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البند  13من جدول األعمال المؤقت
الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
كيغالي ،رواندا 30 ،أكتوبر /تشرين األول  3 -نوفمبر /تشرين الثاني

تقرير تجميعي بشأن مبادرة

2017

DivSeek

موجز
تق ّدم هذه الوثيقة حتديثا عن الوضع ععع الراهن للعالقة بني املعاهدة الدولية ومبادرة  .DivSeekوتتضع ع ّعمن أيض ع عا
تقريرا أع ّده أصع ععملال املصع ععلملة مبادرة  DivSeekبش ع ع ن تداعيات التكنولوجيات اليت تقوم عليها مبادرة DivSeek
بالنسبة إىل أهداف املعاهدة الدولية ،بناء على طلب اجلهاز الرئاسي القرار .2015/3

التوجيهات المطلوبة
إن اجلهاز الرئاس ع ع ع ع ع ععي مدعو إىل النظر
املستقبلي والعالقة مع مبادرة .DivSeek

هذا التملديا ،واتحاطة علما بالتقرير وتقد املش ع ع ع ع ع ععورة للتعاون

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على الوثائق األخرى على العنوان http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-

/detail/en/c/888771
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أوًل -مقدمة
إن  DivSeekهي مبادرة مفتوحة للمؤس عسععات من مجيع القطاعات املعنية اليت تعمل بشععكل أسععاسععي على ربط
-1
املنظمات العامة واألكادميية هبدف "ربط األنش ع ع ع ع ععطة الفردية اليت تس ع ع ع ع ععتخدم قوة تنوع ا اص ع ع ع ع ععيل ودعمها وإعطائها قيمة

من أجل األمن الغذائي والتغذوي ،ولتملقيق فوائد اجتماعية واقتصععادية من خالمت نيكني املربّني والباحثني من تعبئة التباين
ُ
الوراثي هبدف تسريع وترية حتسني ا اصيل".1
مرة واحدة سنويا بإدارة هذه املبادرة.
-2
وحبسب ميثاق مبادرة  ،DivSeekتقوم مجعية الشركاء الذين جيتمعون عادة ّ
ويتكون هيكلها اتداري أيض ع عا من جلنة توجيهية مؤلفة من مثانية أعض ع ععاء من املؤس ع عس ع ععات األكادميية والبملثية ،باتض ع ععافة
ّ
إىل رئيس.
وقد اعرتف اجلهاز الرئاسي القرار  2015/8بش ن تقد التوجيهات جمامت السياسات إىل الصندوق العاملي
-3
لتنوع ا اص ععيل ،مهس ععا ة مبادرة  DivSeekالنظام العاملي لإلعالم التابع للمعاهدة الدولية ،كما أنه ش ععجع على التآزر،
وشدد على والية اجلهاز الرئاسي وعلى قدرته على وضع املعايري.2
وخالمت الفرتة  ،2015-2014شع ع ععاركن األمانة والصع ع ععندوق العاملي لتنوع ا اصع ع ععيل أنشع ع ععطة مبادرة
-4
بشععكل مؤقن من خالمت وحدة التيسععري املشععرتكة اليت مت ت سععيسععها لكي تعىن بالعمليات اليومية ،باتضععافة إىل مدخالت
يتم التماسها من اجملموعة االستشارية للبملوث الزراعية الدولية واجمللس العاملي للنباتات.
ّ
DivSeek

 -5وإ ّن اجلهاز الرئاس ع ع ععي من خالمت القرار " ،2015/3يحيط [أحاط] علما كذلك ب ن األمانة تش ع ع ععار [ش ع ع ععاركن]
وحدة التيس ععري املش ععرتكة ض ععمن مبادرة  DivSeekهبدف الس ععمال بالتآزر مع النظام العاملي لإلعالم ،مع احرتام أحكام
املعاهدة بشكل كامل ويطلب [طلب] من األمني مواصلة ذلك."3
 -6كما أن اجلهاز الرئاسع ع ع ععي "يطلب [طلب] كذلك من األمني دعوة أصع ع ع ععملال املصع ع ع ععلملة مبادرة
إىل رفع تقرير عن تداعيات التكنولوجيات اليت تقوم عليها مبادرة  DivSeekبالنس ععبة إىل أهداف املعاهدة الدولية ،وإعداد
تقرير جتميعي عن ذلك لكي ينظر فيه اجلهاز الرئاسي دورته السابعة".
DivSeek

وتقدم هذه الوثيقة حتديثا عن الوض ع ععع الراهن للعالقة مع مبادرة  DivSeekوتتض ع ععمن تقرير أص ع ععملال املص ع ععلملة
-7
مبادرة  ،DivSeekكما تدعو اجلهاز الرئاسي إىل تقد املشورة وفق الضرورة.

