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 لألغذية والزراعة  لموارد الوراثية النباتيةالثانية لخطة العمل العالمية 

 
 
 

 الموجز التنفيذي

توفر الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة األس�اس البيول�وجي لإلنت�اج الزراع�ي - 1
ظ��ة، وتُعتب��ر ه��ذه الم��وارد أه��م م��ادة خ��ام بالنس��بة للم��زارعين، والحف. واألم��ن الغ��ذائي الع��المي

والتن���وع ال���وراثي الموج���ود ف���ي ه���ذه الم���وارد يت���يح للمحاص���يل . وبالنس���بة لمرب���ي النبات���ات
واألص��ناف أن تتكي��ف م��ع ظ��روف تتغي��ر باس��تمرار وأن تتغل��ب عل��ى المعوق��ات الناجم��ة ع��ن 

ض�رورية لإلنت�اج الزراع�ي  الموارد الوراثية النباتي�ة. اآلفات واألمراض والضغوط الالحيوية
بل س�يكون م�ن المه�م . وجد تعارض متأصل بين صون هذه الموارد واستخدامهاوال ي. المستدام

ص�ون ه�ذه يش�كل و. ه�ذين النش�اطينبدرجة بالغة، في حقيقة األمر، كفالة وجود تكامل تام بين 
الم��وارد واس��تخدامها المس��تدام واالقتس��ام الع��ادل والمنص��ف للمن��افع الت��ي تت��أتى م��ن اس��تخدام 

وه�ذه ه�ي أه�داف المعاه�دة . حتمية على ح�د س�واءات وضرورة وليدشواغل الموارد الوراثية 
الدولي���ة بش���أن الم���وارد الوراثي���ة النباتي���ة لألغذي���ة والزراع���ة، المنس���جمة م���ع اتفاقي���ة التن���وع 

لم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة ه�ي، ف�ي ل الثانية خطة العمل العالميةو. البيولوجي
الموارد البلدان فيما يتعلق ببين  لى مواردها البيولوجية والترابطسياق الحقوق السيادية للدول ع

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مظهر مالئم الستمرار اهتمام المجتم�ع ال�دولي ومس�ؤوليته 
 .في هذا المجال

ه�ي الوثيق�ة  خط�ة العم�ل العالمي�ةكان�ت  صرمةنالموعلى مدى السنوات الخمس عشرة - 2
ية للجه��ود القطري��ة واإلقليمي��ة والعالمي��ة لص��ون الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة المرجعي��ة الرئيس��

لألغذي��ة والزراع��ة واس��تخدامها المس��تدام ولالقتس��ام الع��ادل والمنص��ف للمن��افع الت��ي تت��أتى م��ن 
، باعتباره�ا ج�زءاً م�ن نظ�ام منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة خطة العمل العالميةوكانت . استخدامها

رد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة واس��تخدامها المس��تدام، العنص��ر الع��المي لص��ون الم��وا
الرئيسي الذي تس�تخدمه هيئ�ة الم�وارد الوراثي�ة لألغذي�ة والزراع�ة التابع�ة للمنظم�ة ف�ي الوف�اء 

مرجع��اً هام��اً  خط��ة العم��ل العالمي��ةبواليته��ا ف��ي م��ا يتعل��ق ب��الموارد الوراثي��ة النباتي��ة ووف��رت 
فق�د س�اعدت الحكوم�ات عل�ى ص�ياغة سياس�ات . معني�ة ب�الموارد الوراثي�ةللقطاعات األخ�رى ال

ايض�ا اس�تخدمها كم�ا . واستراتيجيات قطرية بشأن الموارد الوراثية النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة
المجتم��ع ال��دولي لتحدي��د األولوي��ات عل��ى الص��عيد الع��المي ولتحس��ين تنس��يق الجه��ود، وإليج��اد 

وأثبتت الخطة فعاليتها في إعادة توجي�ه ج�داول . لموارد الوراثيةابين الجهات المعنية ب تآزرات
أعمال المنظمات الدولية ذات الصلة بشأن البحث واالستحداث في ما يتعلق باألنش�طة المتص�لة 

 .بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وفي إعطاء أولوية لتلك الجداول

معلم�اً ف�ي ليب�زيج  1996 بل�داً ف�ي س�نة 150من قِبَل  خطة العمل العالميةوقد كان اعتماد - 3
وق�د هيَّ�أ الس�بيل . من معالم تطوير الحوكمة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذي�ة والزراع�ة

ف�ي إط�ار هيئ�ة للم�وارد الوراثي�ة لألغذي�ة والزراع�ة المعاه�دة الدولي�ة  ةلإلتمام الناجح لمفاوض
 .زراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعةالموارد الوراثية لألغذية وال
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وق��د ح��دث من��ذ اعتماده��ا ع��دد م��ن التط��ورات الرئيس��ية ف��ي م��ا يتعل��ق بص��ون الم��وارد - 4
التقري�ر وق�د وفّ�ر . تح�ديثاً للخط�ة تستدعاالوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها التي 

أساس�اً  نُش�ر م�ؤخراال�ذي  راعة في العالمالثاني عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والز
م�ن ب�ين أم��ور  ،فالع��الم يواج�ه انع�دام أم�ن غ�ذائي متزاي��داً، ي�نعكس. متين�اً لعملي�ة التح�ديث ه�ذه

وتغيُّر المناخ وتزايد الزحف الحضري والحاجة شديدة التقلب في أسعار المواد الغذائية أخرى، 
اس�تمرار تقلي�ل ون التن�وع ال�وراثي النب�اتي والحاجة إل�ى ص�والمستدامة الزراعة من زيد مإلى 

االهتم��ام ص��ون الم��وارد الوراثي��ة  إي��الء مزي��د م��ن التآك��ل ال��وراثي ه��ي أم��ور تقتض��ي جميعه��ا
وف��ي الوق��ت نفس��ه، ثم��ة . االهتم��ام أيض��اً باس��تخدامهامزي��د م��ن النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة، و 

النباتية لألغذية والزراعة، م�ن بينه�ا  فرص جديدة هامة يمكن أن تحسِّن إدارة الموارد الوراثية
تكنولوجي��ات االتص��االت والمعلوم��ات القوي��ة المتاح��ة عل��ى نط��اق واس��ع، وك��ذلك أوج��ه التق��دم 

. ن الزراعةعة شئيوية الناحوتطوير المنتجات ال الكبيرة التي تحققت في التكنولوجيا البيولوجية
، خ�الل الس�نوات الخمس�ة عش�ر الماض�ية وعالوة على ذلك، تغيَّرت بيئة السياسات تغيراً كبيرا

ال سيما بدخول المعاهدة حيز النف�اذ، وب�دخول ص�كوك أخ�رى حي�ز النف�اذ م�ن بينه�ا بروتوك�ول 
 لتن�وع البيول�وجيل الس�تراتيجيةا الخط�ة ادفض�ال ع�ن اعتم� كارتاخينا بشأن السالمة البيولوجية

راثية واقتسام المن�افع الناتج�ة ع�ن إلى الموارد الو نفاذبروتوكول ناغويا بشأن الو 2020 - 2011
وشهد العالم أيضاً التزاماً متجدداً تجاه الزراعة وأنشطة البحث واالستحداث المتعلقة . استعمالها

 .ويلزم وجود خطة عمل عالمية محّدثة لالستجابة لهذه التطورات ولكي تعكسها. بها

ذات  ةنش�طاألمن خالل  جديدةالتحديات والفرص ال الثانيةوتتناول خطة العمل العالمية - 5
التقرير الثاني عن حال�ة الم�وارد الوراثي�ة وقد وفّر . نشاطاً  18األولوية الواردة فيها ومجموعها 

، وسلس��لة م��ن اجتماع��ات التش��اور اإلقليمي��ة، فض��الً ع��ن النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة ف��ي الع��الم
 الي�ةح الثاني�ةطة العمل العالمية مدخالت الخبراء على نطاق العالم، المدخالت الالزمة لجعل خ

أيض��اً  ع��ززوي. المنظورات واألولوي��ات العالمي��ة واإلقليمي��ة والقطري��ةذات ص��لة ب��وتطلعي��ة و
ن داع�م م�ن مكون�ات المعاه�دة الدولي�ة بش�أن الم�وارد  تحديث خطة العمل العالمية دوره�ا كمك�وِّ

 .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 ةنش�طاألن لى الم�دخالت المختلف�ة الم�ذكورة أع�اله، ترش�يد ع�دد م�وقد تسنى، استناداً إ- 6
وق�د تحق�ق ه�ذا ب�دمج . 18إل�ى  ف�ي خط�ة العم�ل األص�لية 20ذات األولوية، بحيث انخف�ض م�ن 

إدام��ة المجموع��ات الموج��ودة خ��ارج مواقعه��ا ( 8و  5ذوي األولوي��ة الس��ابقين رقم��ي  ينالنش��اط
ضمن لنشاط ذي األولوية الجديد  )مواقع الطبيعيةالطبيعية والتوسع في أنشطة الصون خارج ال

وت��م دم��ج  .إدام��ة البالزم��ا الجرثومي��ة والتوس��ع ف��ي ص��ونها خ��ارج مواقعه��ا الطبيعي��ة، 6رق��م 
تش�جيع تنمي�ة وتس�ويق المحاص�يل واألن�واع غي�ر ( 12ذوي األولوية السابقين رقم�ي  ينالنشاط

الغني�ة ‘ة لألصناف المحلية وللمنتج�ات إيجاد أسواق جديد( 14و ) المستخدمة على النحو األمثل
جمي���ع  تش���جيع اس���تحداث وتس���ويق، 11ض���من النش���اط ذي األولوي���ة الجدي���د رق���م  )’ب���التنوع

واألن�واع غي�ر المس�تخدمة  األص�ناف البدائي�ة/أصناف الم�زارعين في المقام األولاألصناف، و
 . على النحو األمثل

ذات األولوي�ة األخ�رى  ةنش�طألان وإضافة إلى ذلك، جرى تعديل محور تركي�ز ع�دد م�- 7
وتم�نح خط�ة العم�ل العالمي�ة الثاني�ة تربي�ة النبات�ات . من أجل استيعاب األولويات المحددة حديثاً 

دعم جهود  ،9مزيداً من التركيز والبروز، على النحو الذي ينعكس في النشاط ذي األولوية رقم 
ل��ى ع بن��اءوبُ��ذل جه��د أيض��اً،  .هاتربي��ة النبات��ات، وتحس��ينها ال��وراثي، وتوس��يع نط��اق قاع��دت

 .توجيهات منبثقة من المشاورات اإلقليمية، لتبسيط الوثيقة وتوضيحها
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 المحتويات
 

 لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لة انيخطة العمل العالمية الث 
  
 الفقرات 

 23-1 المقدمة

ة والزراع�ة وص�ونها الحاجة المستمرة إلى الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�
 واستخدامها المستدام

 

  تاريخ خطة العمل العالمية

  تنفيذ خطة العمل العالمية

  الثانيةاألساس المنطقي لخطة العمل العالمية 

  الثانية أهداف واستراتيجيات خطة العمل العالمية

  وتنظيمهاالثانية هيكل خطة العمل العالمية 

  ذات األولوية ةنشطاأل

 89-24 ون واإلدارة في المواقع الطبيعيةالص

  مسح وحصر الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -1

دع��م إدارة الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة وتحس��ينها ف��ي  -2
 المزرعة

 

  مساعدة المزارعين في حاالت الكوارث على إعادة النظم المحصولية  -3

ألق��ارب البري��ة للمحاص��يل والنبات��ات الغذائي��ة البري��ة ف��ي تش��جيع إدارة ا -4
 المواقع الطبيعية

 

 141-90 الصون خارج المواقع الطبيعية

  دعم الجمع الموجه للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -5

  إدامة صون البالزما الجرثومية خارج المواقع الطبيعية والتوسع فيه -6

  ت الموجودة خارج المواقع الطبيعية وإكثارهاتجديد المدخال -7

 212-142 االستخدام المستدام

التوسع في توص�يف مجموع�ات فرعي�ة مح�ددة وتقييمه�ا وزي�ادة ع�ددها  -8
 لتيسير استخدامها

 



4 

 
 

النبات��ات وتحس��ينها ال��وراثي وتوس��يع  تربي��ةدع��م الجه��ود ف��ي مج��االت  -9
 نطاق قاعدتها

 

لمحصولي وتوسيع نطاق التن�وع المحص�ولي م�ن تشجيع تنويع اإلنتاج ا -10
 أجل الزراعة المستدامة

 

أص��ناف ف��ي المق��ام األول األص��ناف، وجمي��ع تش��جيع تنمي��ة وتس��ويق  -11
 واألنواع غير المستخدمة على النحو األمثل األصناف البدائية/المزارعين

 

  دعم إنتاج البذور وتوزيعها -12

 312-213 بناء قدرات مؤسسية وبشرية مستدامة

  بناء البرامج القطرية وتعزيزها -13

  تشجيع وتعزيز شبكات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -14

بناء نظم معلوم�ات ش�املة للم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة  -15
 وتعزيزها

 

تآك��ل الم��وارد تقلي��ل ووص��ون التن��وع ال��وراثي اس��تحداث نظ��م لرص��د  -16
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها

 

  بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيزها -17

تش��جيع وتعزي��ز ال��وعي الع��ام بش��أن أهمي��ة الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة  -18
 لألغذية والزراعة

 

 321-313 وتمويلها الثانيةتنفيذ خطة العمل العالمية 
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 المقدمة

الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة وص��ونها واس��تخدامها  الحاج��ة المس��تمرة إل��ى
 المستدام

إذ سيتعين أن يزي�د . ستواجه الزراعة في القرن الحادي والعشرين تحديات جديدة كثيرة- 1
لتلبي��ة احتياج��ات الس��كان ال��ذين تتزاي��د أع��دادهم  بش��كل كبي��رإنت��اج األغذي��ة واأللي��اف زي��ادة 

وس�تدفع التغي�رات الت�ي . ك بواسطة قوة عمل ريفية أص�غر حجم�اً نس�بياً ويأخذون بالحداثة، وذل
تحدث في الغذاء المتناول وفي العادات الغذائية إلى إحداث تغيرات في نظم اإلنتاج المحصولي 

 واحتياج���ات التنمي���ة ف���ي الع���الم، والطاق���ة ألم���ن الغ���ذائيقض���ايا اوأم���ام . واإلنت���اج الحي���واني
 .إنتاج الوق�ود الحي�وي التي يطرحها لتحديات والفرصمواجهة ادان تعين على البليالمستدامة،س

تغيي�رات ت�أثيرات تغيُّ�ر المن�اخ  تتطل�بوفي كثير من أنحاء العالم، من الم�رجح أن . هواستخدام
الكثير من المحاصيل واألعالف، مما يؤدي إلى زيادة االعتم�اد المتب�ادل ب�ين البل�دان  في تكيف

تغيُّ��ر المن��اخ إل��ى ح��دوث  أيض��ا وس��يؤدي. باتي��ة لألغذي��ة والزراع��ةعل��ى الم��وارد الوراثي��ة الن
تغيرات في مناطق اإلنتاج وممارساته، وكذلك في ح�دوث آف�ات وأم�راض المحاص�يل والث�روة 

م�ن تأثيره�ا الس�لبي عل�ى البيئ�ة والتن�وع  اإلقاللاالستمرار في وتحتاج الزراعة إلى . الحيوانية
والتغي��رات الت��ي تح��دث ف��ي . إنت��اج أكث��ر كف��اءة واس��تدامةالبيول��وجي وإل��ى اتباعه��ا ممارس��ات 

اس��تخدام األراض��ي س��تحد م��ن المس��احة المتاح��ة للزراع��ة وس��تؤدي إل��ى زي��ادة الض��غط عل��ى 
 .مجموعات األقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية

كي��ف م��ع والم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة ت��دعم ق��درة الزراع��ة عل��ى الت- 2
ولذا سيتعين أن تلعب ه�ذه الم�وارد دوراً . اقتصادية –التغيرات، سواء كانت بيئية أو اجتماعية 

ل�يس فحس�ب م�ن  ،متزايد األهمية في تأمين تحسينات مستمرة في اإلنتاج واإلنتاجية الزراعيين
 خالل توفير جينات جديدة ألصناف محّسنة من المحاصيل، ب�ل أيض�اً م�ن خ�الل مس�اهمات ف�ي

وف�ي كثي�ر م�ن . وتط�وير المنتج�ات الحيوي�ة أداء النظم اإليكولوجية الزراعية لوظائفه�ا بفعالي�ة
مكون��اً أساس��ياً م��ن  تمث��ل الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة، ،من��اطق الع��الم الريفي��ة

 .للمجتمعات المحليةلجماعات الشعوب األصلية ومكونات استراتيجيات سبل المعيشة بالنسبة 

 تاريخ خطة العمل العالمية

اعتُمدت رسمياً خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع�ة - 3
بلداً أثناء المؤتمر التقن�ي ال�دولي الراب�ع  150من قِبَل ممثلي  1996سنة في واستخدامها المستدام 

وأثن�اء الم�ؤتمر نفس�ه، اعتُم�د . ، ألماني�اجيليب�زالمعني بالموارد الوراثي�ة النباتي�ة ال�ذي ُعق�د ف�ي 
لألم�ن الغ�ذائي الع�المي ويُل�زم بالنس�بة عل�ى أهمي�ة تل�ك الم�وارد أكد ، الذي يجليبزإعالن أيضا 

بل��داً، وك��ذلك القطاع��ان الع��ام  150وق��د ش��ارك أكث��ر م��ن . البل��دان بتنفي��ذ خط��ة العم��ل العالمي��ة
والتزم�ت منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة . ي�ةوالخاص، مشاركة نشطة في إعداد خطة العم�ل العالم

تنفيذ الخطة، تحت توجيهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية ب�الموارد الوراثي�ة  ومتابعة رسييتب
، باعتبارها جزءاً من النظام العالمي لصون الموارد الوراثية النباتية )الهيئة(لألغذية والزراعة 

 .عةواستخدامها التابع لمنظمة األغذية والزرا

، تأكي��د أن 1999وق��د أع��ادت الهيئ��ة، ف��ي دورته��ا العادي��ة الثامن��ة الت��ي ُعق��دت ف��ي س��نة - 4
منظمة األغذية والزراعة ينبغي أن تُجري بصفة دوري�ة تقييم�اً لحال�ة الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة 

همة لألغذية والزراعة في العالم لتيسير إجراء تحليالت للثغرات واالحتياجات المتغيرة وللمس�ا
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الت�ي ُعق�دت ف�ي  ةاش�روف�ي ال�دورة العادي�ة الع. في عملية تحديث خطة العمل العالمية المتج�ددة
، وافق��ت الهيئ��ة عل��ى اتب��اع نه��ج جدي��د لرص��د تنفي��ذ خط��ة العم��ل العالمي��ة يس��تند إل��ى 2004س��نة 

وأق�رت . مؤشرات متف�ق عليه�ا دولي�اً، مم�ا أدى إل�ى إنش�اء اآللي�ات القطري�ة لتقاس�م المعلوم�ات
التقري�ر الث�اني ع�ن حال�ة ، 2009لهيئة، في دورتها العادية الثانية عشرة، الت�ي ُعق�دت ف�ي س�نة ا

باعتب�اره تقييم�اً موثوق�اً  )التقري�ر الث�اني( الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ف�ي الع�الم
ي المق�ام اس�تناداً ف� ،خط�ة العم�ل العالمي�ة تح�ديثلقطاع وطلبت من منظمة األغذي�ة والزراع�ة ل

األول إلى التقرير الثاني، واستناداً بصفة خاصة إلى الثغرات واالحتياج�ات المح�ددة، آخ�ذة ف�ي 
الحس���بان المس���اهمات اإلض���افية ال���واردة م���ن الحكوم���ات، وك���ذلك الم���دخالت ال���واردة م���ن 

ف�ي  الثاني�ةالنظ�ر ف�ي خط�ة العم�ل العالمي�ة الهيئ�ة وقررت . االجتماعات والمشاورات اإلقليمية
 .ورتها العادية الثالثة عشرةد

، اعتمد مؤتمر منظمة األغذية والزراعة المعاهدة الدولية بشأن الم�وارد 2001وفي سنة - 5
بخط�ة العم�ل  14، التي تعترف في مادتها )المعاهدة الدولية(الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

أن أولوي��ات  2006ف��ي س��نة ة للمعاه��دة الدولي��جه��از الرئاس��ي الداع��م، وق��رر  مك��ونك العالمي��ة
، الح�ظ 2009وفي س�نة . الخطة هي أيضاً أولويات في إطار استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية

الهيئ�ة ف�ي م�ا يتعل�ق بخط�ة العم�ل وب�ين  هالجهاز الرئاسي الحاجة إلى كفالة التعاون الوثي�ق بين�
لعمل العالمية، المسائل المح�ددة مراجعة خطة اعنذ العالمية، ودعا الهيئة أن تأخذ في االعتبار، 

ذات الصلة بالمعاهدة الدولية وأن تعكس أحكام المعاه�دة الدولي�ة بدرج�ة وافي�ة ف�ي خط�ة العم�ل 
 .الثانيةالعالمية 

 تنفيذ خطة العمل العالمية

منذ صياغة خطة العمل العالمي�ة، اس�تناداً بدرج�ة كبي�رة إل�ى المعلوم�ات الت�ي اس�تجدت - 6
 حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في الع�الم التقرير األول عن أثناء عملية إعداد

في أوائل تسعينيات القرن العشرين، تحقق قدر كبير من التقدم في تنفيذ خطة العمل العالمية في 
م�ا ب عدد المدخالت التي تُحفظ في بنوك الجين�ات عل�ى نط�اق الع�الميزيد و. مختلف أنحاء العالم

ملي�ون  7.4، والت�ي بل�غ ع�ددها 1996سنة في المائة أكثرمما كان عليه الحال في  20 سبةن يقرب
 مجموع�ات الجين�اتوأض�يفت إل�ى  ةين�ة جدي�دع 240000وق�د ت�م جم�ع أكث�ر م�ن . 2010في سنة 

مقارنةً  2010في سنة  بنك جينات 1750تم التعرف على وقد الموجودة خارج المواقع الطبيعية، 
إل�ى أكث�ر  1996ف�ي س�نة  5001وزاد عدد حدائق النباتات م�ن نح�و . 1996نة س يف 1450بزهاء 

وزاد عدد البرامج القطرية المعنية ب�الموارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة . 2010سنة في  2500من 
واعتم�دت اآلن . والزراعة، مع اتساع نط�اق مش�اركة الجه�ات المعني�ة فيه�ا ف�ي معظ�م األحي�ان

جع��ت تش��ريعاتها القطري��ة الت��ي تتن��اول الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة غالبي��ة البل��دان أو را
وزاد اس��تخدام التكنولوجي��ات البيولوجي��ة النباتي��ة الحديث��ة ف��ي ص��ون . والزراع��ة ونظ��م الب��ذور

وتتزاي�د مش�اركة الم�زارعين ف�ي ب�رامج  .واستخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
��ن ص��تربي��ةال وي��نعكس . ون واس��تخدام األق��ارب البري��ة للمحاص��يل واألص��ناف البدائي��ة؛ وتحسَّ

ال��دور اله��ام ال��ذي تلعب��ه المعلوم��ات ف��ي ص��ون واس��تخدام الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة 
، في تحسُّن إدارة المعلومات عل�ى ك�ل م�ن في هذا الميدان والزراعة، وأوجه التقدم التكنولوجي

 .والعالميالمستوى القطري واإلقليمي 

وبوج��ه ع��ام، زاد النش��اط ال��دولي ف��ي مج��ال ص��ون الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة - 7
جع��ل م��ع تموي��ل لاالمعاه��دة الدولي��ة اس��تراتيجية أنش��أت  وق��د. والزراع��ة واس��تخدامها المس��تدام

يمي�ة فقد أقيم الكثير من الش�بكات والب�رامج اإلقل. أولوياتك جددةالمتأنشطة خطة العمل العالمية 
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ف�ي خط�ة العم�ل  ال�واردة ةألولوي�اذات  لألنش�طة إل�ى ح�د كبي�ر والمحصولية الجديدة، استجابة ً
وتظ�ل الش�بكات هام�ة إل�ى ح�د كبي�ر لتش�جيع التع�اون، وتقاس�م المع�ارف والمعلوم�ات . العالمية

 .واألفكار، وتبادل البالزما الجرثومية، وإجراء بحوث مشتركة، والقيام بأنشطة مشتركة أخرى
مب���ادرات، م���ن قبي���ل حس���اب األمان���ة الخ���اص ب���التنوع ة الش���بكا الن���وع م���ن وتس���تفيد م���ن ه���ذ

الص��ون خ��ارج المواق��ع الطبيعي��ة األكث��ر ترش��يداً، ال  ي��دعمو يش��جعال��ذي المحص��ولي الع��المي، 
 بالحص��ول واقتس��ام المتعل��قس��يما ف��ي حال��ة المحاص��يل الت��ي يش��ملها النظ��ام المتع��دد األط��راف 

وق�د ). أي محاصيل الملحق األول(الخاص بالمعاهدة الدولية ) تعدد األطرافالنظام الم(المنافع 
المجموع��ات الدولي��ة م��ن المحاص��يل الرئيس��ية الموج��ودة خ��ارج المواق��ع الطبيعي��ة  لعب��ت ش��بكة

تش�كل العم�ود الفق�ري ه�ذه المجموع�ات دوراً هاماً في مفاوضات المعاه�دة الدولي�ة، وم�ا زال�ت 
رد الوراثية النباتية لألغذي�ة والزراع�ة واس�تخدامها المس�تدام الت�ابع للنظام العالمي لصون الموا
وت��وفر اآلن خزان��ة س��فالبارد العالمي��ة للب��ذور مس��توى إض��افياً م��ن . لمنظم��ة األغذي��ة والزراع��ة

وع�الوة عل�ى ذل�ك، تش�كل إقام�ة بواب�ة . األمن للمجموع�ات الموج�ودة خ�ارج المواق�ع الطبيعي�ة
مس�توى الم�دخالت واإلص�دار الوش�يك لنظ�ام متق�دم إلدارة معلوم�ات عالمية للبيانات المتعلق�ة ب

ص�وب تعزي�ز نظ�ام ع�المي للص�ون خ�ارج المواق�ع إض�افيتين بنوك الجينات خطوتين ه�امتين 
��ل ذل��ك إنش��اء اآللي��ات القطري��ة لتقاس��م . الطبيعي��ة وتش��غيله عل��ى نح��و أكث��ر فعالي��ة ومم��ا يكمِّ

حص�ول عل�ى المعلوم�ات ذات الص�لة، ورص�د تنفي�ذ بل�داً لتيس�ير ال 65المعلومات في أكث�ر م�ن 
ب�ين  التع�اونك�ذلك و خطة العمل العالمية، وتعزيز عمليات صنع القرار على المستوى القطري

النبات�ات  تربي�ةوتمثل مبادرة الش�راكة العالمي�ة بش�أن بن�اء الق�درات ف�ي مج�ال . الجهات المعنية
ون الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة ربط ص��ب��جه��داً لس��د ثغ��رة هام��ة ف��ي الب��رامج القطري��ة، 

