية ملؤسسات البذور التي تعمل عىل نطاق صغري يف  (أ

مجاالت تكنولوجيا البذور وإدارة األعامل وذلك لتيسري إنشاء نظام مستدام لإلمداد ببذور جيدة؛

1 تحسني الصالت بني منظامت املربني واملزارعني ومنتجي البذور )يف القطاع العام أو يف القطاع الخاص(  (أ

بذور  الحصول عىل  األخرى،  املهمشة  أو  الهشة  وللجامعات  للمزارعات  سيام  ال  للمزارعني،  يتسنى  بحيث 

لألصناف التي يحتاجون إليها تكون عالية الجودة؛

1 توفري التدريب والدعم عىل صعيد البنية التحتية للمزارعني بشأن تكنولوجيا البذور والصون، من أجل  (أ

تحسني الجودة الفيزيائية والوراثية للبذور.

2111 البحوث/التكنولوجيا: ينبغي للحكومات القيام مبا ييل:.

1 تقييم الحوافز واملثبطات املوجودة حالياً وكذلك ااحتياجات نظم إنتاج البذور وتوزيعها للحصول عىل  (أ

الدعم، مبا يشمل الجهود الصغرية النطاق عىل مستوى املزارعني؛

1 تجارب  (أ باالستفادة من  املزارعني،  نطاق صغري عىل مستوى  البذور عىل  توزيع  لدعم  نُهج  استحداث 

مرشوعات البذور املجتمعية ومقاوالت البذور الصغرى التي أنشئت بالفعل يف بعض البلدان.

2121 املزارعني عىل الحصول عىل بذور . الحكومات بصفة منتظمة مدى قدرة  ينبغي أن ترصد  التنسيق/اإلدارة: 

مالمئة. ويلزم وجود تنسيق يف قطاع البذور بني القطاعني العام والخاص واملزارعني لكفالة حصول املزارعني 

زيادة  يف  املتمثلة  للتحديات  للتصدي  إليها  يحتاجون  التي  واألصناف  للمحاصيل  الجودة  عالية  بذور  عىل 

اإلنتاج الغذايئ.

دعم إنتاج البذور وتوزيعها
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بناء قدرات مؤسسية وبرشية مستدامة

بناء الربامج القطرية وتعزيزها. 13

2131 الخلفية: إن الربامج القطرية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة هي أساس الجهود اإلقليمية والعاملية .

املبذولة يف مجال تلك املوارد، بحيث تساهم يف تحقيق أهداف صكوك دولية من قبيل خطة العمل العاملية، 

واتفاقية التنوع البيولوجي. و الربامج القطرية، ال سيام يف سياق تغريرُّ املناخ، هي السبيل إىل تعظيم مساهمة 

الفقر،  وطأة  من  والتخفيف  الريفية،  والتنمية  الغذايئ،  األمن  يف  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد 

والتنمية املستدامة. ويلزم وجود برامج قطرية قوية لإلسهام يف التعاون الدويل بشأن الحصول عىل املوارد 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واالقتسام العادل واملنصف للمنافع املتأتية من استخدامها، إسهاماً كامالً، 

التمكينية واالسرتاتيجيات  السياسات  الفعالة  القطرية  الربامج  التعاون. وتوفر  الكاملة من ذلك  ولالستفادة 

الداعمة وخطط العمل امللموسة الرضورية لتحديد أهداف مبينة جيداً وأولويات واضحة، وتخصيص موارد، 

ويتطلب  الصلة.  ذات  املعنية  الجهات  جميع  بني  الصالت  وتعزيز  وتحديد  واملسؤوليات،  األدوار  وتوزيع 

الربنامج القطري الناجح التزاماً من جانب الحكومات بتوفري التمويل، وتصميم سياسات داعمة وأطر قانونية 

ومؤسسية.

2141 خاصة، . ورشكات  عامة،  كيانات  بها  تضطلع  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  باملوارد  املتعلقة  واألنشطة 

ومنظامت غري حكومية، وحدائق نباتات، ومزارعون، وجامعات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية وأفراد 

من قطاعات الزراعة والبيئة والبحث والتنمية. وإدماج هذه الجهات الفاعلة املختلفة يف إطار برنامج قطري 

موحد ومتامسك يتيح فرصة إلضافة قيمة لجهودها املتنوعة بحيث يصبح الكل أكرب من محصلة جمع أجزائه.

2151 وعىل مدى العقد املنرصم حدث قدر كبري من التقدم يف إنشاء برامج قطرية متعلقة باملوارد الوراثية النباتية .

لألغذية والزراعة وتحسني مشاركة الجهات املعنية يف االسرتاتيجيات وخطط العمل القطرية، ال سيام يف ما 

يتعلق بالقطاع الخاص واملنظامت غري الحكومية ومنظامت املربني واملزارعني واألجهزة البحثية والتعليمية. 

وااللتزام الذي يشري إليه ذلك يُشاَهد أيضاً يف التفاوض عىل اتفاقات دولية هامة متعددة بشأن املوارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة، أو اعتامدها، أو مراجعتها، يف تلك الفرتة، مبا يشمل املعاهدة الدولية، واالتفاقية 

بشأن  موخرا  املوقع  ناغويا  وبروتوكول  البيولوجية،  للسالمة  كارتاخينا  وبروتوكول  النباتات،  لوقاية  الدولية 

النفاذ إىل التنوع البيولوجي واقتسام منافعه. وقد تم أيضا سن ترشيعات قطرية يف كثري من البلدان بشأن 

لوائح الصحة النباتية، والسالمة البيولوجية، ولوائح البذور، وحقوق مريب النباتات وحقوق املزارعني كام هو 

محدد يف املادة 9 من املعاهدة الدولية والخاضعة للترشيعات القطرية.
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2161 املوارد . بشأن  مالمئة  عمل  و/أو خطط  واسرتاتيجيات  سياسات  إىل  تفتقر  كثرية  بلدان  زالت  ما  ذلك،  ومع 

النباتية لألغذية والزراعة. فثمة برامج قطرية قامئة كثرية تعاين من قصور التمويل وعدم إمكانية  الوراثية 

تحديد  خاصاً  اهتامماً  تتطلب  التي  املجاالت  وتشمل  الصلة.  ذات  األنشطة  عن  ومعزولة  عليه،  التعويل 

األولويات، وتحسني التعاون بني القطاعني العام والخاص، والتعاون القطري والدويل، وتعزيز الصالت بني صون 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها، وإقامة نظم للمعلومات وقواعد بيانات ميكن للجمهور 

الوصول إليها )ومن ذلك مثالً اآلليات القطرية لتقاسم املعلومات بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية(، وتحديد 

الثغرات يف صون واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )مبا يف ذلك األقارب الربية للمحاصيل(، 

وزيادة الوعي العام، وتنفيذ السياسات والترشيعات القطرية واملعاهدات واالتفاقيات الدولية.

2171 وكثرياً ما تكون لدى بلدان كثرية، والتي تفتقر لربامج قطرية قوية أو ملرافق مالمئة للصون الطويل األجل، .

أشد مشاكل انعدام األمن الغذايئ إلحاحاً، حتى لو كانت لديها مصادر غنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة. وكثرياً ما يحد ضعف الربامج القطرية من إدارة مجموعات تلك املوارد بكفاءة.

2181 وتشكل املجموعات القطرية املوجودة خارج املواقع الطبيعية جزءاً ال يتجزأ من الربامج القطرية املتعلقة .

باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وتعمل بنوك الجينات عىل خري وجه كمراكز دينامية تحقق التكامل 

بني الصون والتوثيق واالستخدام. فاإلفراط يف الرتكيز عىل الصون قد ينتقص من االستخدام املستدام، الذي 

تغريرُّ  تأثري  وتزايد  والزراعة.  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  إىل جانب صون  الزراعة  تقدم يف  إحراز  يدعم 

املناخ يجعل من الرضوري دعم األنشطة القطرية املتعلقة بتكييف املحاصيل، مبا يشمل األنشطة املتعلقة 

بعلم الوراثة وعلم الجينوميات والرتبية. يف الواقع القدرة عىل تنفيذ األنشطة املتعلقة بالتكييف تشكل أمراً 

أساسياً إلدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بكفاءة وفعالية. ومنذ سنة 1996 زادت الرشاكات بني 

القطاعني العام والخاص يف مجال البحث واالستحداث يف معظم البلدان، ال سيام يف قطاعات تربية النباتات 

والتكنولوجيا البيولوجية. ومع ذلك، يف البلدان النامية كثرياً ما تكون املنظامت العامة عىل حسابها الخاص 

يف إدارة الصون وتربية النباتات، وهو أمر ميكن أن يسفر عن أوجه قصور، وانخفاض منافع، وضياع فرص.

2191 األهداف: تلبية االحتياجات القطرية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام .

من خالل اتباع نُهج رشيدة وفعالة ومنسقة وسليمة لصالح أجيال الحارض واملستقبل.

2201 اإلبقاء عىل قدرة قطرية مالمئة يف ما يتعلق بجميع الجوانب التقنية والسياسية لصون املوارد الوراثية النباتية .

لألغذية والزراعة والحصول عليها واستخدامها، وكذلك االقتسام العادل واملنصف للمنافع املتأتية من ذلك 

االستخدام.

2211 إنشاء وتعزيز العنارص األساسية لربنامج قطري متكامل وهي: )1( أن يكون له وضع قطري معرتف به رسميا؛ .

)2( أن تكون هناك أطر سياساتية وقانونية ومؤسسية مبا يف ذلك آليات لتنسيق التخطيط والعمل؛ )3( أن 

تكون هناك اسرتاتيجية للربنامج، تتضمن أهدافاً محددة جيداً، وأولويات واضحة، ومتويالً كافياً ومستداماً؛ 

االستخدام املستدام
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)4( املشاركة املناسبة لكل الجهات املعنية؛ و )5( حيثام يقتيض األمر ذلك، مرافق الصون واالستخدام فعالة 

عىل كل من املستوى القطري و/أو اإلقليمي.

2221 تحسني الصالت املؤسسية والقطاعية، وتعزيز التآزرات يف ما بني جميع الجهات املعنية العاملة يف مجاالت .

صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتطويرها واستخدامها، مبا يف ذلك نظم البذور، وتعزيز تكامل 

الجهود املؤسسية واملجتمعية.

2231 تنمية وتعزيز القدرات القطرية يف املجاالت التقنية واإلدارية والقانونية والسياساتية، وتحديث تلك القدرات .

بصفة منتظمة.

