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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 باحلصول على املوارد الوراثية  جمموعة العمل الفنية املخصصة املعنية

 وتقاسم منافعهالألغذية والزراعة 

 الدورة األوىل

  2112أيلول /سبتمرب 13-11، النرويج، (سفالربد)لوجنريباين 

  منافعها على للحصول تتطلب والزراعة لألغذية الوراثية للموارد املميزة السمات

 

 جدول احملتويات 

 الفقرات  

 3 - 0  مقدمة -أواًل

  9 - 4 أساسية معلومات -ثانيًا

 00-01         منافعها على للحصول تتطلب والزراعة لألغذية الوراثية للموارد املميزة السمات -ثالثًا

  ميزةتم حلواًل املنافع هذه وتقاسم 

 01 -02 الغذائي واألمن األغذية يف والزراعة لألغذية الوراثية املوارد دور: ألف اجملموعة 

 01 -04 البشرية اإلدارة دور: باء اجملموعة 

 22 -01 الدوليني املتبادل واالعتماد التبادل: جيم اجملموعة 

 11 -23 االبتكار عملية طبيعة: دال اجملموعة 

 11 -30 ومستخدموها والزراعة لألغذية الوراثية باملوارد احملتفظون: هاء اجملموعة 

 13 -31 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد تبادل ممارسات:  واو اجملموعة 

 10 -39 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد باستخدام ُتّولد اليت املنافع: يزا اجملموعة 

 42 التوجيه طلب -رابعًا
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 مقدمة- واًلأ

 

 وتقاسم الوراثية ملواردعلى ا احلصول بشأن دولي جديدمعمار قانوني  برز األخرية، السنوات مدى على -0

 بروتوكول لشّكُيو. والزراعة لألغذية الوراثية املوارد وتبادل استخدام على مهمة انعكاسات له كونتما س ها،منافع

 باتفاقية امللحق استخدامها عن الناشئة للمنافع واملنصف العادل والتقاسم الوراثية املوارد على احلصول بشأن ناغويا

ميكن  كيفللنقاش حول  جديدًا زمخًا يضيفهو و ،القانوني اإلطار هذا عناصر حدثأ( الربوتوكول) البيولوجي التنوع

 . منافعها وتقاسم والزراعة لألغذية الوراثية املوارد على احلصول مع لتعاطيا

 

 تعدداملعملها  برنامج ضمن مبكرًا اجملال هذا يف العمل( اهليئة) والزراعة لألغذية الوراثية املواردبدأت هيئة  -2

 الختصاصاته وفقًاو 1.العامل الفريق هذا إنشاء 2100 متوز/يوليو يف عشرة الثالثة العادية ادورته يفت وقرر ،السنوات

السمات املمّيزة ملختلف القطاعات والقطاعات  حتديد" ،أخرى أمور مجلةمن بني  العامل، الفريق على يتعني ،املرجعية

 2."متميزة حلواًل تتطلب اليت الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

 الصلة ذاتوالزراعة  لألغذية الوراثية املوارد مسات حتديدعلى  العامل الفريق مساعدة إىل الوثيقة هذهتهدف   -3

  .هاوتقامسعلى املنافع  لحصولل ميزةتم حلواًل تتطلب ليتا
 

 

 أساسية معلومات  -ثانيًا

 
 الوراثية لمواردل املميزة والسمات الزراعي البيولوجي للتنوع اخلاصة لطبيعةاُأدركت منذ أمد طويل  حنييف  -4

لسمات احتديد غري أن . نادرًاإاّل  تفصيلمن الأكرب  د هذه الطبيعية وتلك السمات بقدر حّدُت مل ،والزراعة لألغذية

تناسب لفة مكّي هاوتقامسعلى املنافع  حصول تدابري لوضع شرط والزراعة لألغذية الوراثية لمواردل احملددة حتياجاتاالو

 .والزراعة األغذية قطاع

 
 فرعية وزراعة أغذية قطاعات يفالوراثية  املوارد وتبادل استخدام وممارسات أمناط لوصف كبريجمهود  ذلُب  -5

( والالفقاريات الدقيقة احلية والكائنات والنباتات والغابات املائية واألحياء اتيواناحلتلك املتعلقة ب ذلك يف مبا) ةخمتلف

املصلحة  أصحاب منكبرية  عةامج نأ دراسةال قاورأوتبني  2119.3 عامهيئة يف لل أعدت مرجعية دراسات سلسلة يف

تلف وخت. تنوعال واسعة ظروفيف ظل و خمتلفة ألغراضخمتلفة  ةعديد طرقب لألغذية والزراعة الوراثية واردامل تبادلت

 وفقًا الفرعية القطاعاتضمن  أيضًابل  املختلفة،والزراعة  ألغذيةا قطاعات بنيال فحسب  تبادلالو ستخداماال أمناط

 نفسه، الوقت يفو. املعنية اجلغرافية واملنطقةاليت تنتمي هلا  التصنيفية واجملموعة الوراثية املادة ونوع االستخدام لنوع

                                                           
 .01 الفقرة ،CGRFA-13/11 تقرير  1
2 CGRFA/WG-ABS-1/12/Inf.2. 
3 Background Study Paper No. 43 – 47. 
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 أساسيًا دورًا يلعب الفرعية القطاعات مجيع أن التبادل الدولي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف ةالدراس وراقتبني أ

 .املستدامة الزراعية والتنمية الغذائي األمن حتقيقيف 

 
 نظامومل يقم أبدًا  ،العامل أحناء مجيع ُتتناقل يف ملوارد الوراثية لألغذية والزراعةالسنني، ال تزال ا آالفمنذ  -0

 أصول منالشائعة  رعااملز حيواناتأكثر سالالت اًل، مثف. حبت حملي أصل منوراثية  مواردعلى  مزدهر غذائي