آلي�ة تيس�ير خط�ة العم�ل ف�إن وع�الوة عل�ى ذل�ك، . والزراعة باالستخدام في تحسين المحاص�يل
ذات  ةنش��اطاألنش��ر المعلوم��ات ع��ن ف��رص التموي��ل ف��ي م��ا يتعل��ق بجمي��ع ت العالمي��ة تح��دد و

 .األولوية

 الثانيةاألساس المنطقي لخطة العمل العالمية 

تح�ديات  اغة خط�ة العم�ل العالمي�ة واعتماده�ا، ح�دث ع�دد م�ن التغي�رات الفني�ةمنذ صي- 8
 وفرص جديدة ف�ي م�ا يتعل�ق بص�ون الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة واس�تخدامها

التقري�ر الث�اني وهذه التطورات، التي ُسلط الضوء عليها ف�ي . تؤدي إلى تحديات وفرص جديدة
االجتماعات والمشاورات اإلقليمية، توفر المبرر واألساس المنطقي  مناقشاتوالتي أُبرزت في 

 . الثانية خطة العمل العالميةل

ت�أثيرات كبي�رة  للتطورات واالتجاهات التالي�ة ف�ي مج�ال الزراع�ةمن المتوقع أن تكون - 9
 :على صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها

لمتقدم توفر معظم الغذاء نظ�م اإلنت�اج الغ�ذائي الص�ناعية الت�ي في معظم العالم ا )أ( 
يق��ف وراءه��ا طل��ب ق��وي م��ن المس��تهلكين عل��ى غ��ذاء زهي��د ال��ثمن ذي نوعي��ة 

وتج�ري تربي�ة أص�ناف المحاص�يل لتلبي�ة احتياج�ات . موحدة ويمك�ن التنب�ؤ به�ا
، هذه النظم ولتلبية معايير سوقية صارمة، في ظل نظ�م إنت�اج محص�ول أح�ادي

وق�د . كن أيضا للتصدي للمقاومة الحيوية وجودة التغذي�ة واس�تقرار االنتاجي�ةول
ف�ي األن�واع تنوع و الوراثيالتنوع عززت هذه التطورات االتجاه الهبوطي في 

 .حقول المزارعين
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كبيرة من الغذاء تُنتج باستخدام بضعة نسبة مع ذلك، في العالم النامي، ما زالت  )ب( 
جدت، ويُباع محلياً أي ف�ائض غ�ذائي للزراع�ة الكفافي�ة مدخالت كيميائية، إن و

وتعتمد مالي�ين كثي�رة م�ن ص�غار الم�زارعين ف�ي مختل�ف . أو للحدائق المنزلية
أنحاء العالم على موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة متاح�ة محلي�اً كمص�در 

 .لكسب عيشها ولرفاهها
م�ن س�كان % 70أن أكث�ر م�ن  وم�ن المتوق�ع تسارعي الزحف الحضريال يزال  )ج( 

وم���ن . اآلن% 50مقارن���ةً بنح��و  2050الع��الم سيص��بحون حض���ريين ف��ي س��نة 
المتوق��ع أن ترتف��ع مس��تويات ال��دخل ب��اطراد بحي��ث تبل��غ م��ا يع��ادل مس��توياتها 

ومع ذلك، سيظل التفاوت في الدخل بين األغنياء والفق�راء  0F1 .الحالية عدة مرات
 .مرتفعاً إلى حد كبير

يادة ملحوظة في تجارة البذور الدولية، والتي تسيطر عليها شركات بذور ثمة ز )د( 
 .متعددة الجنسيات أقل عدداً وأكبر حجماً 

ي��رتبط التزاي��د المس��تمر ف��ي إنت��اج وتس��ويق األص��ناف المح��ورة وراثي��اً ف��ي م��ا  )هـ( 
يتعلق بعدد متزايد من المحاص�يل ارتباط�اً وثيق�اً بالنقط�ة الس�ابقة ويل�زم رص�ده 

 .وثيقاً من جانب األوساط العاملة في مجال الموارد الوراثية رصداً 
 المتعلق��ة 9تطبي��ق متزاي��د للم��ادة  للسياس��ات واالحتياج��ات الوطني��ة، يوج��د وفق��ا )و( 

بال�دور اله�ام ال�ذي يؤدي�ه المزارع�ون ف�ي  بحق�وق الم�زارعين وااعت�راف أكب�ر
 .مها المستدامصون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدا

تهدي��داً فوري��اً وغي��ر مس��بوق لس��بل المعيش��ة ولألم��ن الغ��ذائي وق��د  تغيُّ��ر المن��اخويمث��ل - 10
المطلوبة في اإلنتاج الغذائي العالمي % 70يكون عقبة رئيسية تحول دون تحقيق الزيادة البالغة 

النباتية لألغذي�ة  الموارد الوراثيةصون االستراتيجية التالية لالعناصر وتلزم . 2050بحلول سنة 
 :والزراعة واستخدامها على النحو األمثل للمساعدة على التكيف مع تغيُّر المناخ

التركيز على ص�ون المجموع�ات المتنوع�ة وراثي�اً، ال س�يما األق�ارب مزيد من  • 
البرية للمحاصيل، في مواقعها الطبيعية، للتمكين من استمرار التطور والسماح 

 خصائص تكيفية؛بذلك باستمرار توليد 
برنامج موسع إلى حد كبير للصون خارج المواق�ع الطبيعي�ة، ال س�يما ف�ي حال�ة  • 

األق����ارب البري����ة للمحاص����يل، لكفال����ة ص����ون تن����وع األن����واع والمجموع����ات 
م��ن الت�ي المكيف�ة حس��ب الظ�روف المتطرف��ة و، بم��ا فيه�ا األص��ناف واألص�ناف

 شديداً؛ مناطق من المتوقع أن يكون تأثرها بتغيُّر المناخ
 توافر المعلومات ع�ن خص�ائص الم�ادة المح�تفظ به�ا ف�ي زيادة البحث وتحسين • 

 جديدة؛ مناخية مواقعها الطبيعية والتي ستصبح مفيدة في ظل ظروف خارج

                                                      
 .2050لعالم في سنة كيف يمكن إطعام ا. 2009منظمة األغذية والزراعة   1
 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf 
 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf�
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ونقله�ا الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة زيادة دع�م الحص�ول عل�ى  • 
 عن الظروف البيئية الجديدة؛ الناجمل المتزايد للدولمواجهة االعتماد المتبادل 

بناء القدرات في مجال إدارة نظم تربية النبات�ات والب�ذور الت�ي لدعم مزيد من ال • 
 تستخدم الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة استخداماً فعاالً ومستداماً؛

وج�ه عل�ى نح�و م واس�تهدافهم زيادة إشراك الم�زارعين والمجتمع�ات الزراعي�ة • 
ف��ي األنش��طة القطري��ة والمحلي��ة لتحس��ين المحاص��يل، بم��ا ف��ي ذل��ك تق��ديم ال��دعم 

 .للبحوث وتربية النباتات التشاركية
أصبح قدر كبير من المعلوم�ات متاح�اً ف�ي م�ا ية ضالماوخالل السنوات الخمس عشرة - 11

. والزراع��ة الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة يتعل��ق بم��دى وطبيع��ة التآك��ل ال��وراثي وهشاش��ة
ويُقال إن التآكل الوراثي مستمر في أقاليم كثيرة من العالم وإن الهشاشة الوراثية للمحاص�يل ق�د 

، األصناف البدائية/واألسباب الرئيسية للتآكل تشمل االستعاضة عن أصناف المزارعين. زادت
وتغيي��ر والض��غوط الس��كانية،  ت��وافر المي��اه، وقل��ةوتطهي��ر األراض��ي، واالس��تغالل المف��رط، 

والتدهور البيئي، وتغيُّر النظم الزراعية، واإلف�راط ف�ي الرع�ي، والتش�ريعات  العادات الغذائية،
وللتغيرات في قط�اع الب�ذور ومنهجي�ات . والسياسات، واآلفات واألمراض، واألعشاب الضارة

األن��واع غي��ر وه��ذه الهشاش��ة تنطب��ق بوج��ه خ��اص عل��ى . إنتاجه��ا أث��ر عل��ى هشاش��ة المحاص��يل
التي ال تجد الكثير من الدعم م�ن جان�ب البح�وث وتربي�ة النبات�ات تخدمة على النحو األمثل المس

هذه األنواع تنطوي على إال أن . والتي يتزايد تجاهلها من قِبَل المزارعينالتسويق /أو التنمية/و
عل�ى تغيُّر المناخ، والزراعة اإليكولوجية، والتنوع الغ�ذائي، وتنط�وي  إمكانات كبيرة في سياق

 .إمكانات كبيرة من حيث استدامة نظم اإلنتاج الزراعي

وج��ه تق��دم كب��رى ف��ي مج��االت الماض��ية أوق��د ح��دثت خ��الل الس��نوات الخم��س عش��رة - 12
ذات الص�لة بص�ون الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة  رئيسية من مجاالت العلم والتكنولوجي�ا

و التط���ور الس���ريع ال���ذي ش���هدته وق���د ك���ان أه���م ه���ذه التط���ورات ه���. والزراع���ة واس���تخدامها
تكنولوجي���ات المعلوم���ات واالتص���االت، الت���ي تش���مل اإلنترن���ت والهوات���ف المحمول���ة، وإدارة 

 .المعلومات وتحليلها، والتطورات في مجال البيولوجيا الجزيئية

ش��هدت تق��دماً كبي��راً خ��الل الس��نوات  فتكنولوجي��ات إدارة المعلوم��ات وتبادله��ا )أ( 
بش�كل  عل�ى المعلوم�ات هن�اك إمكاني�ة أكب�ر للحص�ول. الخمس عش�رة الماض�ية

ن القدرة التحليلي�ة المتاح�ة للع�املين ف�ي مج�ال الم�وارد ملحوظ ، فضالً عن تحسُّ
هذا التحسُّن نظم المعلومات الجغرافي�ة والوس�ائل الس�اتلية م�ن  يشملو. الوراثية

س�نى دم�ج قبيل النظام العالمي لتحديد المواق�ع، واالستش�عار ع�ن بُع�د، بحي�ث يت
بيانات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مع طائفة واسعة م�ن بيان�ات 

 .أخرى لتحديد مواقع مناطق محددة للتنوع أو لتحديد مادة من موائل معينة
أث�راً بالغ�اً في الطرق الجزيئية والجينومية األخيرة أوجه التقدم وتركت بالفعل  )ب( 

فه�ذه الط�رق تت�يح . ت تنفيذ خطة العمل العالميةعلى مجاالت رئيسية من مجاال
توليد معلومات إضافية وأكثر تفصيالً بكثير عن م�دى وتوزي�ع التن�وع ال�وراثي 

اس��تراتيجيات لص��ون الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة  ف��ي تط��ويرويمك��ن اس��تخدامها 
وإضافة إلى ذلك، تفتح التكنولوجي�ات المحس�نة . لألغذية والزراعة واستخدامها

يراً لتحديد ونقل الجين�ات ب�ين األن�واع ذات القراب�ة وحت�ى األن�واع غي�ر ذات كث
 .القرابة آفاقاً جديدة تماماً الستغالل التنوع الوراثي
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وبينما حدثت تطورات كب�رى قليل�ة نس�بياً ف�ي م�ا يتعل�ق بممارس�ات وإج�راءات  )ج( 
ات ، ف��إن المعلوم��اض��يعل��ى م��دى العق��د الم الص��ون خ��ارج المواق��ع الطبيعي��ة

واألدوات الجزيئي��ة الجدي��دة تنط��وي عل��ى إمكاني��ة زي��ادة فعالي��ة وكف��اءة ص��ون 
وقد اضطلع بقدر كبير . الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها

، ف��ي حال��ة األق��ارب البري��ة الص��ون ف��ي المواق��ع الطبيعي��ةم��ن العم��ل بش��أن 
ع��ة إل��ى ح�د أكب��ر حت��ى م��ن وف��ي المزر البري�ة، الغذائي��ةوالنبات��ات  للمحاص�يل،

وقد أسفرت الخبرة التي تجمعت والمعارف الت�ي اكتُس�بت ع�ن االعت�راف . ذلك
وجماعات بأهمية اتباع نهج متكامل متعدد التخصصات، يؤدي فيه المزارعون 

والمجتمع���ات المحلي���ة دوراً رئيس���ياً وت���نعكس في���ه تمام���اً الش���عوب األص���لية 
 .منظورات سبل المعيشة والرفاه

ق��د ح��دثت تط��ورات كب��رى عل��ى ص��عيد السياس��ات ف��ي م��ا يتعل��ق بص��ون الم��وارد و- 13
وتشمل هذه اعتماد مؤتمر األطراف في اتفاقية . الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها

، واعتم��اد 2000التن��وع البيول��وجي برن��امج عم��ل بش��أن التن��وع البيول��وجي الزراع��ي ف��ي س��نة 
، ووضع االستراتيجية العالمية لصون النباتات ف�ي س�نة 2000في سنة  األهداف اإلنمائية لأللفية

المتع�دد الس�نوات  يالعمل� هابرنامج هيئةال، واعتماد 2004، وإنشاء حساب األمانة في سنة 2002
، ال��ذي يتض��من ق��دراً كبي��راً م��ن العم��ل بش��أن الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة 2007ف��ي س��نة 
 .والزراعة

وتعت�رف . 2004ن أهم تطور كان دخول المعاهدة الدولية حيز النفاذ في سنة وال ريب أ- 14
 عل�ى األط�راف المتعاق�دة وتح�ث ،بأهمية خط�ة العم�ل العالمي�ة المتج�ددة 14المعاهدة في مادتها 

ز تنفيذها الفعال، بما في ذلك من خالل اتخ�اذ إج�راءات قطري�ة، والتع�اون ال�دولي، حس�ب يتعز
ر متسق من أجل جملة أمور م�ن بينه�ا بن�اء الق�درات، ونق�ل التكنولوجي�ا، االقتضاء، لتوفير إطا

. وتبادل المعلومات، أخذاً في االعتبار أحكام اقتسام المنافع الواردة في النظام المتعدد األط�راف
قدرة البلدان النامية والبل�دان الت�ي تم�ر اقتص�اداتها بمرحل�ة أيضاً بأن  وتسلم األطراف المتعاقدة

المتعلق��ة ب��الموارد  ألنش��طة األولي��ة، والخط��ط، والب��رامجاعل��ى تنفي��ذ  ،، بص��فة خاص��ةانتقالي��ة
خطة العمل العالمي�ة، س�تتوقف إل�ى ح�د ، وآخذة في االعتبار الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

االس���تخدام المس���تدام للم��وارد الوراثي���ة النباتي���ة لألغذي���ة ( 6اد وللم��� كبي��ر عل���ى التنفي���ذ الفع��ال
، وعل���ى التنفي���ذ الفع���ال )اقتس���ام المن���افع ف���ي النظ���ام المتع���دد األط���راف( 13 ، و)ع���ةوالزرا

وقد أخذ الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية إطار . 18الستراتيجية التمويل كما تنص عليها الفقرة 
 هالخط���ة ف���ي االعتب���ار عن���د تحدي���ده أولوي���ات حس���اب اقتس���ام المن���افع للتمك���ين م���ن ااس���تخدام

. حفيز االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة وص�ونهالت االستراتيجي
 .مورداً هاماً لتحديد األولويات في المستقبل الثانيةوستكون خطة العمل العالمية 

ف�ي س�نة وقد اعتمد مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في اجتماعه العاشر - 15
. ه���دفاً  20، الت���ي تتض���من 2020-2011ية للتن���وع البيول���وجي للفت���رة ، الخط���ة االس���تراتيج2010

ه��و اله��دف الرئيس��ي المتعل��ق ب��التنوع ” أه��داف آيتش��ي للتن��وع البيول��وجي“م��ن  13واله��دف 
، يتم الحفاظ على التنوع الوراثي للنبات�ات المزروع�ة والمس�تزرعة 2020بحلول سنة “:الوراثي

ذات القراب�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك األن�واع األخ�رى ذات القيم�ة  والحيوانات المستأنسة واألنواع البرية
وكذلك ذات القيمة الثقافية، ويك�ون ق�د ت�م وض�ع وتنفي�ذ اس�تراتيجيات االقتصادية  –االجتماعية 

ويتعل�ق ع�دد م�ن األه�داف ” .لإلقالل إلى أدنى حد من التآكل الوراثي وصون تنوعه�ا ال�وراثي
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وترم��ي خط��ة العم��ل  1F2 .نباتي��ة واس��تخدامها المس��تداماألخ��رى أيض��اً بص��ون الم��وارد الوراثي��ة ال
وق�د ب�دأ العم�ل ف�ي وض�ع . إل�ى اإلس�هام ف�ي تحقي�ق ه�ذه األه�داف إس�هاماً كبي�راً  الثانيةالعالمية 

وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول عل�ى الم�وارد . المؤشرات الدولية ذات الصلة بهذه األهداف
 2010ف�ي س�نة المتأتية من استخدامها، الذي اعتُم�د  الوراثية واالقتسام العادل والمنصف للمنافع

مؤخراً، قد تكون له، عندما ي�دخل حي�ز النف�اذ، انعكاس�ات أيض�اً بالنس�بة للحص�ول عل�ى م�وارد 
 .وراثية نباتية معينة واستخدامها

وخط��ة العم��ل العالمي��ة تُس��ند إل��ى الهيئ��ة مهم��ة وض��ع إج��راء الس��تعراض خط��ة العم��ل - 16
ن يتن��اول ه��ذا االس��تعراض التق��دم المح��رز عل��ى ك��ل م��ن المس��توى القط��ري وينبغ��ي أ. العالمي��ة

واإلقليمي والدولي في تنفيذ خطة العمل العالمية، وبلورتها، وتعديلها حسب االقتض�اء، وجعله�ا 
 .21على النحو الموصى به في جدول أعمال القرن ” متجددة“بذلك خطة 

 الثانية أهداف واستراتيجيات خطة العمل العالمية

بأن تك�ون خط�ة العم�ل  ،2009في سنة  ية عشرةناثالهيئة، في دورتها العادية الأوصت - 17
تحدي��د األولوي��ات  العالمي��ة الثاني��ة مرك��زة، وذل��ك لمس��اعدة تحدي��د األولوي��ات، بم��ا ف��ي ذل��ك

إل�ى أه�داف ومب�ادئ خط�ة العم�ل العالمي�ة الثاني�ة تس�تند و .الستراتيجية تمويل المعاهدة الدولي�ة
 .تتضمن استراتيجية ومعلومات عن كل نشاط ذي أولويةو واضحة،

كم�ا اتفق�ت عليه�ا الهيئ�ة، ف�ي دورته�ا  الثاني�ةواألهداف الرئيسية لخطة العم�ل العالمي�ة - 18
العادية الثالثة عشرة واعتمدها مجل�س منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة ف�ي ف�ي دورت�ه المائ�ة وثالث�ة 

 :هي، 2011سنة في وأربعين 

                                                      
كح��د أقص��ى، تُ��دمج ق��يم التن��وع البيول��وجي ف��ي االس��تراتيجيات الوطني��ة والمحلي��ة  2020م ع��ا بحل��ول( 2اله��دف بم��ا يش��مل   2

). للتنمية والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويج�ري وإدماجه�ا، حس�ب اإلقتض�اء، ف�ي نظ�م الحس�ابات القومي�ة ونظ�م اإلب�الغ
ف�ي ذل�ك الغاب�ات، إل�ى النص�ف عل�ى األق�ل، ، يخفَّض مع�دل فق�دان جمي�ع الموائ�ل الطبيعي�ة، بم�ا 2020بحلول عام ( 5الهدف 

بحل�ول ع�ام ( 6اله�دف ). وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب من الص�فر، ويخف�ض ت�دهور وتفت�ت الموائ�ل الطبيعي�ة بق�در كبي�ر
، ي��تم عل��ى نح��و مس��تدام إدارة وحص��اد جمي��ع األرص���دة الس��مكية والالفقاري��ات والنبات��ات المائي��ة، بطريق��ة قانوني���ة 2020

النُهج القائمة على النظام اإليكولوجي، وذل�ك لتجن�ب الص�يد المف�رط، ووض�ع خط�ط وت�دابير انع�اش لجمي�ع األن�واع وبتطبيق 
المس���تنفدة، وال يك���ون لمص���ايد األس���ماك ت���أثيرات ض���ارة كبي���رة عل���ى األن���واع المه���ددة ب���اإلنقراض وال���نظم اإليكولوجي���ة 

لس��مكية واألن��واع وال��نظم اإليكولوجي��ة ف��ي نط��اق الح��دود الض��عيفة، وأن تك��ون ت��أثيرات مص��ايد األس��ماك عل��ى األرص��دة ا
، ت��دار من��اطق الزراع��ة وتربي��ة األحي��اء المائي��ة والحراج��ة عل��ى نح��و 2020بحل��ول ع��ام ( 7اله��دف ). اإليكولوجي��ة المأمون��ة

ن�اطق ف�ي المئ�ة عل�ى األق�ل م�ن الم 17، ي�تم حف�ظ 2020بحل�ول ع�ام ( 11اله�دف ). مستدام، لض�مان حف�ظ التن�وع البيول�وجي
في المئة من المن�اطق الس�احلية والبحري�ة، وخصوص�ا المن�اطق ذات األهمي�ة الخاص�ة  10األرضية ومناطق المياه الداخلية و

للتن��وع البيول��وجي وخ��دمات النظ��ام اإليكول��وجي، م��ن خ��الل نظ��م م��دارة بفاعلي��ة ومنص��فة وتتس��م ب��الترابط الجي��د، وممثل��ة 
ف�ظ الفعال�ة األخ�رى القائم�ة عل�ى المنطق�ة، وإدماجه�ا ف�ي المن�اظر الطبيعي�ة األرض�ية إيكولوجياً للمناطق المحمية وتدابير الح

، من���ع انق���راض األن���واع المعروف���ة المه���ددة 2020بحل���ول ع���ام ( 12اله���دف ). والمن���اظر الطبيعي���ة البحري���ة األوس���ع نطاق���ا
، 2020بحل��ول ع��ام ( 18اله��دف ). ب��االنقراض وتحس��ين وإدام��ة حال��ة حفظه��ا، وال س��يما بالنس��بة لألن��واع األكث��ر ت��دهورا

احت��رام المع��ارف واالبتك��ارات والممارس��ات التقليدي��ة للمجتمع��ات األص��لية والمحلي��ة ذات الص��لة بحف��ظ التن��وع البيول��وجي 
واس��تخدامه المس��تدام، واحت��رام اس��تخدامها الم��ألوف للم��وارد البيولوجي��ة، رهن��ا بالتش��ريع ال��وطني وااللتزام��ات الدولي��ة ذات 

دمج وت�نعكس بالكام�ل ف�ي تنفي�ذ االتفاقي�ة م�ع المش�اركة الكامل�ة والفعال�ة للمجتمع�ات األص�لية والمحلي�ة، وذل��ك الص�لة، وأن ت�
 ).على جميع المستويات ذات الصلة
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 معاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛تعزيز تنفيذ ال )أ (
كفالة صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة كأس�اس لألم�ن الغ�ذائي  )ب (

والزراعة المستدامة والحد من الفقر وذلك بتوفير أس�اس الس�تخدامها ف�ي الحاض�ر 
 والمستقبل؛

م��ن  ،النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة تش��جيع االس��تخدام المس��تدام للم��وارد الوراثي��ة )ج (
س��يما ف��ي البل��دان  أج��ل تش��جيع التنمي��ة االقتص��ادية والح��د م��ن الج��وع والفق��ر، ال

، النامي��ة، وك��ذلك ت��وفير خي��ارات للتكي��ف م��ع تغيُّ��ر المن��اخ والتخفي��ف م��ن آث��اره
ومعالجة التغيرات العالمية األخرى، واالستجابة لالغذية واألع�الف واالحتياج�ات 

 ؛األخرى
االقتس���ام الع���ادل تب���ادل الم���وارد الوراثي���ة النباتي���ة لألغذي���ة والزراع���ة وش���جيع ت )د (

 ؛ هاوالمنصف للمنافع المتأتية من استخدام
البل�دان، حس��ب االقتض�اء، ورهن��اً بتش�ريعاتها القطري�ة، م��ن اتخ�اذ ت��دابير  مس�اعدة )ه (

م�ن  9لحماية وتعزيز حقوق المزارعين، عل�ى النح�و المنص�وص علي�ه ف�ي الم�ادة 
 اهدة الدولية؛المع

مساعدة البلدان واألقاليم والجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولي�ة، والمؤسس�ات األخ�رى  )و (
المسؤولة عن صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها، على 

 تحديد أولويات العمل؛
وض��ع وتعزي��ز ب��رامج قطري��ة، وزي��ادة التع��اون اإلقليم��ي وال��دولي، بم��ا ف��ي ذل��ك  )ز (

بح���وث والتعل���يم والت���دريب، بش���أن ص���ون الم���وارد الوراثي���ة النباتي���ة لألغذي���ة ال
 والزراعة واستخدامها، وتحسين القدرة المؤسسية؛

تشجيع تقاسم المعلومات بشأن الموارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة ف�ي  )ح (
 ما بين األقاليم والبلدان وداخلها؛

ت وتش��ريعات قطري��ة، حس��ب إقام��ة أس��س مفاهيمي��ة لوض��ع واعتم��اد سياس��ا )ط (
االقتض���اء، لص���ون الم���وارد الوراثي���ة النباتي���ة لألغذي���ة والزراع���ة واس���تخدامها 

 ؛المستدام
الح��د م��ن االزدواجي��ة غي��ر المقص��ودة وغي��ر الض��رورية لإلج��راءات م��ن أج��ل  )ي (

تشجيع كفاءة وفعالية التكاليف في الجهود العالمية لصون الموارد الوراثي�ة النباتي�ة 
 .اعة واستخدامها المستداملألغذية والزر

وتستند خطة العمل العالمية إلى حقيقة وج�ود اعتم�اد متب�ادل ب�ين البل�دان ف�ي م�ا يتعل�ق - 19
بالموارد الوراثية النباتية لألغذي�ة والزراع�ة ووج�ود ق�در كبي�ر م�ن التع�اون اإلقليم�ي وال�دولي 

س��ياق، اس��تحدثت الخط��ة وف��ي ه�ذا ال. ض�رورياً لتحقي��ق أه��دافها بفعالي�ة وكف��اءةم��ن ث��م س�يكون 
 :إطاراً استراتيجياً واسع النطاق يضم سبعة جوانب أساسية ومترابطة

هن��اك ق��در كبي��ر وه��ام م��ن الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة، الحيوي��ة  )أ (
. خ�ارج المواق�ع الطبيعي�ةفي المجموع�ات بالنسبة لألمن الغذائي العالمي، مخزون 