 1أدرجن املبادرة على موقعها اتلكرتوين اسم  68من شركائها
من األجهزة واملؤسسات الوطنية والدولية.
 2انظر الوثيقة http://www.fao.org/3/a-bl147a.pdf
 3انظر الوثيقة http://www.fao.org/3/a-bl140a.pdf

يونيو/حزيران  2017وهم بشكل أساسي من مؤسسات البملوث واجلامعات وغريها

3

IT/GB-7/17/15

ثانيًا -العالقة مع مبادرة

DIVSEEK

نظرت اللجنة التوجيهية خالمت املناقشع ععات اليت أجرين ديسع ععم  /كانون األومت  2015من أجل تصع ععميم إطار
-8
مؤس ع ع عس ع ععي جديد ملبادرة  DivSeekإمكانية إدخامت تعديالت على وحدة التيس ع ععري املش ع ععرتكة .و مارس /آذار ،2016
أطلع رئيس مبادرة  DivSeekأمني املعاهدة الدولية على اقرتال اللجنة التوجيهية نقل مهام تغيري وظيفة وحدة التيس ع ع ع ع ع ععري
املشرتكة إىل رئيس فريق تنفيذي مؤقن.
حل وحدة التيس ع ع ع ع ععري املش ع ع ع ع ععرتكة ملبادرة  .DivSeekواعرتف املكتب
-9
وأخذ مكتب الدورة الس ع ع ع ع ععابعة علما باقرتال ّ
بالفوائد املتبادلة ا تملة للمعاهدة الدولية وملبادرة  ،DivSeekخاصة سياق تنفيذ النظام العاملي لإلعالم .ورأى املكتب
حل وحدة التيس ع ع ع ععري املش ع ع ع ععرتكة ،ينبغي أن توقف املعاهدة الدولية مش ع ع ع ععاركتها املبادرة كش ع ع ع عريك بص ع ع ع ععورة
أنه حامت متّ ّ
كاملة ولكن ميكنها املشععاركة وضععع شععرو للش عراكة ،مها ذلك صععياغة مذكرة تفاهم لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاسععي
سريحب باعرتاف مبادرة  DivSeekبعمل املعاهدة الدولية.
دورته السابعة .وأشار املكتب إىل أنه ّ
 -10وبعد التش ع ع ع ع ع ععاور مع املكتب ومع مكاتب أخرى تابعة ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) ،بعا األمني برس ع ع ع ع ع ععالة
إىل رئيس مبادرة  DivSeekيشري فيها إىل جماالت التعاون ا تملة إذا ما متّ حل وحدة التيسري املشرتكة.
 -11وخالمت االجتماع السنوي الذي ُعقد يوليو /نيوز  2016ساسكاتون كندا ،ع ّدلن مجعية الشركاء ميثاق
حل وحدة التيس ع ع ع ع ععري املش ع ع ع ع ععرتكة وإنش ع ع ع ع ععاء وحدة تنس ع ع ع ع ععيق .وأبلغ بعد ذلك األمني الرئيس بقرار
مبادرة  ،DivSeekوقررت ّ
نيىن االحتفاظ بصفة مراقب ريثما تنتهي عملية صياغة شرو جديدة
االنسملال من املبادرة كشريك بصورة كاملة ولكنه ّ
حت ّدد العالقة مع املبادرة.

 -12و س ع ع ععبتم  /أيلومت  ،2016دعا رئيس مبادرة  DivSeekاملعاهدة الدولية "إىل اس ع ع ععتكش ع ع ععاف أس ع ع ععاليب التفاعل
رحب أيض ععا بعملية ص ععياغة مذ ّكرة أو ش ععرو أخرى من أجل
املس ععتقبلي" وإىل التآزر من أجل حتقيق األهداف املش ععرتكة .و ّ
حتديد العالقة.

-13
التفاهم.

وبعد مزيد من التوجيهات اليت قدمها املكتب ،باشر األمني إجراء مناقشات لتملديد نطاق وشرو إعداد مذكرة

 -14وُدعين أيض ع ع ع عا اللجنة العلمية االسع ع ع ععتشع ع ع ععارية التابعة للنظام العاملي لإلعالم إىل النظر تقرير مبادرة
اجتماعها الثاين الذي ُع قد يومي  13و 14يونيو /حزيران  .2017وأيّدت اللجنة ص ع ع ع ع ع ععياغة مذكرة تفاهم وأشع ع ع ع ع ع ععارت
إىل أنه قد يكون من املرغول أيض ع ع ع ع ع ععا ص ع ع ع ع ع ععياغة مذكرات مش ع ع ع ع ع ععاهبة مع منظمات أخرى تدير األنظمة القائمة اليت حتتوي
على معلومات عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
DivSeek
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 -15وكان النقاش ال يزامت مسع ع ععتمرا وقن إعداد هذه الوثيقة حومت نطاق مذكرة التفاهم وشع ع ععروطها ،حني تعمد
املبادرة إىل استكشاف اخليارات املتاحة هلا بش ن ترتيبات االستضافة أو وجود كيان قانوين مينملها شخصية قانونية ني ّكنها
من العمل.