2241 السياسة/االسرتاتيجية: ينبغي أن تكون الربامج القطرية ذات وضع معرتف به رسميا وأن تعطى لها أولوية .

عالية يف جداول األعامل اإلمنائية القطرية. وينبغي تسليط الضوء عىل مساهمة الربامج القطرية يف أهداف 

الصكوك الدولية، مبا فيها خطة العمل العاملية، واتفاقية التنوع البيولوجي، واملعاهدة الدولية. وينبغي االعرتاف، 

يف عمليات التخطيط ووضع السياسات القطرية ويف تحديد أولويات املوارد املالية واملوارد األخرى املتوسطة، 

وبوجه خاص الطويلة األجل واستخدامها، بالقيم اإليكولوجية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية للموارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك أهمية التحسني املحصويل يف زيادة األمن الغذايئ، والتخفيف من آثار 

تغريرُّ املناخ، ومواجهة التحديات العاملية األخرى. وميكن أن تشمل هذه املوارد دعم مايل للتدريب والستبقاء 

املوظفني املؤهلني ودعم مايل للمزارعني للحفاظ عىل األصناف املحلية وإتاحتها، وللمربني لتطويرها. وينبغي 

أثناء عملية وضع ميزانية  النباتية لألغذية والزراعة  الوراثية  املوارد  توفري مخصصات متويلية محددة لربامج 

الحكومات. ويف هذا الصدد، ينبغي إثارة الوعي بني واضعي السياسات والجهات املانحة بقيمة املوارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة يف التنمية القطرية.

2251 ومن الرضوري وجود التزام حكومي بتوفري متويل كاٍف ومستدام للربامج واملشاريع القطرية؛ ومع ذلك فإن .

الدعم اإلقليمي أو الدويل يكون مكمال رضوريا للموارد املحلية.

2261 وينبغي أن تحدد الربامج القطرية أهدافاً محددة جيداً وأولويات واضحة، مبا يف ذلك أولويات املساعدة من .

برامج التنمية الزراعية اإلقليمية والدولية. وينبغي أن تكون للربامج القطرية القدرة عىل تقييم وتحديد أي 

موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة الالزمة لتلبية االحتياجات القطرية من حيث الصون والتطوير وااللتزامات 

الدولية ذات الصلة، وينبغي أن تكون لديها سياسات واسرتاتيجيات داعمة بشأن صون املوارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة والحصول عليها واستخدامها، وكذلك بشأن االقتسام العادل واملنصف للمنافع املتأتية من 

واالسرتاتيجيات حسب  السياسات  لهذه  الدوري  بالتعديل  القطرية  الربامج  تتكفل  أن  وينبغي  استخدامها. 

الرضورة. وينبغي أن تتيح هذه الربامج، حسب االقتضاء، أوسع مجموعة متثيلية ممكنة من املوارد الوراثية 

املزارعني واملربني واملستخدمني األخرين، ولتحسني األصناف مبا  لتلبية احتياجات  النباتية لألغذية والزراعة 

يف ذلك أصناف املزارعني/األصناف البدائية. وينبغي للحكومات، بالتعاون مع املؤسسات القطرية واإلقليمية 

النباتية  الوراثية  املوارد  بصون  ذات صلة  تكون  والتي  تكنولوجيات جديدة  استحداث  ترصد  أن  والدولية، 
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لألغذية والزراعة وتوصيفها واستخدامها املستدام. وإضافة إىل ذلك، ينبغي تشجيع اعتامد وتنفيذ ترشيعات 

قطرية مالمئة وغري متضاربة وتكاملية يف ما يتعلق بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادلها 

واستخدامها املستدام، أخذا يف االعتبار احتياجات جميع الجهات املعنية وشواغلها.

2271 ذوي . واملنظامت  األفراد  جميع  بني  ما  يف  والصالت  التنسيق  تعزز  أو  القطرية  الربامج  تقيم  أن  وينبغي 

البذور. وينبغي أن ترتبط  البذور، وتوزيع  العاملني يف مجاالت الصون، والتحسني املحصويل، وإنتاج  الصلة 

الربامج القطرية باألنشطة اإلقليمية والدولية حيثام كان ذلك ممكناً، بحثا عن التآزرات وإمكانيات تقسيم 

العاملة. وينبغي أن تشمل االسرتاتيجيات القطرية صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتطويرها 

واستخدامها، مبا يف ذلك نظم البذور، وينبغي أن تنسق مع املنظامت التي تعمل يف قطاعي البيئة والزراعة. 

وسيساعد وجود لجان قطرية عريضة القاعدة يف عمليات التنظيم والتنسيق يف معظم البلدان.

2281 وسيتوقف هيكل أي برنامج قطري وتنظيمه عىل ما هو موجود يف البلد من بنية تحتية ومن قدرات. وستحدد .

القرارات املتعلقة بالسياسات االسرتاتيجيات وطرق العمل التي تتبع، ال سيام يف ما يتعلق بالتعاون اإلقليمي 

والدويل. ويف البلدان ذات القدرة املحدودة، قد تشمل االسرتاتيجية استخدام مرافق وخربة فنية من خارج البلد.

2291 واملنظامت . الخاص،  القطاع  مؤسسات  مع  رشاكات  تعزيز  أو  إقامة  يف  القامئة  الربامج  تنظر  أن  وينبغي 

املربني  ومنظامت  املحلية،  واملجتمعات  األصلية  الشعوب  وجامعات  الريفية،  واملجتمعات  الحكومية،  غري 

واملزارعني، واملنظامت البحثية والتعليمية. وينبغي إقامة صالت مشرتكة بني القطاعات مع الوكاالت العاملة 

يف برامج التخطيط وغريها من الربامج القطرية يف مجاالت الزراعة وإصالح األرايض وحامية البيئة.

2301 وينبغي تشجيع إيجاد أو تعزيز الصالت، حسب االقتضاء، يف ما بني املؤسسات والكيانات القطرية املتخصصة .

يف نقل التكنولوجيا، من أجل مساعدة األجهزة القطرية للتفاوض عىل حيازة التكنولوجيات الالزمة لصون 

للمعاهدة  وفقا  بها،  املرتبطة  واملعلومات  واستخدامها  وتوصيفها  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد 

الدولية، واتفاقية التنوع البيولوجي، وحقوق امللكية الفكرية.

2311 القدرة: ينبغي تقديم املساعدة من املؤسسات اإلقليمية والدولية بناء عىل الطلب لتيسري التخطيط، وتحديد .

األولويات، وتنسيق جمع األموال، عىل املستوى القطري بصفة منتظمة. وينبغي إعطاء أولوية عالية لتقييم 

وجامعات  املزارعني  قدرات  تعزيز  وينبغي  البحوث.  ومراكز  الجينات  بنوك  يف  اإلدارة  مامرسات  وتحسني 

الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية واملربني والعاملني يف مجال اإلرشاد وغريهم من الجهات املعنية، مبا 

يشمل منظمي املشاريع الحرة واملؤسسات التي تعمل عىل نطاق صغري، عىل إدارة واستخدام املوارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة عىل نحو مستدام.

2321 يف . والصون  املزرعة،  يف  اإلدارة  مجال  يف  بحوث  إجراء  إىل  القطرية  الربامج  تحتاج  البحوث/التكنولوجيا: 

ويلزم  املحاصيل.  وتحسني  التشاركية،  الرتبية  يشمل  مبا  النباتات  وتربية  الطبيعية،  وغري  الطبيعية  املواقع 

إجراء بحوث أيضاً بشأن إدارة الربامج القطرية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يشمل تجريب 

االستخدام املستدام
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األطر املؤسسية؛ وتقييم احتياجات االستخدام؛ وإدارة قواعد البيانات، والكفاءة االقتصادية للنهج املختلفة 

للصون واالستخدام؛ وقيمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ وتعزيز نظم معلومات األسواق الزراعية؛ 

واستحداث تدابري ومعايري ومؤرشات وبيانات أساسية دقيقة وموثوقة لرصد وتقييم الدور املحدد للموارد 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف األمن الغذايئ ويف اإلنتاج الزراعي املستدام.

2331 امللكية . وحقوق  بامللكية،  املتعلقة  تلك  عن  فضال  محددة،  ومؤسسية  وقانونية  سياساتية  مسائل  ومثة 

الفكرية، مبا يف ذلك حقوق املربني، والحصول واقتسام املنافع، وحقوق املزارعينوفقا لالحتياجات واألوليات 

القطرية، واملعارف التقليدية، والتبادل، والنقل، والسالمة البيولوجية، والتجارة، وإثارة الوعي مبا يشمل نظم 

البذور، تتزايد أهميتها بالنسبة للربامج القطرية. ويلزم تقديم املساعدة يف وضع السياسات واالسرتاتيجيات 

والترشيعات واللوائح والتدابري العملية يف هذه املجاالت من جانب أجهزة من قبيل منظمة األغذية والزراعة 

أثر  ولتقييم  املسائل  القطرية مبعلومات عن هذه  الربامج  لتزويد  تنسيق  ويلزم وجود  الدولية.  واملعاهدة 

النباتية لألغذية والزراعة وتبادلها، وإلدماج  الوراثية  املوارد  الدولية يف هذه املجاالت عىل صون  التطورات 

التطورات البحثية الجديدة ضمن النظم واملامرسات القطرية.

2341 التنسيق/اإلدارة: ينبغي وضع آليات تنسيق قطرية لتحديد األولويات يف ما يتعلق باستخدام املوارد املالية وغريها .

من املوارد. وينبغي إقامة صالت قوية بني جميع الجهات املعنية القطرية ذات الصلة العاملة يف مجاالت صون 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتطويرها واستخدامها، مبا يشمل نظم البذور، وكذلك بني قطاعات 

لتحقيق  وأنشطة  ولوائح  وترشيعات  واسرتاتيجيات  سياسات  وتنفيذ  التآزر يف وضع  لكفالة  والبيئة،  الزراعة 

اإلمكانات الكاملة التي تنطوي عليها املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وينبغي أن تستعرض الحكومات 

دورياً السياسات لتقييم مدى فعاليتها ولتعديلها بناء عىل ذلك. وينبغي استكامل اإلجراءات املنسقة واملحددة 

األولويات عىل الصعيد القطري بنظام دويل منسق ومحدد األولويات أيضاً. وينبغي للمنظامت الدولية العاملة يف 

مجاالت صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها، واإلنتاج الزراعي، واالستدامة، واألمن الغذايئ، 

وكذلك يف املجاالت ذات الصلة من قبيل البيئة والصحة، أن تنسق جهودها وأنشطتها. فالتعاون الدويل رضوري يف 

عامل يوجد فيه اعتامد متبادل بني البلدان وحيث هناك حاجة إىل إيجاد وسائل عملية ورشيدة واقتصادية لصون 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسني استخدامها وتشجيع الحصول عليها واقتسام منافعها. وتوفر 

شبكات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملنتديات اإلقليمية والدولية آليات مفيدة ميكن من خاللها 

للبلدان أن تنسق أنشطتها وتتفق عىل سياسات مشرتكة، حسب االقتضاء.