ه�ي  الش�بكات قب�لم�ن و لوراثي�ة ف�ي بن�وك الجين�اتوفي حين أن ص�يانة الم�وارد ا
إجراء راسخ تماماً في معظم البلدان، من الالزم زي�ادة تنمي�ة وتعزي�ز المجموع�ات 
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ويمثّل تأمين ظروف تخزين مالئمة للمواد الوراثية التي ُجمعت بالفعل، . الموجودة
عناص�ر خط�ة والتكفل بتجديدها وسالمة إكثارها، عنصراً اس�تراتيجياً رئيس�ياً م�ن 

إج�راءات تش�غيلية معياري�ة م�ن  وض�عوبوجه عام، ثمة حاجة إل�ى . العمل العالمية
 .أجل جميع العمليات الروتينية الخاصة ببنوك الجينات

من الضروري ربط الصون باالستخدام وتحديد العقبات التي تح�ول دون زي�ادة  )ب (
والتغل�ب عل�ى تل�ك  استخدام الموارد الوراثية النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة المص�ونة

. العقب��ات إذا ك��ان الم��راد تحقي��ق الح��د األقص��ى م��ن المن��افع م��ن جه��ود الص��ون
وستكون اإلدارة الفعالة للمعلومات، بما في ذلك تقاسم المعلومات ذات الصلة عل�ى 
نط���اق واس���ع م���ع المس���تخدمين باالس���تفادة الكامل���ة م���ن تكنولوجي���ات المعلوم���ات 

ه�ذه المعلوم�ات بدرج�ة  تش�ملسو. اله�دف تحقيق ه�ذاالمتقدمة، شرطاً مسبقاً هاماً ل
الت��ي س��يلزم ربطه��ا ببيان��ات التوص��يف  ،الجزيئي��ة والجينومي��ة معلوم��اتمتزاي��دة ال
الم���دارة ف���ي قواع���د بيان���ات بن���وك للخص���ائص المرفلوجي���ة والزراعي���ة والتقي���يم 

 .الجينات، وتحليلها مع تلك البيانات
األنش�طة  دعمل�س�تراتيجية رئيس�ية يمثل تحسين القدرة عل�ى جمي�ع المس�تويات ا )ج (

فالخط�ة تس�عى إل�ى تش�جيع اس�تخدام المؤسس�ات . الفردية في خط�ة العم�ل العالمي�ة
والموارد البشرية والتعاون واآلليات المالية، بين جملة أمور أخرى، وتنميتها على 
نحو يتسم بالكفاءة والطابع العمل�ي، وذل�ك بتحس�ين تنقُّ�ل الم�وارد البش�رية والمالي�ة 

. مساهمة في إقامة نظام عالمي حق�اً للم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ةك
العلم���ي  ينوع���الوة عل���ى ذل���ك، ثم���ة حاج���ة إل���ى تحس���ين الص���الت ب���ين االبتك���ار

عل�ى ص�ون الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة  ماوالتكنولوجي وتطبيقه
 .واستخدامها

 الم��ربين ف��ي القط��اعين الع��ام والخ��اصب��ين ش��راكات الجه��ود واليُعتب��ر تعزي��ز   )د (
. أم��راً ض��رورياً  لص��ون واس��تخدام الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة

واالنتقاء التش�اركيين، وك�ذلك البح�وث  تربيةالوإضافة إلى ذلك، من الالزم تعزيز 
التش��اركية بوج��ه ع��ام، م��ع الم��زارعين والمجتمع��ات الزراعي��ة، واالعت��راف بتل��ك 

مليات على نطاق أوسع باعتباره�ا طرائ�ق مالئم�ة لتحقي�ق الص�ون واالس�تخدام الع
 .المستدام والطويل األمد للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

يحدث ص�ون وتنمي�ة الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة ف�ي المواق�ع   )ه (
يلع���ب المزارع���ون و. ف���ي المزرع���ة وف���ي الطبيع���ة: الطبيعي���ة ف���ي س���ياقين اثن���ين

. دوراً حاس�م األهمي�ة ف�ي كليهم�ا وجماعات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
الع�ام من خالل االرتباطات مع أجه�زة اإلرش�اد والقط�اع  قدرتهموسيساعد تحسين 

الخاص والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات المملوكة للمزارعين، وكذلك م�ن و
لمواق��ع الطبيعي��ة، عل��ى تعزي��ز األم��ن الغ��ذائي، ص��ون ف��ي الخ��الل ت��وفير ح��وافز ل

ل، ال س�يما ف�ي أوس�اط ال�ذين المجتمع�ات  والقدرة على التكيف، والقدرة على التحمُّ
 .يعيشون في مناطق ذات إمكانات زراعية منخفضة

ب��النظر إل��ى أهمي��ة األق��ارب البري��ة للمحاص��يل بالنس��بة لتحس��ين المحاص��يل،   )و (
االهتم��ام له��ا، س��تلزم أنش��طة مح��ددة ف��ي مج��الي وحقيق��ة ع��دم إي��الء ق��در ك��اٍف م��ن 

الص���ون واإلدارة، بم���ا ف���ي ذل���ك تحس���ين وقايته���ا م���ن خ���الل ممارس���ات محس���نة 
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المع��ززة لجماع��ات الش��عوب الس��تخدام األراض��ي، وص��ون الطبيع��ة، والمش��اركة 
 .األصلية والمجتمعات المحلية

ي والقط�ري تبلغ استراتيجيات الصون واالستخدام على كل م�ن المس�توى المجتمع� )ز (
واإلقليم��ي وال��دولي أقص��ى درج��ات فعاليته��ا عن��دما تك��ون تكاملي��ة ومنس��قة تنس��يقاً 

وم��ن ال��الزم إدم��اج الص��ون ف��ي المواق��ع الطبيعي��ة والص��ون خ��ارج المواق��ع . جي��داً 
 .الطبيعية واالستخدام المستدام إدماجاً تاماً على جميع المستويات

ف��ي الوق��ت الم��ذكورة أع��اله ص��ر االس��تراتيجية وتعبئ�ة الم��وارد للتمك��ين م��ن تنفي��ذ العنا- 20
المناسب وبطريقة وافية ستتطلب قبل ك�ل ش�يء إي�الء االهتم�ام الواج�ب وب�ذل الجه�ود الالزم�ة 
على كافة المستويات، بما في ذلك التنسيق مع المبادرات المتعددة الجارية داخل البلدان، إقليمياً 

اإلطاري��ة بش���أن تغيُّ��ر المن���اخ، األم���م المتح��دة ي��ة اتفاقي��ة التن���وع البيول��وجي، واتفاق(وعالمي��اً 
 ).وغيرها

 وتنظيمهاالثانية هيكل خطة العمل العالمية 

وألغ�راض عملي�ة وتتعل�ق . ولوي�ةأأي نش�اطا ذ 18 الثاني�ةتتضمن خطة العمل العالمية - 21
وتتن�اول المجموع�ة األول�ى . بالعرض، نُظم�ت ه�ذه المج�االت ض�من أرب�ع مجموع�ات رئيس�ية

الص��ون خ��ارج المواق��ع ؛ وتتن��اول المجموع��ة الثاني��ة واإلدارة ف��ي المواق��ع الطبيعي��ة الص��ون
؛ أم�ا المجموع�ة الرابع�ة فه�ي تتن�اول االس�تخدام المس�تدام؛ وتتناول المجموعة الثالث�ة الطبيعية

وب�النظر إل�ى أن الخط�ة ه�ي مجموع�ة م�ن األنش�طة . بناء قدرات مؤسس�ية وبش�رية مس�تدامة
كة، ف��إن المقص��ود بوض��ع األنش��طة ض��من أرب��ع مجموع��ات ه��و ببس��اطة المتكامل��ة والمتش��اب

العدي�د و. المساعدة على ترتيب العرض وتوجيه القارئ إلى المج�االت الت�ي تهم�ه بوج�ه خ�اص
ذات األولوية تتعل�ق ب�أكثر م�ن مجموع�ة واح�دة وذات أهمي�ة ألكث�ر م�ن مجموع�ة  ةنشطألمن ا

 .واحدة

للمس�اعدة تهدف ة أساسية من العناوين أو األقسام وتوجد لكل نشاط ذي أولوية مجموع- 22
وفي بعض الحاالت، ك�ان م�ن المناس�ب أيض�اً ف�ي م�ا . المقترح ذي األولويةالمجال في عرض 

وبينما ال يُعتبر . يتعلق بتوصيات موجودة تحت عنوان ما أن تكون موضوعة تحت عنوان آخر
م��ن المفي��د إي��راد بض��ع مالحظ��ات وج��ود تحدي��دات ص��ارمة لألقس��ام أم��راً ض��رورياً، ق��د يك��ون 

 :تفسيرية

نش�اط ذي األولوي�ة وملخص�اً لإلنج�ازات من�ذ ليوفر قسم الخلفية أساس�اً منطقي�اً ل )أ( 
التقري��ر ، اس��تناداً بص��فة رئيس��ية إل��ى االس��تنتاجات المبل��غ عنه��ا ف��ي 1996س��نة 
 .الثاني

د  )ب(  يحققها النشاط ذو  األهداف النهائية والفاصلة التي يجب أنداف األهأقسام تحدِّ
والص�ياغة الص�ريحة لأله�داف يمك�ن أن تس�اعد المجتم�ع ال�دولي ف�ي . األولوية

 .الحكم على مدى تنفيذ النشاط بمرور الوقت
االس��تراتيجية سياس��ات ونُهج��اً اس��تراتيجية قطري��ة ودولي��ة /يقت�رح قس��م السياس��ة )ج( 

ص�يات لوض�ع وفي بعض الح�االت توج�د تو. لتنفيذ أهداف النشاط ذي األولوية
سياس�ات دولي��ة جدي�دة؛ وف��ي ح�االت أخ��رى توج�د مقترح��ات ت�دعو إل��ى إدخ��ال 

 .تغييرات في النهج واألولويات والرؤى
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يش���ير قس���م الق���درات إل���ى نوعي���ة الق���درات البش���رية والمؤسس���ية الت���ي ينبغ���ي  )د( 
 .األنشطة ذات األولوية تنفيذ من خالل استحداثها أو توفيرها

تط���وير التكنولوجي���ا ونقله���ا، وال���ذي يش���مل التكنولوجي���ا، /يح���دد قس���م البح���وث )هـ( 
مجاالت البحث أو العم�ل العلمي�ين أو المنهجي�ين أو التكنول�وجيين ذات األهمي�ة 

 .لتنفيذ النشاط ذي األولوية
م��ن ه��ذا يتن�اول قس��م التنس��يق واإلدارة الكيفي�ة الت��ي يمك��ن به��ا معالج�ة المس��ائل  )و( 

وق�د اقتص�ر مح�ور تركي�ز ه�ذا . ولوية وتنفيذهعند تخطيط النشاط ذي األالقبيل 
القسم بصفة رئيسية عل�ى المس�توى القط�ري تجنب�اً لعملي�ات التك�رار وذل�ك ألن 
الحاج��ة إل��ى زي��ادة تعزي��ز التع��اون م��ع المنظم��ات الدولي��ة ذات الص��لة ومراك��ز 
البح��وث الزراعي��ة وإل��ى زي��ادة تقاس��م المعلوم��ات ف��ي م��ا ب��ين جمي��ع المنظم��ات 

والتع�اون . ذات األولوي�ةاألنش�طة يتعل�ق بجمي�ع  عنية تنطبق في ماوالجهات الم
ال���دولي ب���الغ األهمي���ة لتحقي���ق أقص���ى المن���افع ف���ي إط���ار الص���كوك القانوني���ة 
والسياس���اتية م���ن قبي���ل اتفاقي���ة التن���وع البيول���وجي والمعاه���دة الدولي���ة وللوف���اء 

 .بااللتزامات المرتبطة بذلك

مؤسس�ات أو جم�اهير مس�تهدفة ف�ي م�تن نش�اط ذي  وفي بع�ض األحي�ان، تُ�ذكر تحدي�داً - 23
فهذه اإلش�ارات تُس�تخدم . التي لم تذكر فيها نشطةمن األيعني هذا استبعادها  وال. خاص أولويةأ

يكم�ن تجاهل�ه خ�الف ب�الغ األهمي�ة بوج�ه خ�اص، أو ق�د ال�ذي يعتب�ر دور اللتسليط الضوء على 
 .كليهماذلك، أو 
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 بيعيةالصون واإلدارة في المواقع الط

 مسح وحصر الموارد الوراثية لألغذية والزراعة- 1

ف�ي المواق�ع (يبدأ الصون الرشيد للموارد الوراثية النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة : الخلفية- 24
 5ف��ي الم��ادة بعملي��ات مس��ح وعملي��ات حص��ر، عل��ى النح��و المب��رز ف��ي ) الطبيعي��ة وخارجه��ا

ات لص��ون الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة ولبل��ورة سياس��ات واس��تراتيجي. لمعاه��دة الدولي��ةل
، م�ن ال�الزم أن تك�ون الب�رامج القطري�ة عل�ى بيّن�ة م�ن الم�وارد المستدام والزراعة واستخدامها

وقد اعترفت البل�دان الت�ي ص�دقت عل�ى . الموجودة في بلدانها، وتوزيعها، ومدى صونها بالفعل
مثالً في برنامج العمل بشأن ( في هذا الصدداتفاقية التنوع البيولوجي بوجود مسؤوليات محددة 

واتس�اع نط�اق الحص�ول عل�ى أدوات تحدي�د المراج�ع الجغرافي�ة ). التنوع البيولوجي الزراع�ي
يسَّر المسح وتطوير تقنيات البيولوجيا الجزيئية الحديثة وتطبيقها في تقييم مدى التنوع الوراثي 

المنصرم كانت غالبية عمليات المس�ح تقتص�ر  وأثناء العقد. التآكل الوراثيفي بعض الحاالت و
ق�در م�ن التق�دم ف�ي حص�ر  على محاص�يل فردي�ة أو عل�ى من�اطق مح�دودة، وإن ك�ان ق�د تحق�ق

وم�ع ذل�ك، ف�إن . األقارب البرية للمحاصيل وإقامة أماكن محددة لصونها ف�ي مواقعه�ا الطبيعي�ة
ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة مس��ح الم��وارد الوراثي��ل الجه��ود الت��ي بُ��ذلت ف��ي المن��اطق المحمي��ة

وحصرها وصونها كانت محدودة مقارن�ةً بتل�ك الت�ي كان�ت مكرس�ة لكثي�ر م�ن مكون�ات التن�وع 
وقد ساهمت منظمات دولية متعددة ف�ي رص�د حال�ة ص�ون النبات�ات البري�ة . البيولوجي األخرى

م�ع المنظم��ات ة متين�ذات األهمي�ة الزراعي�ة إقليمي�ا وعالمي�اً، ولك�ن يل�زم الس�عي إل�ى ش�راكات 
 .العاملة في قطاع البيئة، ال سيما على المستوى القطري

تيس�ير وض�ع اس�تراتيجيات ص�ون تكميلي�ة وسياس�ات قطري�ة تتعل�ق بص�ون  :األهداف- 25
الموارد الوراثية النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة واس�تخدامها المس�تدام، وتنفي�ذ تل�ك االس�تراتيجيات 

ت ب��ين وزارات الزراع��ة والبيئ��ة وتش��جيع رص��د حال��ة وتعزي��ز الص��ال. والسياس��ات ورص��دها
واتجاه��ات الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة، وكفال��ة ص��ونها عل��ى النح��و ال��وافي، 

 .بذلك

وضع وتطبي�ق منهجي�ات لمس�ح وحص�ر الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة - 26
المواق���ع الطبيعي���ة، بم���ا ف���ي ذل���ك نظ���ام الموج���ودة ف���ي المواق���ع الطبيعي���ة والموج���ودة خ���ارج 

ومنها م�ثالً نظ�ام المعلوم�ات الجغرافي�ة، واالستش�عار (المعلومات الجغرافية، والطرق الساتلية 
وتحديد التهديدات للموارد الوراثية النباتية لألغذي�ة والزراع�ة، . والمؤشرات الجزيئية) عن بُعد

ت المن�اخ، وتحدي��د أم�اكن تل�ك التهدي��دات ال س�يما تل�ك الناجم��ة ع�ن اس�تخدام األراض��ي وتغي�را
 .وحصرها وتقييمها

ف�ي ه�ذا تش�كل ق�درة التع�رف عل�ى االن�واع العنص�ر الرئيس�ي  :االس�تراتيجية/السياسة- 27
، ينبغ��ي اعتب��ار مس��ح الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة وحص��رها. النش��اط األول��ي
. لح��د م��ن مع��دل فق��دان التن��وع البيول��وجيالخط��وة األول��ى ف��ي عملي��ة الص��ون وا حس��ب الحاج��ة

أو اس�تخدامه، ق�د تك�ون له�ذا العم�ل /ولكن، بدون توافر القدرة على ص�ون التن�وع البيول�وجي و
أن يك��ون المس��ح والحص��ر م��رتبطين بأه��داف وخط��ط مح��ددة  ينبغ��يوم��ن ث��م، . فائ��دة هامش��ية

ويل�زم . اق�ع الطبيعي�ةللصون في المواق�ع الطبيعي�ة، والجم�ع، والص�ون واالس�تخدام خ�ارج المو
وثم�ة . تشجيع وضع تعاريف وطرق معيارية لتقييم الهشاشة الوراثية والتآك�ل ال�وراثي مباش�رة

حاجة عاجلة أيضاً إلى وضع مؤشرات محّسنة، بما ف�ي ذل�ك مؤش�رات بديل�ة، للتن�وع، والتآك�ل 
وينبغ�ي . الوراثي، والهشاشة يمكن اس�تخدامها لوض�ع خط�وط أس�اس قطري�ة وإقليمي�ة وعالمي�ة
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لهذه المؤشرات أن تك�ون موض�وعية ومتوازن�ة، م�ع مراع�اة ال�نظم المس�تخدمة عل�ى المس�توى 
وينبغي أال تضع تدابير عقابية، وال تؤثر على سيادة البلد عل�ى الم�وارد الوراثي�ة، وال . الوطني

ومن الالزم السعي إلى التوصل إلى اتفاق عام عل�ى تص�ميم ه�ذه . فرض نظم معلومات محددةت
 .مؤشرات واستخدامهاال

وينبغي االعتراف بأن المعارف المحلية ومعارف الشعوب األصلية تشكل مكون�اً هام�اً - 28
حس��ب االقتض��اء توثيقه��ا بعناي��ة م��ن مكون��ات أنش��طة المس��ح والحص��ر وينبغ��ي النظ��ر فيه��ا و

 .وبموافقة مسبقة للمجتمعات المحلية وجماعات الشعوب األصلية

ر البلدان دعماً مالياً وتقنياً لمسح وحصر الموارد الوراثية النباتية ينبغي أن توف :القدرة- 29
فثم�ة عقب�ات متع�ددة تق�ف ف�ي طري�ق . دع�م م�ن ه�ذا القبي�ل قد تس�تفيد م�نلألغذية والزراعة، و

ين مدربظفين مسح وحصر الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، من بينها عدم توافر مو
االضطالع بعمليات التدريب وبناء القدرات في عدة مجاالت للبحوث، بما  وينبغي. تدريباً كافياً 

في ذلك التعرف على النبات�ات، وبيولوجي�ا المجموع�ات، وعل�م النب�ات اإلثن�ي، واس�تخدام نظ�ام 
وتتزايد أيضاً أهمي�ة . المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع الجغرافية، واألدوات الجزيئية

ثر تغيُّر المناخ وتقييم التكي�ف مع�ه، ال س�يما إذا ك�ان الم�راد للتن�وع ال�وراثي القدرة على قياس أ
 .المصون في المواقع الطبيعية أن يبقى على نحو مستدام في األجل األطول

ينبغ��ي تق��ديم دع��م ك��اٍف لوض��ع منهجي��ات أفض��ل لمس��ح وتقي��يم  :التكنولوجي��ا/البح��وث- 30
وثمة حاجة قوية أيضاً إل�ى وض�ع . كولوجية الزراعيةالتنوع بين األنواع وداخلها في النظم اإلي

مؤشرات سليمة علمياً ويسهل تنفيذها لرص�د حال�ة اتجاه�ات الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة 
 .والزراعة، ال سيما على المستوى الوراثي

 بصون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع�ةوثمة احتياجات بحثية محددة تتعلق - 31
ويل��زم وج��ود ق��وائم حص��ر أوف��ى للتمك��ين م��ن تحس��ين اس��تهداف أنش��طة . ف��ي المواق��ع الطبيعي��ة

ببيانات فعلية أو متوقعة بشأن خصائص القوائم وإذا ارتبطت هذه . الصون في المواقع الطبيعية
توفر ص�لة مفي�دة بالص�ون س�محددة موضع اهتمام، فإنه�ا ستص�بح أكث�ر قيم�ة حت�ى م�ن ذل�ك، و

وينبغي استخدام مصادر المعلومات الموجودة لتحديد مدى . المواقع الطبيعية واالستخدام خارج
 .وجود أقارب برية للمحاصيل في المناطق المحمية

وثم��ة مج��ال بحث��ي ه��ام عل��ى وج��ه الخص��وص ه��و وض��ع مؤش��رات يمك��ن اس��تخدامها - 32
معلومات لرصد التغيرات التي تحدث في مدى التنوع وتوزيعه على نطاقات مختلفة ولتجميع ال

وه�ذه البح�وث س�تعزز تعزي�زاً جوهري�اً التخط�يط للص�ون . عن األن�واع والمجموع�ات الفردي�ة
 .وصنع القرارات المتعلقة به على الصعيد القطري

ة، ع�الزراالوزارات المكلف�ة بيجب أن يجري التنسيق داخل البلد بين  :اإلدارة/التنسيق- 33
ك��ذلك إقليمي�اً، م�ن منطل�ق إدراك أن األن�واع تعب��ر ، وكنولوجي�ا، والبح�ث، والعل�وم، والتالبيئ�ةو

ويلزم وجود تنسيق عل�ى المس�تويين اإلقليم�ي والع�المي لتعزي�ز الص�الت ب�ين . الحدود القطرية
 .جهود الصون خارج المواقع الطبيعية وجهود الصون في المواقع الطبيعية

صولية ومع مس�تخدمي وتلزم إقامة صالت قوية مع الشبكات القطرية واإلقليمية والمح -34
لك�ي تهت�دي به�ا ) والباحثين والم�زارعين المربين (الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

وينبغ�ي للبل�دان أن تتع�اون ف�ي . عملية الصون بأكملها ولكي توجه تلك العملية وتحدد أولوياته�ا
 .أنشطة المسح والحصر من أجل بناء القدرة
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 وراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها في المزرعةدعم إدارة الموارد ال- 2
النبات�ات عل�ى زي�ادة غ�الت المحاص�يل، وتحس�ين مقاومته�ا  تربية تلقد ساعد :الخلفية- 35

الغذائي�ة، ال س�يما ف�ي البيئ�ات الزراعي�ة وج�ودة المنتج�ات تن�وع ولآلفات واألمراض، وتعزي�ز 
م�ن بينه�ا ش�روط الس�وق،  ،يثة ألس�باب كثي�رةويختار المزارعون زراعة أصناف حد. المواتية

ومع أن هذه االختيارات كثيراً م�ا تس�فر ع�ن تآك�ل . واألمن الغذائي األسري، واالستدامة البيئية
وراثي كبير، فقد قدم العقدان المنصرمان قدراً كبيراً من األدل�ة عل�ى أن م�زارعين كثي�رين ف�ي 

قدمة، ما زالوا يحافظون على قدر كبي�ر م�ن التن�وع متزايد في البلدان المتوبشكل العالم النامي، 
اس��تراتيجيات س��بل ف��ي اويش��كل ه��ذا التن��وع عنص��راً هام��اً . ال��وراثي للمحاص��يل ف��ي حق��ولهم

تكي�ف م�ع البيئ�ات الهامش�ية أو المتغ�ايرة قدرته عل�ى الالمعيشة بالنسبة للمزارعين وذلك بسبب 
تجابة للتغيرات الت�ي تح�دث ف�ي الطل�ب ف�ي يُبقى عليه أيضاً لالسللمحاصيل والتنوع . الخواص

ألس�باب ك�ذلك األسواق، وت�وافر الي�د العامل�ة، وغيره�ا م�ن العوام�ل االجتماعي�ة االقتص�ادية، و
 .ثقافية ودينية

وأص��بحت تت��وافر طائف��ة م��ن المب��ادرات والممارس��ات لمس��اعدة المجتمع��ات الزراعي��ة - 36
ال��وراثي للمحاص��يل المحلي��ة ف��ي نظ��م  عل��ى مواص��لة االس��تفادة م��ن ص��يانة واس��تخدام التن��وع

ه�و ش�رط مس�بق لتنفي�ذ ه�ذه المحلي�ة وبناء القدرة والقي�ادة ف�ي المجتمع�ات ومؤسس�اتها . إنتاجها
مكّون��ا وق��د أص��بح تش��جيع ودع��م إدارة الم��وارد الوراثي��ة ف��ي المزرع��ة . المجتمعي��ةالمب��ادرات 

ونتيج��ة ل��ذلك، ف��إن إدارة  .راس��خاً تمام��اً م��ن مكون��ات اس��تراتيجيات ص��ون المحاص��يلرئيس��يا 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في المزرعة تشكل إحدى األولويات الثالث األول�ى 

 .لحساب اقتسام المنافع الخاص بالمعاهدة الدولية

وبوجه خاص، . وعلى الرغم من هذا التقدم، ما زالت هناك مسائل تقنية ومنهجية هامة- 37
نس��يق اإلدارة ف��ي المزرع��ة م��ع الص��ون واالس��تخدام خ��ارج المواق��ع يوج��د مج��ال لتحس��ين ت

وتحقيق��اً لم��ا ينط��وي علي��ه التحس��ين ف��ي المزرع��ة م��ن إمكان��ات بالكام��ل، م��ن ال��الزم . الطبيعي��ة
 .إدماج هذه الممارسات إدماجاً تاماً في سياسات التنمية الريفية

زي��ادة كبي��رة خ��الل العق��د  وق��د زادت المخ��اوف بش��أن أث��ر تغيُّ��ر المن��اخ عل��ى الزراع��ة- 38
فالمزارعون ربما لم يعد بإمكانهم أن يزرعوا أص�نافهم التقليدي�ة واألص�ناف البدائي�ة . المنصرم

في ظل الظروف المناخية المتغيرة، ومن ث�م س�يحتاجون إل�ى الحص�ول عل�ى بالزم�ا جرثومي�ة 
ن الموج�ود وعالوة على ذلك، فإن الزراعة هي مصدر ومصرف على حد سواء للكربو. جديدة

ويُعترف بما للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة م�ن أهمي�ة بالغ�ة إلقام�ة نظ�م . في الجو
زراعية قادرة على الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ، وتحتجز مزيداً من الكربون، وتُنتج كمي�ة 

ل الجدي�دة وس�تدعم ه�ذه الم�وارد تربي�ة أص�ناف المحاص�ي. أقل من غازات االحتب�اس الح�راري
وستزيد الحاجة إلى . لظروف البيئية المستقبليةللتعامل مع ا لزراعةلالمكيفة التي ستكون الزمة 

لتأمين الحصول على بالزما جرثومي�ة والشبكات صالت بين نظم البذور المحلية وبنوك الجينات
 .جديدة مكيّفة حسب الظروف المناخية المتغيرة