ثالثًا -تقرير مبادرة

DIVSEEK

ديس ع ع ع ع ع ععم  /كانون األومت  ،2016دعا أمني املعاهدة الدولية اللجنة التوجيهية ملبادرة  DivSeekإىل رفع تقرير
-16
إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي على حنو ما ورد القرار .2015/3
 -17و مارس /آذار  ،2017تل ّقى األمني التقرير ورفعه إىل جهات االتص ع ع ع ع ع ععامت الوطنية التابعة للمعاهدة ومن خالمت
إشعار نشره على املوقع اتلكرتوين اخلاص باملعاهدة .4ويرد التقرير املرفق هبذه الوثيقة.
 -18وقععد أبلغ رئيس مبععادرة  DivSeekاألمني ،من خالمت رفع التقرير ،ب ع ن هععذا األخري يعتمععد على املنععاقش ع ع ع ع ع ع ععات
اليت دارت االجتمععاع املعنون "املوارد الوراثيععة النبععاتيععة وأهععداف التنميععة املسع ع ع ع ع ع عتععدامععة االحتيععاجععات واحلقوق والفرص"
الذي عقد من  28نوفم  /تشع ع ع عرين الثاين إىل  2ديس ع ع ععم  /كانون األومت  2016مركز مؤنيرات Rockefeller Bellagio
عند حبرية كومو ،إيطاليا .وهو يعتمد أيضع ععا على املدخالت اليت متّ التماسع ععها من شع ععركاء مبادرة  DivSeekوأصع ععملال
املصلملة غداة انعقاد املائدة املستديرة سان دييغو ،الواليات املتملدة األمريكية يوم  13يناير /كانون األومت .2017
 -19وأشار تقرير أصملال املصلملة مبادرة  DivSeekإىل أنه من ا تمل أن جتلب التكنولوجيات اليت تقوم عليها
مبادرة  DivSeekمنافع كبرية ألهداف املعاهدة الدولية كافة ،من قبيل صع ععون املوارد الوراثية النباتية واسع ععتخدامها على حنو
مسععتدام من أجل األغذية والزراعة ،واالقتسععام العادمت واملتكافل للمنافع الناشععئة عن اسععتخدامها على سععبيل املثامت .وأشععار
أيضع ع ععا إىل أنه لتملقيق هذه اتمكانية ال بد من دما هذه التكنولوجيات مع املكونات العديدة األخرى للزراعة املسع ع ععتدامة
وتوجيه الفوائد غري النقدية بصورة مالئمة.
 -20وأفاد التقرير أيضععا ب ن املعرفة املكتسععبة من دراسععة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قابلة للتملويل ما بني
عينات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وميكن تطبيق هذه املعرفة املكتس ععبة عن طريق دراس ععة عينة من املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة واليت قد مت احلصع ع ع ع ع ععومت عليها من النظام املتعدد األطراف السع ع ع ع ع ععتنبا منتجات ال تتضع ع ع ع ع ععمن مواد
مت احلص ع ع ع ع ع ععومت عليهععا من النظععام املتعععدد األطراف .ولن تتطلععب هععذه املنتجععات احرتام االلتزامععات املععدرجععة املععادة 7-6
من االتفاق املوحد لنقل املواد .وتشععري مبادرة  DivSeekإىل أن هذا ينطبق على مجيع أشععكامت املعرفة املكتسععبة من دراسععة
املوارد الوراثيع ععة النبع ععاتيع ععة لألغع ععذيع ععة والزراعع ععة ،وليس فقط على املعرفع ععة املكتسع ع ع ع ع ع عبع ععة من التكنولوجيع ععات اليت تقوم عليهع ععا
مبادرة .DivSeek

4

إشعار " ،"NCP GB7-019 DivSeek Reportاملتال على الرابط

http://www.fao.org/3/a-br590a.pdf
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رابعا -التوجيهات المطلوبة
ً
-21

إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل



النظر



واإلحاطة علماً بتقرير مبادرة DivSeek؛



وتقديم أية توجيهات إضافية يعت ها مالئمة بش ن مستقبل العالقة مع مبادرة .DivSeek

املعلومات الواردة

هذه الوثيقة بش ن العالقة مع مبادرة DivSeek؛
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مرفق

تداعيات األهداف على المعاهدة الدولية بالنسبة إلى التكنولوجيا التي تقوم عليها مبادرة

DivSeek

تقرير من أص ع ععملال املص ع ععلملة مبادرة  DivSeekإىل أمني املعاهدة الدولية بشع ع ع ن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
5
(املعاهدة الدولية)