تشجيع وتعزيز شبكات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 14

2351 املوارد . الحصول عىل  يتعلق بحاجتها إىل  البلدان يف ما  املتبادل يف ما بني  يقال إن مدى االعتامد  الخلفية: 

النباتية لألغذية والزراعة وعىل املعلومات التي تحتفظ بها بلدان أخرى أصبح اآلن أهم مام كان  الوراثية 

يف أي وقت من قبل، بالنظر إىل أن العامل يواجه احتياجات متزايدة إلنتاج األغذية/واألعالف، وظروفا بيئية 
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جديدة، ومجموعة جديدة من اآلفات واألمراض ستنجم عن تغريرُّ املناخ. والشبكات ال تيرس فحسب تبادل 

ونقل  املعلومات،  وتبادل  العلمي،  للنقاش  منصة  أيضاً  توفر  بل  والزراعة،  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد 

التكنولوجيا، والتعاون البحثي. واالسرتاتيجيات املحصولية اإلقليمية والعاملية التي ُوضعت بدعم من حساب 

األمانة تسلط الضوء عىل قيمة الشبكات يف تحديد وتقاسم املسؤوليات يف ما يتعلق بأنشطة من قبيل الجمع 

إىل  املحصويل. وإضافة  والتحسني  اآلمن  والتوثيق واالستنساخ  الورايث  والتحسني  والتقييم  والتوزيع  والصون 

ذلك، فإن الشبكات ميكن أن تساعد عىل تحديد أولويات العمل، ووضع السياسات، وأن توفر الوسائل لنقل 

اآلراء اإلقليمية واملتعلقة مبحا صيل محددة إىل شتى املنظامت واملؤسسات. وتعرف شبكات املوارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة كمكوِّن داعم من مكونات املعاهدة الدولية، يف إطار مادتها 16.

2361 وتعمل اآلن شبكات إقليمية وخاصة مبحاصيل معينة ومواضيعية كثرية، أقيم بعضها يف العقد املنرصم، أو .

تعزز تعززاً كبرياً فيه. ولكل شبكة من هذه الشبكات دور هام يجب أن تقوم به يف دعم تنسيق الجهود 

نحو  واستخدامها عىل  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  وفعاليتها يف صون  التكلفة  كفاءة  وتعزيز 

مستدام. ووجود عالقة تآزرية بني الربامج القطرية وهذه الشبكات هو السبيل الستدامة الربامج والشبكات 

عىل حد سواء؛ فالشبكات تدعم الربامج القطرية والربامج القطرية تدعم الشبكات. ومن ثم، فإن الشبكات 

تكون ذات أهمية بوجه خاص يف األقاليم التي تكون فيها القدرة القطرية يف مجال املوارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة محدودة، )ومن بينها مثالً الكثري من أقل البلدان منواً والدول الجزرية الصغرية( وذلك ألنها 

توفر سهولة الحصول عىل املعلومات والتكنولوجيا واملواد، وتتيح لها، وهذا هو األهم، صوتاً أقوى يف وضع 

السياسات واإلجراءات العاملية. وللشبكات الخاصة مبحاصيل محددة دور خاص يجب أن تقوم به يف توثيق 

الصلة بني الصون واالستخدام. أما الشبكات املواضيعية فهي وسيلة فعالة للجمع ما بني الخرباء واألطراف 

املهتمة حول موضوع مشرتك، مام يعزز تنسيق الجهود ويتجنب تكرارها. ومع ذلك فإن أحد التحديات التي 

تواجهها جميع الشبكات هو توافر املوارد يف األجل الطويل للحفاظ عىل سريها. وينبغي أن تكون البلدان عىل 

استعداد للمساهمة يف دعم تلك الشبكات عىل نحو مستدام.

2371 النباتية . الوراثية  البلدان إلقامة نظام عاملي لصون املوارد  األهداف: تشجيع الرشاكات والتآزرات يف ما بني 

لألغذية والزراعة واستخدامها يكون رشيداً بدرجة أكرب وأكرث فعالية بالنسبة للتكلفة.

2381 تقدمها . التي  املساهمة  عىل  الضوء  وتسليط  املشاركة،  فوائد  وتحديد  بتحليل  الشبكات  استدامة  كفالة 

من  كل  عىل  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  للموارد  املستدام  واالستخدام  الصون  تحقيق  يف  الشبكات 

املستوى القطري واإلقليمي والعاملي.

2391 تيسري تحديد أهداف وأولويات إيكولوجية – إقليمية وإقليمية ومواضيعية متكاملة لصون املوارد الوراثية .

النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.

2401 إرشاك . وكفالة  املحليني،  واملربني  املزارعات  سيام  ال  الشبكات،  يف  املعنية  الجهات  جميع  مشاركة  تشجيع 

مبادرات الرشاكة بني القطاعني العام والخاص.

االستخدام املستدام
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2411 النشطة من . املشاركة  السياسات،  أن تدعم، كمسألة من مسائل  للحكومات  ينبغي  السياسة/االسرتاتيجية: 

اعتبار  وينبغي  واملواضيعية.  واملحصولية  اإلقليمية  الشبكات  يف  والخاص  العام  القطاعني  مؤسسات  جانب 

أن املشاركة تعود بالفائدة عىل البلدان وتوفر وسيلة ميكن بها للبلدان التي تواجه تحديات متامثلة تجميع 

مستدامة  حلول  إيجاد  الشبكات  منها  تعاين  التي  التمويل  معوقات  وتتطلب  املنافع.  اقتسام  و  جهودها، 

ومبتكرة، تراعي الفوائد التي كثرياً ما تكون غري ملموسة، وإن كانت ال تقل أهمية، التي تحققها الشبكات. 

ويف البلدان، وحيثام كان مطلوبا، يلزم القيام بدراسات وكذاجمع معلومات إضافية لتسليط الضوء عىل هذه 

الفوائد، التي ستعزز الدعم الحكومي وتساعد أيضاً يف الحصول عىل أموال. ودعامً السرتاتيجيات التمويل، 

يلزم مزيد من الجهود إلثارة الوعي يف أوساط واضعي السياسات والجمهور العام بشأن قيمة املوارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة، واالعتامد املتبادل بني الدول، وأهمية دعم زيادة التعاون الدويل. وينبغي اعتبار كل 

من املساهامت النقدية واملساهامت النوعية املقدمة من الحكومات للشبكات مبثابة أولوية.

2421 وتوفر الشبكات وسيلة لتحديد الثغرات، ووضع النظم التعاونية، وتشجيع املبادرات الجديدة. وبالنظر إىل أن .

التبادل الدويل للبالزما الجرثومية هو دافع رئييس بالنسبة لكثري من الشبكات، يلزم إيالء اهتامم إضايف لكل 

من تشجيع التنفيذ الفعال للمعاهدة الدولية، ال سيام نظامها املتعدد األطراف، وكذلك لوضع ترتيبات لتلك 

املحاصيل غري املدرجة حالياً يف النظام املتعدد األطراف ولكنها تندرج ضمن النطاق العام للمعاهدة الدولية.

2431 القدرة: ال يتطلب بناء الشبكات خربة فنية فحسب بل يتطلب أيضاً قدراً كبرياً من مهارات التنسيق واالتصال .

واالتصال،  التخطيط؛  قبيل:  من  بأنشطة  لالضطالع  وقدرة  موارد  من  يلزم  ما  يتوافر  أن  وينبغي  والتنظيم. 

وخدمة  االجتامعات،  وتقارير  اإلخبارية  الرسائل  قبيل  من  الشبكات  ومطبوعات  واالجتامعات،  والسفر، 

الشبكات وتعزيزها مبا يف ذلك إعداد مقرتحات ناجحة لتقدميها إىل الجهات املانحة.

2441 ويف السياق اإلقليمي، ينبغي إعطاء األولوية لتعزيز الشبكات اإلقليمية. ومن الالزم أيضاً تحسني التعاون يف ما .

بني الشبكات وسوف يكون له أثر كبري عىل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا. والقيمة املضافة التي تتحقق من 

هذا املستوى من التعاون من شأنها أن تربز أهمية الشبكات وتصور الكيفية التي ميكن بها استخدامها عىل 

نحو أكرث فعالية. وتشّجع البلدان التي لديها مرافق وبرامج بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أكرث 

تقدماً عىل دعم أنشطة الشبكات من خالل تقاسم الخربة وإتاحة فرص أكرب لتنمية القدرات.

2451 البحوث/التكنولوجيا: توفر الشبكات أداة للبحوث التعاونية يف مجاالت األولوية املتفق عليها بصفة متبادلة. .

ويهيئ التمويل الذي يجري الحصول عليه من خالل املشاريع البحثية أساساً ميكن أن تواصل الشبكات من 

خالله توثيق عالقاتها وأن تواصل تطورها. وينبغي، حسب االقتضاء وحسبام يكون ممكنا، تخطيط البحوث 

والتدريب ونقل التكنولوجيا يف ما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و/أو تنفيذها بالتعاون 

مع الشبكات. وسهولة التخطيط والتنفيذ باستخدام منصة شبكية تتجىل بوجه خاص عندما تغطي الشبكات 

أقاليم شديدة التجزؤ ولكنها تواجه يف الوقت ذاته تحديات مشرتكة.

تشجيع وتعزيز شبكات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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2461 التنسيق/اإلدارة: ينبغي إتاحة موارد ملواصلة خدمة الرشكات القامئة حسب االقتضاء ولتنظيم وتيسري إقامة .

شبكات إقليمية ومحصولية ومواضيعية جديدة عند االقتضاء. واالستخدام الفعال للموارد أمر رضوري، ومن 

ثم فإن التنسيق ال يلزم فحسب داخل الشبكات بل يف ما بينها أيضاً لكفالة عدم تكرار الجهود واستخدام 

املوارد بكفاءة.

والزراعة . 15 لألغذية  النباتية  الوراثية  باملوارد  املتعلقة  للمعلومات  نظم شاملة  بناء 

وتعزيزها

2471 الخلفية: يجب أن يستند صنع القرارات بطريقة شفافة ورشيدة يف مجال صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية .

نظم  الذي شهدته  التطور  وإىل جانب  عليها.  االعتامد  معلومات ميكن  إىل  املستدام  واستخدامها  والزراعة 

االتصال وإدارة املعلومات عىل مدى السنوات الخمس عرشة املنرصمة، حدثت تحّسنات هامة أيضاً يف توافر 

املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ويف ما يتعلق بالحصول عىل تلك املعلومات. 

الوراثية  التي اتخذت مؤخرا ترمي إىل زيادة توافر املعلومات املتعلقة باملوارد  وكانت عدة قرارات للهيئة 

املعلومات  نظام  تطوير  زيادة  ذلك  املعلومات، مبا يف  تلك  الحصول عىل  وزيادة  والزراعة  لألغذية  النباتية 

الجغرافية واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واعتامد املؤرشات، وشكل اإلبالغ 

لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية، وإنشاء آليات قطرية لتبادل املعلومات عن تنفيذ خطة العمل العاملية، 

وإعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل. وتُعطى أولوية عالية لتبادل 

الداعمة  املكونات  من  كواحد  خاصة،  بصفة  به،  ويعرتف  الدولية.  املعاهدة  أجزاء  مختلف  يف  املعلومات 

الرئيسية  التبادل إحدى اآلليات  الدولية يف املادة 17، نظام املعلومات الجغرافية، ويشّكل هذا  للمعاهدة 

القتسام املنافع املتأتية من استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اقتساماً عادالً ومنصفاً يف إطار 

النظام املتعدد األطراف التابع للمعاهدة.

2481 وتشمل التطورات التي حدثت مؤخراً وترمي إىل دعم توثيق املعلومات املوجودة لدى بنوك الجينات وتبادلها .

إصدار Global-GRIN، وهو نظام معلومات إلدارة بنوك الجينات ينطوي عىل سامت تواصل شبيك متأصلة، 

وإصدار GENESYS، وهي بوابة للموارد الوراثية النباتية تتيح للمربني وللباحثني الحصول من نقطة واحدة 

فقط عىل املعلومات عن نحو ثلث مدخالت بنوك الجينات يف العامل، مبا يف ذلك تلك املوجودة يف املجموعات 

الجرثومية  للبالزما  القطري  والنظام  الدولية،  الزراعية  للبحوث  االستشارية  الجامعة  تديرها  التي  الدولية 

.EURISCOالنباتية التابع لوزارة الزراعة األمريكية، والسجل األورويب للبحث عىل اإلنرتنت

2491 النباتية لألغذية . وعىل الرغم من هذا التقدم املحرز ما زالت توجد ثغرات كبرية يف توثيق املوارد الوراثية 

والزراعة ويف تقاسم املعلومات بشأنها تلزم معالجتها، بالنظر إىل أنها متثل عقبة خطرية تحول دون التخطيط 

بكفاءة ودون زيادة استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف تحسني املحاصيل وإجراء البحوث 

بشأنها. العديد من البيانات املوجودة ال يزال غري متاحا إلكرتونيا، ويوجد قصور بوجه خاص يف توثيق املوارد 

االستخدام املستدام
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الوراثية املوجودة يف املزرعة واألقارب الربية للمحاصيل. ويوجد عدم توازن كبري يف ما بني األقاليم وحتى يف 

ما بني البلدان داخل األقاليم فيام يتعلق بقدرتهم عىل الحصول وإدارة ونرش املعلومات. فام زالت بلدان 

كثرية تفتقر إىل اسرتاتيجيات و/أو خطط عمل قطرية إلدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، أو ال 

تنفذ مثل هذه االسرتاتيجيات وخطط العمل تنفيذاً كامالً، ومن ثم فإنها ال تحتفظ بنظام معلومات قطري 

متكامل بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وهذه الحالة تتفاقم بفعل األولوية املنخفضة بطريقة 

غري مالمئة املعطاة ألنشطة إدارة البيانات وتوثيقها عند تخصيص األموال عىل املستوىات القطرية واملؤسسية 

يف كثري من األحيان.

2501 األهداف: تيسري تحسني إدارة واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل تحسني الحصول .

عىل بيانات حديثة وعالية الجودة، وتبادل تلك املعلومات.

2511 املعلومات عن مستوى . نظم  الحرص  ال  املثال  سبيل  يشمل عىل  مبا  قطرية،  معلومات  نظم  وتعزيز  إنشاء 

املدخالت، وتحسني إدارة البيانات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ودعم مشاركة البلدان 

يف نظم املعلومات العاملية.

2521 تحسني استخدام نظم املعلومات اإلقليمية والعاملية من خالل التحسني املتواصل ألداء وإنتاجية التفاعالت .

بني بنوك الجينات وبني املستخدمني بوجه عام.

2531 التوافق وإمكانية . بتعزيز  املوجودة حالياً،  املعلومات  املعلومات واستخدامها، واستدامة نظم  تبادل  تعزيز 

االستخدام يف ما بني مجموعات البيانات عن طريق إنشاء واعتامد واصفات مشرتكة.

2541 رصد فعالية نظم املعلومات وكفالة معالجة االختالفات بني النظم لتيسري القابلية للتشغيل املتبادل وتشجيع .

االستخدام.

2551 السياسة/االسرتاتيجية: ينبغي إعطاء أولوية عالية عىل جميع املستويات إلقامة نظم توثيق ومعلومات بشأن .

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يسهل استخدامها، تستند إىل املعايري الدولية، وتزويدها مبا يلزم من 

موظفني، وصيانة تلك النظم. وينبغي أن تكون هذه النظم قادرة عىل املساهمة يف صنع القرار ليس فحسب 

يف ما يتعلق بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بل أيضا يف ما يتعلق بالدور املحدد 

التنمية الزراعية واألمن الغذايئ األوسع نطاقاً. وينبغي بذل  الذي تؤديه تلك املوارد يف ما يتعلق مبسألتي 

جهود لوضع معايري ومؤرشات أدق وأكرث موثوقية، ولجمع بيانات أساسية عن االستدامة واألمن الغذايئ متّكن 

من تحسني رصد وتقييم التقدم املحرز يف هذه املجاالت، ورصد وتقييم املساهمة التي تقدمها املوارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة ملثل هذا التقدم.

2561 وتتطلب اإلدارة الفعالة للمجموعات وزيادة استخدام البالزما الجرثومية تعزيز ومواءمة التوثيق والتوصيف .

والتقييم، استناداً إىل اعتامد معايري مشرتكة لتبادل املعلومات. وتحسني التوحيد القيايس لنظم إدارة البيانات 

بناء نظم شاملة للمعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها
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وإجراء  التكنولوجيا  نقل  لدعم  أيضاً  بل  املعلومات  تلك  الحصول عىل  لتيسري  ال يلزم فحسب  واملعلومات 

تقييامت عاملية وإقليمية وقطرية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

2571 وسيجري الحصول عىل املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ونرشها وفقاً للامدة 8 .

)ي( من اتفاقية التنوع البيولوجي فيام يتعلق باملعرفة، واإلبتكارات، والتطبيقات املتصلة بالصون يف املواقع 

التقليدية  العيش  أمناط  التي تجسد يف  املحلية  األصلية واملجتمعات  الشعوب  قبل جامعات  الطبيعية من 

املتصلة بالصون واالستخام املستدام للتنوع البيولوجي، ووفقا للامدة 17 من املعاهدة الدولية.

2581 القطرية، وللربامج اإلقليمية حسب االقتضاء، لتشجيع . التخطيطية للربامج  القدرة: ينبغي تقديم املساعدة 

وضع اسرتاتيجيات رشيدة ومتوافقة إلدارة املعلومات وتقاسمها. ويجب أن تشجع هذه االسرتاتيجيات تطبيق 

معايري القابلية للتشغيل املتبادل ولتبادل املعلومات يف ما بني النظم.

2591 وعىل الرغم من التقدم املحرز، ما زالت توجد بيانات ومعلومات يف نظم هشة ويتعذر الوصول إليها. ومن .

الالزم التحقق من صحة هذه البيانات وتصنيفها يف أشكال ميكن استخدامها ويسهل الحصول عليها.

2601 وينبغي تيسري حصول الربامج القطرية عىل املعلومات العلمية والبحثية والببليوغرافية األساسية..

2611 وينبغي أن يكون لدى بنوك الجينات/الشبكات القطرية واإلقليمية ما يكفي من األفراد إلدارة املعلومات، مام .

يحّسن إمكانية حصول املستخدمني عىل تلك املعلومات ويكفل املشاركة يف نظم املعلومات العاملية. وينبغي 

دعم التدريب املناسب عىل إدارة البيانات ونظم املعلومات باعتبار أن ذلك أمر أسايس لرتشيد أنشطة املوارد 

الوراثية عىل املستويني اإلقليمي والعاملي.

2621 وينبغي القيام، حسب الحاجة، بتنمية التدريس الذايت و/أو التعلم اإللكرتوين املناسب. وينبغي تقديم دعم .

فني بصفة مستمرة لتحسني إدارة البيانات واملعلومات ولدعم اعتامد التكنولوجيات الجديدة.

2631 البحوث/التكنولوجيا: ينبغي دعم البحوث من أجل:.

1 وضع منهجيات وتكنولوجيات مالمئة منخفضة التكلفة لتجميع البيانات وتبادلها؛ (أ

1 استحداث طرق لتكييف هذه التكنولوجيات عىل املستوى املحيل حسب االقتضاء؛ (أ

1 تيسري الحصول بسهولة عىل البيانات واستخدامها بالوسائل اإللكرتونية ومن خالل اإلنرتنت؛ (أ

االستخدام املستدام
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1 استحداث سبل ومنهجيات لالستفادة من املعلومات التي ييرس ويسهل توافرها لغري املتخصصني، وكذلك  (أ

الشعوب  وجامعات  واملزارعني،  املربني  ومنظامت  الحكومية،  غري  املنظامت  بينهم  ومن  املعنية  للجهات 

األصلية واملجتمعات املحلية؛

1 استحداث واصفات تستند إىل املعايري الدولية يف ما يتعلق باملحاصيل الجديدة وغري املستخدمة عىل  (أ

النحو األمثل واألقارب الربية للمحاصيل.

2641 التنسيق/اإلدارة: مع استحداث نظم جديدة للمعلومات عىل كل من املستوى القطري واإلقليمي والعاملي .