 آسيافإن  لذلك، ونتيجة. الطبيعي هاتوزيع نطاقاتن ة عديبعيف أماكن  املائية األحياءأنواع  ستزرعُتكما  ،4خمتلطة

 الكرة نصفللسلمون الذي منشأه  العامل يف منتج أكربثاني هي  شيليو األفريقي؛ البلطيإنتاج يف تأتي يف املرتبة األوىل 

 .5اليابانية الوراثية املادة على وأوروبا الشمالية كاريأم يف احملار صناعاتتعتمد و ؛الشمالياألرضية 

 
 الدولي والتعاون ،الوطنية احلدود عرب الوراثية املادة عينات من كبرية كميات تبادل يتم احلاضر، الوقت يف -1

 ةجمموع 011 من أكثر من شبكةظم تتنو. ةضرورحيوي ال أمروالزراعة لألغذية  وراثيةاملوارد ال واستخدام حفظ جمال يف

حتتفظ هذه اجملموعات و .االستنباتية للمجموعات العاملي الحتادا يف الدقيقة كائناتلل الوراثية للمواردعامة استنباتية 

 لمواردل مماثلةحالة  وجود مالحظة كنومت 6.عام كل عينة مليون 1.0 من أكثروزع تو ةسالل مليون 0.4 من أكثرب معًا

 مليون 1.0 من أكثر اوحدهالدولية  الزراعية للبحوث االستشارية جلماعةاتوزع إذ للنباتات، وراثية لألغذية والزراعة ال

 .7السنة يف 0رفق امل مواد من عينة

 

 زراعية تكنولوجيا تطوير يف حامسة خطوة غريبة أنواع وإدخال احلدود عرب الوراثية املادة تبادلكثريًا ما يكون  -8

 ما فةالطبيعي آل عدوال إدخال إىل جديدة بيولوجية مكافحةعوامل  واستخدام تطويريستند  ،املثال سبيل علىف .جديدة

استفاد و آخر،بلد  إىل بيولوجية مكافحةعوامل  بلدًا 009 عن يقل ال ماد زًو اآلن، حتىو. موطنههي  تليس بيئةيف 

 8.آخرين من هوردت بيولوجية مكافحة عوامل من ًابلد 040

 
 التبادل أهميةبصورة أكرب املستقبل  يف تزداد أن املرجح من املناخ، تغري يطرحها اليت اجلديدة التحديات مع -9

 9.موارد الوراثية لألغذية والزراعةلل الدولي

 

  

                                                           
 .Background Study Paper No. 43,  p. 26  ،الدراسة املرجعية 4
 .Background Study Paper No. 45,  p. 18  ،الدراسة املرجعية 5
   .Background Study Paper No. 46,  p. 7 ،الدراسة املرجعية 6
 .IT/GB-4/11/Inf.05 (http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb4i05e.pdf الوثيقة أنظر 7
 .Background Study Papers No. 47,  p. 14 ،الدراسة املرجعية 8
 .Background Study Paper No. 53-57 and 60 ،الدراسات املرجعيةأيضا، أنظر  9
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  منافعهاى املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة تتطلب للحصول عل سماتال  -ثالثًا

 ميزةتم حلواًل هذه املنافع وتقاسم

 
م قًدُي والزراعة، لألغذية املختلفة الفرعية والقطاعات القطاعات يفالتبادل و ستخدامأمناط اال حتليل على بناًء -01

يم تصمب صلة ذات تكون قداليت  موارد الوراثية لألغذية والزراعةلل املميزة السماتمسة من  21 من قائمة الفصل هذا

 معواسعة  مشاورات نتائج أساس على قائمةالهذه  وضعت قدو. وتقامسهاهذه املوارد لحصول على منافع ل مناسبةتدابري 

 املتعددين املصلحة أصحاب بني اخلرباء حوار وأثناء، آنفًا املذكورة إلعداد الدراسات املرجعيةجرت  املصلحة أصحاب

 عام يفللهيئة  العامة األمانةاليت بادرت بها  وتقاسم منافعها ملوارد الوراثية لألغذية والزراعةابشأن احلصول على 

 .10هيئةلل األخرية الدورةتقريرًا بها إىل  تقدمو 2101
 

 وبعض املنطقي األساسيوفر  موجز شرحواحدة و مجلة من ملخص مع كل جمموعات، سبع يفسمات ال عرضُت -00

 لألغذية الفرعية القطاعات مجيع بني توازنلوصف السمات عكس  املستخدمة الصيغةوتهدف . تفصيال األكثر املعلومات

. أنواع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مجيع على تنطبق هاأن عتربُي اليت اجلوانب تلك على الضوء طيسلتو والزراعة

 حتى أومنها  كثريعلى تنطبق  هالكن ،املوارد الوراثية لألغذية والزراعةافة كبالضرورة على كل مسة ال تنطبق وهلذا 

 .امعظمهعلى 

 

 الغذائي ألغذية واألمنا يف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة دور: ألف اجملموعة

 

 دورًا تلعبهي و والغذائي، الزراعي اإلنتاج نظم من يتجزأ ال جزء املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 1-ألف

 .والزراعة األغذية لقطاع املستدامة والتنمية الغذائي األمن حتقيقيف  أساسيًا

 

أهم  من واحدة وهي زراعي إنتاج أي أساساملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  لتشّك واملياه، الرتبةإىل جانب  -02

 الزراعي اإلنتاج ظمن تكييف يف أساسيًا دورًا الوراثي التنوع استخداملعب يو. والعلماء ربنيللمزارعني وامل اخلام املواد

كون يولكي . اإلنسان وأفضليات احتياجات تطورلو اجلديدةالالحيوية و يويةولإلجهادات احل املتغرية البيئية لظروفل