ألف -الملخص والستنتاجات
من ا تمل أن جتلب التكنولوجيات اليت تقوم عليها مبادرة  DivSeek6منافع كبرية ألهداف املعاهدة الدولية.
-1
حتومت مقدرتنا من أجل حتس ع ع ع ععني ص ع ع ع ععيانة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ( ،)PGRFAوحتس ع ع ع ععني
وباس ع ع ع ععتطاعتها أن ّ
اس ع ععتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على حنو مس ع ععتدام .وميكنها ادخامت حتس ع ععينات مهمة عملية االقتس ع ععام
العادمت واملتكافل للمنافع (الناش ع ع ع ععئة عن اس ع ع ع ععتخدام املوارد الوراثية النباتية) .وباتض ع ع ع ععافة إىل ذلك ،ميكن أن تس ع ع ع ععهم نظم
املعلومات اليت وضعها شركاء  DivSeekالنظام العاملي لإلعالم ،وهو أحد العناصر الرئيسية الداعمة للمعاهدة الدولية،
من خالمت املشاركة استخدام معرفات الكائنات الرقمية للموارد الوراثية النباتية.

باء-

المعلومات األساسية عن مبادرة

DivSeek

 DivSeekعبععارة عن جهععد يتمملور على جمتمع البملوث ويهععدف إىل تطبيق البيععانععات واملعلومععات الرقميععة بغيععة
-2
إطالق إمكانات تنوع ا اص ع ععيل مجيع أحناء العاأ ،من أجل األغذية واألمن الغذائي ،والعمل مع أص ع ععملال املص ع ععلملة
اآلخرين للمسا ة بشكل إجيايب الرفاه االجتماعي واالقتصادي لألفراد واجلاليات واجملتمعات .وتتمثل مهمة DivSeek
س ع ع ع ع ععد احلاجيات املعلوماتية بالنس ع ع ع ع ععبة لقيمي بنو اجلينات ومربيي النباتات واملزارعني والباحثني البيولوجيني لتس ع ع ع ع ععهيل
اسععتخدام املوارد الوراثية النباتية من أجل تس عريع وترية حتسععني ا اصععيل ،ومن املسععا ة اجلهود العاملية الرامية إىل تعزيز
قدرة املزارعني على توفري األغذية واملنتجات الزراعية لصاحل عدد متزايد من السكان.

 5مت تقد هذا التقرير استجا بة لدعوة صادرة عن أمني املعاهدة "لتقد تقرير عن تداعيات األهداف على املعاهدة الدولية بالنسبة إىل التكنولوجيات
اليت تقوم عليها مبادرة ديفسيك" ،امتثاال للقرار  2015/3الفقرة  6من اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية .ويعتمد املشروع األومت للتقرير كثريا على
املناق شات اليت دارت االجتماع املعنون "املوارد الوراثية النباتية وأهداف التنمية املستدامة االحتياجات واحلقوق والفرص" ،بتمويل من مؤسسة روكفلر
من  28تشرين الثاين  /نوفم إىل  2كانون األومت  /ديسم  ،2016الذي مجع عددا صغريا من املشاركني ذوي وجهات نظر وخ ات خمتلفة جدا ،مها
ذلك أصملال املصلملة الذين ليس هلم عالقة مباشرة مع ديفسيك .ومت التماس املزيد من املدخالت من شركاء ديفسيك واملشاركني اآلخرين خالمت
وبعد انعقاد املائدة املستديرة بش ن ديفسيك سان دييغو كاليفورنيا يوم  13كانون الثاين /يناير  .2017وقدم العديد من الشركاء املالحظات عن عدة
تكرارات واردة التقرير ،مما أدى إىل تنقيملات واسعة النطاق .وقد مت وضع التقرير صيغته النهائية من أعضاء جلنة التوجيه ديفسيك بالتشاور
مع مجيع اجلهات اليت تقدم مالحظات ،وهو ال يعكس حتما آراء مجيع املسا ني املناقشة أو الصياغة.
 6التكنولوجيات املشار إليها هنا هي تلك اليت يستخدمها شركاء ديفسيك وجمتمع البملوث األوسع نطاقا لتنظيم ونشر البيانات واملعلومات الرقمية
عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بطريقة سهلة االستعمامت.
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وهتدف مبادرة  DivSeekإىل التعاون إنشع ععاء مجاعة ممارسع ععة عاملية تقوم بتملديد املعايري املتعلقة باقتناء وحف
-3
واس ععرتجاع وحتليل البيانات الرقمية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية .وميكن أن تش ععمل هذه البيانات بيانات رقمية من خمتلف
التخص ع ع عصع ع ععات .و هذه املرحلة ،ميكن أن تشع ع ععمل أنواع البيانات واملعلومات املتوقعة تسع ع ععلسع ع ععل احلمل النووي وامليثلة،
والتوصع ععيف املظهري وتعريف النوع ،والتكيف الزراعي  /البيئي والقيمة للزراعة واالسع ععتخدام (تسع ععتخدم املعلومات املظهرية
هنا ب وسع ع ععع معانيها ،مها ذلك املعلومات البيوكيميائية والفسع ع ععيولوجية والتشع ع ععرعية وكذلك املعلومات املورفولوجية ،وتعبري
اجلني ،وحتليعل ترانس ع ع ع ع ع ععكريبتوم ،واأليل ،وال وتيوميعات ،واملعلومعات املظهريعة) .وقعد يتطور نطعاق تطبيق البيعانعات الرقميعة
حني اكتسال  DivSeekزمخا .هذا ،وسوف تساعد  DivSeekاجملتمع على دما بيانات خمتلف املشاريع والتخصصات
واسنادها ترافقيا ،وجعل املعلومات متوافرة على نطاق واسع ،وتيسري الوصومت إىل البيانات.
ال تس ععلس ععل  DivSeekاجلينوم باعتبارها مجاعة ممارس ععة ،وهي تقوم بإدارة جمموعات املواد الوراثية ،وإعداد قواعد
-4
البيانات أو حف أية بيانات .والواقع أنه يتم االضععطالع هبذه األنشععطة من قبل شععركاء  DivSeekالذين عصععلون بشععكل
ويكون الشع ع ع ععركاء ،حتن إش ع ع ع عراف  DivSeekجمموعات عمل للربط بني جماالت واسع ع ع عععة
مسع ع ع ععتقل على نيويل املشع ع ع ععروعّ .
من اخل ات واملهارات عن طريق املشع ععاريع اليت يشع ععاركون فيها .وتعت جمموعات العمل اآللية الرئيسع ععية اليت بفضع ععلها يعمل
شع ععركاء  DivSeekبنشع ععا على النهومل املهمة وحتقيق أهداف  .DivSeekوتسع عععى جمموعات العمل إىل زيادة كفاءة
وآثار املشاريع اليت يضطلع هبا شركاء  ،DivSeekواحلد من اتسراف اجلهود ،وتعزيز إمكانات تكامل البيانات وقابلية
التشغيل البيين ،وضمان الربط املناسب بني البيانات الرقمية وبيانات املادة الوراثية (.)germplasm