وكذلك  الواصفات،  مواءمة  وتظل  النظم وجدواها.  توافق هذه  لكفالة  والتعاون رضوريني  التنسيق  يكون 

التوسع فيها لتشمل محاصيل جديدة، أمراً هاماً إىل حد كبري.

2651 ويلزم وجود تقييامت ورقابة وتخطيط وتنسيق عىل املستويني العاملي واإلقليمي لتعزيز كفاءة التكلفة وفعاليتها..

الوراثية . 16 املوارد  تآكل  من  واإلقالل  الورايث  تنوعها  وصون  لرصد  نظم  استحداث 

النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها

2661 املواقع . خارج  املوجودة  املجموعات  يف  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  تآكل  يحدث  الخلفية: 

الطبيعية، ويف حقول املزارعني، ويف الطبيعة. وقد تسنى يف العقد املنرصم، بفضل التقنيات الوراثية الجزيئية 

الحديثة، توليد بعض البيانات عن مدى وطبيعة التآكل الورايث ملحاصيل معينة يف مناطق محددة. والصورة 

التي تظهر معقدة وليس من املمكن استخالص استنتجات واضحة بشأن حجم هذه التأثريات. ومع ذلك، 

يظل هناك، يف كثري من البلدان، قلق متواصل بشأن مدى التآكل الورايث والحاجة إىل زيادة نرش التنوع. ويلزم 

وجود تقنيات ومؤرشات أفضل لرصد التنوع الورايث، لتحديد خطوط األساس ولرصد االتجاهات. وجمعت 

رشاكة مؤرشات التنوع البيولوجي ما بني عدد كبري من املنظامت الدولية لوضع مؤرشات ذات صلة بهدف 

التنوع البيولوجي لسنة 2010 التفاقية التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك املؤرشات الالزمة لرصد االتجاهات يف 

التنوع الورايث للمحاصيل. ومع ذلك، ال تتوافر حتى اآلن مؤرشات عملية حقاً ومقبولة دولياً للتآكل الورايث 

أوللتنوع الورايث، وينبغي أن يكون وضع هذه املؤرشات مبثابة أولوية.

2671 ومثة عوامل شتى، تشكل ظواهر طبيعية ونتاج السلوك البرشي عىل حد سواء، - من بينها الزحف الحرضي، .

والتنمية الزراعية، والرصاعات األهلية والحروب - اعرُتف تاريخيا بأنها القوى التي تقف وراء تآكل املوارد 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وفقدان املوارد الوراثية يف املحاصيل يحدث بصفة رئيسية كنتيجة العتام 

أصناف جديدة للمحاصيل، مبا يرتتب عىل ذلك من هجر األصناف التقليدية بدون اتخاذ تدابري صون مالمئة. 

ومؤخراً، اعترُب أيضاً تغريرُّ املناخ واألفضليات الغذائية الحديثة مبثابة تهديد. ويف بعض البلدان، ينبغي أيضاً 

النظر يف التهديد الذي متثله األنواع الغازية الغريبة حيث ميكن أن تساهم يف التآكل الورايث. ويتباين فقدان 

بناء نظم شاملة للمعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها
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املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة داخل البلدان ومن بلد آلخر. وينبغي تقديم الدعم إلنشاء آليات 

للرصد عىل جميع املستويات.

2681 الجغرافية واإلنذار . املعلومات  اإلنرتنت تطبيق نظام  استعراض أجري يف سنة 1997، نرُش عىل  أعقاب  ويف 

املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية للبحث عن بُعد والتحديث واإلبالغ عن التآكل الورايث. ويف اآلونة األخرية، 

قامت اآلليات القطرية املضيفة لتقاسم املعلومات عن تنفيذ خطة العمل العاملية بتوسيع نطاق املعلومات 

التي يشملها نظام املعلومات الجغرافية واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية، وتتناول هذه اآلليات 

أيضاً املسائل املتعلقة بالتآكل الورايث.

2691 اإلجراءات . وتنفيذ  الورايث،  التآكل  وراء  تقف  التي  املحركة  والقوى  الورايث  للتنوع  الفعال  الرصد  األهداف: 

العالجية أو الوقائية املالمئة حسب الرضورة.

2701 باعتبارها . املعينة  االتصال  نقاط  املناسب إىل  الوقت  املعلومات يف  للرصد لكفالة نقل  آليات  إنشاء وتنفيذ 

مسؤولة عن التحليل والتنسيق واتخاذ اإلجراءات. والتوسع يف استخدام التكنولوجيات املتقدمة لرصد تدهور 

التنوع يف املحاصيل واألقارب الربية للمحاصيل واألنواع الغذائية الربية األشد تعرضاً لإلنقراض.

2711 لألغذية . النباتية  الوراثية  املوارد  باستعراض حالة  دورياً  تقوم  أن  للحكومات  ينبغي  السياسة/االسرتاتيجية: 

والزراعة واإلبالغ عنها، مع تعيني جهة اتصال لنقل هذه املعلومات إىل منظمة األغذية والزراعة، وحسب 

واألجهزة  البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  يف  األطراف  ومؤمتر  الدولية  للمعاهدة  الرئايس  الجهاز  إىل  االقتضاء، 

األخرى ذات الصلة. واملادة 5 من املعاهدة الدولية تقتيض من األطراف املتعاقدة أن ترصد املوارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة، وأن تجري تقييام للتهديدات، وأن تقلل إىل أدىن حد منها، أو تقيض عليها حيثام 

أمكن. ويلزم بذل جهود خاصة لتحديد األنواع واملجموعات األشد تعرضاً للخطر و تكون من األرجح لديها 

املزارعني/ بأصناف  يتعلق  ما  الخصوص يف  هام عىل وجه  أمر  املستقبل؛ وهذا  هامة يف  خصائص ستكون 

األصناف البدائية واألقارب الربية للمحاصيل. وتحسني الصالت بني اسرتاتيجيات الصون يف املواقع الطبيعية 

واسرتاتيجيات الصون خارج املواقع الطبيعية سيقلل من خطر فقدان معلومات بيولوجية وثقافية دون قصد.

2721 ويلزم وجود مؤرشات وطرق لتقييم التنوع الورايث مع مرور الوقت واإلقالل من التآكل الورايث والقوى التي .

تقف وراءه وذلك للتمكن من تحديد خطوط أساسية قطرية وإقليمية وعاملية لرصد التنوع وإقامة نظم 

فعالة لإلنذار املبكر. وينبغي بذل جهود لكفالة إمكانية ربط املعلومات ذات الصلة التي تتولد عن خدمات 

املستويني  عىل  املبكر  اإلنذار  بنظم  واملزارعني  البذور،  وقطاع  املحلية،  الحكومية  غري  واملنظامت  اإلرشاد، 

القطري واألعىل. وباستطاعة التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصاالت، مبا يشمل الهواتف املحمولة، أن 

تيرس إىل حد كبري اإلبالغ عن املعلومات املستمدة من مصادر متفرقة ومقارنتها.

2731 . - والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  عن  املعلومات  وتفسري  لجمع  أقوى  قدرة  وجود  يلزم  القدرة: 

ومسح  حرص  عمليات  وإلجراء   - للمحاصيل  الربية  األقارب  من  معينة  أنواع  عىل  التعرف  خاصة  وبصفة 

االستخدام املستدام
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باستخدام األدوات الجزيئية وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الجديدة إلجراء تحليل مكاين للتنوع. 

وينبغي أيضاً تقديم تدريب يف مجال الرصد للمربني وللمزارعني ولجامعات الشعوب األصلية وللمجتمعات 

املحلية. وينبغي إعداد مواد التدريب، مبا يف ذلك أدوات التدريس الذايت، بلغات محلية حسب الحاجة.

2741 وإدراكاً ألهمية الرصد العاملي واإلنذار املبكر بشأن فقدان املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ينبغي .

إعادة تقييم كفاءة نظام املعلومات الجغرافية واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 

والغرض منه وقيمته، مع األخذ يف اإلعتبار الدور املحتمل لنظام املعلومات الجغرافية واإلنذار املبكر بشأن 

النباتية  الوراثية  املوارد  بشأن  العاملي  املعلومات  نظام  والزراعة كجزء من  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد 

لألغذية والزراعة كام هو مشار إليه يف املادة 17 للمعاهدة الدولية.

2751 البحوث/التكنولوجيا: يلزم إجراء بحوث لتحسني طرق مسح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، من .

شأنها أن تكون مفيدة يف إقامة نظم الرصد. وتلزم بحوث متواصلة بشأن وضع مؤرشات عملية للتآكل الورايث 

أوالتنوع الورايث تكون حافلة باملعلومات.

2761 وينبغي أن تدعو منظمة األغذية والزراعة الخرباء التقنيني، وممثيل الربامج القطرية، وبرنامج األمم املتحدة .

للبيئة، والجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، واملؤسسات الدولية األخرى العاملة يف صون املوارد 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة، واملنظامت غري الحكومية، والقطاع الخاص، 

إىل مواصلة املناقشات بشأن استحداث نظم لرصد التنوع النبايت و الإلقالل من التآكل الورايث.

2771 ويلزم إجراء مزيد من البحوث بشأن استخدام تكنولوجيا نظام املعلومات الجغرافية لرصد التنوع الورايث، .

وللتنبؤ بالتآكل الورايث واإلقالل منه، وبشأن إدماج املعلومات الناجمة عن ذلك ضمن نظم معلومات شاملة. 

ويلزم إجراء دراسات أخرى لفهم طبيعة املخاطر التي تواجه التنوع املوجود يف املزرعة واملواقع الطبيعية.

2781 بني . سيام  ال  القطري،  الصعيد  عىل  القطاعات  املتعددي  والتنسيق  التعاون  تعزيز  يلزم  التنسيق/اإلدارة: 

قطاعات الزراعة والبيئة والتنمية. وينبغي أن تنظر الربامج القطرية يف تنبيه الشبكات اإلقليمية والدولية إىل 

متى وأين توجد مخاطر وشيكة لحدوث تآكل ورايث.

بناء قدرات املوارد البرشية وتعزيزها. 17

2791 الخلفية: تعتمد تحسينات صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها اعتامداً شديداً عىل .