تعزي��ز م��ن أج��ل ت��ي تول��دت أثن��اء العق��دين المنص��رمين اس��تخدام المع��ارف ال :األه��داف- 39
وتحسين فعالية عمليات صون الموارد الوراثية النباتية لألغذي�ة والزراع�ة وإدارته�ا وتحس�ينها 

وتحقيق توازن وتكامل أفض�ل ب�ين الص�ون خ�ارج المواق�ع الطبيعي�ة . واستخدامها في المزرعة
م��ن  9ارعين كم��ا ه��ي مفص��لة ف��ي الم��ادة وإعم��ال حق��وق الم��ز. والص��ون ف��ي المواق��ع الطبيعي��ة

. طبق�ا للتش�ريعات القطٮري�ة واألولوي�اتواإلقليم�ي القطري والمعاهدة الدولية، على المستويين 
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الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة اس��تخدام وتش��جيع االقتس��ام المنص��ف للمن��افع المتأتي��ة م��ن 
وتش�جيع نش�وء ش�ركات . اه�دة الدولي�ةم�ن المع 13والزراعة على النحو الذي ت�دعو إلي�ه الم�ادة 

ومؤسسات تعاونية معنية بالبذور في القطاعين الع�ام والخ�اص ف�ي المس�تقبل تلب�ي االحتياج�ات 
. المحلي��ة وذل��ك باعتباره��ا نتيج��ة م��ن نت��ائج اختي��ار المحاص��يل وتربيته��ا بنج��اح ف��ي المزرع��ة

ا ف��ي ذل��ك بن��وك الجين��ات التقليدي��ة لتب��ادل الب��ذور واإلم��داد به��ا، بم��عل��ى ال��نظم  المحافظ��ةو
خصوص���ا بالنس���بة لص���غار الم���زارعين  ،المجتمعي���ة، وتعزي���ز األس���واق المحلي���ة للمنتج���ات

والمراعاة الكاملة لدور . مع مراعاة قيود الصحة النباتيةوومزارعي الكفاف في البلدان النامية، 
عل�ق ب�إدارة الم�وارد ، ال س�يما ف�ي م�ا يتفي كثير م�ن البل�دان النامي�ة المرأة في اإلنتاج الزراعي

الن�اجحين، ال س�يما  تربي�ةوتشجيع االنتق�اء وال. الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في المزرعة
 .تغيُّر المناخ على ضوء

معالج��ة الثغ��رات ف��ي المع��ارف المتعلق��ة ب��ديناميات الص��ون وتحس��ين المحاص��يل ف��ي - 40
ة أو تعزي���ز ب���رامج وش���بكات إلدارة وإقام���. المزرع���ة ومنهجياتهم���ا وتأثيراتهم���ا وإمكاناتهم���ا

واألق��ارب البري��ة للمحاص��يل والنبات��ات الغذائي��ة البري��ة  األص��ناف البدائي��ة/أص��ناف الم��زارعين
والم��وارد الوراثي��ة الرعوي��ة ف��ي المزرع��ة، وإدم��اج عملهم��ا ض��من سياس��ات وأنش��طة التنمي��ة 

ليش�مل تق�ديم  والش�بكاتيةوتوسيع نطاق دور بنوك الجين�ات القطري�ة واإلقليمي�ة والدول. الريفية
ال��دعم لب��رامج التحس��ين ف��ي المزرع��ة بطريق��ة أكث��ر تك��امالً، وت��وفير م��ا يل��زم م��ن م��واد لتل��ك 

ووضع برامج في المزرعة تستند إلى النظم المحلية والتقليدي�ة للمع�ارف والمؤسس�ات . البرامج
ركي��ز ق��در أكب��ر م��ن وت. واإلدارة، م��ع كفال��ة المش��اركة المحلي��ة ف��ي التخط��يط واإلدارة والتقي��يم

االهتمام الجماهيري والعلمي على األدوار المتنوعة الت�ي يلعبه�ا الن�وع االجتم�اعي والعم�ر ف�ي 
 .إدارة اإلنتاج والموارد في األسر المعيشية الريفية

مع أن أنش�طة اإلدارة ف�ي المزرع�ة ق�د تج�اوزت اآلن مرحل�ة  :االستراتيجية/السياسة- 41
لمشاريع المنهجية، ما زال من الالزم إدم�اج ه�ذه األنش�طة خالل امن البحوث الصغيرة النطاق 

تكم�ل و. أو خط�ط عم�ل أوس�ع نطاق�اً بش�أن الص�ون والتنمي�ة/إدماجاً تاماً ضمن استراتيجيات و
ألنش�طة األكث�ر اتس�اماً بط�ابع رس�مي ف�ي مج�ال اس�تحداث ا األنشطة التي تجري ف�ي المزرع�ة

وس�يلزم ت�وافر مرون�ة مؤسس�ية ف�ي العم�ل م�ع . لب�ذورأنواع المحاصيل، وتعزز نظ�م اإلم�داد با
ومن الالزم وضع اس�تراتجيات مح�ددة لص�ون الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة . المجتمعات الزراعية

لألغذية والزراعة في المواقع الطبيعية، وإلدارة التنوع المحصولي في المزرعة وفي المناطق 
ستراتيجيات لصون األقارب البري�ة للمحاص�يل وينبغي إيالء اهتمام خاص في هذه اال. المحمية

أفض��ل ويج��ب نش��ر . ، وب��ؤر التن��وع البيول��وجيالرئيس��يةف��ي مراك��ز منش��ئها، ومراك��ز التن��وع 
لصون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام ت�دعم الق�يم الممارسات 

ة ولجماع��ات الش��عوب األص��لية وتح��افظ االجتماعي��ة واالقتص��ادية والثقافي��ة للمجتمع��ات المحلي��
المجتمع�ات ف�ي  هذهوأفضل سبيل لتحقيق هذا هو إشراك . على تلك القيم، وتحسِّن نوعية الحياة

 .جميع جوانب إدارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها في المزرعة

س��ات اإلنت��اج والح��وافز وينبغ��ي للحكوم��ات أن تنظ��ر ف��ي الكيفي��ة الت��ي يمك��ن به��ا لسيا- 42
االقتص��ادية وغيره��ا م��ن السياس��ات، وك��ذلك خ��دمات اإلرش��اد والبح��وث الزراعي��ة، أن تيس��ر 

وتتزاي��د . وتش��ّجع إدارة الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة وتحس��ينها ف��ي المزرع��ة
. يكولوجي�ةت�وفير خ�دمات ال�نظم اإلل هاالحاجة إلى التدليل على قيمة الصون من حيث اس�تمرار

وق���د ب���دأ ت���واً فحس���ب اإلدراك الكام���ل ألهمي���ة الم���وارد الوراثي���ة النباتي���ة لألغذي���ة والزراع���ة 
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باعتبارها إحدى هذه الخدمات، وينبغ�ي مواص�لة الجه�ود وتكثيفه�ا لتوثي�ق قيم�ة تن�وع األق�ارب 
 .البرية للمحاصيل واألصناف البدائية في هذا الصدد

ص��ون األق��ارب البري��ة للمحاص��يل واألص��ناف  وس��تكون ثم��ة حاج��ة مح��ددة إلدم��اج- 43
البدائية ضمن استراتيجيات الصون الموجودة لكفال�ة ع�دم معالج�ة التن�وع البيول�وجي الزراع�ي 

وه�ذا س�يتطلب أن يص�بح ص�ون . على أنهم�ا كيان�ان منفص�النبصفة عامة والتنوع البيولوجي 
لتن�وع البيول�وجي األوس�ع التنوع البيولوجي الزراعي سمة من سمات مبادرات وبرامج صون ا

 .القطرية واإلقليمية والدوليةعلى المستويات  نطاقاً 

وينبغ��ي أن ترم��ي السياس��ات القطري��ة، عن��دما يك��ون ذل��ك مالئم��اً، إل��ى تعزي��ز ق��درة - 44
. المجتمعات المحلية على المش�اركة ف�ي جه�ود تحس�ين المحاص�يلجماعات الشعوب األصلية و

ن المحص�ولي الالمركزي�ة والتش�اركية والمراعي�ة للف�وارق ب�ين ومن الالزم تعزيز نُهُج التحس�ي
. الجنسين من أجل إنتاج أصناف مكيّفة تحديداً حسب البيئات غير المواتي�ة اجتماعي�اً واقتص�ادياً 

 ،لحماي��ةلوق��د يتطل��ب ه��ذا وج��ود سياس��ات وتش��ريعات جدي��دة، بم��ا ف��ي ذل��ك إج��راءات مالئم��ة 
 تربي�ةمن خ�الل تجري تربيتها  يتعلق باألصناف التي واعتماد البذور في ما فوإطالق األصنا

النبات����ات بطريق����ة تش����اركية، وذل����ك لتش����جيع وتعزي����ز اس����تخدامها وكفال����ة إدراجه����ا ض����من 
 .االستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية

ويلزم إيالء قدر أكبر من االهتمام لصون األعداد غير المستخدمة عل�ى النح�و األمث�ل، - 45
وللتعبي�ر ع�ن . ير منها أن يساهم مساهمة قيِّمة في تحسين الغذاء المتناول والدخلالتي يمكن لكث

م��ن  المختلف��ةالمراح��ل وج��ود تع��اون أكب��ر ف��ي يج��ب القيم��ة الس��وقية المحتمل��ة له��ذه المحاص��يل 
سلسلة اإلنتاج، بدءاً من استحداث وتجريب األصناف الجديدة، ومروراً بأنشطة إض�افة القيم�ة، 

 . أسواق جديدةوانتهاًء بفتح 

ينبغي تقديم دعم كاف للمنظمات المجتمعية ولمجموعات المس�تخدمين الض�العة :القدرة- 46
وم�ن ال�الزم تعزي�ز ق�درة . في تقديم المساعدة العملية ألعم�ال الص�ون والتحس�ين ف�ي المزرع�ة

المزارعين وجماعات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومنظم�اتهم، فض�الً ع�ن الع�املين 
في مجال اإلرشاد وغيره من الجهات المعنية، على إدارة التن�وع البيول�وجي الزراع�ي بطريق�ة 

 .مستدامة في المزرعة

 والش���بكات ينبغ���ي لبن���وك الجين���ات لتعزي���ز األنش���طة الت���ي تج���ري ف���ي المزرع���ة،و- 47
ئمة المال األصناف البدائية/الدولية أن تنظر في تحديد أصناف المزارعينو وللمنظمات القطرية

 .جديدة تُدمج خصائص محددة ضمن مواد مكيّفة محلياً  تربيةيجاد مجموعات إلأو /لإلكثار و

وينبغ��ي وض���ع ب��رامج تدريبي���ة متع���ددة التخصص��ات م���ن أج���ل الع��املين ف���ي مج���ال - 48
اإلرشاد، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها، في مجاالت تيسير وتحفيز األنشطة التي تجري 

المالئمة لتكملة وتحسين تلك األس�اليب الت�ي  تربيةالذلك أساليب االنتقاء وفي المزرعة، بما في 
 .يستخدمها المزارعون بالفعل

وينبغ��ي أن ينص��ب مح��ور تركي��ز ب��رامج الت��دريب عل��ى مس��اعدة الم��زارعين عل��ى - 49
الحص��ول عل��ى مع��ارف وتكنولوجي��ات جدي��دة واستكش��اف أس��واق جدي��دة لمنتج��اتهم، وعل��ى 

وينبغ�ي أن يك�ون الت�دريب . ى أن يصبحوا أكث�ر تمكين�اً ودعم�اً للم�زارعينمساعدة الباحثين عل
النبات��ات، والب��احثون،  مرب��وبم��ن ف��يهم (العلم��اء : موجه��ا إل��ى أرب��ع مجموع��ات مختلف��ة ه��ي

بم���ا يش���مل (، وموظف���و ال���دعم التقن���ي، وأخص���ائيو اإلرش���اد )وأخص���ائيو االقتص���اد الزراع���ي
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ذا ص�لة  تدريباً وينبغي أن يتضمن دعم العمل المتقدم . ، والمزارعون)المنظمات غير الحكومية
وينبغ��ي أن يرم��ي ت��دريب أخص��ائيي اإلرش��اد إل��ى زي��ادة . ف��ي العل��وم البيولوجي��ة واالجتماعي��ة

التش�اركيين، والحف�اظ عل�ى الب�ذور،  تربي�ةالمهاراتهم في مجال علم النب�ات اإلثن�ي، واالنتق�اء و
 .تصاالتتكنولوجيا المعلومات واال أدوات واستخدام

عل�ى رك�ز أساس�ا يفي س�ياق سلس�لة االنت�اج الكام�ل وتدريب المزارعين  يتموينبغي أن - 50
، واس��تخدام المحاص��يل المحلي��ة والحف��اظ عليه��ا، تربي��ةال/تحدي��د خص��ائص النبات��ات، واالنتق��اء

 ف��يوم��ن المه��م تنمي��ة مه��ارات الم��زارعين ف��ي انتق��اء النبات��ات . والنه��وض بمبيع��ات المنتج��ات
 .وليس بعد الحصاد الخضرية ةمرحلال

وينبغي تصميم برامج التدريب بالتعاون الوثيق مع النظ�ام القط�ري للبح�وث الزراعي�ة - 51
وأن تك���ون مس���تندة إل���ى والجه���ات المعني���ة األخ���رى ، الم���زارعين ومنظم���ات ،والم���زارعين
المرك�زي  روينبغي أال تتجاهل هذه البرامج الدو. التي أعرب عنها هؤالء الشركاءاالحتياجات 

وينبغ��ي أن تراع��ي الب��رامج . ال��ذي تلعب��ه الم��رأة ف��ي الت��أثير عل��ى تط��ور المحاص��يل وتوجيهه��ا
االس��تخدامات المختلف��ة للم��وارد البيولوجي��ة م��ن جان��ب الم��رأة والرج��ل، بم��ا ف��ي ذل��ك التدريبي��ة 

 .اهتمام المرأة باالستخدامات ومتطلبات التصنيع المتعددة للمحاصيل

أن�واع م�ن البح�وث العلمي�ة النش�طة المتع�ددة ثماني�ة يل�زم وج�ود  :وجياالتكنول/البحوث- 52
 :التخصصات على النحو التالي

الثقافي�ة  –االجتماعي�ة /االقتص�ادية –مزيد من البحوث النباتية اإلثنية واالجتماعية  )أ (
لفهم وتحليل معارف المزارعين بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 

المتعلق��ين به��ا، واس��تخدامها، وإدارته��ا، بم��ا يتماش��ى م��ع موافق��ة  تربي��ةال/واالنتق��اء
 المزارعين المعنيين ومع المتطلبات المنطبقة لحماية معارفهم وتكنولوجياتهم؛

بيولوجي��ا المجموع��ات والص��ون لفه��م هيك��ل ودينامي��ات التن��وع ال��وراثي ف��ي  )ب (
تميي����ز ب����ين بم����ا ف����ي ذل����ك ال األص����ناف البدائي����ة/أص����ناف الم����زارعين المحلي����ة

ة التهج���ين ال���داخلي، ودرج���، بم���ا ف���ي ذل���ك اإلدم���اجالمجموع���ات، وت���دفق الجينات
 والضغوط االنتقائية؛

، كوس�يلة ةالتش�اركي تربي�ةالالبحوث المتعلقة بتحسين المحاص�يل، بم�ا ف�ي ذل�ك  )ج (
لزيادة غالت المحاصيل وموثوقيتها بدون إلحاق خسائر كبي�رة ب�التنوع البيول�وجي 

 المحلي؛
راسات في مجال اإلرشاد من أج�ل المحاص�يل غي�ر المس�تخدمة عل�ى بحوث ود  )د (

النح��و األمث��ل، بم��ا ف��ي ذل��ك إنت��اج الب��ذور وم��واد ال��زرع الت��ي تتك��اثر باإلنب��ات، 
 وتسويقها وتوزيعها؛

دراس��ات بش��أن أج��دى الس��بل إلدم��اج الص��ون ف��ي المزرع��ة والص��ون خ��ارج   )ه (
 ؛المختلفة تكامل نظم البذورل ارنظ المواقع الطبيعية

دراسات بشأن مدى وطبيعة التهديدات المحتمل�ة للتن�وع الموج�ود ف�ي المزرع�ة   )و (
سيما تغيُّر المناخ وتغيُّر استخدام األراض�ي بم�ا ف�ي ذل�ك  وفي المواقع الطبيعية، ال
 تأثيراتها على الملقحات؛
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تحليل مكاني لتحديد األصناف الت�ي ي�رجح أن تك�ون له�ا خص�ائص متكيف�ة م�ع   )ز (
 ؛النباتات تربيةى مساعدة علكالمناخ 

 .دراسات لتحديد التآكل الوراثي )ح (
وينبغي أن تكون البحوث العلمية، مت�ى أمك�ن، مقرون�ةً بأنش�طة ف�ي المزرع�ة م�ن أج�ل - 53

يمك��ن اس��تعمال تقني��ات التوص��يف الظ��اهري . أوف��ىتقييم��ا س��ياق العم��ل والغ��رض من��ه تقيي��يم 
سمات محددة، والتكيف مع مختل�ف عالقة مع بالاألصناف البدائية |لتصنيف أصناف المزارعين

وينبغ�ي أن تس�اعد البح�وث ف�ي رص�د األنش�طة الت�ي تج�ري ف�ي المزرع�ة، .الظروف الميداني�ة
وينبغ�ي االض�طالع ب�البحوث بطريق�ة تش�اركية وتعاوني�ة لتش�جيع التفاع�ل . وتقييمها وتحس�ينها

لمؤسس��ات وم��وظفي ا بم��ا ف��ي ذل��ك الم��زارعين، والم��ربين، المعني��ةب��ين الجه��ات والتع��اون 
 .إشراك المؤسسات األخرى على نحو مناسب كلما كان ذلك ضرورياً  نبغيوي. القطرية

وينبغي استحداث طرق وتقديم المساعدة إلدماج إدارة وصون الموارد الوراثية النباتية - 54
 الش��بكات/لألغذي��ة والزراع��ة ف��ي المواق��ع الطبيعي��ة وف��ي المزرع��ة وذل��ك م��ع بن��وك الجين��ات

 .القطرية واإلقليمية ومعاهد البحوث

جهود التنسيق في هذا المجال المبادرات على صعيد تشجع  ينبغي أن :اإلدارة/التنسيق- 55
وينبغ�ي . إدارة الموارد الوراثية النباتية لألغذي�ة والزراع�ة ف�ي المزرع�ة معدلالمجتمع المحلي 

إي�الء األس�بقية ينبغ�ي و. أن تنال المشاريع الشعبية الصغيرة أولوية في خدمات التموي�ل وال�دعم
لتع�اون ب�ين او المنبثقة عن المزارعين والتي تشجع صيانة التن�وع المحص�وليللمشاريع التقنية 

األم�د الب�رامج طويل�ة ه�ذه ينبغ�ي أن تك�ون و. ومؤسسات البحوثالزراعية المجتمعات المحلية 
 .ملموسةن نتائج امضل) سنوات أو أكثر 10(بدرجة كافية 

ون الص��الت ب��ين المنظم��ات المعني��ة ف��ي المق��ام األول بص��ون الم��وارد وكثي��راً م��ا تك��- 56
اس�تخدام تل�ك الم�وارد ض�عيفة أو ال ب ته�تمالوراثية النباتية لألغذية والزراعة والمنظم�ات الت�ي 

 .تعزيزهاينبغي وجود لها في كثير من البلدان، و

 مساعدة المزارعين في حاالت الكوارث على إعادة النُظُم الزراعية- 3

كثيراً ما تمثل الكوارث الطبيعية والصراعات األهلي�ة تح�دياً بالنس�بة لص�مود  :الخلفية- 57
النظم الزراعية، بحيث تؤثر بوج�ه خ�اص عل�ى ص�غار الم�زارعين والم�زارعين الكف�افيين ف�ي 

وم��ع أن المس��اعدة . ويش��كل أم��ن الب��ذور مكون��اً رئيس��ياً م��ن مكون��ات الص��مود. البل��دان النامي��ة
متعلقة بالبذور يمكن أن تساعد المزارعين المتضررين بكارثة ح�ادة، ف�إن اتب�اع نه�ج الفورية ال

وبوج�ه . مزمن�ة ةأزم�أمنهجي بدرجة أكبر إلعادة أمن البذور وال�نظم الزراعي�ة يل�زم ف�ي حال�ة 
التهديدات التي يمثلها تغيُّر المن�اخ بالنس�بة ألم�ن الب�ذور ولألم�ن متزايد بخاص، هناك اعتراف 

الموارد الوراثية النباتية لألغذي�ة والزراع�ة ف�ي الذي يمكن أن تلعبه  بالدور المحتملوالغذائي، 
وعن�دما تُفق�د أص�ناف . مساعدة الزراعة على أن تظل منتجة وقوية في ظ�ل الظ�روف المتغي�رة

محص���ولية م���ن حق���ول الم���زارعين، كثي���راً م���ا تتس���نى إعادته���ا بم���رور الوق���ت م���ن المن���اطق 
ر من ال�دعم، م�ن خ�الل األس�واق المحلي�ة وعملي�ات التب�ادل م�ن م�زارع ، مع تقديم قدجاورةالم

وم�ع . القطري�ة أو اإلقليمي�ة أو الدولي�ة والشبكات ويمكن أيضاً إعادتها من بنوك الجينات. آلخر
ذلك، فإن بنوك الجينات تتعرض هي ذاتها في بعض األحيان للتهديد من قِبَل الكوارث الطبيعية 

هذه الحاالت فإن قدرتها على دعم إعادة النظم مثل وفي . نع اإلنسانصوالكوارث التي هي من 
الحصول على المواد المحتفظ بها ف�ي بن�وك الجين�ات مدى قدرتها على الزراعية ستتوقف على 
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ويل�زم . معاهدة الدولية، أساساً سليماً لتحسين وتيس�ير ه�ذا الحص�وللل 12المادة وتوفر . األخرى
 المحصولعادة إإقليمية وعالمية لدعم أنشطة إوجود نظم معلومات قطرية و

ف��ي كثي��ر م��ن ب��ذور تك��ون كغالب��ا م��ا تس��تخدم معون��ة غذائي��ة، الحب��وب المس��توردة كو- 58
ؤدي إلى انخفاض الغالت وإبقائها منخفض�ة لم�دة مما ي، للظروف المحليةسيئة التكيف األحيان 
األج�ل الطوي�ل،  وف�ي. ت�أثيرس�يئة التكي�ف نف�س ال ور المس�توردةلب�ذا ألص�ناف ويك�ون. سنوات

يمكن للممارسات غير الصحيحة بشأن المعونة الغذائية والمعونة المتعلقة بالبذور أن تؤدي إلى 
المس�اعدة لف�ة تفاقم الج�وع، وتق�ويض األم�ن الغ�ذائي، وتش�ويه نظ�م الب�ذور المحلي�ة، وزي�ادة تك

ل ج�وهري واعترافا بهذا.ً المقدمة من الجهات المانحة العق�د عل�ى م�دى ف�ي التفكي�ر ، حدث تحوُّ
والهدف هو بحث الطريقة التي تعم�ل به�ا نظ�م الب�ذور . المنصرم، استناداً إلى إطار أمن البذور

فبع�د الك�وارث، كثي�راً . بحثا مفصالً ووصف حالة البذور من حيث التوافر والحصول والج�ودة
حتى وإن كان�ت ه�ذه ما يجد المزارعون صعوبة في الحصول على بذور أصناف مكيّفة محلياً، 

وقد أدى الفكر الجديد إل�ى . البذور متوافرة، وذلك لفقدانهم أصولهم المالية وغيرها من األصول
تحسين التنسيق في م�ا ب�ين الوك�االت وإل�ى أن�واع جدي�دة م�ن الت�دخالت بش�أن الب�ذور، تتج�اوز 

نُهج��اً خالت الت��دوتش��مل ه��ذه . التوزي��ع المباش��ر للب��ذور والم��دخالت األخ��رى عل��ى الم��زارعين
سوقية من قبيل قسائم البذور ومعارض تجارة المدخالت والمبادرات المجتمعي�ة إلكث�ار الب�ذور 

 .في ما يتعلق بأصناف المزارعين وباألصناف المحسنة

إص��الح ال��نظم الزراعي��ة المتض��ررة اس��تناداً إل��ى الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة  :األه��داف- 59
، بما في ذلك ترميم البالزما الجرثومية حسب االقتضاء، دعم�اً لألغذية والزراعة المكيفة محلياً 

 .والزراعة المستدامة لسبل المعيشة المجتمعية

بناء القدرة على تقييم أمن البذور وعلى إيجاده، بما في ذل�ك مس�اعدة الم�زارعين عل�ى - 60
 .الحصول على موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة مكيفة محلياً 

مس��ؤوليات مؤسس��ية وآلي��ات للتع��رف عل��ى الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة تحدي��د - 61
 .والزراعة المالئمة وحيازتها وإكثارها وتوريدها

والم�زارعين عل�ى التع�رف عل�ى الم�وارد ذات الص�لة تعزيز قدرة المجتمع�ات الريفي�ة - 62
قعها الطبيعية وحص�ولهم الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ذات الصلة المحتفظ بها خارج موا

 .عليها

كفالة أن تك�ون األص�ناف الزراعي�ة الت�ي يج�ري توري�دها للمجتمع�ات المنكوب�ة مكيف�ة - 63
 .حسب الظروف المحلية

ينبغ�ي للحكوم�ات، بالتع�اون م�ن جان�ب منظم�ات الم�زارعين  :االس�تراتيجية/السياسة- 64
غي���ر الحكومي���ة اإلقليمي���ة  ، والمنظم���اتاألم���م المتح���دةوالمجتمع���ات ذات الص���لة، وأجه���زة 

والحكومي��ة الدولي��ة، وض��ع سياس��ات عل��ى جمي��ع المس��تويات إلتاح��ة تنفي��ذ أنش��طة أم��ن الب��ذور 
 .تغيُّر المناخ المالئمة استجابة للكوارث، بما في ذلك

ينبغ���ي أن تض���ع الحكوم���ات سياس���ات واس���تراتيجيات للتخط���يط لمخ���اطر الك���وارث - 65
الخاصة بكل موقع على المتطلبات تماماً مسائل أمن البذور، وواالستجابة لها تأخذ في االعتبار 

وسيشمل هذا تشجيع إجراء تقييمات ألمن الب�ذور، ووض�ع . تدخالت المتعلقة بأمن البذورلحدة ل
 .خطوط توجيهية ألفضل الممارسات في ما يتعلق بالتدخالت بشأن البذور
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واألق��ارب البري��ة  ائي��ةاألص��ناف البد/ويل��زم ب��ذل جه��ود لص��ون أص��ناف الم��زارعين- 66
ويل��زم ب��ذل جه��ود . تهدي��دات أخ��رىو تغيُّ��ر الظ��روف المناخي��ة،بس��بب  للمحاص��يل قب��ل فق��دانها

خاص�ة لتحدي��د األن��واع والمجموع��ات األش��د تعرض��اً للخط��ر والت��ي تحم��ل خص��ائص يمك��ن أن 
 .تكون هامة