يوضع  أن ، ال بّد منوالزراعية الغذائية املنتجات على العاملي الطلب وتزايد املناخ تغري حتديات مواجهةباملستطاع 

 .الوطنية احلدودخارج  واملنتجني الباحثنيحتت تصرف  كله الزراعي املوجود البيولوجي لتنوعا

 

 التنوع من مرتابطة شبكة ةالدقيق والكائنات والالفقارياتات واحليوانتشكل املوارد الوراثية للنبات  2-ألف

 .الزراعية اإليكولوجية النظم يفوراثي ال
 

 مثل)اة واملرّب املزروعة األنواع بني معقدة تفاعالت على اإلنتاجيةسعتها و الزراعية البيئية النظمتعتمد  -03

 تنوع من بها يرتبط وما، (املستزرعة املائية الكائنات أو املزروعة األشجار أنواعالداجنة أو  احليواناتأو  احملاصيل

                                                           
 .Background Study Paper No. 59 ،الدراسة املرجعية 10
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 الطبيعيني عدائهاأو واألمراض واآلفات وامللقحاتاملائية  الدقيقة والكائنات والرتبة الضارة األعشاب مثل) بيولوجي

 التنوعاملزروع و بني التفاعالتوقد أصبحت . اإلنتاج على خطرًا لشّكي أو ةماه إيكولوجي نظام وظائفيوفر ( وغريها

 ذلك، على وبناًء. نتجاتامل تطويريف كثري من األحيان نقطة بدء وبصورة متزايدة،  ثموضع حب به رتبطامل البيولوجي

 والقطاعات املختلفةللمجموعات تضافر امل االستخدام على ،أيضا نفسه نتاجاإلوبل  والتطوير، البحث برامجتعتمد 

  .احلصول عليهاعلى إمكان و للموارد الوراثية لألغذية والزراعة الفرعية

 

 دور اإلدارة البشرية: اجملموعة باء
 

النظر إىل  وميكن البشري نشاطبال وثيقًا ارتباطًااملوارد الوراثية لألغذية والزراعة معظم وجود  يرتبط 1-باء

 .معدّلة بشريًا البيولوجيمن التنوع  أشكالكمنها  لعديدا

 
 الظروف تعديلعرب املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تطوير بها جرى  اليت التطورية العمليات البشر لشًك -14

يف كثري من  ذلك، على وعالوة. الزراعي اإلنتاج نظم يف ةاصطناعي موائل وتوفري الطبيعية البيئية النظم يف املعيشية

 من كثريا رتغًي ومعقدة طويلةانتقائية تربية وتدجني  عمليات نتيجةتكون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة األحيان، 

. واالستهالك لإلنتاج املتغرية االحتياجات مع هاتفوكّي األصل الربيةوالتجمعات  ألنواعلاملظهري و الوراثي التوصيف

 والتنوع البشرية دارةاإل وممارسات البيئة بني دينامي تفاعلعرب  التطور يفاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  تستمرو

 .ذاته الوراثي

 
الوراثية لألغذية والزراعة من قطاع فرعي إىل آخر  داملوار تطورالبشر على بها أّثر  اليت الطريقةقد ختتلف  -00

ملوارد الوراثية النباتية واحليوانية لألغذية يف ا رئيسيًادورًا  الوراثي والتحسنيويلعب التدجني . وحتى بني األنواع

 مباشرة أقلبشكل  ل البشرشّك وقد. الغاباتيف و املائية األحياء تربية يف املستخدمة األنواع من متزايد عدديف و والزراعة

ة معيش ظروفإذ تعتمد  والالفقاريات الدقيقةاحلية  لكائناتلكافة ا وتقريبًا أخرىوحرجية  مائيةألنواع موارد وراثية 

 .مزروعة أنواع مع توازيالب األحيان منيف كثري  طورهي تتو الزراعية املمارسات علىهذه مجيعًا 

 

 ،املستمر البشري التدخل على من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة كثري وتطور صيانةتعتمد  2-باء

 .البيئة على احلفاظ لضمان هامة وسيلة واإلنتاج والتطوير البحث يف املستدام واستخدامها

 

فت كّيقد تف والغذائي، الزراعي اإلنتاج نظم من يتجزأ ال جزءك تطورتاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة مبا أن   -00

ء لبقا تهديدًاالبشري  ستخداماالهكذا، ليس . هذه الظروف على تعتمدهي و بشريةال دارةاإل شكلتها عيش ظروفمع 

 البيولوجي التنوع لفقدان الرئيسية األسباب حدأو. الستمرارها مسبق شرط األحيان من كثري يفهو ذه املوارد، بل ه

 سبابمن بني األو .اإلنتاج ونظم الزراعية املمارسات تغيري بسببوراثية معينة ينقطع  موارد استخدام أن هو الزراعي

 اإلدارةإن من هنا، ف. غازية أنواع وإدخال املفرط واالستغالل البيئية النظم وفقدان املوائل تدهور خرى،األ امةاهل
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 واإلنتاج والرتبية البحوث يفاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  وتطوير واستخدام الزراعية اإليكولوجية للنظم املستدامة

 .على البيئة ظالحفالفًعالة ل سرتاتيجياتاال يفجوهرية  أساسية عناصر

 

 انالدولي املتبادل االعتمادو التبادل :جيم اجملموعة

 

 ًاواسعتباداًل الزمن  من طويلة فرتات مدى علىاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة جرى تبادل  ،ًاتارخيي 1-جيم

 من وه اليوم والزراعة األغذية يف ستخدمامل الوراثي التنوع من صلة وذ وجزء واملناطق، والبلدان اجملتمعات عرب

 .غريبةول أص

 
 تانتقلفقد  الغذائي، األمنبو البشرية العيش سبلب بطبيعتها ترتبط املوارد الوراثية لألغذية والزراعةأن  امب -01