السنوات  القدرات خالل  لبناء  املانحة  الجهات  متويل  تزايد  وقد  املتواصلة.  وتنميتها  البرشية  املوارد  قدرة 

الخمس عرشة املنرصمة، مام أسفر عن وجود تعاون أقوى يف التدريب يف ما بني املنظامت القطرية واإلقليمية 

والدولية. فقد أصبحت اآلن دورات التدريب أكرث شيوعاً وُوضعت مواد تدريبية واستُحدثت مرافق تدريبية 

 استحداث نظم لرصد وصون تنوعها الورايث واإلقالل من تآكل
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها
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جديدة. وحدث توسع أيضاً يف إمكانيات التعليم العايل وأصبح هناك اآلن مزيد من الجامعات التي تقدم 

طائفة أوسع من الدورات الدراسية يف مجاالت تتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ال سيام يف 

ما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا البيولوجية عىل الصون وتحسني املحاصيل.

2801 ولكن عىل الرغم من هذه الجهود ما زالت قدرات املوارد البرشية بعيدة عن أن تكون كافية عىل جميع .

املستويات تقريباً ويف جميع التخصصات املتعلقة بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها. 

ففي كثري من البلدان، نجد أن عدد موظفي بنوك الجينات قليل للغاية ونجد أنهم مل يتلقوا تدريباً كافياً عىل 

جمع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتصنيفها وصونها وتجديدها وتوصيفها وتوثيقها وتوزيعها. 

وهذا النقص يف القدرات يشكل تهديداً خطرياً لتكوين وإدارة مجموعات مثينة من املوارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة. وتقيِّد القدرة املحدودة يف مجال التوصيف، وتربية النباتات والقدرة يف ما قبل الرتبية يف 

معظم البلدان النامية االستخدام الفعال واملستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تقييداً شديداً. 

ويف سياق الصون يف املزرعة، تفتقر أيضاً خدمات اإلرشاد واملنظامت غري الحكومية إىل أفراد مؤهلني ليقدموا 

التدريب املالئم للمزارعني.وهناك أيضا نقص يف األطر املؤهلة يف مجال إنتاج البذور، وتكنولوجيا البذور.

2811 األهداف: كفالة توافر قدرات موارد برشية كافية يف األجل الطويل يف جميع مجاالت صون املوارد الوراثية .

النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها، مبا يف ذلك جوانب اإلدارة والجوانب القانونية والسياساتية.

2821 تنمية القدرة القطرية واإلقليمية لتوفري التدريب يف مجال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عىل جميع .

املستويات ووضع ترتيبات تعاونية فعالة بني املنظامت املوجودة يف البلدان املتقدمة واملنظامت املوجودة 

يف البلدان النامية من أجل تعزيز قدرات جميع الجهات املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

واالرتقاء مبستواها بصفة منتظمة. واالحتفاظ بقدرة قطرية كافية يف املجاالت البالغة األهمية، والقضاء عىل 

فقدان أفراد مدربني من البلدان النامية.

2831 وضع دورات تدريبية جيدة ومواد تعليمية جيدة للتعليم االبتدايئ والتعليم الثانوي يف املواضيع ذات األولوية .

عىل كل من املستوى القطري واإلقليمي والعاملي. وتشجيع هيئات التدريس يف مؤسسات التعليم الجامعي 

واألعىل عىل إدراج جوانب املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف الدورات والربامج الدراسية، مبا يف ذلك 

من خالل استخدام التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد.

2841 تيسري الحصول عىل تدريب خارجي للبلدان التي تفتقر إىل قدرة قطرية. تشجيع املؤسسات املتقدمة التي .

تدير املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عىل إتاحة فرص لتنمية القدرات.

2851 وضع جدول أعامل بحثي سليم لسد الفجوة بني علم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتطبيقه عىل .

النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك  أنشطة اإلدارة وبنوك الجينات واالستخدام املستدام للموارد الوراثية 

تربية النباتات وتكنولوجيا البذور.

االستخدام املستدام
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2861 يف . والسياسات  البحوث/والتنمية  مجاالت  يف  القيادات  وتدريب  والتوجيه،  العميل،  للتعلم  فرص  توسيع 

املنظامت ذات الصلة عىل كل من املستوى القطري واإلقليمي والدويل.

2871 السياسة/االسرتاتيجية: ينبغي أن تعرتف الحكومات بأهمية إدماج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .

يف مراحل التعليم االبتدائية والثانوية واملتقدمة. وينبغي للحكومات، بالتعاون مع املنظامت ذات الصلة، أن 

تلتزم بتوفري التدريب وفرص التعليم املتقدم للباحثني، والتقنيني، والعاملني يف مجال التنمية من الشباب، وأن 

تقوم كذلك بصفة منتظمة بتحسني مستوى معارف ومهارات املوظفني املوجودين. وينبغي أن تشمل الفرص 

التدريبية وبرامج التعليم املتقدم الجوانب التقنية والعلمية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

تتعلق بعلوم األحياء والزراعة والبيئة واالقتصاد والصحة. وينبغي  وتبادلها واستخدامها يف مناهج دراسية 

الرتكيز بوجه خاص عىل توفري التدريب يف مجال بيولوجيا الصون، ال سيام يف ما يتعلق بالتنوع البيولوجي 

الزراعي.

2881 وينبغي إجراء تقييامت بصفة منتظمة لقدرة واحتياجات املوارد البرشية، وهي تقييامت ينبغي أن تساعد .

نتائجها البلدان عىل وضع اسرتاتيجيات للتعليم والتدريب عىل كل من املستوى القطري واإلقليمي والعاملي.

2891 القدرة: ينبغي تقديم الدعم لتمكني منظامت وبرامج قطرية وإقليمية من تحديث املناهج الدراسية، وتقديم .

النباتية  الوراثية  املوارد  بجميع جوانب صون  يتعلق  ما  والتقنية يف  البحثية  القدرة  وتعزيز  متقدم،  تعليم 

لألغذية والزراعة واستخدامها. وينبغي تقديم الدعم أيضاً للطلبة يف الربامج الجامعية والعليا وللتدريب املهني 

املستمر. وينبغي تشجيع التعاون بني املؤسسات األكادميية يف البلدان املتقدمة ويف البلدان النامية، مبا يف ذلك 

يف القطاع الخاص، وينبغي تشجيع تقديم مَنح داخلية وإجراء عمليات تبادل للموظفني. وسيكون النفاذ إىل 

اإلنرتنت هاماً عىل وجه الخصوص لتشجيع التعلم اإللكرتوين، والتواصل، وتبادل البيانات واملعلومات.

2901 ومع تعزرُّز املنظامت القطرية واإلقليمية، ينبغي استخدام ودعم القدرة املوجودة يف البلدان املتقدمة، ال سيام .

عندما تكون مكيّفة حسب احتياجات البلدان النامية من حيث القدرة.

2911 والتوجيه . للتدريب  برامج  بينها  من  متخصصة،  تدريبية  دورات  وضع  ينبغي  الحالية،  الجهود  إىل  وإضافة 

العمليني، ومواصلة هذه الدورات بصفة منتظمة يف جميع األقاليم. وينبغي معالجة مواضيع فنية، من بينها 

الصالت بني الصون واالستخدام، واإلدارة، والقانون، والسياسات، والوعي العام، وذلك لتحسني فهم االتفاقات 

واملعاهدات الدولية.

2921 النباتية لألغذية والزراعة . الوراثية  املوارد  املتعلقة بصون  التكنولوجيا  وينبغي تحسني الخربة يف مجال نقل 

وتوصيفها وتبادلها واستخدامها املستدام. وينبغي أن تلعب املنظامت القطرية املوجودة يف كل من البلدان 

النامية والبلدان املتقدمة، وكذلك املنظامت الدولية، أدواراً هامة يف تيسري تحسني هذه الخربة، ال سيام من 

خالل عمليات تبادل املوظفني.

بناء قدرات املوارد البرشية وتعزيزها
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2931 وينبغي النظر يف إعداد مواد تعليمية تنطبق عىل نطاق واسع يف أقاليم مختلفة، ولكنها تحافظ عىل محور .

تركيز إقليمي متميز. وينبغي، حيثام أمكن، تقديم الدورات الدراسية باللغة األنسب لإلقليم.

2941 وينبغي النظر بوجه خاص يف إدماج املنظور الجنساين، ال سيام للتدريب املوقعي لنساء الريف، وذلك ألنهن .

يقمن بدور هام، ولكنه يكون مبخوساً يف بعض األحيان، يف صيانة وتطوير املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة وما يرتبط بها من معارف وتقاليد.

2951 وينبغي تحسني القدرة عىل إنتاج مواد التدريب وتقديم دورات تدريبية أو تنسيقها عىل الصعيد الدويل..

2961 البحوث/التكنولوجيا: ينبغي، حيثام أمكن، أن يكون التدريب مرتبطاً مبا يجري من أعامل بحث وتطوير يف .

املنظامت التعليمية واملهنية والربامج القطرية. وينبغي بذل جهود إلرشاك طلبة الجامعات واألطر املهنية يف 

األنشطة الحقلية والبحثية.

2971 واإلقليمية . الدولية  الشبكات  مع  الوثيق  بالتعاون  وتقدميها  تدريبية  دورات  ينبغي وضع  التنسيق/اإلدارة: 

الرابطات  أو  االتحادات  مع  بالتعاون  متقدمة  برامج  إعداد  ينبغي  ذلك،  إىل  وإضافة  القطرية.  والربامج 

األكادميية الدولية واإلقليمية ذات الصلة استجابة لالحتياجات القطرية.

تشجيع وتعزيز الوعي العام بشأن أهمية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 18

2981 الخلفية: إن الوعي العام هو السبيل لتعبئة الرأي الشعبي وتوليد وإدامة إجراءات سياسية مالمئة عىل كل .

من الصعيد القطري واإلقليمي والدويل. فاإلبالغ بفعالية عن العديد من املنافع التي ميكن أن تحققها املوارد 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بالنسبة لألمن الغذايئ وسبل املعيشة املستدامة هو أمر بالغ األهمية لنجاح 

النباتية  الوراثية  املوارد  أهمية  فهم  تزايد يف  األخرية  السنوات  ولقد شهدت  الصون.  برامج  من  برنامج  أي 

املستخدمة عىل  باألنواع غري  واالهتامم  املناخ.  تغريرُّ  يطرحها  التي  للتحديات  التصدي  والزراعة يف  لألغذية 

النحو األمثل يف ازدياد، إدراكاً إلمكاناتها عىل أن تكون منتجة يف ظل سيناريوهات مناخية مختلفة وأن تتيح 

أيضاً فرصاً ملنتجات خاصة عالية القيمة. ويوجد أيضا اعرتاف متزايد من قبل العلامء مبا تنطوي عليه األقارب 

الربية للمحاصيل من إمكانية املساهمة يف التكثيف املستدام لإلنتاج، ولكن هذا مل يصل حتى اآلن إىل جمهور 

أوسع. وقد أدى القلق بشأن الزيادة العاملية يف األمراض املرتبطة بأسلوب الحياة إىل تزايد االهتامم بالفوائد 

التغذوية التي ميكن جنيها من استكشاف واستغالل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وتهدف بلدان 

كثرية إىل الحد من تكلفة األغذية املستوردة بتنشيط اإلنتاج الغذايئ املحيل، الذي تكون له يف كثري من األحيان 

التواصل االجتامعي وسيلة فعالة إىل حد بالغ إليصال هذه الرسائل إىل  قيمة ثقافية كذلك. وتوفر أدوات 

عدد كبري من الناس، ال سيام جيل الشباب. ومع ذلك، فإن إثارة الوعي يف ما بني واضعي السياسات والجهات 

املانحة والجمهور العام بشأن قيمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة متثل تحدياً متواصالً.