جيم -أهداف المعاهدة الدولية
-5

تسعى املعاهدة الدولية إىل حتقيق ثالثة أهداف على النملو ا دد

املادة  ،1.1وهي

( )1صيانة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (،)PGRFA
( )2استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على حنو مستدام،
( )3اقتس ع ععام املنافع الناش ع ععئة عن اس ع ععتخدام هذه املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،على حنو عادمت ومتكافل ،مها
يتسق مع االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي ،من أجل الزراعة املستدامة واألمن الغذائي.
وينظر هععذا التقرير تععداعيععات هععذه األهععداف بععالنسع ع ع ع ع ع عبععة اىل التكنولوجيععا اليت تقوم عليهععا مبععادرة ،DivSeek
-6
املبني املواد ذات الصلة من املعاهدة الدولية ،وهي
على النملو ّ
( )1حتدد املادة  5التزامات األطراف املتعاقدة بالرتويا ،وفقا للتشعريعات القطرية ،التباع منها متكامل السععتكشععاف
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،وص ع ععيانتها واس ع ععتخدامها على حنو مس ع ععتدام .وتش ع ععري املادة  1-5إىل س ع ععتة
أنش ع ع ع ع ع ععطة حمددة هذا اجملامت ،وتدعو املادة  2-5إىل اختاذ خطوات للتقليل من األخطار ا دقة باملوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة إىل احلد األدىن أو القضاء عليها إن أمكن.
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( )2حتدد املادة  6التزامات األطراف املتعاقدة بوضع ععع وإدامة الرتتيبات املالئمة مها يشع ععجع على االسع ععتخدام املسع ععتدام
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،مها ذلك سبعة تدابري مقرتحة ترد املادة .2-6
( )3حتععدد املععادة  13أحكععام اقتسع ع ع ع ع ع ععام املنععافع النظععام متعععدد األطراف للمعععاهععدة الععدوليععة ،من خالمت مخس طرائق
موض ع ع ععملة املادتني  1-13و .2- 13وتنص املادة  3-13على أن املنافع "ينبغي أن تتدفق أس ع ع ععاس ع ع ععا ،بص ع ع ععورة
مباش عرة وغري مباشععرة ،صععول املزارعني مجيع البلدان ،وال سععيما البلدان النامية والبلدان اليت نير اقتصععادياهتا
مهرحلة حتومت ،الذين يقومون بصيانة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وباستخدامها على حنو مستدام".