 ىحدإ تكان ،ذلك على وعالوة. والتجارة االستعمارو اهلجرةألسباب  العامل أحناء مجيع يف الناسمع  تارخييًا

 ومربي واملزارعني احمللية اجملتمعات بني الوراثية املادة تبادلممارسة  والزراعة األغذية قطاع يف الشائعة املمارسات

 ومناطق بلدان إىل األحيان من كثرينقلت أيضًا يف كما . التقليدية لتحسني واإلنتاجاعمليات  من كجزء وذلك ،املاشية

 من ًاكبري ًاجزءفإن  لذلك، ونتيجة. بها املرتبط الوراثي التنوع ذلك يف مبا ،الناجحة والتكنولوجيات اإلنتاج نظم أخرى

 .املنشأ غريبالراهنة  والغذائي الزراعي اإلنتاج نظم يف املستخدم الوراثي التنوع

 
 الغريب تنوعال ونسبة الوراثيةللمادة  التارخيي تبادلال مدىاألنواع بني و الفرعية القطاعات بني تلفخي -08

السنوات  مدى على واسع نطاق علىبودلت أن املوارد الوراثية النباتية واحليوانية لألغذية والزراعة  حني يفو. املستخدم

معظم مناطق العامل يف يف  اليوم تستخدم آخر مكان يفطًورت  أو نشأت اليتوراثية ال املواردوأن املاضية،  01 111الـ 

 طورت مراحليف ال زاال لذين ال املائية األحياء تربيةو الغاباتقطاعي يف  الوضع خمتلطفإن واملاشية،  احملاصيلإنتاج 

خارج  اآلنستنبت أصبح ُيو العامل أحناء مجيع يف واسع نطاق علىاألكثر صلة  التجارية األنواع بعض نقلفقد  .بكرأ

 بيئتها يف فقط تستخدم أو املائية األحياء تربيةتستزرع يف  هالتو بدأت عدة أخرى أنواعوهناك . الطبيعي هتوزيعنطاقات 

تبادل املوارد الوراثية  ، جرىيف كثري من األحيانو. اآلن حتىحمدودًا تبادهلا ال زال و األصلية الغابات يف الطبيعية

كانت  اليت اإلنتاج ونظم املستزرعة األنواع مع جنب إىل جنبًات انتشرإذ  قصد، غري عن والالفقاريات الدقيقة لكائناتل

 .بهاة مرتبط

 

 تزودعلى حد سواء ، فهي باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يتعلق فيما بعض على بعضها البلدانتعتمد  2-جيم

 .تتلقى أخرىووراثية ال املوارد بعض

 

 عادة الدول أن املنشأ غريبة أنواع استخدام على يعتمد والغذائي الزراعي اإلنتاج من هامًا جزءًا أن حقيقةتعين   -09

 املوارد بعضعلى  صولاحلإىل  تاجحيالبلدان  معظمف .والزراعة لألغذية الوراثية باملوارد ذاتيًا مكتفية غري تكون ما

تعتمد بعضها أن هذه البلدان  اعتبار ميكنمن هنا، و الغذائي،أمنه و الزراعي إنتاجه على للحفاظ آخر مكان من الوراثية

إذ قد  تلقية،املة والبلدان زودامل البلدان بني واضح خط رسم جدًايصعب  ذلك، على وعالوة. بصورة متبادلة بعضعلى 
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 سببوهناك . خرىًا ألتلقيوموراثي ال التنوع أنواع بعضل ًامزود األقل، علىعلى صعيد اإلمكان  البلدان، معظمكون ي

 بني العمل وتقسيم التخصصتزايد هو  والزراعة لألغذية الوراثية باملوارد يتعلق فيما البلدان بنيالعتماد املتبادل ل آخر

 .الوطنية احلدود عرب الفاعلة اجلهات

 
غري . والزراعة لألغذية الوراثية لمواردل الفرعية القطاعات مجيع يف دورًا االعتماد املتبادل يلعب عام، بشكل- 21

 الغابات إدارةتعتمد بينما  ،املثال سبيل علىف. ختلفةامل غرافيةاجل ناطقاملو اإلنتاج فروعه يتفاوت ما بني وضوحأن 

يف كثري  يعتمد النمو سريعةال األشجار أنواع إنتاج، فإن حمليًا عليه العثور ميكنوراثي الذي ال التنوع على فقط األصلية

 ملواردا ستخدامايعتمد فمثاًل،  .االعتماد املتبادل أسباب ختتلف قد ،ذلكك. خارجيةناسلية ت مادةى علمن األحيان 

 الكائناتكمية هائلة من  وتوزيع صيختص إىل احلاجة بسبب الدولي التعاون على كبري بشكل الدقيقة لكائناتل الوراثية

 أن من الكالسيكية البيولوجية املكافحة يف املتبادل االعتماد ويف املقابل، ينشأ 11.إلجراء حبوث عليها وإدارتها احلية

 .املنشأ غريبة أنواع إدخالىل إ تستندحبد ذاتها  املنهجية

 

 تزداد أنمن املرجح و القطاع هذا عمل لسري ضروريموارد الوراثية لألغذية والزراعة لل الدولي تبادلال 3-جيم

 .املستقبل يفأهميته 

 

موارد الوراثية لألغذية لل الدولي التبادلفإن  ًا،مرتابط عامليًا نشاطًاأصبح  الغذائيالزراعي و نتاجإلاما أن  بقدر -20

 فإن العامل، أحناء مجيع يف الوراثية لمادةل التارخيية للحركة نتيجةو. النظام هذا يف عنها غنى ال وظيفةبيفي والزراعة 

 أنإذ  املستقبل، يفه الوجهة هذ زدادت أن املرجح منو. آخر مكان يفُطّور  أو نشأوراثي  تنوع من يدستفي البلدان معظم