ع مؤش�رات نشاء أو تعزيز نظم رصد التآكل الوراثي، بم�ا يش�مل وض�إل البلدان تحتاج- 67
ف�ي المن�اطق الهش�ة  األص�ناف البدائي�ة/وينبغي دعم جمع أصناف المزارعين. يسهل استخدامها

أو المهددة بوجه خاص، حيث ال تكون هذه األصناف محتفظاً بها بالفعل خارج مواقعها، وذل�ك 
م�ن أج�ل اس�تخدامها ف�ي  الستخدامها الف�وري وص�ونها لموارد الوراثيةاذه بحيث يتسنى إكثاره

وينبغ��ي استنس��اخ مجموع��ات بن��وك الجين��ات القطري��ة خ��ارج البل��د، م��ثالً ف��ي بن��وك . لمس��تقبلا
ولتجن��ًب . بن��وك الجين��ات اإلقليمي��ة أو الدولي��ةف��ي أو /الجين��ات الموج��ودة ف��ي بل��دان مج��اورة، و

يل��زم إج��راء تقي��يم ع��المي منهج��ي لم��دى وج��ود احتي��اطي للمجموع��ات االستنس��اخ المف��رط، 
 ،.القائمة

أن تتيح المعلومات المتعلقة بالتوصيف والتقي�يم الت�ي  والشبكات بغي لبنوك الجيناتوين- 68
ستس��اعد ف��ي تحدي��د الم��دخالت المفي��دة إلع��ادة ال��نظم الزراعي��ة، م��ع احت��رام االتفاق��ات المتعلق��ة 

وينبغ��ي أن ييس��ر ه��ذه العملي��ة النظ��ام المتع��دد األط��راف الخ��اص . بالحص��ول واقتس��ام المن��افع
 .وليةبالمعاهدة الد

ينبغ��ي أن تتع��اون مؤسس��ات البح��وث الزراعي��ة القطري��ة والدولي��ة م��ع منظم��ة  :الق��درة- 69
حيازة الموارد الوراثية النباتي�ة لاألغذية والزراعة وغيرها من الوكاالت المالئمة إلنشاء آليات 

االت وينبغي أن تكفل هذه الوك�. وإكثارها وتوفيرها للبلدان المحتاجةبسرعة لألغذية والزراعة 
 الخاصالعام و ينومنظمات القطاعبين ويمثل التعاون . كافية لهذه المهمةالالقدرة لها أن تكون ب

جهود الرامية إلى توزيع البالزما الجرثومية المكيّفة لل ةهاممساهمة  والمنظمات غير الحكومية
 .محلياً في األقاليم التي تتعافى من الكوارث

الحص�ول لمس�اعدة حديد البالزم�ا الجرثومي�ة المالئم�ة وويجب إقامة نظم للمعلومات لت- 70
 .إعادة إدخالهاترميمها وعليها من أجل 

وينبغ��ي أن تنظ��ر الحكوم��ات والوك��االت الدولي��ة المعني��ة بح��االت الط��وارئ ف��ي إتاح��ة - 71
أموال كافية إلكث�ار ب�ذور الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة المكيف�ة محلي�اً اس�تجابةً 

 .لطلب الطارئ بعد الكوارثل

ويمك��ن اس��تكمال الت��دخالت االس��تجابية بمب��ادرات قطري��ة ومجتمعي��ة وقائي��ة إلكث��ار - 72
البذور، وينبغي أن تعزز الحكومات القدرات المتعلقة بمواجهة الكوارث وأن تدعم إعادة نش�وء 

ب�دور الم�زارعين  ينبغ�ي اإلعت�راف.الشبكات المحلية لإلمداد بالبذور والنظم الزراعي�ة المحلي�ة
األص�ناف البدائي�ة حي�ث أنه�ا ثمث�ل مص�درا هام�ا للتن�وع ال�وراثي |في صون األص�ناف المحلي�ة

 .لإلعادة

تل��زم دراس��ات بش��أن م��دى وطبيع��ة التهدي��دات المحتمل��ة للتن��وع  :التكنولوجي��ا/البح��وث- 73
وض��ع وينبغ��ي اس��تعراض التجرب��ة الس��ابقة و. الموج��ود ف��ي المزرع��ة وف��ي المواق��ع الطبيعي��ة

إلنق��اذ المجموع��ات الموج��ودة خ��ارج المواق��ع الطبيعي��ة بن��ك الجين��ات خي��ارات لتحس��ين تأه��ب 
وجمع البذور في سياق حاالت الطوارئ، بما يشمل الصراعات األهلية، والحوادث الص�ناعية، 

وهذه الجهود ستستفيد من وجود تعاون وثيق في م�ا ب�ين حكوم�ات البل�دان . والكوارث الطبيعية
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والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات القطاع الخاص، ومعاه�د  المتضررة،
البحوث الزراعية القطرية واإلقليمي�ة والدولي�ة، والش�بكات اإلقليمي�ة للم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة، 

ويلزم أيضاً إجراء بحوث بشأن الكيفية التي يمكن بها . والوكاالت الحكومية الدولية ذات الصلة
عات الريفية أن تتع�رف عل�ى الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة المح�تفظ به�ا للمجتم

 .خارج المواقع الطبيعية، وأن تحصل عليها وتستخدمها

وتلزم أيض�اً دراس�ات بش�أن نظ�م إنت�اج الب�ذور وتوري�دها قب�ل الك�وارث، بم�ا ف�ي ذل�ك - 74
 ،ت الب���ذور المحلي��ة، وأس���واق الب���ذوروالتق���اويم الزراعي��ة، وت���دفقا ،اإليكولوجي��ات الزراعي���ة

ويوجد افتقار إلى المعلومات التي من ش�أنها أن تس�اعد المخطط�ين ف�ي الح�د . البذور وأرصدت
 .من مخاطر الكوارث واالستجابة لها، ال سيما بشأن التأثيرات المتوقعة لتغيُّر المناخ

م��ا ب��ين وزارت��ي  تنس��يق ف��يهن��اك حاج��ة للعل��ى الص��عيد القط��ري،  :اإلدارة/التنس��يق- 75
وس��يكون . الزراع��ة والبيئ��ة واألجه��زة العامل��ة ف��ي مج��ال التأه��ب للك��وارث واالس��تجابة له��ا

ويل�زم ب�ذل جه�ود للتوعي�ة . للمنظمات غير الحكومي�ة دور ه�ام بوج�ه خ�اص يج�ب أن تق�وم ب�ه
ي�ة العامة إلش�عار الم�انحين والمنظم�ات غي�ر الحكومي�ة بأهمي�ة الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذ

وينبغ�ي أن ت�ؤدي ه�ذه الجه�ود أيض�اً إل�ى زي�ادة . والزراعة المكيفة في جهود اإلغاث�ة والتأهي�ل
الوعي بالحاجة إلى استنساخ المجموعات الموج�ودة خ�ارج المواق�ع الطبيعي�ة ف�ي بل�دان أخ�رى 

 .توخياً للسالمة

ي المواق�ع إدارة األقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية ف�صون وتشجيع - 4
 الطبيعية

تحت��وي ال��نظم اإليكولوجي��ة الطبيعي��ة عل��ى م��وارد وراثي��ة نباتي��ة لألغذي��ة  :الخلفي��ة- 76
والزراع��ة هام��ة، م��ن بينه��ا أق��ارب بري��ة للمحاص��يل ونبات��ات غذائي��ة بري��ة ن��ادرة ومتوطن��ة 

 تربي��ةدر لخص��ائص جدي��دة لاوتتزاي��د أهمي��ة ه��ذه األن��واع كمص��. ومعرض��ة لخط��ر االنق��راض
فاألق�ارب البري�ة للمحاص�يل واألن�واع البري�ة يك�ون ص�ونها ف�ي من الناحي�ة المثالي�ة، . اتالنبات

ويجب حماية المجموع�ات . مواقعها الطبيعية، حيث يمكن أن تتطور في ظل الظروف الطبيعية
بي�د . الفريدة وبخاصة المتنوعة من هذه األنواع في مواقعها الطبيعية عندما تكون موضع تهدي�د

الحدائق الوطنية الموجودة في العالم والمناطق المحمية األخرى أُقيمت مع إيالء ق�در أن غالبية 
ض��ئيل م��ن االهتم��ام المح��دد بص��ون التن��وع ال��وراثي ألي نبات��ات، ناهي��ك ع��ن األق��ارب البري��ة 

التن�وع ال�وراثي  خط�ط إدارة المن�اطق المحمي�ةتتناول وال . للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية
ويمكن . ، ولكن يمكن تعديلها لتكون مكّملة لنُهج الصون األخرىعلى وجه التحديد واعلهذه األن

الق��ول ب��أن الص��ون النش��ط للتن��وع ال��وراثي لألق��ارب البري��ة للمحاص��يل ف��ي ش��بكات المن��اطق 
إدراك قيمته��ا ف��ي خ��دمات ال��نظم اإليكولوجي��ة، وه��و إدراك حس��ن بش��كل كبي��ر م��ن يسالمحمي��ة 

 .ة المحمية ذاتها على المدى الطويليدعم بدوره أمن المنطقس

ويمث�ل تغيُّ�ر المن�اخ تهدي�داً . وتتعرض من�اطق محمي�ة كثي�رةً لخط�ر الت�دهور والت�دمير- 77
ولذا من الضروري استكمال الص�ون ف�ي المن�اطق المحمي�ة بت�دابير ترم�ي إل�ى . خطيراً إضافياً 

ون خ��ارج المواق��ع ص��بم��ا ف��ي ذل��ك م��ن خ��الل الص��ون التن��وع ال��وراثي خ��ارج ه��ذه المن��اطق، 
والصون ف�ي المن�اطق الطبيعي�ة ينط�وي ض�مناً عل�ى إج�راء تخط�يط . الطبيعية حسب االقتضاء

الم�وارد شامل، ينبغي أن يراعي ويستوعب ما تمثل�ه حماي�ة البيئ�ة، واإلنت�اج الغ�ذائي، وص�ون 
 .من مطالب كثيراً ما تكون متعارضة ،ةالوراثي
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ة لألق��ارب البري��ة للمحاص��يل وللنبات��ات الغذائي��ة اس��تخدام الم��وارد الوراثي�� :األه��داف- 78
مناطق محمية وفي أراض ليست مدرج�ة ص�راحةً كل من البرية بطريقة مستدامة وصونها في 

 .كمناطق محمية

تشجيع ممارس�ات التخط�يط واإلدارة ف�ي من�اطق الص�ون الهام�ة ف�ي المواق�ع الطبيعي�ة - 79
وتقي��يم التهدي��دات الت��ي . نبات��ات الغذائي��ة البري��ةبالنس��بة لألق��ارب البري��ة للمحاص��يل وبالنس��بة لل

تتع�رض له��ا األق�ارب البري��ة للمحاص��يل والنبات�ات الغذائي��ة البري��ة ذات األولوي�ة، وتقي��يم حال��ة 
وتحس���ين المعرف���ة بش���أن . ص���ونها، ووض���ع خط���ط إداري���ة لحمايته���ا ف���ي المواق���ع الطبيعي���ة

 .سيما بالنسبة للمرأة استخدامات النباتات البرية كمصادر للدخل والغذاء، وال

إيج���اد فه���م أفض���ل لمس���اهمات األق���ارب البري���ة للمحاص���يل والنبات���ات البري���ة ف���ي - 80
وتحس�ين اإلدارة والتخط�يط، وتش�جيع . االقتصادات المحلية، واألمن الغ�ذائي، والص�حة البيئي�ة

بجمل�ة  التكامل بين الصون واالستخدام المستدام في الحدائق الوطني�ة والمن�اطق المحمي�ة وذل�ك
المجتمع�ات المحلي�ة وكفال�ة الص�ون جماعات الشعوب األص�لية وأمور من بينها زيادة مشاركة 

 .النشط للتنوع الوراثي لألقارب البرية للمحاصيل وللنباتات الغذائية البرية

إيجاد اتصال وتنسيق أفضل في ما بين مختلف األجهزة العاملة ف�ي مج�ال الص�ون ف�ي - 81
دارة استخدام األراض�ي، عل�ى الص�عيدين القط�ري واإلقليم�ي، ال س�يما ب�ين المواقع الطبيعية وإ

 .قطاعي الزراعة والبيئة

ينبغي للحكومات، رهناً بالتشريعات القطرية، وباالشتراك مع  :االستراتيجية/السياسة- 82
وجماع��ات المنظم��ات غي��ر الحكومي��ة، وآخ��ذة ف��ي االعتب��ار آراء الم��زارعين الجه��ات المعني��ة و

 :والمجتمعات المحلية، القيام بما يلياألصلية  الشعوب

أن ت���درج، حس���ب االقتض���اء، ض���من أغ���راض وأولوي���ات الح���دائق الوطني���ة  )أ( 
وال والمن��اطق المحمي��ة، ص��ون الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة، 

األنواع المالئمة من العلف الورقي واألقارب البري�ة للمحاص�يل واألن�واع سيما 
البيول��وجي والت��ي تش��مل ب��ؤر التن��وع م��ن البري��ة أو عل��ف،  جم��ع كغ��ذاءالت��ي تُ 

 ؛والمحميات الوراثية
أن تنظر في إدماج صون وإدارة الموارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة،  )ب( 

ض��من الخط��ط  ،ال س��يما األق��ارب البري��ة للمحاص��يل والنبات��ات الغذائي��ة البري��ة
لتن�وع، وب�ؤر التن�وع امراكز منشئها، ومراك�ز في المتعلقة باستخدام األراضي 

ومراكز التنوع موجودة بالدرج�ة األول�ى ف�ي بل�دان نامي�ة ق�د تك�ون . البيولوجي
وينبغ�ي  .إليه�ا التكنولوجي�االموارد فيها محدودة ويلزم بناء الق�درات فيه�ا ونق�ل 

اس�تراتيجيات متكامل�ة م�ع استراتيجيات الصون ف�ي المواق�ع الطبيعي�ة أن تكون 
 لصون خارج المواقع الطبيعية؛ا

أن ت��دعم وض��ع أه��داف قطري��ة ومحلي��ة إلدارة المن��اطق المحمي��ة م��ن خ��الل  )ج( 
مشاركة واسعة النطاق، تشمل الجماعات األش�د اعتم�اداً عل�ى النبات�ات الغذائي�ة 

 البرية؛
وأن تش��رك، . أن ت��دعم تش��كيل أفرق��ة استش��ارية لتوج��ه إدارة المن��اطق المحمي��ة )د( 

والمجتمع�ات المحلي�ة تضاء، الم�زارعين وجماع�ات الش�عوب األص�لية عند االق
وعلم��اء الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة والمس��ؤولين الحك��وميين 
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والق�ادة المجتمعي�ين، وذل�ك وفق�اً للتش�ريعات ) م�ن مختل�ف ال�وزارات(المحليين 
 القطرية؛

عرفة التقليدية، وطبيعتهم�ا الملتس�قة ن تالحظ العالقة بين الموارد الوراثية والمأ )هـ( 
لجماع���ات الش���عوب األص���لية والمجتمع���ات المحلي���ة، وقيم���ة المعرف���ة  بالنس���بة

التقليدي���ة بالنس���بة للم���وارد الوراثي���ة النباتي���ة لألغذي���ة والزراع���ة، وللمعيش���ة 
الموجودة ف��ي المن��اطق المحمي��ة وذل��ك المس��تدامة له��ذه المجتمع��ات، وخصوص��ا

 رية؛وفقاً للتشريعات القط
أن تعت��رف ب��أن الم��رأة مص��در ثم��ين للمعلوم��ات بش��أن ص��الحية ممارس��ات  )و( 

 الصون واإلدارة في المواقع الطبيعية؛
أن تتخ��ذ ت��دابير محس��نة ض��د التهدي��د ال��ذي تمثل��ه األن��واع الغريب��ة الغازي��ة الت��ي  )ز( 

يمك��ن أن ت��ؤثر ت��أثيراً س��لبيا عل��ى ص��ون األق��ارب البري��ة للمحاص��يل والنبات��ات 
 ائية البرية في المواقع الطبيعية؛الغذ

أن ت��دعم الجه��ود الت��ي تب��ذلها الش��عوب األص��لية والمجتمع��ات المحلي��ة إلدارة  )ح( 
 األقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية في المناطق المحمية؛

تقييم�ا للت�أثير المحتم�ل ش�مل أن تستعرض متطلبات بيان األثر البيئ�ي القائم�ة لت )ط( 
مقت��رح عل��ى التن��وع البيول��وجي المحل��ي لألغذي��ة والزراع��ة، ال س��يما للنش��اط ال

 على األقارب البرية للمحاصيل؛
أن ت��دمج أه��داف الص��ون ال��وراثي ض��من اإلدارة المس��تدامة لألق��ارب البري��ة  )ي( 

للمحاصيل وللنباتات الغذائية البرية ف�ي المن�اطق المحمي�ة وغيره�ا م�ن من�اطق 
 الموارد الخاضعة لإلدارة؛

أن تجمع معلومات عن األقارب البرية للمحاصيل وعن النباتات الغذائية البري�ة  )ك( 
وأن تت���يح المعلوم���ات م���ن خ���الل اآللي���ات القطري���ة لتقاس���م المعلوم���ات ونظ���م 

  2F3.المعلومات العالمية المتخصصة

المختص�ة والمنظم�ات األمم المتح�دة وينبغي أن تسعى الحكومات، بالتعاون مع أجهزة - 83
مي��ة والحكومي��ة الدولي��ة والمنظم��ات غي��ر الحكومي��ة والمجتمع��ات الزراعي��ة وجماع��ات اإلقلي

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تعيش في مناطق غير محمية، إل�ى القي�ام بم�ا يل�ي، 
 :حيثما أمكن وحيثما كان ذلك مناسباً 

للص�ون  ب�النظراألق�ارب البري�ة للمحاص�يل إلدارة وضع اس�تراتيجيات قطري�ة  )أ( 
 في المواقع الطبيعية وخارج المواقع الطبيعية ولالستخدام المستدام؛

اتخ��اذ إج��راءات لص��ون تن��وع األق��ارب البري��ة للمحاص��يل والنبات��ات الغذائي��ة  )ب( 
 البرية كمكون أساسي من مكونات التخطيط الستخدام األراضي؛

ن وإدارة المجتمع��ات المحلي��ة عل��ى ص��وجماع��ات الش��عوب األص��لية وتش��جيع  )ج( 
 اتهاألقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية، وتهيئة ما يل�زم لمش�ارك

 .في صنع القرارات المتعلقة بالصون واإلدارة المحليين

                                                      
3  Crop Wild Relatives Portal  و GENESYS. 
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وينبغي، حسب االقتضاء والمستطاع، أن تشجع السياسات المتعلق�ة بالمن�اطق المحمي�ة - 84
ية الت�ي تح�افظ عل�ى التن�وع ال�وراثي داخ�ل أن�واع وتدعم، بدال من أن تقيد، تلك األنشطة البش�ر

وينبغي أيضاً تشجيع اتباع نُهج تشاركية في ما يتعل�ق ب�إدارة . النباتات وفي ما بينها وأن تحسنه
المناطق المحمية والمناطق ذات الصلة وذلك للتوفيق ب�ين أه�داف الص�ون وأم�ن س�بل المعيش�ة 

 .األحيان المحلية، وهي أهداف قد تكون متضاربة في بعض

وبالتوازي مع النهج القطري ثمة حاجة أيض�ا إل�ى منظ�ور ع�المي تكميل�ي يرك�ز عل�ى - 85
أمن صون أهم أنواع األقارب البرية للمحاصيل الموجودة في العالم في مواقعه�ا الطبيعي�ة، بم�ا 

وم��ع أن��ه م��ن المعت��رف ب��ه أن . إقام��ة ش��بكة عالمي��ة لالحتياطي��ات الوراثي��ةف��ي ذل��ك م��ن خ��الل 
ف��ي كون تلص��ون تن��وع األق��ارب البري��ة للمحاص��يل ف��ي المواق��ع الطبيعي��ة س�� ىكن األول��ام��األ

فع��الً م��ن أج�ل ص��ون ال��نظم اإليكولوجي��ة، أقيم��ت المن�اطق المحمي��ة القائم��ة، ألن ه��ذه المن�اطق 
ينبغي أيضاً تقييم إمكانية صون األقارب البرية للمحاص�يل الموج�ودة خ�ارج المن�اطق المحمي�ة 

 .يعيةفي المواقع الطب

وينبغي أن تشجع منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة اعتم�اد وتنفي�ذ اس�تراتيجية عالمي�ة إلدارة - 86
األقارب البرية للمحاصيل يمكن أن تكون بمثابة دليل إرشادي للعمل الحك�ومي، م�ع االعت�راف 

 .حاجة إلى اتخاذ إجراءات على كل من المستوى القطري والمستوى العالميأن هناك ب

 :ينبغي للحكومات، كلما أمكن، وحسب االقتضاء، القيام بما يلي :القدرة- 87

وضع خطة ذات أولوية، ال س�يما م�ن أج�ل ال�نظم اإليكولوجي�ة الت�ي توج�د فيه�ا  )أ( 
مس��تويات مرتفع��ة م��ن تن��وع األق��ارب البري��ة للمحاص��يل والنبات��ات الغذائي��ة 

ى ص�عيد البرية، وإج�راء استعراض�ات قطري�ة لتحدي�د الممارس�ات الالزم�ة عل�
اإلدارة للحف��اظ عل��ى المس��توى المرغ��وب م��ن التن��وع ال��وراثي لألق��ارب البري��ة 

 للمحاصيل وللنباتات الغذائية البرية؛
المجتمع�ات المحلي�ة ف�ي جهوده�ا الرامي�ة جماعات الش�عوب األص�لية ومساعدة  )ب( 

إل��ى التع��رف عل��ى األق��ارب البري��ة للمحاص��يل وعل��ى النبات��ات الغذائي��ة البري��ة 
 تها وإدارتها؛وفهرس

رصد الحيازات من األق�ارب البري�ة للمحاص�يل وم�ن النبات�ات الغذائي�ة البري�ة،  )ج( 
ورص��د توزيعه��ا وتنوعه��ا، وإدم��اج ورب��ط البيان��ات والمعلوم��ات المس��تمدة م��ن 
ب��رامج الص��ون ف��ي المواق��ع الطبيعي��ة م��ع البيان��ات م��ن ب��رامج الص��ون خ��ارج 

الخ�اص والمنظم�ات غي�ر الحكومي�ة  المواقع الطبيعية وتشجيع منظمات القطاع
 .على أن تفعل نفس الشيء

تش���مل االحتياج���ات البحثي���ة المتعلق���ة ب���إدارة األق���ارب البري���ة  :التكنولوجي���ا/البح���وث- 88
 :للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية في المواقع الطبيعية

ا إج���راء دراس���ات بش���أن متطلباته���ا م���ن حي���ث عل���م البيولوجي���ا التوالدي���ة الخ���اص به��� )أ (
 ؛ومتطلباتها اإليكولوجية

 ؛التعرف على األنواع، وعلم النبات اإلثنيالتصنيف و )ب (
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وكذا  ،وصف مجموعات الجينات، ومسح المجموعات باستخدام األدوات الجزيئية )ج (
التي ق�د تك�ون مه�ددة ف�ي بيئاته�ا ألقارب البرية للمحاصيل لالنمادج لنزوح العشائر

 ؛الطبيعية
اصيل في المواقع الطبيعية والدور الذي تلعبه في خ�دمات فهم قيمة األقارب البرية للمح )د (

 .النظم اإليكولوجية

 :ينبغي للحكومات القيام، حسب االقتضاء، بما يلي :اإلدارة/التنسيق- 89

ربط تخطيط وإدارة المناطق المحمية بالمنظمات المسؤولة عن صون األق�ارب  )أ( 
خدامها المستدام، من قبيل إقامة البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية واست

مراكز للموارد الوراثي�ة الزراعي�ة، وتعي�ين منس�قين قط�ريين للم�وارد الوراثي�ة 
الزراعية، وتعيين مديرين للشبكات القطري�ة للمن�اطق المحمي�ة، وإقام�ة ح�دائق 

 نباتية، بما يشمل المنظمات العاملة في قطاع البيئة؛
ء، لتحفيز تنسيق برامج الحماية في المناطق تسمية نقاط اتصال، حسب االقتضا )ب( 

 الطبيعية واالتصال مع البلدان األخرى في اإلقليم؛
 إنشاء آليات الستعراض خطط الصون وتعديلها دورياً؛ )ج( 
نظ��م المعلوم��ات ف��ي المعلوم��ات المتعلق��ة باألق��ارب البري��ة للمحاص��يل إدراج  )د( 

 .ومات ونشرهاالعالمية المتخصصة للمساعدة على تبادل المعل

 الصون خارج المواقع الطبيعية

 دعم الجمع الموجه للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة- 5

معظم عملي�ات الجم�ع ه�ي س�د الثغ�رات، ووج�ود لإن القوى الحافزة الرئيسية  :الخلفية- 90
حالي�اً ف�ي وال تمثل البالزما الجرثومية المصونة . خطر فقدان وشيك، ووجود فرص لالستخدام

وق��د . بن��وك الجين��ات التب��اين الكل��ي الموج��ود ف��ي الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة
. زال��ت توج��د بع��ض الثغ��رات ُجمع��ت بش��كل جي��د عموم��اً محاص��يل رئيس��ية كثي��رة، ولك��ن م��ا

األمث�ل ه�ي  عل�ى النح�و ومجموع�ات معظ�م المحاص�يل اإلقليمي�ة والص�غيرة وغي�ر المس�تخدمة
فقد نالت األق�ارب البري�ة للمحاص�يل، حت�ى الخاص�ة بالمحاص�يل . قل اكتماالً بكثيرمجموعات أ

وتب���ذل االس���تراتيجيات . تربي���ةالرئيس���ية، اهتمام���اً ض���ئيالً بالمقارن���ة بأهميته���ا الممكن���ة ف���ي ال
الزراعية العالمية التي يدعمها حساب األمانة محاولة لتحديد الثغرات في الحيازات العالمية من 

ومع ذلك، تظل هذه االستنتاجات مؤقتة في ظل عدم إجراء . اصيل الغذائية الرئيسيةبعض المح
وإض�افة إل�ى . تحليل شامل لكل التنوع الوراثي الممث�ل ف�ي بن�وك الجين�ات الموج�ودة ف�ي الع�الم

ذلك، فإن مهام الجمع التي جري االضطالع بها باستخدام منهجيات قاصرة ربما كانت لم تنجح 
ك��ذلك ف��إن م��دى وتوزي��ع التن��وع ف��ي المجموع��ات البري��ة وأص��ناف . التن��وع ف��ي أخ��ذ عين��ة م��ن

. ال سيما في ما يتعلق بالمحاصيل السنوية يتغيران بم�رور الوق�ت األصناف البدائية/المزارعين
 .وربما أدت أيضاً الظروف غير المثلى في بنوك الجينات إلى فقدان المواد المجموعة

ي�ة للم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة الموج�ودة ولقد زادت التهدي�دات العالم- 91
الزدي��اد أث��ر نتيج��ة  ف��ي المواق��ع الطبيعي��ة وف��ي المزرع��ة أثن��اء الس��نوات العش��رين المنص��رمة