دال -التداعيات بالنسبة إلى صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
تتمثل احدى التملديات الرئيسع ع ععية بالنسع ع ععبة لصع ع ععيانة تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حتديد حجم
-7
هذا التنوع .وحس ععب تعريف التنوع وقياس ععه تقليديا ،فهو يت لف من ثالثة أبعاد ( )1عدد الكيانات (األنواع واألص ععناف،
وما إىل ذلك) ( )2اتس ع ع ع ع ععاق نيثيلها و ( )3التمييز بني الكيانات .وعادة ما ختض ع ع ع ع ععع األص ع ع ع ع ععناف احلديثة ،وخاص ع ع ع ع ععة تلك
اليت حتميها حقوق مربيي النباتات ،الختبارات " "DUSبغية إثبات أهنا متميزة عن مجيع األص ع ع ع ع ع ععناف األخرى ،وموحدة
وراثيا فيما بني العينات وداخلها ،وثابتة وراثيا من جيل إىل جيل ،ونين تسع ع ع ع ع ععميتها بشع ع ع ع ع ععكل فريد .ومن فإن صع ع ع ع ع ععنف
مس ع ع ع ع ععتنبن ( )cultivarحديا يتطابق مع كيان وراثي واحد (ض ع ع ع ع ععمن احلدود اليت عددها نظام تربية وانتش ع ع ع ع ععار األنواع)،
مكونات التنوع.
وبالتايل فإن اسم الصنف املستنبن هو األساس لتقييم مجيع ّ
وعلى جععانععب آخر ،فععإن األصع ع ع ع ع ع عنععاف التقليععديععة هي بطبيعتهععا متغرية وراثيععا فيمععا بني العينععات وداخلهععا ومتغرية
-8
من سععنة إىل أخرى .وهذا عنصععر أسععاسععي بالنسععبة لقابليتها للتكيف .وباتضععافة اىل ذلك ،ال يوجد عموما نظام تنظيمي
يقوم بإدارة أمساء األص ع ع ع ع ع ععناف التقليدية .وبالتايل ،ميكن إس ع ع ع ع ع ععناد اىل نفس الكيان اجليين أمساء خمتلفة (مرادفات) من قبل
جمتمعات خمتلفة ،وميكن إسناد إىل كيانات وراثية خمتلفة نفس االسم (ألفاظ متجانسة) ،مما جيعل من الصعب قياس تنوع
األص ع ععناف التقليدية ،اس ع ععتنادا إىل هذه األمساء ا لية .وقد بُذلن حماوالت عديدة لتص ع ععميم مؤش ع ع عرات مفيدة ،ولكن كان
من الصع ع ع ع ع ع ععععب حا اآلن ،حتععديععد حجم التنوع بع يععة طريقععة موثوقععة دون مزيععد من املعرفععة عن الرتكيععب اجليين هلععذه املواد.
وإذا أ نتمكن من حتديد التنوع املوجود املوقع األصع ع ع ع ععلي ( )in situوالتنوع الذي تتم صع ع ع ع ععيانته خارل املوقع األصع ع ع ع ععلي
( ،)ex situفال ميكننا حتديد الفجوات أو املخاطر املتعلقة بالص ععيانة أو وض ععع األولويات مهوض ععوعية .و DivSeekحريص ععة
على معاجلة هذه الفجوة املعلومات.
وبفضل التكنولوجيات اليت يستخدمها شركاء  DivSeekوجمتمع البملوث األوسع نطاقا ،أصبح وألومت مرة ممكنا
-9
حتديد حجم التنوع الوراثي بش ع ع ععكل موض ع ع ععوعي وكامل من حيا تنوع تس ع ع ععلس ع ع ععل احلمل النووي .وميكننا حتديد اجلينات
مع مجيع املتغريات والتنظيم اخلاص هبا جتمع جينات ا اصع ع ععيل .وسع ع ععيؤدي ذلك إىل حتويل مقدرتنا على صع ع ععيانة املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بطريقة منطقية وكفؤة وفعالة ،سع ع ع ع ع عواء املوقع األص ع ع ع ع ععلي أو خارجه .وس ع ع ع ع ععتتمكن البلدان
األعضاء واجملتمعات ا لية واألصلية من استخدام هذه التملليالت واملعلومات من أجل حتديد بشكل دقيق وشامل حجم
التنوع املوجود املوقع ،وحتديد التنوع األكثر تعرض ع ع ع ععا للخطر ،وحتديد التنوع الذي يتس ع ع ع ععم به البلد أو اجملتمع أو املزارع.
ُ
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وس ع ععتم ّكن هذه املعلومات أص ع ععملال املص ع ععلملة من املش ع ععاركة وض ع ععع أولويات الص ع ععيانة .كما أن رص ع ععد العش ع ععائر النباتية
لتغري درجة احلرارة واملياه واألمسدة،
املوقع االص ع ععلي ،وعلى مس ع ععتوى اجلينات ،يس ع ععمح دراس ع ععة كيفية اس ع ععتجابة العش ع ععائر ّ
واملغذيات ،واتدارة .وهذا سوف ييسر أكثر الصيانة الدينامية للتنوع الوراثي استجابة لتغري املناخ .وستصبح بنو اجلينات
املسجل صيانة التنوع خارل املوقع األصلي ،وحتديد بشكل موضوعي الفجوات والتكرار
أكثر قدرة على قياس النجال ّ
غري الضععروري ،ووضععع اس عرتاتيجيات فعالة من حيا التكلفة للصععيانة .ومن خالمت تيسععري اسععتخدام هذه املعلومات ،ت مل
 DivSeekمحل قفزة نوعية إىل األمام بالنسععبة لقدرة املعاهدة الدولية على حتقيق هدفها الرامي إىل صععيانة املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة.