 إىل وباإلضافة. مكّيفة وراثية ادةمب املناخ تغري عن الناجم اإليكولوجية الزراعية املناطق حتولهناك حاجة إىل مماشاة 

 ًاتقسيم يتطلب مستدامة، بطريقةاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  على للحفاظ العاملية املهمة وحجم تعقدفإن  ذلك،

 احلدود عربوراثية ال ملوادا نقل على ذلك يعتمدو. الوطنية احلدود عربخمتلفة  فاعلة أطرافدوليني بني  ًاوختصص للعمل

 .القيمة سلسلة من خمتلفة مراحل يف

 

 هأن مبعنى والزراعة، لألغذية الفرعية القطاعات مجيع يف ًاحامس ًادور وراثيةال للموارد الدولي التبادللعب ي -22

 بني كبريًا اختالفًاخيتلف  الوراثية املواد تدفق واجتاه الفعلي احلجم فإن ذلك، ومع. وخيمة عواقب لتثبيطه كونتس

 .الزمن مر وعلى ةختلفامل والبلدان واألنواع الفرعية القطاعات
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 االبتكار عملية طبيعة: دال اجملموعة

 

 مساهمات علىتقوم  تدرجيية طبيعة ذات ملوارد الوراثية لألغذية والزراعةا ابتكار عمليةعادة ما تكون  1-دال

 .خمتلفة تاوقوأ أماكن يف ونخمتلف أشخاصيقدمها 

 
 حتسني أن مبعنى ،تدرجيي ابتكار عملية يفاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  تستخدميف كثري من األحيان،  -23

 خطوة ضافتف. تراكمية املكاسبتكون حبيث و متعددة متعاقبة أجيال مدى على مستمر بشكلجيري  الوراثية املادة

إذ  التحسن، من مستمرة سلسلة يف وسيطة خطوة بل النهائية، النتيجةهي  املنتجاتال تكون و ،أخرىإىل  مبتكرة

 مرارًا الوراثية املادة تبادل ريجي ،هذه املستمر التحسني عملية سياق يفو. االبتكار من ملزيد كمدخلتستخدم هي نفسها 

 من طويلة فرتات مدى على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من العديدطّور  ،هكذا. وراثيةال املوارد من غريها معختلط و

 .نيخمتلفين كثريمن أناس مساهمات  بفضل و العامل، من خمتلفة أحناء من مواد إىل ستنادًاا الزمن،

 

 التحسني عمليات وطول شدة علىطوير املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ت يف ساهماتامل انتشار درجةتعتمد  -24

 السنني، من آالف عدة ىلإ نيالتحس تاريخ يعود ،يةيواناملوارد الوراثية النباتية واحل معظمفي حالة ف. ختضع هلا اليت

. البعض بعضها عن جدًا بعيدة األحيان بعض يف ًا،جغرافي تكونقد  أماكنون يعيشون يف كثريساهم يف هذا التحسني و

أنه درجة إىل ثري من األحيان حديثة يف ك الوراثي والتحسني تدجنيفإن أنشطة ال واحلراجة، املائية األحياء تربية يف اأم

قدر من ب حمدد وراثي مورد ميكن عزو املساهمات يف تطويرو ،بتكاراال خطوات من معتدل عدد سوىاآلن  حتى يرتاكم مل

ساهمات أن يزداد انتشار امل توقع ميكن غري أنه. 12فردةم بلدان أو حملية جمتمعاتأو  أشخاص أفراد إىلأكرب سهولة ال

 .التحسني عملية تقدملما تك

 

 خمتلفة مراحل يفمتعددة  وراثية موارد من ساهماتمب ، بلفردم وراثي مورد من املنتجات معظم طورال ي 2-دال

 .االبتكار عملية من

 
 من واسعة جمموعة استخدامضمنًا املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  أساس على املنتجات تطويريعين  ،عادة -20

من  خمتلفة مراحل يف الوراثية املادة عينات من كبرية أعداداحلصول على  يتم األحيان، من كثري يفو. وراثيال التنوع

 واملنتجاتحمدد  جينات مستودع نشاءإيف  بأخرى أو بطريقةاملوارد الوراثية من  كثرييساهم و واالبتكار، البحث عملية

 نيخمتلفمزودين  منمن عدة موارد وراثية  ساهماتمب األحيان من كثري يف املنتجات تطوير يتم ،هكذا. منه طورةامُل

 تطوير يف يفردوراثي  موردكل  قيمة ديرتقكون ي احلاالت، من كثري يفو. خمتلفةأوقات  يفطوير الت عملية إىل تضاف

 .مستحيال كني ملإن  متامًا، ًامعقد معني منتج
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 بعض فيف. املنتجات لتطويروراثي ال التنوعفيها  يستخدم اليت لطريقةبالنسبة ل الفرعية القطاعات تلفخت قد -20

املوارد الوراثية يف  من واسعة جمموعةتستخدم  ،والالفقاريات الدقيقة لكائناتاملوارد الوراثية ل مثل الفرعية، القطاعات

 يفو. مالئمة كثراأل الوراثية املادة وحتديد القائم التنوع عن الكشف يف ساهمتو املنتجات تطوير من املبكرة ملراحلا

 من خمتلفة مراحل يفاملوارد الوراثية  دمج ميكن واحليوانات، لنباتاتاملوارد الوراثية ل مثل أخرى، فرعية قطاعات

 .ذلك عن النامجةالتنظيم الوراثي للمنتجات يف  مباشر بشكل ومكوناتها هاؤجزاأ وتساهم الوراثي التحسني عملية

 

 ملواصلة بدورهاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  استخداماملطّورة ب املنتجات عظمستخدم ميميكن أن  3-دال

 .املوارد الوراثية لألغذية والزراعةمتلقي وزودي م بني واضح خط رسم الصعب من جيعلما  والتطوير، البحث

 