البري�ة للمحاص�يل  واألق�اربالبدائي�ة  ص�نافألالص�ون والتهديدات الرئيسية . األنشطة البشرية
س�تبدال ه�ذه إ فض�ال ع�ن ،ي�د الم�دى للسياس�ات الزراعي�ةمرتبطة بعدم التمويل والتأثير البعهي 
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أص���ناف حديث���ة، و تغيُّ���ر المن���اخ، واألن���واع الغازي���ة الغريب���ة، وتغيُّ���ر اس���تخدام األص���ناف ب
 نسبة ويشير تقييم أجري مؤخراً إلى أن ما يصل إلى. األراضي، بما في ذلك الزحف الحضري

ول��يس م��ن . االنقراض عل��ى مس��توى الع��المم��ن أن��واع النبات��ات ربم��ا تك��ون مه��ددة ب��بالمائ��ة  20
والحاج�ة الماس�ة لمقاوم�ة . المرجح أن يكون الرقم أقل في ما يتعلق باألقارب البرية للمحاص�يل

أيض��ا الض�غوط الحيوي��ة والالحيوي��ة، فض�الً ع��ن خص��ائص تغذوي��ة وخص�ائص أخ��رى، تب��رر 
 .القيام بمزيد من عمليات الجمع

المعلوم�ات ود الوراثية النباتية لألغذي�ة والزراع�ة جمع وصون تنوع الموار :هدافاأل- 92
التنوع غير الموجود في المجموعات الموجودة خارج المواق�ع، ع التركيز على مالمرتبطة بها، 

 .أن تكون مفيدة المتوقعمن أو المعرَّض للتهديد، أو 

البيئ�ات تحديد أولويات الجم�ع الموج�ه م�ن حي�ث التن�وع المفق�ود، والفائ�دة المحتمل�ة، و- 93
 .المعرضة للتهديد

م��ن ال��الزم توعي��ة واض��عي السياس��ات بالحاج��ة المس��تمرة  :االس��تراتيجية/السياس��ة- 94
لتحسين تغطية التنوع في المجموعات الموجودة خارج المواقع الطبيعية، بما في ذل�ك األق�ارب 

. فواألع�ال ريةوالنباتات الغذائية الب األصناف البدائية/البرية للمحاصيل، وأصناف المزارعين
ممارسات في ما يتعلق باألهداف وااللتزامات المبين�ة ف�ي اتفاقي�ة التن�وع الأفضل توثيق وينبغي 

ف�ي  من المعاهدة الدولية، ومنها مثالً حق األطراف المتعاق�دة )ه( 3.12و  5 والموادالبيولوجي 
ح��ة الحص��ول عل��ى ف��ي أن تطل��ب الموافق��ة المس��بقة ع��ن عل��م قب��ل إتااتفاقي��ة التن��وع البيول��وجي 
رهن�اً بتش�ريعاتها القطري�ة، ب�احترام مع�ارف جماع�ات الش�عوب  ،همالموارد الوراثي�ة، والت�زام

 .في ما يتعلق بصون التنوع البيولوجي واستخدامه المستداموالمجتمعات المجلية األصلية 

ه�ا ف�ي ينبغي إيداع المادة التي يجري جمعها في مرافق لديها القدرة عل�ى إدارت :القدرة- 95
بلد المنشأ، وفي أماكن أخرى توخياً لالستنساخ اآلمن، على النحو الذي يواف�ق علي�ه بل�د المنش�أ 

وحيثما كانت ال توجد مرافق م�ن ه�ذا القبي�ل ف�ي بل�د المنش�أ، ينبغ�ي إقام�ة تل�ك . الجمع بعثةقبل 
لنحو الذي المرافق، حسب االقتضاء، وفي الوقت ذاته يمكن إدارة المواد في بلدان أخرى على ا

 .الجمع بعثةبلد المنشأ قبل  معيُتفق عليه 

ص��وناً فع��االً  ه��اجمعم وينبغ��ي إي��الء االعتب��ار الت��ام للق��درة عل��ى ص��ون الم��ادة الت��ي تُ��- 96
 .ومستداماً وذلك قبل الشروع في عملية الجمع

 ينبغي االضطالع بعملية تدريب بشأن طرق الجمع العلمية المتعلق�ة ب�الموارد الوراثي�ة- 97
�ن كف�اءة  النباتية لألغذية والزراعة، ال سيما في ما يتعلق باستخدام األدوات والط�رق الت�ي تحسِّ
الجم��ع وفعاليت��ه، م��ن قبي��ل النظ��ام الع��المي لتحدي��د المواق��ع، وب��رامج وض��ع النم��اذج المكاني��ة، 

 .والمسح الجغرافي اإليكولوجي

المجموع�ات الموج�ودة ف�ي  يل�زم إج�راء بح�وث لتحدي�د الثغ�رات :التكنولوجيا/البحوث- 98
، بأكمل�ه للمجم�ع أو المخ�زون الجين�ي ض�مان التمثي�ل الك�افيم�ن أج�ل خارج المواق�ع الطبيعي�ة 

نظ��ام ويمك��ن الس��تخدام ، و المعلوم��ات األخ��رى المعلوم��اتوت��وافر ويتطل��ب ه��ذا الول��وج إل��ى، 
 تخط�يطتس�هيل تحدي�د الثغ�رات ومساعدة  الجزيئية أيضاتكنولوجيات ال المعلومات الجغرافية و

إج�راء بح�وث م�ن الض�روري ن وفي حالة بعض األقارب البرية للمحاصيل يكو. الجمع بعثات
 .المستهدفةلألنواع  وعلم النباتيف نالتصعلى 
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، حس��ب االقتض��اء، بن��وك ف��ي البل��د المعن��ي التنس��يق ش��ملينبغ��ي أن ي :اإلدارة/التنس��يق- 99
المعاهد ذات الخبرة في مج�ال تص�نيف الجينات وأماكن حفظ مجموعات األعشاب وغيرها من 

بع�ض يل�زم وج�ود تنس�يق عل�ى المس�تويين اإلقليم�ي وال�دولي لت�وفير ص�الت م�ع قد و. النباتات
وه�ذا . المجموعات الموجودة خارج المواقع الطبيعية والجهود المتعلق�ة بس�د الثغ�رات والتجدي�د

القطري�ة المح�ددة الت�ي يمك�ن أن التنسيق قد يتعل�ق بتحدي�د االحتياج�ات العالمي�ة أو االحتياج�ات 
 .تلبيها الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الموجودة في بلد آخر

وتل�زم إقام��ة ص�الت قوي��ة م�ع الش��بكات اإلقليمي�ة والزراعي��ة وم�ع مس��تخدمي الم��وارد - 100
عملي�ة  م�ن أج�ل توعي�ة) والب�احثين والم�زارعين الم�ربين(الوراثية النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة 

 .الصون بأكملها، بما يشمل المسح والحصر والجمع، وتوجيهها وإعطاء أولوية لها

م��وارد الوراثي��ة النباتي��ة للالط��ارئ جم��ع لإنش��اء آلي��ات عل��ى جمي��ع المس��تويات ل ج��بوي- 101
وه��ذه اآللي��ات ينبغ��ي أن . األق��ارب البري��ة للمحاص��يل المه��ددةخصوص��ا  ،لألغذي��ة والزراع��ة
مات واإلنذار المبكر استخداماً كامالً وينبغي م�ن ث�م أن تك�ون مرتبط�ة بتل�ك تستخدم نظم المعلو
 .النظم ارتباطاً وثيقاً 

في إطار برامجه�ا القطري�ة للم�وارد الوراثي�ة  ،ينبغي أن تسمي الحكومات جهة اتصال- 102
 .النباتية لألغذية والزراعة، إلدارة طلبات الجمع

 المواقع الطبيعية والتوسع فيه إدامة صون البالزما الجرثومية خارج- 6

تص��ون حالي��اً بن��وك الجين��ات الموج��ودة ف��ي الب��ذور والحقلي��ة الموج��ودة ف��ي  :الخلفي��ة- 103
ملي��ون م��دخالً م��ن البالزم��ا الجرثومي��ة، أي نح��و ُرب��ع م��ا يق��ّدر أن��ه  7.4 أنابي��ب االختب��ار زه��اء

حديق�ة م�ن ح�دائق  5002 وهذه يكملها أكثر م�ن. عينات متميزة مستنسخة في مجموعات متعددة
النبات�ات موج��ودة عل�ى نط��اق الع��الم ت�زرع نح��و ثل�ث جمي��ع أن��واع النبات�ات المعروف��ة وتح��تفظ 

ويتزاي�د االهتم�ام بجم�ع مجموع�ات م�ن المحاص�يل واألن�واع . بمجموعات أعشاب وثمار هامة
لبري��ة واألق��ارب اواألع��الف،  ،الغذائي��ة البري��ةاألمث��ل، واألن��واع عل��ى النح��و غي��ر المس��تخدمة 

للمحاصيل وباالحتفاظ بهذه المجموعات، وذلك بدافع من تزايد الحاجة إل�ى التنوي�ع، ولك�ن ه�ذه 
أو  األنواع يكون صونها خارج المواق�ع الطبيعي�ة أص�عب ع�ادةً م�ن ص�ون المحاص�يل الغذائي�ة

 إن أنواع�اً كثي�رة هام�ة م�ن المحاص�يل ال تن�تج ب�ذوراً يمك�ن تخزينه�ا ف�ي ظ�ل. الرئيسيةالعلفية 
ظروف انخفاض درجة الحرارة والرطوبة وما زال ال يولى لصون ه�ذه النبات�ات، ذات الب�ذور 

 .الكاقي، االهتمام تتكاثر خضرياأو التي غير التقليدية 

وعالمياً، من ال�الزم أن تُزي�د الحكوم�ات والوك�االت المانح�ة م�ن اس�تثمارها ف�ي البني�ة - 104
نواع التي ال يمكن صونها في بنوك البذور، آخ�ذة ف�ي التحتية للصون، ال سيما في ما يتعلق باأل

فهذا سيقضي عل�ى الت�دهور المط�رد . على المدى الطويلاالعتبار بوجه خاص تكاليف الصيانة
. الذي يحدث في مرافق كثيرة وسيحسن قدرة تلك المرافق على أداء وظ�ائف الص�ون األساس�ية

جودة خارج المواقع الطبيعية في النسبة وتنعكس شدة التهديد الذي تتعرض له المجموعات المو
3Fبلدانال تقاريرفي كثير من حديدها تي تم تُ المئوية المرتفعة للمدخالت ال

عن كونه�ا بحاج�ة إل�ى  4
. ق�وائم المش�اكل التقني�ة واإلدارة المرتبط�ة بمواص�لة أنش�طة بن�وك الجين��اتف�ي تجدي�د، وك�ذلك 

للح�د م�ن التك�رار ة التنس�يق والتع�اون ويرمي حساب األمانة إل�ى دع�م تحس�ين التخط�يط وزي�اد
                                                      

 .قدمت إلعداد التقرير الثاني  4
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 ،ص��ونللح��د م��ن التك��اليف اإلجمالي��ة لاله��دف ه��و او .عل��ى المس��توى الع��الميوتش��جيع الترش��يد 
الخي��ارات تحت��اج و. وإلرس��اء عملي��ات بن��وك الجين��ات عل��ى أس��اس س��ليم علمي��اً ومس��تدام مالي��اً 

فت�ه ولجعل�ه رش�يداً بدرج�ة لزيادة جدوى الص�ون بالنس�بة لتكلإلى مزيد من االستكشاف المتاحة 
 .أكبر

 .خارج المواقع الطبيعية ونصالتعزيز التعاون اإلقليمي في مجال  يجب- 105

، تمث��ل مب��ادرة تعاوني��ة 2008افتُتح��ت ف��ي س��نة الت��ي وخزان��ة س��فالبارد العالمي��ة للب��ذور - 106
كن لم تخطَّ�ط ول. دولية جديدة رئيسية لتحسين سالمة المجموعات الموجودة من البذور التقليدية

 .تتكاثر خضرياوللمحاصيل التي  غير التقليدية حتى اآلن جهود مماثلة للبذور

إقامة نظام رشيد ويتسم بالكف�اءة وتوجه�ه أه�داف وك�فء ومس�تدام اقتص�ادياً  :األهداف- 107
والت�ي تتك�اثر ألن�واع الت�ي تتوال�د بواس�طة الب�ذور لللصون واالستخدام خارج المواقع الطبيعية 

 .على حد سواءوالنباتات ذات البذور غير التقليدية  خضريا

إقامة شبكات قطرية وإقليمية ودولية وتعزيزها، بما في ذل�ك النظ�ام المتع�دد األط�راف - 108
وإيج��اد ق��درة كافي��ة لت��وفير خي��ارات للبل��دان ف��ي م��ا يتعل��ق ب��التخزين . للمعاه��دة الدولي��ة الق��ائم

ووضع استراتيجيات إلدارة صون النباتات التي . اخهاواستنس فيدةالطوعي للموارد الوراثية الم
والنبات��ات ذات الب��ذور غي��ر التقليدي��ة ف��ي المواق��ع الطبيعي��ة، وك��ذلك األن��واع  تتك��اثر خض��ريا

وتش�جيع اس�تحداث . في أنشطة الص�ون الحالي�ةها تجاهلتي تم الواألرصدة الوراثية والجينومية 
تات وتشجيع وتعزيز مشاركة ح�دائق النبات�ات ف�ي ونقل التكنولوجيات المالئمة لصون هذه النبا

المعلومات المتعلق�ة ب�الموارد تبادل وتشجيع . صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ووضع أولويات للصون باستخدام المزيد  .في بنوك الجينات الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 .من بيانات التصنيف والتقييم الكاملة

الحد من التكرار الذي ال داعي له في مدخالت البالزما الجرثومية ف�ي ب�رامج الص�ون - 109
المعلوم��ات ع��ن تب��ادل ، وتش��جيع للبالزم��ا الجرثومي��ة الحالي��ة، واس��تخدام حي��ز التخ��زين المت��اح

األولوي��ات والتش��ريعات القطري��ة، الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة تماش��ياً م��ع 
والتكف��ل باالستنس��اخ . ، وم��ن بينه��ا المعاه��دة الدولي��ةذات الص��لةالدولي��ة اإلقليمي��ة وت االتفاق��او

 . بأمان المخطط والتخزين المأمون للمواد غير المستنسخة حاليا

للمجتم�ع ال�دولي مص�الح ف�ي ص�ون الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة  :االستراتيجية/السياسة- 110
وه�ذا . ة، وه�و يتحم�ل مس�ؤوليات ع�ن ذل�ك الص�ونلألغذية والزراع�ة خ�ارج المواق�ع الطبيعي�

المفه��وم ه��و ال��ذي ي��وفر األس��اس لخط��ة عالمي��ة متكامل��ة ورش��يدة وفعال��ة لت��أمين المجموع��ات 
وللبل��دان س��يادة قطري��ة عل��ى الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة الت��ي . الموج��ودة

اج�ة إل�ى زي�ادة ترش�يد النظ�ام ثم�ة ح م�ع ذل�ك،تصونها، وتتحمل مسؤولية ع�ن تل�ك الم�وارد، و
 .العالمي للمجموعات الموجودة خارج المواقع الطبيعية

وينبغي للحكوم�ات، ومراك�ز البح�وث الزراعي�ة الدولي�ة، والمنظم�ات غي�ر الحكومي�ة، - 111
 تتك�اثر خض�رياووكاالت التمويل أن توفر دعماً كافي�اً ومالئم�ا ومتوازن�اً لص�ون النبات�ات الت�ي 

وف�ي . إضافة إلى الدعم المقدم لصون بذور األنواع التقليدية البذور غير التقليديةالنباتات ذات و
هذا الصدد، ينبغي تعزيز حدائق النباتات وبنوك الجينات الحقلية من حي�ث ق�درتها عل�ى ص�ون 

 .األمثلعلى النحو األنواعو غير المستخدمة 
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نه�ا المراك�ز القطري�ة واإلقليمي�ة وينبغي االستفادة الكاملة من المراف�ق القائم�ة، وم�ن بي- 112
الت��ي وينبغ��ي استنس��اخ الم��واد المص��ونة وتخزينه��ا ف��ي مراف��ق تخ��زين طوي��ل األج��ل . والدولي��ة

وينبغي الحد م�ن عملي�ات االستنس�اخ . تستوفي المعايير الدولية، وفقاً لالتفاقات الدولية المنطبقة
ادة كف�اءة التكلف�ة والفعالي�ة ف�ي غير المقصودة والتي ال داعي لها بين المجموع�ات م�ن أج�ل زي�

ويمكن مساعدة البلدان في تحديد الموارد الوراثية المخزونة . الجهود العالمية في مجال الصون
 .بالفعل والمستنسخة الموجودة في مرافق التخزين الطويل األجل

 وينبغي لمنظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع البل�دان وم�ع المؤسس�ات ذات الص�لة،- 113
أن تيسير إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقات لحماية التنوع ف�ي المجموع�ات الموج�ودة خ�ارج 

فه�ذا . الدولية المنطبقة، ومن بينها المعاه�دة الدولي�ةاإلقليمية أو المواقع الطبيعية طبقاً لالتفاقات 
خ�ارج  مجموعات في مرافق آمنةطوعاً من شأنه أن يتيح للبلدان التي ترغب في ذلك أن تودع 

 .حدودها

عل�ى جمي�ع المس�تويات لتنفي�ذ ورص�د السياس�ات مناس�بين أف�راد تدريب ينبغي  :القدرة- 114
وينبغ�ي أن تج�ري المؤسس�ات القطري�ة تقييم�ا للممارس�ات المتبع�ة . واالتفاقات المذكورة أع�اله

ك�ون أكث�ر حالياً في ما يتعلق بإدارة بنوك الجينات إليجاد نظم للصون خارج المواقع الطبيعية ت
الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة وينبغ��ي أن تت��اح لب��رامج . رش��داً وكف��اءةً وتوجه��ا نح��و المس��تخدمين

 .القطرية المرافق والموارد البشرية والمعدات المالئمةلألغذية والزراعة 

، ويج�ب راهن�ةال وينبغي تأمين مجموعات الموارد الوراثية النباتية لألغذي�ة والزراع�ة- 115
 .المجموعات المهددة باالنقراضفي خاص على حماية المدخالت األصلية  الحرص بوجه

وينبغي تقديم دعم للتدريب على تقنيات الحفظ في أنابيب وغير ذلك م�ن التكنولوجي�ات - 116
ووفقاً لالحتياجات واألولويات القطرية واإلقليمية الفرعية واإلقليمية، ينبغي . الجديدة والمالئمة
 .خ القدرة على استخدام هذه التكنولوجياتتقديم الدعم لترسي

ل النفقات التي تتكبدها المؤسسات التي ت�وفر التخ�زين المع�يَّن - 117 وينبغي تقديم الدعم لتحمُّ
فهذا الدعم يمك�ن أن يس�اعد عل�ى . التوثيق ذات الصلة لبلدان أخرى/وخدمات الصون والبحوث

نس��خة بطريق��ة مالئم��ة، والمخزون��ة التع��رف عل��ى جمي��ع الم��واد الفري��دة، وتل��ك المستض��مان 
وهذا من شأنه أن يشمل التعرف على . بطريقة آمنة، والموّصفة، والمجددة، والمقيّمة، والموثقة

وينبغ��ي إكث��ار الم��واد غي��ر . الم��واد المستنس��خة استنس��اخاً قاص��راً أو مفرط��اً عل��ى ح��د س��واء
ذات الدولي�ة والتش�ريعات القطري�ة لالتفاق�ات وفق�ا وتخزينها تخزيناً آمناً،  المستنسخة حتى اآلن

وسيجري االحتف�اظ بالنس�خ اإلض�افية م�ن الم�دخالت خ�ارج المواق�ع الطبيعي�ة وفق�اً لم�ا . الصلة
وقد يكون م�ن المستص�وب التوس�ع ف�ي بع�ض مراف�ق التخ�زين القائم�ة وإقام�ة . تستنسبه البلدان

 .في بعض البلدان مرافق جديدة

تك��ون البح��وث موجه��ة إل��ى اس��تحداث ط��رق محّس��نة  ينبغ��ي أن :التكنولوجي��ا/البح��وث- 118
للصون، بما في ذلك الصون في أنابي�ب واالحتف�اظ بواس�طة التبري�د، وأن تك�ون موجه�ة بوج�ه 
. خ���اص نح���و تقني���ات موثوق���ة ومنخفض���ة التكلف���ة تك���ون مالئم���ة لظ���روف التش���غيل المحلي���ة

ن مناسبة للظروف الموج�ودة فالتكنولوجيات واإلجراءات التي تُنقل من أجواء معتدلة قد ال تكو
 .في البلدان االستوائية، والعكس بالعكس

وينبغي االضطالع ببحوث تستند إلى التوثيق المحّسن المتوخى في إط�ار خط�ة العم�ل - 119
ه�ذه  تض�منتوق�د . العالمية للمساعدة في عملية صنع الق�رارات بش�أن إقام�ة نظ�ام رش�يد وفع�ال
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د البالزم��ا الجرثومي��ة والمستنس��خات ذات األولوي��ة، ، ب��ين جمل��ة أم��ور أخ��رى، تحدي��البح��وث
نط���اق توس���يع ط���رق التع���رف عل���ى المستنس���خات وتجري���ب ص���الحية الم���دخالت، واء ش���إنو

ط��رق التوص��ل إل��ى ، وتتك��اثر خض��رياج��راءات للص��ون الرش��يد، واستنس��اخ األن��واع الت��ي اإل
 .وتكنولوجيات صون الجينات، وأنواع الجينات، ومرّكبات الجينات

ويل��زم إج��راء بح��وث بش��أن أفض��ل ظ��روف التخ��زين ف��ي م��ا يتعل��ق بالب��ذور التقليدي��ة، - 120
إج�راء دراس�ات جينومي�ة وبش�أن وينبغ�ي . خض�رياوالبذور غير التقليدية، والمادة الت�ي تتك�اثر 

الخصائص الفينولوجية تربط البيانات الجزيئية ببيانات واصفات الخصائص الفينولوجية ربط�اً 
وضع بروتوكوالت للصون في أنابيب ولتكنولوجيات الصون األخ�رى م�ن ومن الالزم . أفضل

وينبغ��ي إج��راء تقي��يم  .الت��ي تتك��اثر خض��ريا والنبات��ات ذات الب��ذور غي��ر التقليدي��ةأج��ل النبات��ات 
 .لألغذية والزراعة ليست مصونة بدرجة كافية اتالنباتالحتياجات الصون المتعلقة بأنواع 

وب�ين  له�ذا النش�اط ذي األولوي�ة داخ�ل البل�دأن يجري التنسيق ينبغي  :اإلدارة/التنسيق- 121
 )بن�وك(بن�كب�الموارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك جميع الجهات المعنية 

والب�احثين والم�زارعين  الم�ربينو ، ومجموعات العمل الزراعية القطري�ة،)ة(الجينات القطري
 .مة صالت قوية مع الشبكات اإلقليمية والمراكز الدوليةويجب إقا. والمنظمات غير الحكومية

أي  تقي��يم فعالي��ةم��ن أج��ل وينبغ��ي تش��جيع االستعراض��ات اإلداري��ة والتقني��ة الدوري��ة - 122
ورهناً بهذه االستعراضات، ورهن�اً ك�ذلك باألحك�ام . ةاألولويذي مبادرات في إطار هذا النشاط 

ن يعزز الدعم المالي األمن الطوي�ل األج�ل وأن يت�يح المحددة في االتفاقات ذات الصلة، ينبغي أ
 .التخطيط بكفاءة

وينبغ����ي لل����نظم القطري����ة للبح����وث الزراعي����ة، وللش����بكات المحص����ولية واإلقليمي����ة، - 123
وللمنظمات الدولية ذات الصلة المعنية بحدائق النباتات، أن تُج�ري بص�فة منتظم�ة، وب�دعم م�ن 

الت�ي تتك�اثر نظمات اإلقليمية، تقييماً لحالة صون النباتات مراكز البحوث الزراعية الدولية والم
، وأن تض���ع توص���يات وتتخ���ذ إج���راءات عن���د خض���ريا والنبات���ات ذات الب���ذور غي���ر التقليدي���ة

 .الضرورة

. وينبغ��ي تش��جيع ح��دائق النبات��ات عل��ى المش��اركة بهم��ة ف��ي أنش��طة الرابط��ات الدولي��ة- 124
الرابط��ة الدولي��ة لح��دائق النبات��ات والمنظم��ة  وينبغ��ي تعزي��ز الص��الت ب��ين منظم��ات م��ن قبي��ل

المس��ؤولة ع��ن ص��ون الدولي��ة، والمنظم��ات الدولي��ة لص��ون ح��دائق النبات��ات وب��ين المنظم��ات 
ومنه�ا م�ثالً منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة، والمنظم�ة (الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

وينبغ�ي إقام�ة ص�الت ). الدولي�ة األخ�رى الدولية للتنوع البيولوجي، ومراكز البحوث الزراعية
م�ن قبي�ل منظم�ات (مماثلة بين المنظمات، ومن بينها المنظمات الموجودة ف�ي القط�اع الخ�اص 

 .وينبغي تشجيع التعاون العملي كمسألة ذات أولوية. ، على المستوى القطري)تجارة المشاتل

 اتجديد المدخالت الموجودة خارج المواقع الطبيعية وإكثاره- 7

إلى أن المدخالت المخزونة خارج المواق�ع الطبيعي�ة تق�ل ص�الحيتها،  بالنظر :الخلفية- 125
وحت�ى ف�ي ظ�ل ظ�روف التخ�زين المثل�ى خ�ارج . فإن كالً من الجينات وخصائص الجينات تُفقد

وكثي��راً م��ا كان��ت ال . المواق��ع الطبيعي��ة، تتطل��ب الم��دخالت جميعه��ا ف��ي نهاي��ة المط��اف تجدي��داً 
رة على التجديد عن�د تجمي�ع مجموع�ات ونش�ر م�دخالت، بم�ا ترت�ب عل�ى ذل�ك دون تراعى القد

قصد من عدم إمكاني�ة االحتف�اظ بطريق�ة ص�حيحة اآلن بق�در كبي�ر م�ن الم�واد الت�ي ُجمع�ت ف�ي 
وقل�ة حج�م العين�ة . تحت�اج إل�ى التجدي�د ت�راكم كبي�ر م�ن الم�وادهن�اك وبناء على ذلك، . الماضي



35 

، والطل��ب المتك��رر عل��ى عين��ات م��ن مراف��ق التخ��زين الطوي��ل األص��لية، وانخف��اض ص��الحيتها
ولك��ن، ب��النظر إل��ى أن . اإلكث��ار/األج��ل ه��ي عوام��ل يمك��ن أن ت��ؤدي إل��ى تقص��ير دورة التجدي��د

ظروف التخزين الطويل األجل الصحيحة ينبغي أن تلغي الحاجة إل�ى التجدي�د لم�دة عق�ود، ف�إن 
عل�ى العك�س م�ن احتياج�ات (تبل�غ ف�ي المتوس�ط متطلبات التجدي�د الس�نوية المس�تمرة الروتيني�ة 