هاء -التداعيات بالنسبة إلى استخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على نحو مستدام
 -10يتمثل أحد عناصععر االسععتخدام املسععتدام اسععتنبا أصععناف حمسععنة (مها ذلك األصععناف املسععتزرعة من قبل
املزارعني) ملواجهة اجلوع وس ععوء التغذية ،وتكييف الزراعة مع تغري املناخ .ويش ععمل ذلك توس ععيع القاعدة اجلينية املس ععتخدمة
املبني
الرتبية ،واملزل بني إمكانات غلة األص ع ع ع ععناف الغريبة واألص ع ع ع ععناف ا لية اليت تتكيف مع بيئات معينة ،على النملو ّ
املادة  6من املعاهدة الدولية .وس ععتمكننا التكنولوجيات اليت تقوم عليها  DivSeekمن اس ععتنبا أص ععناف حمس ععنة ب كثر
سرعة وفعالية.
 -11ومع ذلك ،لن يؤد اس ع ععتنبا أص ع ععناف حمس ع ععنة إىل اس ع ععتخدام مس ع ععتدام إال إذا مت الوزع على حنو مالئم النظم
الزراعية اليت تكون مسع ع ععتدامة اقتصع ع ععاديا واجتماعيا وبيئيا .وال يقتصع ع ععر اهلدف على إنتال أغذية أكثر وأفضع ع ععل فملسع ع ععب،
حتسن اتنتاجية الزراعية املطورة سبل معيشة أفقر املزارعني وأن تصل كميات كافية من األغذية املغذية
بل أيضا ضمان أن ّ
إىل الفقراء واجلوعى واملععانني من س ع ع ع ع ع ععوء التغعذيعة وا تعاجني ،من خالمت نظم تتس ع ع ع ع ع ععم بعاملرونعة وهي قعابلعة للتكيف ،وتل
احتياجات السوق وتستجيب للتملديات والفرص الناشئة.
 -12وبالتايل فإن التكنولوجيات اليت تقوم عليها  DivSeekهلا القدرة على تعزيز بش ع ع ععكل كبري االس ع ع ععتخدام املس ع ع ععتدام
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،ولكن فقط إن كانن متكاملة مع العديد من العناصر األخرى للزراعة املستدامة.

واو -التداعيات بالنسبة إلى القتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة
 -1إن تيسري الوصومت إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يعت

حد ذاته منفعة كبرية (املادة .)1-13

 -13وكما ذكر أعاله ،فإن التكنولوجيا اليت تقوم عليها  DivSeekسع ععتم ّكن شع ععركاء  DivSeekمن املسع ععا ة زيادة
معدمت حتسني ا اصيل ،من خالمت املساعدة على حتديد األمنا اجلينية اليت تدعم صفات ا اصيل املرغوبة .وسوف ُتعّزز
املنافع اليت تعود على املزارعني البلدان النامية ،ش ع ع عريطة أن يتكامل هذا العمل مع برناما العمل األوسع ع ععع نطاقا بش ع ع ع ن
االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية.
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 -2ويلزم اتاحة املعلومات عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة النظام متعدد األطراف من خالمت النظام العاملي
لإلعالم ( )GLISالتابع للمعاهدة الدولية ،على النملو املنصوص عليه املادة ( 2-13أ).
 -14وتقوم مبادرة  DivSeekعلى تبادمت املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مما يعزز مباش ع ع ع ع ع ععرة
اقتسام املنافع من خالمت هذه اآللية .وباتضافة إىل ذلك ،اتفق شركاء  ،DivSeekمن حيا املبدأ ،اجتماع DivSeek
الععذي انعقععد حزيران  /يونيو  ،2015على تعزيز نظععام معرفععات الكععائنععات الرقميععة الععذي جيري تطويره إطععار برنععاما
العمل على مدى  6سععنوات بش ع ن النظام العاملي لإلعالم الذي اعتمده اجلهاز الرئاسععي دورته السععادسععة ( GB6القرار
 .)2015/3وميكن تعزيز مسععا ة  DivSeekاتجيابية آلية تقاسععم املنافع هذه عن طريق إضععفاء الطابع الرمسي على دور
 DivSeekعلى شكل اتفاق تعاوين النظام العاملي اتعالمي التابع للمعاهدة الدولية.