 على حتتوي وراثية موادمن  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة استخدام من املشتقة املنتجات معظمتألف ي -21

 أساس علىطوير والت البحوث من زيدمل ستخداماالولتكاثر لجاهزة  ،نظريًا األقل على وهي، وظيفية،وراثة  وحدات

 كمدخل املنتجات من الستفادةاوالتطوير الزراعي  الزراعية البحوثيف من الشائع  ذلك، على عالوة. الوراثي تشكيلها

 كل أن باعتبار ،وراثيةال املوارد ومتلقيزودي م بني بوضوحالتمييز  جدًا الصعب من ،لذاو. االبتكار عمليات من ملزيد

 .ونخرإنتاجه آ استخدمما  إذا ًامزود صبحي أن أيضًا ميكنملادة وراثية  متلق

 

 يف ،املثال سبيل علىف. والزراعة لألغذية الفرعية القطاعات مجيع يفالسمة  هذه من أمثلة على العثور ميكن -28

لكن  ،اإلنتاج أحواضيف  ةتجاريالبية الرت ألغراض األمساكإصبعيات  خاتفّرملاع يتبقد  املائية األحياء تربية قطاع

 .االستهالكوبية للرت حصرًا تستخدم أن من بداًل تفريخ جديد خمزون وبناءللتكاثر  ستخدمي قد بعضها
 

 بيولوجي كمورد سواء حد على ااستخدامهمعه  ميكن شكلب السوق إىل الزراعية املنتجات من العديد يصل 4-دال

 .وراثي موردكو

 
 كمورد استخدامهاباحتمال  يسمح شكلب األساسية، السلع ذلك يف مبا الزراعية، املنتجات من العديد باعي -29

ما إذا كانت  ًاواضحال يكون  ،ويف كثري من األحيان عند إمتام الصفقة يف السوق. رتبيةالو تكاثرال أنشطة يفمثاًل  وراثي،

 وال (تطويرومزيد من ال للتكاثر أي)وراثي  موردك أيضا أو( واالستهالك لإلنتاج أي) بيولوجي كموردستستخدم فقط 

 املوارد تبادلعمليات و البيولوجية املوارد تبادلعمليات  بني التمييزيصعب يف أحيان كثرية  ،من هنا .بذلك التنبؤ ميكن

 ملواردا وليسوراثية ال املواردبعمليات تبادل واستخدام وتقامسها احلصول على املنافع  تدابري يصبح حصر ،الذو. الوراثية

 .معقدة عملية ،الزراعية لسلعا سوقل العادية عملياتيف ال تدخٌليكون هناك  اللكي  ،البيولوجية

 
باالستخدام تعتمد من  لتنبؤا درجةإاّل أن  الفرعية، القطاعات مجيع علىاملبدأ  حيث من ينطبق ذلك كان ولئن -31

 تما تركز إذاو. أخرى جهة من واإلنتاجمن جهة  والتكاثر/ رتبيةال جمال يف والتخصص التمايز مستوى علىجهة 

يعين يف كثري من األحيان فإن ذلك ، بيةوالرت اإلنتاج عن توفصل متخصصة جهات أيدي يفالتكاثر والرتبية عمليات 
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 ةأي حتديد سهلعندئذ من األ يصبحعادة و ختلفة،امل ألغراضل رتطوس ختلفةامل صائصذات اخل الوراثية املادة أن أيضًا

 .غرضألي  خدمستتس وراثية مواد

 

 احملتفظون باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومستخدموها: هاء اجملموعة
 

 .املصلحة أصحاب منومتنوعة جدًا  واسعة جمموعةوتستخدمها  والزراعة لألغذية الوراثية املواردبفظ تحت 1-هاء

 

 ذلك، يف مبا الوراثية، املوارد إدارة يفن ووخمتلفن وعديد مصلحة أصحابينخرط  ،والزراعة األغذية قطاع يف -30

ومراكز جتميع  بنوكو السوق حنو املوجهة الزراعة قطاعو احمللية واجملتمعات الكفاف ومزارع ،ينخرآمن بني 

ويعمل . احلجم والكبرية الصغرية والشركات والدولي الوطيناملستوى  على البحثية واملؤسساتة واخلاص ةالعام اجلينات

. خمتلفة وقانونية وتقنية مالية قدراتوب جدًا متنوع واقع يف ومستخدموها والزراعة لألغذية الوراثية باملوارداحملتفظون 

من ف. ذية والزراعةغاملوارد الوراثية لأل لتبادل التنظيمية التدابري تصميمعند  االعتبار يفذه االختالفات ه أخذ ينبغيو

 من، لكنها، أصحاب املصلحة خمتلف بني ةاملوجوديف االختالفات  ًاتوازن التنظيمية التدابريميكن أن حتقق  ،ناحية

املوارد الوراثية لألغذية  تبادلوزية من عمليات جهاألقل  املصلحة أصحاباستبعاد  خماطرتنطوي على  ،أخرىناحية 

 .التدابري لتلك المتثالالالزمة ل قدراتال إىل مافتقاره بسببوالزراعة 

 

 ،فيها وراثيةال املواردذين يديرون الكبري ألصحاب املصلحة ال تنوعبال الفرعية القطاعات مجيع تتميز حني يف -32

 صغري البيولوجية املكافحة قطاع يف املستخدمني جمتمع املثال، سبيل علىف .قد يتفاوت الفاعلة اجلهات عددإال أن 

 .احملاصيلوقطاع  رعااملز حيواناتمع قطاع  قارنة، باملما نوعًا

 

ها يعتمدون نن الذين يديرون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ويستخدموواملختلف املصلحة أصحاب 2-هاء

 .اعتمادًا متبادالعلى بعض ضهم عب

 
 فضاًل ،النطاق واسعة وقدرات موارد تطلبي ريكب مسعى والزراعة لألغذية الوراثية املوارد واستغالل وإدارة حفظ -33