م�ن ف�ي المائ�ة  55وم�ع ذل�ك، ف�إن . م�ن الم�دخالت المص�ونةف�ي المائ�ة  10ما يقل ع�ن ) اإلكثار
بش�أن التجدي�د ف�ي اآللي��ة العالمي�ة لتقاس�م المعلوم�ات بش�أن تنفي�ذ خط�ة العم��ل بل�غ تالبل�دان الت�ي 

القطري�ة وق�د  ف�ي المائ�ة م�ن بن�وك الجين�ات 20أن قدرة التجديد قد هبطت في أأشارت بالعالمية 
وتشير االس�تراتيجيات المحص�ولية العالمي�ة الت�ي ي�دعمها حس�اب . أدى هذا إلى تراكمات كبيرة

وم�ع ذل�ك، فق�د . األمانة إلى أن تراكمات التجديد تحدث في ما يتعلق بجميع المحاصيل واألقاليم
المي نتيج�ة للتموي�ل ال�ذي تقدم�ه مراك�ز تحققت أوجه تقدم كبيرة، بما في ذلك عل�ى الص�عيد الع�

، ’المن��افع العام��ة العالمي��ة‘الجماع��ة االستش��ارية للبح��وث الزراعي��ة الدولي��ة م��ن أج��ل مش��اريع 
وق�د دع�م حس�اب األمان�ة . تموي�ل ال�ذي ي�وفره حس�اب األمان�ةللكنتيج�ة وعلى الص�عيد القط�ري 

وم��ا زال . ح��ق األولأيض��اً وض��ع خط��وط توجيهي��ة للتجدي��د م��ن أج��ل ع��دد م��ن محاص��يل المل
المدخالت يمثل عائقاً يحول دون اتباع نهج عالمي رشيد في م�ا يتعل�ق ب المتعلقتوثيق القصور 

وت��ذكر بل��دان كثي��رة . بالتجدي��د، وإن ك��ان يتزاي��د اآلن ت��وافر المعلوم��ات الض��رورية إلكتروني��ا
ش�رية باعتبارهم��ا االفتق�ار إل�ى مراف��ق لمناول�ة األن�واع المهجن��ة وقص�ور األم�وال والم��وارد الب

والتخطيط والتنسيق الجيدان سيقلالن من كمية الم�واد الت�ي يج�ب تجدي�دها، . مشكلتين رئيسيتين
ولكن من الضروري أن يكون هناك تدخل متواصل للحفاظ على صالحية قدر كبير من التن�وع 

 .الوراثي للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المخزون

يد وإكثار المدخالت الموجودة خارج المواقع الطبيعية لتلبية االحتياج�ات تجد :األهداف- 126
 .المتعلقة بالصون والتوزيع واالستنساخ اآلمن

إيج�اد العملي�ات والش��راكات والق�درات الالزم�ة لتجدي��د وإكث�ار المجموع�ات الموج��ودة - 127
 .واالستنساخ اآلمنخارج المواقع الطبيعية لتلبية االحتياجات المتعلقة بالصون والتوزيع 

 :ينبغي إعطاء األولوية لما يلي :االستراتيجية/السياسة- 128

تجدي��د العين��ات الموج��ودة حالي��اً ف��ي تخ��زين طوي��ل األج��ل أو المقص��ود به��ا أن  )أ( 
 تتعرض لفقدان صالحيتها؛التي طويل األجل وتخزين  تودع في

ي��اً ومه��ددة ب��االنقراض تجدي��د العين��ات الت��ي تس��توفي مع��ايير كونه��ا فري��دة عالم )ب( 
 .وتنطوي على إمكانية الحفاظ على تنوع العينة األصلية

وينبغي السعي للحصول على مدخالت من الشبكات المحصولية واإلقليمي�ة عن�د ص�قل - 129
 .األولويات وتحديد البالزما الجرثومية ذات األولوية ألغراض التجديد واإلكثار

 مرب��يألغ��راض التجدي��د واإلكث��ار بالتع��اون م��ع وينبغ��ي تحدي��د عين��ات دون غيره��ا - 130
وأمناء البرنامج القطري، الذين غالباً ما تكون لديهم معرف�ة وثيق�ة ومفص�لة بش�أن المجموع�ات 

 .وبشأن توافر مواد مماثلة من أماكن المواقع الطبيعية

وع س��عى التجدي��د واإلكث��ار س��عياً جهي��داً للحف��اظ عل��ى التن��وع الِخلف��ي وتن��يوينبغ��ي أن - 131
ويش�كل اإلق�الل إل�ى أدن�ى ح�د م�ن . الخصائص الوراثية والمركبات المكيفة من العينة األص�لية

 .تواتر التجديد هدفاً هاماً ونتيجة هامة ألنشطة أخرى في إطار خطة العمل العالمية
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، وم��ن بينه��ا عل��ى وج��ه الدولي��ة وينبغ��ي للحكوم��ات، والقط��اع الخ��اص، والمنظم��ات- 132
ستشارية للبح�وث الزراعي�ة الدولي�ة، والمنظم�ات غي�ر الحكومي�ة القي�ام الخصوص الجماعة اال

 :بما يلي

التع��اون الس��تخدام الق��درة الموج��ودة اس��تخداماً يتس��م بالكف��اءة ولكفال��ة إمكاني��ة  )أ( 
حدوث التجديد واإلكثار، إذا كانا ممكنين علمياً وتقنياً وإداريا، في المواقع الت�ي 

 لك التي ُجمعت منها العينة؛تكون فيها الظروف قريبة من ت
تش��جيع وتيس��ير الحص��ول عل��ى الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة  )ب( 

المخزونة خارج المواقع الطبيعية لإلقالل إلى أدنى حد من الحاج�ة إل�ى تخ�زين 
عينات متماثلة في عدة أماكن، وما يترتب عل�ى ذل�ك م�ن حاج�ة إل�ى تجدي�د ك�ل 

 .منها

التوص��يف ب��االقتران م��ع التجدي��د ب��دون تق��ويض فعالي��ة عملي��ة بالض��طالع وينبغ��ي ا- 133
 .عملية التوصيف تماشياً مع المعايير المقبولة عالمياً إجراء وينبغي . التجديد أو أهدافها العلمية

ينبغ��ي أن تت��اح المراف��ق الص��حيحة والم��وارد البش��رية الكافي��ة والتكنولوجي��ا  :الق��درة- 134
ض�رورية للب�رامج القطري�ة وللمنظم�ات الدولي�ة العامل�ة ف�ي مج�ال أنش�طة المالئمة والمعدات ال

وينبغ�ي إي�الء اهتم�ام خ�اص . التجديد واإلكث�ار المض�طلع به�ا كج�زء م�ن خط�ة العم�ل العالمي�ة
تتك��اثر خض��ريا الت��ي األن��واع إليج��اد أو تعزي��ز الق��درة عل��ى تجدي��د وإكث��ار األن��واع المهجن��ة و

وينبغي إيالء . لك بناء القدرات لالستنساخ المأمونبما في ذ ،يديةواألنواع ذات البذور غير التقل
 .في النشاط اعتبار أيضاً إلشراك القطاع الخاص والمزارعين والمنظمات غير الحكومية

رص�د وأن تك�ون ل�ديها الق�درة عل�ى تحدي�د نظم للوينبغي أن تكفل بنوك الجينات وجود - 135
 .ولوية لتلك التي تحتاج إلى تجديد وإكثارإعطاء أعلى مدخالت وللالراهنة حالة ال

وينبغي أن تأخذ برامج التدريب في االعتبار االختالفات في متطلبات التجديد واإلكثار - 136
 .في ما بين األنواع

ينبغ��ي مواص��لة وض��ع خط��وط توجيهي��ة للتجدي��د، بم��ا ف��ي ذل��ك  :التكنولوجي��ا/البح��وث- 137
تتكاثر خضريا واألن�واع  ، واألنواع التينواع المهجنةمعايير وتكنولوجيات محددة، ال سيما لأل

 .ذات البذور غير التقليدية

وثم��ة حاج��ة إل��ى تعزي��ز البح��وث لتحس��ين تكنولوجي��ات الص��ون ف��ي مج��االت رئيس��ية - 138
، واآللي���ات )الب���ذور التقليدي���ة(ش���تى، م���ن قبي���ل إطال���ة الفت���رة الفاص���لة ب���ين دورات التجدي���د 

، )غير التقليدي�ة البذور (القدرة على تحمل درجة الحرارة والجفاف الفسيولوجية المرتبطة بقلة 
 .وكذلك في تكنولوجيات الصون في األنابيب

وينبغ��ي إج��راء بح��وث لزي��ادة فعالي��ة وكف��اءة جه��ود التجدي��د، بم��ا ف��ي ذل��ك منهجي��ات - 139
ر لإلقالل إلى أدنى ح�د م�ن انج�راف الجين�ات، لتحدي�د المؤش�رات المرتبط�ة بط�ول عم�ر الب�ذو

للمس��اعدة ف��ي اس��تنباط اس��تراتيجيات للتجدي��د، وإيج��اد فه��م ألس��باب الطف��رات الت��ي تح��دث ف��ي 
وتظ�ل هن�اك تس�اؤالت . البالزما الجرثومية المص�ونة، واستئص�ال اآلف�ات الت�ي تحمله�ا الب�ذور

، وبيولوجي��ا التوال��د، وآلي��ات الخم��ول، والمش��اكل التقني��ة المرتبط��ة تربي��ةهام��ة بش��أن نظ��م ال
 .التجديدبممارسات 
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إن مشاركة الشبكات المحصولية واإلقليمية مشاركة نش�طة ه�ي أم�ر  :اإلدارة/التنسيق- 140
هام لنجاح جهود التجديد واإلكثار، ال سيما في ما يتعلق بتحديد البالزم�ا الجرثومي�ة الت�ي يج�ب 

 دينبغ�ي وض�ع خط�ط قطري�ة للتجدي�و. تجديدها وإكثارها، وف�ي م�ا يتعل�ق بإعط�اء األولوي�ة له�ا
، ال سيما في ما يتعلق بالموارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة ذات بمساعدة هذه الشبكات

 .األولوية القطرية

وال�ذي أن ينبغ�ي وينبغي أن يكون هناك رصد متواصل للحاجة إلى التجدي�د واإلكث�ار، - 141
ث التخ��زين، ض��رورة االستنس��اخ الك��افي، وس��لوك العين��ات م��ن حي��إي��الء االعتب��ار ليش��مل أن 

 .وظروف التخزين، وصالحية كل ُمدخل من المدخالت على حدة

 االستخدام المستدام

التوس��ع ف��ي توص��يف مجموع��ات فرعي��ة مح��ددة وتقييمه��ا وزي��ادة ع��ددها لتيس��ير - 8
 استخدامها

إن المجموع�ات الموج�ودة ل�دى بن�وك الجين�ات ينبغ�ي أن تس�اعد المس�تخدمين  :الخلفية- 142
، وزي�ادة االس�تدامة، المحص�ول نتاجي�ةإتح�ديات والف�رص الجدي�دة، لتحس�ين إعلى االس�تجابة لل
االحتياج�ات البش�رية المتعلق�ة لتلبي�ة و -ومقاومة اآلفات تغيُّر المناخ ال سيما -واالستجابة للتغيُّر

ن مجموع���ات البالزم���ا الجرثومي���ة والي���وم ف���إ ب���الموارد الوراثي���ة النباتي���ة لألغذي���ة والزراع���ة
يوج��د فيه��ا ق��در كبي��ر م��ن التن��وع ال��ذي س��يلزم لمواجه��ة ه��ذه  م المحاص��يلأله�� المحص��ولية

النبات��ات والب��احثون والمس��تخدمون اآلخ��رون للم��وارد الوراثي��ة  مرب��وولك��ي يس��تفيد . التح��ديات
النباتية لألغذية والزراع�ة م�ن المجموع�ات أقص�ى اس�تفادة فعال�ة فم�ن ال�الزم أن يح�ددوا عل�ى 

أن��واع الجين��ات الت��ي تمل��ك أو ي��رّجح أن تمل��ك الخص��ائص وج��ه الس��رعة ع��ددا ميس��وراً م��ن 
ويمكن أن يشّجع تحس�ين التوص�يف والتقي�يم عل�ى زي�ادة . المختلفة الكثيرة الالزمة في برامجهم

وفه��م التب�اين ال��وراثي والتعبي�ر عن�ه أم��ر ه�ام أيض��اً . اس�تخدام المجموع�ات وجعل��ه أكث�ر كف�اءة
وق�د تب�ين أن تك�وين مجموع�ات مح�دودة م�ن الم�واد . ي�ةلتحسين استخدام الموارد الوراثية النبات

إم��ا اس��تناداً إل��ى تس��جيل التن��وع الكل��ي الموج��ود ف��ي ع��دد ص��غير م��ن الم��دخالت أو  -الوراثي��ة 
�ن اس�تخدام المجموع�ات -التباين في خصائص معين�ة  وتتطل�ب ه�ذه الجه�ود تعاون�اً وثيق�اً . يحسِّ

ت ف��ي تحدي��د المجموع��ات الفرعي��ة الت��ي يمك��ن النبات��ا مرب��يب��ين َحفَظ��ة البالزم��ا الجرثومي��ة و
عل�ى تحدي�د البالزم�ا  التوص�يف والتقي�يموم�ن الممك�ن أيض�اً أن يس�اعد . التصرف فيها بسهولة

لمزيد من التحسين من قب�ل الم�ربين، والم�زارعين فض�ال ا الجرثومية التي تنطوي على إمكانية
 .والتسويق لإلنتاج استخدامها بطريقة مباشرة من جانب المزارعينعن 
وفي العقد المنصرم، تحقق قدر كبير من التقدم في توصيف وتقييم مجموعات البالزما - 143

فق�د اكتس��بت بل�دان كثي��رة الق�درة عل��ى اس�تخدام التقني��ات الجزيئي�ة ف��ي . الجرثومي�ة المحص��ولية
. توص��يف البالزم��ا الجرثومي��ة، وه��و تط��ور ي��ؤدي إل��ى تولي��د بيان��ات أكث��ر ش��موالً وموثوقي��ة

وتحقق�ت أوج�ه تق�دم . سيتعين أن تتواصل الجهود في إيجاد هذه القدرة حيثما توجد حاجة إليه�او
هامة أيضاً في استحداث تقنيات عالية المردود لتوص�يف الخص�ائص الفينولوجي�ة، وم�ا يتص�ل 

بكفاءة للوقوف  تربيةالمدخالت البالزما الجرثومية ومواد وتقييم ولتوصيف . بها من بنية تحتية
االس��تجابة بوتغيُّ��ر المن��اخ، والتخفي��ف منه��ا،  عل��ى الخص��ائص المرتبط��ة ب��التكيف م��ع ت��أثيرات

م��ن المه��م ب��نفس الدرج��ة مواص��لة تنمي��ة الق��درة عل��ى توص��يف الخص��ائص مس��تهلك، طل��ب الل
 .الفينولوجية
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ان�ات وال وعلى الرغم من هذا التق�دم اإلجم�الي، م�ا زال�ت توج�د ثغ�رات كبي�رة ف�ي البي- 144
وم�ا زال ع�دم وج�ود بيان�ات توص�يف . يسهل الحصول على ق�در كبي�ر م�ن البيان�ات الموج�ودة

وتقي��يم مالئم��ة، وع��دم الق��درة عل��ى تولي��د وإدارة تل��ك البيان��ات، ع��ائقين خطي��رين يح��والن دون 
األن��واع غي��ر تل��ك الت��ي تش��مل اس��تخدام الكثي��ر م��ن مجموع��ات البالزم��ا الجرثومي��ة، ال س��يما 

�ن االس�تفادة م�ن تقني�ات . األمث�ل واألق�ارب البري�ة للمحاص�يلعلى النح�و مة المستخد وم�ع تحسُّ
البيولوجي��ا الجزيئي��ة والحس��ابية، وتكنولوجي��ا المعلوم��ات ونظ��ام المعلوم��ات الجغرافي��ة، م��ن 
الممك��ن تحس��ين فائ��دة مجموع��ات الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة تحس��يناً كبي��راً 

وينبغ�ي، بالمث�ل، اس�تثمار جه�ود ف�ي اس�تحداث واص�فات . احةوحجم البيانات المت بزيادة أنواع
عد ق�در س�ايوس. معيارية ومنهجيات موحدة للتوصيف م�ن أج�ل مزي�د م�ن المحاص�يل واألن�واع

بن�اء الق�درات ف�ي زي�ادة اتس�اع نط�اق الجه�ود المتعلق�ة بتوص�يف المزيد من التمويل و أكبر من
استكش��اف بن��وك ل س��همم��ا يجع��ل م��ن األادة عم��ق تل��ك الجه��ود، البالزم��ا الجرثومي��ة وف��ي زي��

 .الجينات للتوصل إلى الخصائص التي تكون موضع اهتمام

وتحدي�د . ف�ي بن�وك الجين�اتتحسين استخدام وإدارة الموارد الوراثية النباتية  :األهداف- 145
تخدام المباش�ر البالزما الجرثومي�ة ذات القيم�ة المحتمل�ة للبح�وث والتحس�ين المحص�ولي ولالس�

من جانب المزارعين في إصالح النظم اإليكولوجية المتدهورة، وأشكال أخ�رى م�ن االس�تخدام 
 .المباشر في النظم اإليكولوجية الزراعية

 حس��بتش��اركية م��ع نه��ج ، مبتك��رة لتوص��يف وتقي��يم محاص��يل مح��ددة أنش��طة وض��ع- 146
األمثل، وتحديد المدخالت والجينات على النحو ، بما في ذلك لألنواع غير المستخدمة االقتضاء

 .تغيُّر المناخ التي يمكن أن تكون مفيدة لتحسين اإلنتاجية واالستدامة، ال سيما في سياق

للتعرف عل�ى تحسين كفاءة عملية التقييم باستحداث وتكييف طرق تقييم عالية المردود - 147
لس�ريعة والمحوس�بة للتن�وع التحل�يالت اوتشمل هذه الط�رق . ثمينةالمدخالت ذات الخصائص ال

ال��وراثي وللمحت��وى األيض��ي؛ والتحل��يالت البيوكيميائي��ة الجدي��دة؛ والط��رق الحديث��ة للتس��جيل 
 السريع للتباين المورفولوجي والبنيوي في الحقل عن طريق أجهزة يدوية، 

بما في ذلك مجموعات مح�ددة الخص�ائص الوراثية إنشاء مجموعات فرعية من المواد - 148
 .المحاصيل ذات األهمية العالمية من أجل

تحسين وتيسير تبادل بيانات توص�يف وتقي�يم جي�دة والحص�ول عليه�ا عب�ر مجموع�ات - 149
 .بنوك الجينات، بما في ذلك من خالل نظم المعلومات القطرية واإلقليمية والعالمية

دة األم���م المتح���أجه���زة م���ع ينبغ���ي للحكوم���ات، بالتع���اون  :االس���تراتيجية/السياس���ة- 150
والمنظم��ات اإلقليمي��ة والحكومي��ة الدولي��ة والمنظم��ات غي��ر الحكومي��ة ذات الص��لة، ومراك��ز 

 والقط���اع الخ���اص، وم���ع أخ���ذ آراء العلم���اءوالش���بكات اإلقليمي���ة البح���وث الزراعي���ة الدولي���ة، 
 :ومنظمات المزارعين ومجتمعاتهم في االعتبار، القيام بما يلي والمربين

ساس�ية، وتحدي�د األولوي�ات، وإج�راء تقي�يم دوري إنشاء بيان�ات توص�يف وتقي�يم أ )أ (
للتقدم المحرز في التقي�يم بالنس�بة لالحتياج�ات المختلف�ة لش�تى مس�تخدمي الم�وارد 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مع التركيز على تحديد الخص�ائص المض�ادة 
 لقي���ود اإلنت���اج ف���ي م���ا يتعل���ق بالمحاص���يل األساس���ية والمحاص���يل ذات األهمي���ة

 عل��ى النح��و األمث��لدمة مس��تخالمحاص��يل الغي��ر الوك��ذلك ، االقتص��ادية القطري��ة
 ؛والمحاصيل ذات األهمية الغذائية
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والب��احثين وخ��دمات اإلرش��اد للم��زارعين  الم��ربيندع��م التع��اون والتكام��ل ب��ين  )ب (
 وبنوك الجينات؛

معلوم��ات التوص��يف والتقي��يم، بم��ا ف��ي ذل��ك م��ن خ��الل التواص��ل تب��ادل تش��جيع  )ج (
 بين قواعد بيانات بنوك الجينات داخل البلدان وفي ما بينها؛الشبكي 

مالحظ��ة أن الحص��ول عل��ى الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة يخض��ع  )د (
وامتث��االً له��ذه . الدولي��ة المنطبق��ة م��ن قبي��ل المعاه��دة الدولي��ة اإلقليمي��ة أولالتفاق��ات 

لنباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة االتفاق��ات، ينبغ��ي تش��جيع مس��تخدمي الم��وارد الوراثي��ة ا
على الموافقة على أحكام لتقاسم بيانات التقييم ذات الصلة م�ع المعاه�د المص�درية، 
م��ع إي��الء االعتب��ار الواج��ب أيض��اً لالحتياج��ات الخاص��ة للمس��تخدمين التج��اريين 

 ؛عند االقتضاء ألغراض السرية
األص�ناف البدائي�ة، استخدام بيانات التوصيف والتقييم للمساعدة على تحسين إدارة  )ه (

واألق��ارب البري��ة للمحاص��يل، والنبات��ات الغذائي��ة البري��ة، واألع��الف الورقي��ة، ف��ي 
 المواقع الطبيعية؛

تقديم ال�دعم الم�الي المالئ�م لب�رامج التوص�يف والتقي�يم الخاص�ة ب�أنواع المحاص�يل  )و (
ل�ين ذات األهمية الرئيسية لألمن الغذائي، بالنظر إلى أهمي�ة ت�وافر تموي�ل ف�ي األج

ومنها مثالً حس�اب (المتوسط والطويل وتشجيع التآزرات مع آليات التمويل القائمة 
 .)اقتسام المنافع الخاص بالمعاهدة الدولية

وينبغي تش�جيع الش�بكات المحص�ولية وبن�وك الجين�ات عل�ى تحدي�د الخص�ائص المفي�دة - 151
بالنس���بة  مح���دود تك���ون له���ا أهميته���ا وص���غيرة وتك���وين مجموع���ات ذات خص���ائص مح���ددة

تغيُّ��ر المن��اخ، واالس��تدامة، واألم��ن  للمس��تخدمين م��ع التركي��ز بوج��ه خ��اص عل��ى التكي��ف م��ع
وينبغي تعزي�ز التوص�يف والتقي�يم وتوحي�دهما قياس�ياً، وينبغ�ي زي�ادة إتاح�ة الحص�ول . الغذائي

 .المعلومات نظم على البيانات من خالل تحسين

الموجه�ة ف�ي م�ا يتعل�ق المس�تمرة صيف والتقي�يم برامج التولينبغي تقديم الدعم  :القدرة- 152
عملي�ة التوص�يف والتقي�يم ب�إجراء تقي�يم للمعلوم�ات و تبدأ . ببالزما جرثومية منتقاة ذات أولوية

الموج��ودة حالي��اً وبب��ذل جه��د لتجمي��ع المعلوم��ات ال��واردة ف��ي الم��ذكرات والتق��ارير والبطاق��ات 
ويل�زم القي�ام بق�در كبي�ر م�ن العم�ل ف�ي مج�ال . االمثقّبة، وغيرها، وتصنيفها وحوسبتها وإتاحته

 .التقييم بطريقة موجهة نحو االستخدام ومحددة الموقع

وينبغي أن تحدد الحكومات والمنظم�ات المالئم�ة المؤسس�ات واألف�راد ال�ذين ق�د تك�ون - 153
 توص�يف البالزم�ا الجرثومي�ة وتقييمه�ا ف�ي م�ا يتعل�ق بض�غوطللديهم القدرة والخبرة الالزمتين 

الموج�ودون لمرب�ون والمزارع�ون اأن تضع حافظة قطرية لهذه الخب�رة، بم�ا ف�ي ذل�ك ومحددة 
لتحدي�د المجموع�ات الفرعي�ة م�ن  ةً أولي� تفي مناطق عالي�ة الض�غوط وال�ذين ق�د ي�ؤدون تقييم�اً 

. المدخالت المبشِّرة من أجل إجراء مزيد من التقي�يم له�ا ف�ي ظ�ل ظ�روف علمي�ة أكث�ر ص�رامة
ب��رامج ج��دوى الالتقييم، وك��ذلك ب��قي��ام لبح��ث كف��اءة تكلف��ة التعاق��د م��ن الب��اطن لوينبغ��ي أيض��اً 

 .البرامج القطرية والقطاع الخاصالتي تنطوي على تعاونية ال

وينبغ��ي أن يتلق��ى موظف��و الب��رامج القطري��ة ت��دريباً عل��ى تقني��ات توص��يف البالزم��ا - 154
يب�دأ ه�ذا الت�دريب بالمحاص�يل وينبغ�ي أن . الجرثومية وتقييمها على أساس كل محصول مح�دد
وينبغي أن يس�تهدف . حالية أو مخططة تربيةالتي تُعتبر هامة قطرياً، والتي ال توجد لها برامج 
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بناء القدرات إيجاد كتلة حرجة من األفراد الذين لديهم مهارة ف�ي اس�تخدام منهجي�ات التوص�يف 
إدارة البيان��ات باس��تخدام منص��ات الموح��دة قياس��ياً، بم��ا ف��ي ذل��ك تقني��ات البيولوجي��ا الجزيئي��ة و

 .المعلومات الحديثة

الم�زارعين ال�ذين يش�اركون ف�ي ب�رامج تقي�يم والم�ربين المحلي�ين وينبغي دعم ت�دريب - 155
ويج�ب إي�الء االهتم�ام إل�ى مع�ارف . ف�ي المزرع�ة الموارد الوراثية النباتية لألغذي�ة والزراع�ة

كثيراً ما تمتد من توليد  امسؤولياته، حيث أن دتهاالواسعة بشأن استخدامات النباتات وفائ مرأةال
 .األعالف/المحاصيل وإنتاجها وحصادها إلى التصنيع والتخزين وإعداد األغذية

عل��ى المواض��يع األساس��ية ذات الص��لة  ف��ي جمي��ع المس��تويات الطلب��ةت��دريب وينبغ��ي - 156
 .تخدامهاوتقييمها واسلألغذية والزراعة بتوصيف الموارد الوراثية النباتية 

م��ن أج��ل تحقي��ق يج��ب االض��طالع ب��أنواع ش��تى م��ن البح��وث  :التكنولوجي��ا/البح��وث- 157
باستخدام أحدث التكنولوجيا  .استخدام المجموعات الموجودة حالياً استخداماً يتسم بفعالية التكلفة

 :وبدعم من تربية النباتات ينبغي للبحوث أن تسعى إلى

ف��ي م��ا يتعل��ق بالتوص��يف والتقي��يم لتحدي��د  تحس��ين اس��تخدام الط��رق الجزيئي��ة )أ( 
 الجينات المفيدة وفهم تعبيراتها وتباينها؛