 -3احلصومت على التكنولوجيا ونقلها .تتعهد األطراف املتعاقدة ب ن توفر و /أو تيسر فرص احلصومت على التكنولوجيات
الرامية إىل صيانة وتوصيف واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت يشملها النظام متعدد األطراف،
على النملو املنصوص عليه املادة ( 2-13ل).
 -15وتتيح التكنولوجيات اليت تقوم عليها  DivSeekفرصع عا جديدة للملص ععومت على التكنولوجيا ونقلها .ويقوم ش ععركاء
 DivSeekهبذه األنش ع ع ع ع ع ععطة مها يتناس ع ع ع ع ع ععب مع مهامهم ووالياهتم ،ووفقا حلالة نيويلهم وعالقتهم باملعاهدة الدولية .وميكن
أن تكون هنا فرصة لتعزيز نقل التكنولوجيا على مستوى جمتمع  DivSeekبكامله.

 -4بناء القدرات ،على النملو املنصوص عليه املادة  2-13ل.
 -16وعلى حنو مماثل ،فإن التكنولوجيات اليت تقوم عليها  DivSeekتوفر فرص ععا جديدة لبناء القدرات .ويقوم ش ععركاء
 DivSeekهبذه األنش ع ع ع ع ع ععطة مها يتناس ع ع ع ع ع ععب مع مهامهم ووالياهتم ووفقا حلالة نيويلهم وعالقتهم باملعاهدة الدولية .وميكن
أن تكون هنا فرصة لتعزيز بناء القدرات على مستوى جمتمع  DivSeekبكامله.

 -5اقتسام املنافع النقدية ومنافع التسويق التجاري األخرى
 -17مهوجب املادة ( 2-13د) ( ) 1توافق األطراف املتعاقدة على اختاذ تدابري القتسع ع ع ع ع ع ععام املنافع التجارية من خالمت
بعل األنشععطة ا ددة هذه املادة .وبقدر ما تعزز التكنولوجيات اليت تقوم عليها  ،DivSeekحسععب االقتضععاء ،فرص
توليد منافع جتارية ،بقدر ما قد توسع الفرص املتاحة لألطراف املتعاقدة والرامية إىل تعزيز اقتسام املنافع التجارية.
 -18ومهوجب البند ( 2-13د) ( ،)2س ع ع ععوف يس ع ع ععدد املتلقي الذي يس ع ع ع ّعوق جتاريا منتجا يكون عبارة عن موارد وراثية
نباتية لألغذية والزراعة ويتض ع ععمن موادا مت احلص ع ععومت عليها من النظام متعدد األطراف ،إىل ص ع ععندوق تقاس ع ععم املنافع حص ع ععة
تعادمت املنافع الناشععئة عن تسععويق هذا املنتا ،وذلك ممكنا إال حالة توافر هذا املنتا دون قيود بالنسععبة لآخرين تجراء

IT/GB-7/17/15

11

عليه املزيد من البملوث والرتبية ،و هذه احلالة يتم تش ع ععجيع املتلقي الذي يقوم بالتس ع ععويق ،على س ع ععداد هذه املدفوعات.
وبقدر ما س ععتعزز التكنولوجيات اليت تقوم عليها  DivSeekالفرص املتاحة لتوليد هذه املنتجات ،بقدر ما قد تنش ع ع أيض ععا
فرص إضافية لتوليد منافع نقدية عققها صندوق تقاسم املنافع.
 -19وتش ع ع ع ع ع ععري  DivSeekأن املعرفعة املكتسع ع ع ع ع ع عبعة من دراسع ع ع ع ع ع ععة املوارد الوراثيعة النبعاتيعة لألغعذيعة والزراععة قعابلعة للتملويعل
فيمعا بني عينعات املوارد الوراثيعة النبعاتيعة لألغعذيعة والزراععة .وميكن تطبيق هعذه املعرفعة املكتسع ع ع ع ع ع عبعة عن طريق دراسع ع ع ع ع ع ععة عينعة
من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قد مت احلصععومت عليها من النظام متعدد األطراف السععتنبا منتجات ال تتضععمن
مواد مت احلص ع ع ع ع ع ععومت عليها من النظام متعدد األطراف .ولن تتطلب هذه املنتجات احرتام االلتزامات املدرجة املادة 7-6
من االتفاق املوحد لنقل املواد .وتش ع ع ععري  DivSeekأن هذا ينطبق على مجيع أش ع ع ععكامت املعرفة املكتس ع ع ععبة من دراس ع ع ععة املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،وليس فقط على املعرفة املكتسبة من التكنولوجيات اليت تقوم عليها .DivSeek