املوارد الوراثية اليت حتتفظ ب اجلهات من واسعة جمموعة بني العملينقسم و. رفيعة ومعرفة ختصص مهارات عن

مرارًا  الوراثية ادوامل تبادلت ،األحيان من كثري يف ،لذاو. القيمة سلسلةامتداد  على خمتلفة ظائفبوقوم وتستخدمها وت

واحدة  جمموعة أوجهة واحدة تستطيع  الوقد . ومتلقنيمزودين  سواء حد على املصلحة أصحاب من ونالكثريكون يو

ويصبح  ،ةاملتبادل اتاالعتماد من معقدة شبكة يف نشطةاأل تتشابكف ،املطلوبة املهام ميعالقيام جب املصاحل أصحاب من

 الزراعية، والتنمية الغذائي األمن حتقيقو املستدام واالستعمال الالفًع احلفظ زاوية جرح املصلحة أصحاب بني التعاون

 .يةمتكينتكون يف هذا الصدد بيئة أن  التنظيمية البيئةينبغي على و
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 .من املوارد الوراثية لألغذية والزراعةهام قدر كبري بالقطاع اخلاص  حيتفظ  3-هاء

 
 أنظمة من يتجزأ ال ًاجزءبوصفها  ،باملوارد الوراثية لألغذية والزراعةكملكية خاصة حيتفظ  ،يف أحيان كثرية -34

 األغذية وصناعة الزراعية دخالتملا وومورداحليوانات  تربية وشركات نوواملنتج نواملزارع، والغذائي الزراعي اإلنتاج

 وشتالت حضنةوفراخ  جتارية وبذور حية حيواناتك كثرية، خمتلفة أشكالبوراثية ال املوارديكون امتالك  وقد. والتجار

 لدى عبهذا الوض خاص اهتمامدر بذل جيو. ةخاص ركاتشجمموعات تفريخ متلكها و خاصةمواد وراثية يف جمموعات و

ليشمل  نطاقال توسيع شأن منذلك أن  ،هامنافع تقاسماملوارد الوراثية وعلى  احلصول تدابريل احملتمل نطاقاليف النظر 

زودين امل وجمموعة للتنظيم اخلاضعة املعامالت عدد كبري بشكل يزيد أن اخلاص القطاع ميلكها اليت الوراثية املادة

 .احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها لنظام المتثالالذين سيطلب منهم ا تلقنياملو

 

. الفرعية القطاعات بني كبريًاتفاوتًا  اصلقطاع اخلملوكة لاملاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  نسبةتتفاوت  -30

 رعامزقطاع  يف اتبادهلجيري اليت احملتفظ بها و الوراثية املوارد غالبية اخلاص للقطاع ملوكةة املاملادمتثل  حني فيف

املواد اليت حيتفظ  بني ًاتوازن أكثر املائيةاألحياء و اتوالنبات الدقيقة الكائناتات قطاع يف الوضعن جند أ ،اتاحليوان

 .العام قطاعالتلك اليت حيتفظ بها و اخلاص القطاعبها 

 

 .املوقع خارججزء هام من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ىاحلصول عل ميكن 4-هاء

 
عن طريق  تاحتو وختزن وقعامليف  هابيئاتمن  والزراعة لألغذية خاصة يمةق ذاتوراثية عديدة  موارد عجَمٌت -30

 الوراثي لتنوعا إعادة توليدو حفظ :تشمل خمتلفة أغراضبقع املو خارج موعاتاجملتفي  قدو. املوقع خارج مرافق

 ختزن ،اخصائصه على اعتماداو. الرتبية أو البحوث لربامججمموعة عاملة وتشكيل  الوراثية املادة وتوثيق توصيفو

تخزين يف ونظم اليف اجلسم احلي تخزين النظم  بني ما ترتاوح خمتلفة، ظروف وحتت خمتلفة أشكالب الوراثية املواد

تفظ حت ،ولكن ليس دائمًا ،يف كثري من األحيانو. عميقال تجميدنظم الو البذورختزين  نظم إىلاألجهزة املخربية 

 يفيط كوس الغالبيف وتعمل هذه املرافق . رافق خارج املوقعاملب والدولي واإلقليمي الوطينات املستوي علىمؤسسات عامة 

 املنتجات تطوير حيث منهلا  النهائي ملستخدما والوراثية ال للموارداألصلي  زودت املليس اأنه مبعنى القيمة، سلسلة

 تبادلعمليات  من هامًا جزءًا شكلتو للقطاع الشاملة العملية يف اعنه غنى ال وظيفةي ؤدت غري أنها. جتاريًا وتسويقها

 .املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
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 لألغذية والزراعةممارسات تبادل املوارد الوراثية  :واو  اجملموعة

 

 جمتمعاتبني و متعارف عليها ممارسات سياق والزراعة يفاملوارد الوراثية لألغذية  تبادلجتري عملية  1-واو

 .ةوجودني املستخدمامل

 
وجمتمعات  املصلحة أصحاب جمموعات خمتلف بني طويلجتري منذ أمد  ممارسةوراثية ال املواد تبادل -31

الفاعلة  اجلهات وترتبط ،أوسع تعاونيةوتطوير  حبث جهود سياق يفوراثية ال املوارد تبادلُت ماكثريًا و. املستخدمني

 ممارسات نياملستخدم جمتمعاتكثري من رّسخ  الوقت، رورمبو. املتكررة التعامالت خالل من بعضمع  بعضهااملختلفة 

 أصحاب إشراك فيه املرغوب من سيكون اولذ. رمسي طابع متفاوتة بدرجاتى عليها ضفقد ي خاصة بهم تبادل وطرائق

 املمارسات على بناءالوحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واالستفادة من منافعها ا تدابري وضع يف املصلحة