االستخدام املستدام
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2991 وميكن لربنامج موّجه للتوعية العامة أن يشّجع إقامة صالت دولية وآليات تعاونية من قبيل الشبكات، التي .

تضم قطاعات ووكاالت وجهات معنية مختلفة. وداخل البلدان، ميكن أن تدعم التوعية العامة الجهود الرامية 

إىل إرشاك القطاع الخاص وجامعات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية واملنظامت املحلية وغري الحكومية 

يف األنشطة القطرية املتعلقة باملوارد الوراثية، مام يكفل توافر وجود قاعدة أوسع نطاقاً للصون واالستخدام 

املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ويشكل العمل مع وسائط اإلعالم عىل املستويني املحيل 

والقطري جانباً حاسام يف إثارة الوعي. وإيجاد صالت قوية بني الحمالت يف مجال التوعية العامة الذي تقوم 

به املنظامت الدولية والربامج واملنظامت القطرية ميكن أن يؤدي إىل زيادة فعاليتها والحد من التكاليف. 

وميكن للربامج الناجحة يف مجال التوعية أن تحقق فوائد مالية، مثلام ميكن رؤيته يف حالة حساب األمانة، 

الذي أنشئ يف سنة 2004 كحساب متخصص مكرس لدعم صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

وتشجيع استخدامها عىل نطاق العامل.

3001 األهداف: كفالة مواصلة تقديم الدعم لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها من جانب .

واضعي السياسات والجمهور العام.

3011 دعم وتعزيز آليات، ال سيام يف البلدان النامية، لتنسيق أنشطة التوعية العامة التي تشمل وتستهدف جميع .

الجهات املعنية. وإدماج التوعية العامة إدماجاً تاماً يف جميع أنشطة الربامج القطرية واإلقليمية والدولية.

3021 والزراعة، . لألغذية  النباتية  الوراثية  للموارد  الكاملة  القيمة  لتقدير  أكرب  جهود  تلزم  السياسة/االسرتاتيجية: 

فالتوعية  املعلومات.  إىل هذه  العام  والجمهور  السياسات  اهتامم واضعي  استخدامها، وتوجيه  أثر  وتقييم 

العامة واألدوار التي ميكن أن تلعبها جامهري مستهدفة محددة يف إدامة املوارد الوراثية النباتية ينبغي أن 

تؤخذ يف االعتبار عند وضع أي نشاط متعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

3031 وينبغي أن تُدرك االسرتاتيجيات القطرية دور جميع الجهات املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، .

التي يجب أن تلعبه يف إعداد أنشطة التوعية العامة. وينبغي أن تدرك الحكومات وتشّجع عمل املنظامت 

غري الحكومية يف إثارة الوعي العام، وينبغي بذل جهود لتشجيع تنمية الرشاكات بني القطاعني العام والخاص 

جامعات  تلعبها  التي  الهامة  األدوار  التام  االعتبار  يف  تؤخذ  أن  الالزم  ومن  العامة.  التوعية  حمالت  حول 

الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف أي صون يف املواقع الطبيعية أو أي جهد لإلدارة يف املزرعة، وكذلك 

نظم ومامرسات معارفها التقليدية.

3041 وينبغي إنتاج مواد التوعية العامة باللغات املالمئة لتيسري استخدامها عىل نطاق واسع داخل البلدان، كام .

ينبغي استغالل جميع خيارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتاحة.

3051 و ليك تكون التوعية العامة فعالة وضامن مداها املناسب، من الالزم توفري دعم كاف لها من حيث املوارد .

البرشية واملالية.

تشجيع وتعزيز الوعي العام بشأن أهمية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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3061 القدرة: ينبغي أن يكون للربامج القطرية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة موظف اتصال .

املناسبة. وبدون  الربامج ولتطوير األدوات  العامة للعمل عن كثب مع مديري  التوعية  مدرّب لتويل مهمة 

ذلك، ينبغي أن يكتسب جميع املوظفني يف الربامج املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عىل 

األقل قدرة ما عىل توضيح أهمية أهداف وأنشطة الربامج ضمن السياق األوسع للزراعة والتنمية املستدامتني. 

وينبغي أن يكونوا قادرين عىل توصيل رسالتهم إىل جميع الجهات املعنية باستخدام األدوات املالمئة، وأن 

يكونوا عىل علم باستمرار بالُنهج الجديدة واملبتكرة إلثارة الوعي.

3071 وينبغي ان تعمل الربامج القطرية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مع أشخاص معروفني ومؤثرين .

لزيادة الوصول إىل وسائط اإلعالم ولجذب االهتامم. وتلزم جهود إلقامة وتعزيز العالقات مع وسائط اإلعالم 

املحلية ولتشجيعها عىل تغطية قضايا املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بصفة منتظمة، وإرشاكها يف 

حلقات العمل واالجتامعات املتعلقة باالتصال لتحسني فهم املجال املواضيعي.

3081 وتكنولوجيات . أدوات  من  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  للموارد  القطرية  الربامج  تستفيد  أن  وينبغي 

التوعية العامة التي تتولد عىل املستويني اإلقليمي والدويل ليك تستخدمها يف جهودها االتصالية. وقد يتعني 

تكييف هذه األدوات – والرسائل التي تنقلها – ليك تعكس األولويات والظروف القطرية. ومع ذلك، من 

القطرية  التي تحتوي عليها سيكون مفيدا يف دعم االسرتاتيجيات واألنشطة  الرسائل  الكثري من  املرجح أن 

للتوعية العامة. وسيخّفض كثريا تكييف األدوات املوجودة التكاليف بالنسبة للربامج القطرية. ومع ذلك فإن 

هذا ال ينتقص من الحاجة إىل تحسني القدرة عىل إعداد مواد للتوعية العامة عىل املستوى القطري.

3091 وينبغي تعزيز الوعي بقيمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وبدور العلامء ومريب النباتات واملزارعني .

وجامعات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف صيانة وتحسني هذه املوارد الثمينة، يف املدارس بجميع 

املراحل التعليمية، وكذلك يف معاهد البحوث الزراعية املتخصصة. وسينطوي هذا عىل إعداد مواد تعليمية 

وتدريبية استنادا إىل دراسات الحاالت اإلفرادية. وهذا سيتطلب عالقات عمل مع مؤسسات التعليم القطرية. 

وينبغي أيضاً أن يأخذ العاملون، يف مجال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، يف االعتبار الدور الهام 

الذي تلعبه حدائق النباتات يف إثارة الوعي وأن يروجوا له.

3101 ينبغي تعزيز وتشجيع الحدائق النباتية البسيطة التي ال تكلف كثريا، وكذلك املزارع الشجرية وبنوك الجينات .

املرتبطة بالجامعات واملدارس وغريها من املؤسسات، ليك تقوم بتشجيع العملية التعليمية والوعي العام.

3111 البحوث/التكنولوجيا: ينبغي إجراء بحوث بشأن احتياجات الجامهري املستهدفة إىل املعلومات قبل الرشوع يف .

أي مبادرة كربى بشأن التوعية العامة. وسوف يشكل صناع السياسة مام ال شك فيه الفئة املستهدفة الحاسمة 

ألية حملة توعية، ويلزم مزيد من البحوث لدعم تعزيزسياسات مالمئة لصون التنوع الورايث واستخدامه، مبا يف 

ذلك التقييم االقتصادي للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وعىل املستوى الدويل، ينبغي إجراء بحوث 

بشأن استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الجديدة لتلبية احتياجات التوعية العامة. وينبغي عدم 

افرتاض أثر املواد الرتويجية؛ فثمة حاجة إىل إجراء تحليل ألثر منتجات التوعية ليك يتسنى استخدام املوارد 

املحدودة مبا يحقق أقىص أثر ممكن.

االستخدام املستدام
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3121 التنسيق/اإلدارة: يلزم وجود تنسيق وتيسري عىل جميع املستويات لرتشيد العمل يف مجال التوعية العامة .

التي  املواد  أن تستفيد من  الربامج  القطرية ولغريها من  للربامج  تكلفته. وميكن  أوجه كفاءة يف  ولتحقيق 

والقطاع  والدولية،  اإلقليمية  املنظامت  بني  والدولية. وسييرس وجود صالت  اإلقليمية  املستويات  تُعد عىل 

الخاص للبذور واملنظامت غري الحكومية تحديد الفرص املتاحة لألنشطة التعاونية. واتباع نهج منسق متعدد 

القطاعات ومتعدد الوكاالت يحّسن قوة الرسالة.

تشجيع وتعزيز الوعي العام بشأن أهمية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية ومتويلها

3131 توفر خطة العمل العاملية الثانية إطاراً هاماً ومتفقاً عليه دولياً لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .

للامدة 14  الدولية وفقا  للمعاهدة  الثانية عنرص دعم  العاملية  العمل  املستدام. وتكون خطة  واستخدامها 

وسيكون تنفيذها مساهمة أساسية يف تحقيق أهداف املعاهدة الدولية. وستيرس أيضاً تنفيذ اتفاقية التنوع 

للتنوع  االسرتاتيجية  الخطة  أهداف  بلوغ  عىل  وستساعد  الزراعي  البيولوجي  التنوع  مجال  يف  البيولوجي 

البيولوجي للفرتة 2020-2011.

3141 وتستدعي عمليات املتابعة اتخاذ إجراءات عىل كل من املستوى املحيل والقطري واإلقليمي والدويل وينبغي .