 .وراثيةال املوارد تبادلب املتصلة نياملستخدم تمعاتاملوجودة جمل قدراتالو

 

 سلسلة امتداد علىأصحاب املصلحة  خمتلف بني الوراثية لموادل واسعحيدث انتقال  ،والتطوير البحث يف 2-واو

 .القيمة

 
 خمتلفة مراحل يف الوراثية املادة عيناتمن  كبرية أعدادب أحيانًا كثرية املوارد الوراثية لألغذية والزراعةتبادل ٌت -38

 الوراثيةاملادة  عينات من كبرية أعداداحلصول على  املنتج تطوير عملية بداية يففقد يتم . واالبتكار البحث عملية من

 يفو. املطلوب للغرض الوراثية املواد أنسب وحتديد لالهتمام مثرية صفاتعن  ًاحبث املوجودوراثي ال التنوع لفحص

رة دوإىل  جديد تنوع وراثي إضافة أجل من الوراثية املادة على للحصول متكرر طلب هناك يكون قد الحقة، مراحل

 يتم القيمة، سلسلة يف خمتلفة وظائفب  يقوموننيختلفاملأصحاب املصلحة مبا أن  ذلك، وباإلضافة إىل .تطويرالو بحثال

 بعضيقوم و .التجاري التسويق مرحلة إىل الوصول قبل آخر اىل شخص من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مرارًا مترير

. اإلكثار أو التوثيقالتوصيف أو  مثلمعينة  خدمات توفري، وذلك بعمليةال يف الوسطاءكنوع من بدور  املصلحة أصحاب

 يف واحدة ملرة حدثًا العادة يف ليسوراثية ال املوارد نقل أن عينوت تتبادالال من كبري عدد إىل العوامل هذه كلوتؤدي 

 .هذه العملية مسار خالل مرات عدة تكررن ية ألاجهو حب، بل املنتج تطويرو بحثالعملية  بداية

 

 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد باستخدام ُتّولد اليت املنافع: يزا اجملموعة

 

 نسبيًا ةمنخفضاملتوسط يف و مؤكدة غري فردةم وراثية مادةعينة  استخدام من املتوقعةنافع املما تكون  كثريًا 1-يزا

 .لصفقةعند إجراء ا

 
بادل تنتيجة  حمتمل تلٍقاليت يتوقعها م النقدية وغري النقدية املنافع مستوىيكون يف كثري من األحيان، قد  -39

 هذا. ما نوعًا ًامنخفضكون يأن  املتوسط يف التبادل ويقدر حلظة يف معروف غري الوراثية املادة منفردة م عينة واستخدام
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نهاية  يفال يشتمل تطوير املنتج  ولكن ،الغربلة ألغراضوراثية ال املوارد من كبرية أعداد تبادلُت عندمامثاًل  احلال هو

سياق يف وراثية  موارد تبادلُت عندماأيضًا  احلال هووهذا  .تدلواليت تب العينات من جدًا صغري جزء سوىاملطاف 

 يفضئيل جزء فقط يف  ما يساهماحملتملة،  لمنتجاتلالوراثية الكثرية  كواحد من العناصردرج توالتدرجيي  البتكارا

 توصيف مع متناسب بشكلتزيد ما  عادةمورد وراثي فردي  استخدام من املتوقعةغري أن املنافع  .الوراثي شكيلهات

 .املعنية املادة حول معلوماتتوليد و

 

 .هامة نقدية غري منافع والزراعة لألغذية الوراثية املوارد استخدام يوّلد 2-يزا

 
 يف تكون قد نقدية غري منافع والتطوير لبحثالستفادة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف ااتوّلد كثريًا ما   -41

 الوقت يفو. السوقاملنتج  يصل مل إذا أيضًا النقدية غري املنافعتنشأ  قدو. األرباح من نفعًا أكثر حتى احلاالت بعض

 من العديد نأل املعلومات، وتبادل القدرات وبناء التكنولوجيا نقل مثل ،النقدية غريتقاسم املنافع  احتمال يزداد نفسه،

 تدابريوقد تقدم . إجهادات حيوية والحيويةواجه يو ماثلةتم إنتاج نظمؤسس وي األنواع نفسها منيستفيد  البلدان

 .اإلمكانات هذه لتحقيق فرصةاحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها 

 

 واملتلقيالفرد  زودامل كثريا تتجاوز خارجية آثار إىل استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يؤدي 3-يزا

 .اجلماعي املستوى علىنافع امل بعضتوليد  فقط وميكن ،الفرد

 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك  استخدام على تنطوي اليت األنشطةتولد يف كثري من األحيان،  -40

 هذهتعمل  قدو. واملتلقي الفرد هلا الوراثيةالفرد للمادة  املزود كثريا تتجاوز خارجية مؤثرات، املنتجاتوإطالق  تطوير

 البيئة ومحاية الفقر حدة من والتخفيف الريفية التنمية مثل الدولية العامة السياسة أهداف لصاحل اخلارجية املؤثرات

إاّل  الوراثية لألغذية والزراعةاملوارد  الستخدام احملتملةنافع امل بعضحتقيق  ميكن الو. الثقايف والتنوع الغذائي واألمن

 أن ميكنال  املثال، سبيل على االستعمال، أنشطة خالل من تتولد اليت ارفواملع املعلوماتف. اجلماعي املستوى على

 .أوسعجلمهور  وإتاحتها جتميعها خالل من إال اطاقاته كاملعن  تكشف

 

 التوجيه طلب  -رابعًا

 
 للموارد الفرعية والقطاعات القطاعات ملختلف الصلة ذات املميزة السمات حتديد لدى العامل الفريق يرغب قد -42

 .الوثيقة هذه يف الواردة السمات قائمة استعراض يف متميزة حلوال تتطلب اليت والزراعة لألغذية الوراثية
 