أن تشمل جميع الجهات املعنية ذات الصلة وهي: الحكومات، والسلطات املحلية واإلقليمية، واملنظامت 

الخاص،  والقطاع  والعلامء،  الحكومية،  غري  واملنظامت  الدولية  الحكومية  واملنظامت  والدولية،  اإلقليمية 

الزراعيني  املنتجني  من  وغريهم  واملزارعون،  واملربون،  املحلية،  واملجتمعات  األصلية  الشعوب  وجامعات 

ورابطاتهم.

3151 والتقدم املحرز بوجه عام يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية املتجددة ويف تنفيذ عمليات املتابعة ذات .

الصلة سرتصده وتوجهه الحكومات وأعضاء منظمة األغذية والزراعة اآلخرون، من خالل الهيئة. وألداء هذه 

الوظيفة، ستخطط الهيئة استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وكذلك استعراض خطة العمل العاملية 

الثانية ذاتها يف إطار برنامج عملها املتعدد السنوات، بالتعاون الوثيق مع الجهاز الرئايس للمعاهدة الدولية. 

تنفيذ  يف  والدويل  واإلقليمي  القطري  املستوى  من  كل  عىل  املحرز  التقدم  االستعراض  يتناول  أن  وينبغي 

خطة العمل العاملية الثانية، وبلورتها، وتعديلها حسب االقتضاء. وينبغي أن تجري الهيئة يف دورتها العادية 

الخامسة عرشة أول استعراض لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، مبا يف ذلك تقييم انجازاتها وكذلك الثغرات 

واالحتياجات املالية وغريها لتنفيذها، وفقا لقرار الهيئة 2011/1.

3161 وتحقيقاً لهذه الغاية، ستتفق الهيئة، يف دورتها العادية الرابعة عرشة، عىل أشكال التقارير املرحلية وكذلك .

عىل معايري ومؤرشات لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية بناء عىل العمل السابق الذي قامت به الهيئة 

لتطوير هذه املؤرشات وأشكال التقارير. وينبغي توجيه اهتامم الحكومات واملؤسسات الدولية املعنية إىل 

أنشطة  أو  مبادرات  يف  والنظر  التنسيق،  نقص  أو  الخلل،  أوجه  وتدارك  الثغرات،  لسد  الهيئة  استنتاجات 

الدولية،  للمعاهدة  الرئايس  والجهاز  ومؤمترها،  والزراعة  األغذية  منظمة  مجلس  اهتامم  وسيوجه  جديدة. 

ومؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي و/أو لجنة التنمية املستدامة إىل أي من استنتاجات الهيئة التي 

لها انعكاسات رئيسية عىل صعيد السياسات، وذلك ليك تتخذ هذه الجهات إجراًء بشأنها، أو إلقرارها، أو 

للعلم، حسب االقتضاء.

3171 ويتطلب التنفيذ الكامل لخطة العمل العاملية الثانية زيادة كبرية يف األنشطة املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية .

لألغذية والزراعة والتي تنفذ حالياً. وسيتعني تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية تدريجياً، ولذا يجب تعبئة 
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موارد مالية كافية تتناسب مع نطاق خطة العمل العاملية الثانية. وينبغي أن يحدد كل بلد أولوياته عىل ضوء 

األنشطة ذات األولوية املتفق عليها يف خطة العمل العاملية الثانية ويف إطار احتياجاته الغذائية واحتياجاته 

من حيث التنمية الزراعية.

3181 وحتى اآلن، فإن أهم التمويل للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف غالبية املناطق توفره الحكومات .

النباتية لألغذية  ومصادر التمويل الداخلية األخرى. وتشمل أيضا، مصادر التمويل الكربى للموارد الوراثية 

والزراعة كل من املصادر الثنائية واإلقليمية ومن املنظامت املتعددة األطراف.

3191 وبالنظر إىل أهمية مساهمة املصادر املحلية، مبا يف ذلك القطاعان العام والخاص، ينبغي أن يبذل كل بلد كل .

جهد ممكن ليوفر، وفقاً لقدراته، الدعم املايل يف ما يتعلق بأنشطته القطرية التي يُقصد بها تحقيق أهداف 

خطة العمل العاملية الثانية، متاشياً مع خططه وأولوياته وبرامجه القطرية.

3201 وينبغي تعزيز التعاون الدويل لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، ال سيام .

انتقالية. وسيلعب  اقتصاداتها مبرحلة  التي متر  النامية والبلدان  البلدان  تبذلها  التي  الجهود  لدعم وتكملة 

الجهاز الرئايس للمعاهدة الدولية دوراً رئيسياً يف هذا الصدد. ومدى وفاء البلدان النامية والبلدان التي متر 

اقتصاداتها مبرحلة انتقالية وفاء فعاالً اللتزاماتها مبوجب خطة العمل العاملية الثانية سيتوقف إىل حد كبري 

عىل التنفيذ الفعيل للمعاهدة الدولية واسرتاتيجية متويلها. والعنرصان ذات الصلة باسرتاتيجية التمويل اللذان 

سيدعامن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية هام حساب اقتسام املنافع وحساب األمانة. واألموال يف حساب 

اقتسام املنافع تخضع للسيطرة املبارشة للجهاز الرئايس ويستخدمها الجهاز لتحفيز التعاون الدويل يف مجال 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة آخذاً يف االعتبار خطة العمل العاملية املتجددة.7 أما حساب األمانة 

فهو عنرص أسايس من عنارص اسرتاتيجية التمويل ويشجع أنشطة الصون فعالة وكفاءة من حيث التكلفة 

وفقاً لخطة العمل العاملية.8 وينبغي بذل كل جهد ممكن للسعي إىل الحصول عىل مصادر جديدة وإضافية 

ومبتكرة للتمويل يف إطار سياق تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية.

7 مجاالت1األ(لوية1الحالية1الثالثة1هي:1-11تبا(ل1املعلومات،1(نقل1التكنولوجيا،1(بناء1القدرات1 الذي1يعكس1النشاطني1ذ(ي1األ(لوية1رقمي1

115(119يف1خطة1العمل1العاملية1،1(الذي1يتعلق1تقريبا1باألنشطة1ذات1األ(لوية1التي1تحمل1األرقام1131(1171يف1خطة1العمل1العاملية1الثانيةأ؛1

(1-12إ(ارة1املوار(1الوراثية1النباتية1(صونها1يف1املزرعة1 الذي1يعكس1النشاط1ذا1األ(لوية1رقم121يف1خطة1العمل1العاملية،1(الذي1يتعلق1تقريبا1

بالنشاط1ذا1األ(لوية1رقم121يف1خطة1العمل1العاملية1الثانيةأ؛1(1-13االستخدام1املستدام1للموار(1الوراثية1النباتية1 الذي1يعكس1األنشطة1ذات1

األ(لوية1التي1تحمل1األرقام191(1101(1111يف1خطة1العمل1العاملية،1(الذي1يتعلق1تقريبا1باألنشطة1ذات1األ(لوية1التي1تحمل1األرقام181(191(1

110يف1خطة1العمل1العاملية1الثانية.

8 يتمثل1هدف1حسا(1األمانة1يف1كفالة1صون1املوار(1الوراثية1النباتية1لألغذية1(الزراعة1(توافرها1يف1األجل1الطويل1بهدف1تحقيق1األمن1

إىل1صون1  (أ1يسعى1 (ن1 ما1سبق،1 بعمومية1 املساس1 بوجه1خاص،1(((ن1 لدستوره،1 (فقا1ً عليه،1 املستدامة.1(يجب1 (الزراعة1 العاملي1 الغذايئ1

الطبيعية،1مع1إعطاء1األ(لوية1ملجموعات1 الفريدة1(القّيمة1املحتفظ1بها1خار(1املواقع1 النباتية1لألغذية1(الزراعة1 الوراثية1 املوار(1 مجموعات1

املوار(1الوراثية1النباتية1املدرجة1يف1امللحق1األ(ل1للمعاهدة1الد(لية1((1املشار1إليها1يف1املا(ة151-11 (أ1من1املعاهدة1الد(لية؛1(1 (أ1يشجع1

عىل1(جو(1نظام1عاملي1للصون1خار(1املواقع1الطبيعية1كفؤ1(موجه1لتحقيق1(هداف1(يتسم1بالكفاءة1اقتصا(يا1ً(مستدام1(فقا1ًللمعاهدة1الد(لية1

(لخطة1العمل1العاملية1لصون1املوار(1الوراثية1النباتية1لألغذية1(الزراعة1(استخدامها1املستدام؛1(1 (أ1يشجع1عىل1توليد1املوار(1الوراثية1النباتية1

لألغذية1(الزراعة1(توصيفها1(توثيقها1(تقييمها1(تبا(ل1املعلومات1ذات1الصلة؛1(1 (أ1يشجع1عىل1توافر1املوار(1الوراثية1النباتية1لألغذية1(الزراعة؛1

(1 هـأ1يشجع1عىل1بناء1القدرات1القطرية1(اإلقليمية،1مبا1يف1ذلك1تدريب1األفرا(1الرئيسيني1يف1ما1يتعلق1مبا1سبق1ذكره.

االستخدام املستدام
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3211 ومن خالل رصد اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية، سيكون الجهاز الرئايس قادراً عىل رصد املوارد املتاحة .

لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية. وأولويات الدعم يف إطار اسرتاتيجية التمويل هي األنشطة ذات األولوية 

الواردة يف خطة العمل العاملية املتجددة. ويشمل رصد اسرتاتيجية التمويل املوارد املتاحة يف إطار حساب 

اقتسام املنافع وكذلك املوارد غري الخاضعة لسيطرة الجهاز الرئايس املبارشة.

3221 ولتحقيق أوسع مشاركة ودعم لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية فإنه ينبغي رفع تقارير عنها إىل األجهزة .

البيولوجي، مبا يف  والتنوع  والزراعة  األغذية  تتناول  التي  الرئيسية  الدولية واإلقليمية والقطرية  واملنتديات 

البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  يف  األطراف  ومؤمتر  والزراعة،  األغذية  منظمة  مؤمتر  الخصوص  وجه  عىل  ذلك 

وبرنامج  العاملية،  البيئة  للبيئة، ومرفق  املتحدة  األمم  لربنامج  الرئاسية  املستدامة، واألجهزة  التنمية  ولجنة 

األمم املتحدة اإلمنايئ، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، والبنك الدويل، والصندوق املشرتك للسلع األساسية، 

دعوة  وينبغي  األمانة،  الدولية، وحساب  الزراعية  للبحوث  االستشارية  والجامعة  اإلقليمية،  التنمية  وبنوك 

أعضائها إىل الرتويج واملشاركة حسب االقتضاء يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية.

تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية ومتويلها
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