ط���رق توص���يف وتقي���يم البالزم���ا الجرثومي���ة باس���تخدام التحل���يالت تحس���ين  )ب( 
البيوكيميائية وتحديد الخص�ائص الفينولوجي�ة ذي الم�ردود الع�الي، ال س�يما ف�ي 

التخفي�ف م�ن آث�اره وف�ي م�ا يتعل�ق تغيُّ�ر المن�اخ و ما يتعل�ق بس�مات التكي�ف م�ع
 التغذوية؛زيادة القيمات ب

تحس���ين تب���ادل البيان���ات ع���ن طري���ق زي���ادة وض���ع ومواءم���ة مع���ايير بيان���ات  )ج( 
 .التوصيف والتقييم

وتلزم أيضاً بحوث لتكوين مجموعات فرعية م�ن الم�واد تك�ون أكث�ر فائ�دة، بم�ا يش�مل - 158
لمتناهي�ة الص�غر، والمجموع�ات ذات الخص�ائص المجموعات األساسية، والقل�وب الص�غيرة وا

وك�ذا ، منهجين لإلجراءات المختلف�ة ألخ�ذ العين�اتموهذا سيتطلب استحداث وتجريب . المحددة
ويلزم مزيد من العمل أيضاً بشأن . توافر بيانات التوصيف والتقييم عبر نظم محسنة للمعلومات

ه المجموع�ات الفرعي�ة للحص�ول عل�ى ه�ذ المرب�ونالت�ي يس�تخدم به�ا  ةق�يالتحسين األمثل للطر
 .أفضل المواد المضمونة من المجموعة الكاملة

ينبغي تخطيط جهود التوصيف والتقييم وتنفيذها بمشاركة نش�طة م�ن  :اإلدارة/التنسيق- 159
وينبغ��ي أيض��اً إش��راك . والش��بكات المحص��ولية واإلقليمي��ةومرب��ي النبات��ات، الب��رامج القطري��ة، 
، ذات الص�لة رابط�اتوال، والع�ام الخ�اص ينزارعين، وش�ركات القط�اعالم�منظمات المربين و

 .، حسب االقتضاءمن الجهات المعنية وغيرها

وينبغ��ي تك��وين مجموع��ات مح��دودة يس��هل اس��تخدامها، م��ن قبي��ل المجموع��ات ذات - 160
الخص��ائص المح��ددة، ومجموع��ات القل��وب أو القل��وب المتناهي��ة الص��غر بمش��اركة نش��طة م��ن 

إدماج ويجب . وغيرهم من المستخدمين وكذلك الشبكات المحصولية ذات الصلة نالمربيجانب 
سياق الجهد الكامل ال�ذي يرم�ي إل�ى تحس�ين إدماجاً راسخاً في العمل المتعلق بهذه المجموعات 

 .االستخدام 
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ويلزم التعاون وتبادل المعلومات، ال سيما من جانب بنوك الجين�ات ف�ي البل�دان النامي�ة - 161
تدير مجموعات شديدة التنوع ولكن ال يوجد لديها موظفون ذوو خبرة في ما يتعلق بجمي�ع التي 

 .هاصونتي تاألنواع ال

 النباتات وتحسينها الوراثي وتوسيع نطاق قاعدتها تربيةدعم الجهود في مجاالت - 9

 تيمكن استخدام مجموعات البالزما الجرثومية المحتفظ بها ف�ي بن�وك الجين�ا :الخلفية- 162
 حس����ب ظ����روف جدي����دة ةلتحدي����د خلف����ات مح����ددة مفي����دة الس����تحداث أص����ناف جدي����دة مكيف����

 وم��ع أن��ه م��ن الممك��ن. تربي��ةالولتوس��يع نط��اق القاع��دة الوراثي��ة العام��ة لب��رامج  ،واالحتياج��ات
تحقيق�اً ألي غ�رض م�ن ه�ذه األغ�راض، ف�إن  الم�ربيناستخدام بعض المواد مباشرةً من جان�ب 

لتحسين الوراثي كثيراً ما يكون ضرورياً إلنتاج مادة يمك�ن اس�تخدامها أو ا تربيةالالتحسين قبل 
تمث��ل األص��ناف المس��تنبطة الجدي��دة وس��يلة لتس��ليم الم��وارد  .تربي��ةالبس��هولة م��ن جان��ب ب��رامج 

 .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للمزارعين

يك�ون أكث�ر  ي�ة والزراع�ةوالتحدي المتمثل في استخدام الموارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذ- 163
ج�دي ويوجد نقص . النباتات في كثير من البلدان تربيةركود أو اضمحالل قدرة  صعوبة بسبب

وهبوط في معدالت االلتحاق بال�دورات التقليدي�ة ، العام ينالقطاعكل من النباتات في  مربيفي 
ث يخت��ار الطلب��ة بحي�� الزراعي��ةوالمؤسس��ات الم��دارس /النبات��ات ف��ي الجامع��ات تربي��ةبالمتعلق��ة 

وثم�ة حاج�ة ملح�ة . مسارات مهنية في ما يُرتأى أنه علوم أح�دث م�ن قبي�ل البيولوجي�ا الجزيئي�ة
النباتات التقليدي في تطوير أصناف المحاصيل ه�و دور  تربيةدور  حيث أن لتدارك هذه الحالة

 . ال يمكن االستغناء عنه

مطال�ب متزاي�دة عل�ى ب�رامج  ،المن�اخ تغيُّ�رال س�يما و ،عالمي�ةوحالياً، تفرض تحديات - 164
وم�ن الض�روري تعزي�ز الق�درات البش�رية والبني�ة . ، ومن الم�رجح أن ت�زداد كثاف�ة ذل�كتربيةال

يلزم للتكي�ف م�ع  لكي توفر أصنافاً تنطوي على ماالتربية التحتية تعزيزاً كبيراً من أجل برامج 
�ل الض�غوط الحيوي� ، وك�ذلك أيض�ا للتنوي�ع ة والالحيوي�ةتغيُّر المناخ من قدرة محس�نة عل�ى تحمُّ

ويج����ب أن يك����ون ه����ذا التحس����ين للق����درات مقترن����اً بإع����ادة التفكي����ر ف����ي . واألم����ن الغ����ذائي
س���تند إل���ى االحتياج���ات، م���ع زي���ادة إدم���اج منظ���ورات تيج���ب أن  تربي���ةفال. االس���تراتيجيات

س�ين كف�اءة ويجب تح. في تحديد األولويات وتحديد األهدافاآلخرين والمستخدمين  المزارعين
النبات��ات باإلدم��اج الحك��يم للتكنولوجي��ا البيولوجي��ة الحديث��ة الت��ي تتس��م  تربي��ةلاألنش��طة التقليدي��ة 

 . بكفاءة التكلفة واستراتيجيات تحديد الخصائص الفينولوجية

والتحس�ين ال�وراثي، بم�ا ف�ي ذل�ك بتجمي�ع م��وارد  تربي�ةالويج�ب تش�جيع التحس�ين قب�ل - 165
النبات��ات، بحي��ث يتس��نى تحدي��د أنس��ب بالزم��ا جرثومي��ة  مرب��يومي��ة وَحفَظ��ة البالزم��ا الجرث

ويج��ب إي��الء مزي��د م��ن االهتم��ام لتحس��ين . واس��تخدامها ف��ي تحقي��ق أه��داف مح��ددة بوض��وح
. المحاصيل المدروسة بدرجة أقل والتي تش�كل أغذي�ة رئيس�ية هام�ة ف�ي كثي�ر م�ن أنح�اء الع�الم

ة أكثر منهجية لتحديد الجين�ات الالزم�ة لتولي�د ويجب استخدام األقارب البرية للمحاصيل بطريق
 أصناف المحاصيل القادرة عل�ى التحم�ل المطلوب�ة لحماي�ة األم�ن الغ�ذائي ف�ي مواجه�ة ظ�روف

 .تغيُّر المناخ

��ل وعل��ى التكي��ف - 166 وس��يتطلب تحس��ين اس��تدامة اإلنت��اج المحص��ولي وقدرت��ه عل��ى التحمُّ
ويمك�ن تحقي�ق . ص�ناف المتاح�ة للم�زارعينك�ل م�ن المحاص�يل واألأكبر لتنوع  استخدام ونشر
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مساهمة هامة من خالل استراتيجيات توسيع نطاق القاعدة التي تسعى إلى توسيع نطاق التن�وع 
 .النباتات وفي منتجات هذه البرامج تربيةالوراثي في برامج 

كة مب�ادرة الش�رافي مجال التربي�ة تحسين القدرات لومن أمثلة الجهد المتعدد األطراف - 167
فه�ذه الش�راكة الت�ي تش�ترك فيه�ا جه�ات معني�ة . النبات�ات تربيةالعالمية لبناء القدرات في مجال 

متعددة من القطاعين العام والخ�اص م�ن بل�دان نامي�ة وبل�دان متقدم�ة أنش�ئت كاس�تجابة مباش�رة 
ربي�ة مب�ادرة الش�راكة العالمي�ة لبن�اء الق�درات ف�ي مج�ال توترمي . من المعاهدة الدولية 6مادة لل

النباتات وتحسين نظم توري�د الب�ذور ف�ي البل�دان النامي�ة،  تربيةإلى تحسين القدرة على النباتات 
وتحس��ين اإلنت��اج الزراع��ي م��ن خ��الل االس��تخدام المس��تدام للم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة 

ية وبرن��امج التح��دي المتمث��ل ف��ي التولي��د، وه��و مب��ادرة تابع��ة للجماع��ة االستش��ار. والزراع��ة
للبحوث الزراعية الدولية ترمي إل�ى إيج�اد محاص�يل محس�نة م�ن أج�ل ص�غار الم�زارعين م�ن 

تش�ترك فيه�ا ع�دة جه�ات  ةخالل شراكات في ما ب�ين منظم�ات البح�وث، ه�و مث�ال آخ�ر لمب�ادر
. معنية وتشجع استخدام الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة ف�ي التحس�ين المحص�ولي

امج عل���ى اس���تخدام أدوات التكنولوجي���ا البيولوجي���ة الحديث���ة، بم���ا ف���ي ذل���ك ويرك���ز ه���ذا البرن���
، والمعلوماتية البيولوجي�ة، لتحس�ين أوج�ه الكف�اءة ف�ي اس�تحداث ةالجزيئي تربيةوالالجينوميات، 

 .أصناف محصولية

المس��اهمة ف��ي األم��ن الغ��ذائي وتحس��ين س��بل معيش��ة الم��زارع م��ن خ��الل  :األه��داف- 168
كيف��ة واس��تحداث أص��ناف محص��ولية ق��ادرة عل��ى التحم��ل وتض��من غ��الت اس��تخدام محاص��يل م

وزي�ادة اس�تخدام الم�وارد . عالية في ظل ظروف بيئية مناوئ�ة ونظ�م زراعي�ة هزيل�ة الم�دخالت
  .صونهالالملموسة  الوسائلالوراثية والقيام بذلك بتوفير مزيد من 

 تربيةإلنتاج، وكذلك في برامج الحد من أوجه الهشاشة بزيادة التنوع الوراثي في نظم ا- 169
األص��ناف /المحاص��يل ع��ن طري��ق اس��تخدام األق��ارب البري��ة للمحاص��يل، وأص��ناف الم��زارعين

وزي�ادة اس�تدامة ال�نظم الزراعي�ة . حس�ب االقتض�اء المحس�نة، واإلدخ�االتاألصناف و، البدائية
القطري�ة ب�رامج الرة وتعزيز ق�د. ناشئةحتياجات الالوا وقدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية

 تربي���ةالوتش���جيع حس���ب االقتض���اء، عن���د االلت���زام ووالقطاع���ات األخ���رى،  النبات���ات، تربي���ةل
التن�وع ال�وراثي ال�ذي تس�تخدمه  ةزيادضرورية لوتوفير ما يلزم من أدوات وموارد . التشاركي

ع م�ن أج�ل المحاص�يل الكب�رى والص�غرى ع�ن طري�ق اتب�اع نُه�ج مالئم�ة لتوس�ي تربيةالبرامج 
 .نطاق القاعدة وللتحسين الوراثي

ينبغ��ي للحكوم��ات، والمنظم��ات الدولي��ة، والمنظم��ات غي��ر  :االس��تراتيجية/السياس��ة- 170
 :الحكومية، ومصادر التمويل، القيام بما يلي

 تربي�ةلاالعتراف بأهمية توفير تموي�ل ودع�م لوجيس�تي ط�ويلي األج�ل ألنش�طة  )أ( 
، والتحس��ين ال��وراثي، تربي��ةالش��طة م��ا قب��ل النبات��ات والبح��وث المتعلق��ة به��ا وأن

 وتوسيع نطاق القاعدة؛
الروتين��ي ألدوات التكنولوجي��ا  مادس��تخاالعت��راف بأهمي��ة تق��ديم دع��م ك��اٍف لإل )ب( 

البيولوجي��ة الحديث��ة، والبيولوجي��ا الحس��ابية، وتكنولوجي��ا المعلوم��ات ف��ي إدارة 
ف��ي توص��يف البالزم��ا  الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة، ال س��يما

الجرثومي��ة وف��ي تيس��ير إدخ��ال مورث��ات الخص��ائص المرغوب��ة ض��من م��واد 
 ؛تربيةال
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تشجيع إقام�ة ش�راكات ب�ين القط�اعين الع�ام والخ�اص وش�راكات أخ�رى تش�جع  )ج( 
أولوي��ات وأه��داف التحس��ين وتنفي��ذ اتب��اع نُه��ج تش��اركية ف��ي م��ا يتعل��ق بتحدي��د 

 المحصولي؛
، بم�ا ف��ي ذل�ك وض�ع أط��ر ةالتش�اركي تربي�ةالت ت��دعم وض�ع سياس�ات وتش�ريعا )د( 

 للنباتات؛ ةالتشاركي تربيةالتنظيمية مالئمة لألصناف التي تُستحدث من خالل 
تشجيع إضفاء الط�ابع المؤسس�ي عل�ى ال�نهج التش�اركية المراعي�ة للف�وارق ب�ين  )هـ( 

النبات����ات كج����زء م����ن  تربي����ةبالجنس����ين والمراعي����ة للش����باب ف����ي م����ا يتعل����ق 
تراتيجية القطري���ة للم���وارد الوراثي���ة النباتي���ة لألغذي���ة والزراع���ة تيس���يراً االس���

 العتماد أصناف المحاصيل الجديدة؛
النبات�ات عل�ى أوس�ع تن�وع وراث�ي ممك�ن  مرب�يالمساعدة على تحسين حصول  )و( 

لك��ي يح��ددوا الخص��ائص الالزم��ة الس��تحداث أص��ناف م��ن المحاص��يل مكيف��ة 
 حسب الظروف المناخية الحديثة؛

الوعي التام، عن�د وض�ع االس�تراتيجيات القطري�ة وعن�د تعزي�ز أوج�ه التع�اون،  )ز( 
بأحك��ام النظ��ام المتع��دد األط��راف الخ��اص بالمعاه��دة الدولي��ة، حس��ب اإلقتض��اء 

غ�رض االس�تخدام والص�ون م�ن أج�ل ل“ يه�االتي يمكن الحص�ول علوفقا للمواد 
 .”بشأن األغذية والزراعةوالتدريب  تربيةوالالبحوث 

ينبغ�ي دع�م ال�نظم القطري�ة، والش�بكات اإلقليمي�ة، ومراك�ز البح�وث الزراعي�ة  :القدرة- 171
والمنظم�ات األخ�رى ذات وب�رامج التربي�ة، الدولية، والمنظم�ات غي�ر الحكومي�ة، والجامع�ات، 

وينبغ�ي . النباتات، بما يشمل التحسين الوراثي وتوسيع نط�اق القاع�دة تربيةالصلة لكي تمارس 
ولوي��ة لمعالج��ة المش��اكل الت��ي تح��ددها الش��بكات المحص��ولية واإلقليمي��ة، والمنت��ديات إعط��اء األ

ومنظم��ات اإلقليمي�ة المعني��ة بالبح�ث والتط��وير، وغيره��ا م�ن الهيئ��ات والمؤسس�ات المختص��ة، 
 الت��ي تواح��هوينبغ��ي أن تتج��اوز الجه��ود معالج��ة أش��د المش��اكل إلحاح��اً . الم��زارعينو الم��ربين

للمعاه��دة الدولي��ة، بحي��ث تش��مل المحاص��يل الت��ي ت��دعم األم��ن الغ��ذائي  محاص��يل الملح��ق األول
 .المحلي في مختلف أنحاء العالم

إلعداد أفراد مهرة في التقنيات األولوية إيالء تحت هذا النشاط وسيتطلب بناء القدرات - 172
تعزي�ز يل�زم وإض�افة إل�ى ذل�ك، . التقليدية للتحسين الوراثي للنباتات وكذلك في التقنيات الحديثة
أن يك��ون بن��اء الق��درات  ويتبغ��ي. الق��درة عل��ى إج��راء التقي��يم الحقل��ي وك��ذلك التقي��يم المختب��ري

لتيسير ج�ذب واس�تبقاء م�وظفين  -من قبيل إتاحة فرص مهنية مهيكلة  - حوافز كافيةبمصحوباً 
إل�ى  - مثال م�ع مراك�ز التف�وق اإلقليمي�ة –التعاون الدولي مزيد من ويمكن أن يؤدي . متمرسين

 .والحد من تكرار االستثمارات بال داعٍ القطري خفض تكاليف التدريب 

ينبغ���ي للمؤسس���ات أن تواص���ل تط���وير وتكيي���ف واس���تخدام  :التكنولوجي���ا/البح���وث- 173
تكنولوجي���ات بيولوجي���ة وأدوات ثانوي���ة للتحس���ين ال���وراثي تحّس���ن الكف���اءة وت���م التحق���ق م���ن 

طة البح��ث والتط��وير بحي��ث تش��مل زي��ادة جه��ود أن توس��ع نط��اق أنش�� اوينبغ��ي له�� .ص��الحيتها
وتتض�من . تربي�ةالاالستئناس وتحقيق االستخدام األمثل لألق�ارب البري�ة للمحاص�يل ف�ي ب�رامج 

جين���ات هام���ة لمقاوم���ة الض���غوط الحيوي���ة والالحيوي���ة وتحس���ين األق���ارب البري���ة للمحاص���يل 
ل�زم اتخ�اذ إج�راءات لتحس�ين وي. اإلنتاجية ويمكن أن تكون مصادر هامة لتوسيع نطاق القاع�دة

 .ةالجينات المفيدونقل تحديد 
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التي تدعم توسيع نط�اق القاع�دة  تربيةالوتلزم بحوث لتطوير إجراءات االنتقاء وطرق - 174
ومن المرجح أن يشمل هذا بحوثاً بش�أن . وتحسِّن االستدامة في الوقت ذاته مع تحسين اإلنتاجية

 .مجموعات تربيةوإجراءات  تربيةالرامج انتقاء المواد األساسية المالئمة لب

ينبغي تخطيط األنشطة واالضطالع بها بالتعاون الوثيق مع الب�رامج : اإلدارة/التنسيق- 175
ومنظم�ات لشبكات المحصولية واإلقليمية، والهيئ�ات والمؤسس�ات العلمي�ة األخ�رى، االقطرية و
 مرب�وبين أمن�اء بن�وك الجين�ات، ووينبغي تشجيع االتصال الوثيق في ما . المزارعينوالمربين 

وينبغ�ي تش�جيع التواص�ل . النباتات، وغيرهم من العلماء في ك�ل م�ن القط�اعين الع�ام والخ�اص
وتع�اون الجه�ات . ك�أداة للتوجي�ه ولتب�ادل األفك�ار تربي�ةالالشبكي في ما بين العاملين في مج�ال 

وى القط�ري ه�و وس�يلة فعال�ة المعنية الرئيسية في تنمية سالسل القيمة المحص�ولية عل�ى المس�ت
 .ةاألولويذي لهذا النشاط  لكفالة إحراز تقدم مستدامزمة الالأخرى لتنسيق األنشطة والجهود 

تشجيع تنويع اإلنتاج المحصولي وتوسيع نطاق التنوع المحصولي من أجل الزراع�ة - 10
 المستدامة

نظم اإلنت�اج لمحصولي، فإن على الرغم من التقدم المحرز في تنويع اإلنتاج ا :الخلفية- 176
يس�فر ع�ن يمك�ن أن تسيطر بدرج�ة متزاي�دة عل�ى ال�نظم الزراعي�ة، المحصولي المختلفة والتي 

خس���ائر ف���ي الغ���الت بس���بب اآلف���ات واألم���راض والض���غوط الالحيوي���ة، وك���ذلك بس���بب ع���دم 
قتض�ي وقد اعتُرف في العقد المنص�رم بع�دة تح�ديات جدي�دة ست. االستقرار والقدرة على التحمُّل

وتش��مل ه��ذه التح��ديات الحاج��ة إل��ى االس��تدامة الطويل��ة األج��ل ف��ي الممارس��ات . تعزي��ز التنوي��ع
الغ�ذائي األم�ن و ،الوق�ود الحي�وي استخدامو إنتاجوالتحديات والفرص التي يطرحها  ،الزراعية

 .تغيُّر المناخو ،، والتنمية الريفيةالتغذويو

ن طائف�ة أوس�ع م�ن األص�ناف المحص�ولية يالتحديات، سيلزم تض�ممثل هذه ولمواجهة - 177
المحاص��يل الت��ي تُن��تج م��واد خ��ام ألغ��راض الص��ناعة وتش��مل  .واألن��واع ف��ي ال��نظم الزراعي��ة

الزراعية وألغراض الطاقة، والمحاصيل غي�ر المس�تخدمة حالي�اً االس�تخدام األمث�ل، والنبات�ات 
يدمجوا ف�ي النباتات أن  ربيلمكذلك، سيكون من الضروري بالنسبة . واألعالف الغذائية البرية

ويمث��ل التقي��يم واالنتق��اء والتحس��ين التش��اركي ألص��ناف . ب��رامجهم التحس��ينية مزي��داً م��ن التن��وع
المبك�رة ت�دابير يمك�ن أن تحق�ق مس�تويات أعل�ى  تربي�ةالوخطوط  األصناف البدائية/المزارعين

ل��ى مس��توى األن��واع وينبغ��ي اس��تكمال التنوي��ع ع. م��ن التن��وع والتكي��ف واالس��تقرار للمحاص��يل
فوج�ود نظ�م إنت�اج متنوع�ة س�يوفر خ�دمات نظ�م . وعلى المستوى ال�وراثي بتنوي�ع نظ�م اإلنت�اج

إيكولوجية محسنة وسيجعل تل�ك ال�نظم أق�در عل�ى االس�تفادة م�ن الخ�دمات الت�ي تق�دمها البيئ�ات 
 وإلى جانب حلول م�ن قبي�ل عملي�ات تن�اوب زرع المحاص�يل، واس�تخدام خالئ�ط م�ن. المحيطة

تحس�ين ق�درة ال�نظم الزراعي�ة عل�ى ف�ي ه�ذه الممارس�ات ستس�اعد األصناف، وخطوط متعددة، 
 .الصمود وإلى تحسين استقرارها مما يساعد على كفالة األم�ن الغ�ذائي والتغ�ذوي وأم�ن ال�دخل

م��ع تكيي��ف الزراع��ة لأهمي��ة كبي��رة ذات ه��ي م��ن قب��ل الم��ربين المحلي��ين ص��ناف األ تط��ويرو
 هن���اك حاج���ةولك���ن، . المجتمع���ات الزراعي���ةلبي���ة مطال���ب الم���زارعين والتغي���رات البيئي���ة وت

إل�ى ط�وير م�ن الت بس�رعة أكب�ر رم�والمحلي�ة لت متطلب�ات العملي�ةللألصناف التي ي�تم تع�ديلها ل
 .التسويق

 .تشجيع الزراعة المستدامة عن طريق التنويع في ما بين المحاصيل وداخلها :األهداف- 178
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، وغي�رهم الم�ربينراض الهشاشة الوراثي�ة ف�ي المحاص�يل وتش�جيع القيام دورياً باستع- 179
من الجماعات ذات الصلة، على اتخاذ اإلجراءات التخفيفية الضرورية عل�ى ك�ل م�ن المس�توى 

 .القطري واإلقليمي والدولي

تلبي وكذلك واالستقرار تتسق مع اإلنتاجية األعلى التي ووضع نماذج لإلنتاج المتنوع - 180
 .ستهلكأفضلية الم

ينبغي للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ذات الص�لة أن  :االستراتيجية/السياسة- 181
تقوم، بالتعاون مع الشبكات المحصولية ومؤسسات البحوث وأجهزة اإلرشاد والقط�اع الخ�اص 

 :ومنظمات المزارعين والمنظمات غير الحكومية، بما يلي

 المحاصيل بصفة منتظمة؛ وتقييم هشاشة التنوع الوراثيرصد  )أ( 
دراج أن��واع جدي��دة ف��ي نظ��م وإتش��جيع السياس��ات الت��ي ت��دعم ب��رامج التنوي��ع  )ب( 

 اإلنتاج؛
حيثما كان األمر  زيادة التنويع باستخدام خالئط زرع من أصناف وأنواع مكيّفة )ج( 

 ؛يقتضي ذلك
العم��ل عل��ى إيج��اد وع��ي ف��ي ص��فوف واض��عي السياس��ات، والجه��ات المانح��ة،  )د( 

 والجمهور العام بقيمة نظم اإلنتاج المنوعة؛
تش��جيع البل��دان عل��ى اعتم��اد اس��تراتيجيات وسياس��ات وأط��ر قانوني��ة ول��وائح  )هـ( 

 مالئمة وفعالة تشجع نظم اإلنتاج المنوعة؛
 ؛المربين والمزارعينالتنوع من قبل دعم إدارة  )و( 
األمث��ل ل��ى النح��و عزي��ادة االس��تثمار ف��ي تحس��ين المحاص��يل غي��ر المس��تخدمة  )ز( 

واس��تحداث واس��تخدام خص��ائص ف��ي المحاص��يل الرئيس��ية ذات ص��لة بص��حة 
 .اإلنسان وصحة البيئة وبتأثيرات تغيُّر المناخ

لجماع�ات الش�عوب األص�لية وينبغي تشجيع وكاالت التمويل على مواصلة تقديم الدعم - 182
الزراعي�ة الدولي�ة، وب�رامج  والمراك�ز، ونظم البحوث الزراعية القطري�ة، والمجتمعات المحلية

وغيرها من الهيئات البحثية والمنظمات غير الحكومية ذات الص�لة، للقي�ام بعم�ل يرم�ي التربية 
 .إلى تحسين مستويات التنوع في النظم الزراعية

ينبغي للحكومات، ونظم البحوث الزراعية القطرية الموجودة ل�ديها، أن تق�وم،  :القدرة- 183
 :وث الزراعية الدولية وغيرها من منظمات البحوث واإلرشاد، بما يليبدعم من مراكز البح

زي��ادة ق��درتها عل��ى اس��تحداث واس��تخدام خط��وط متع��ددة وخالئ��ط وأص��ناف  )أ( 
 تركيبية؛

زيادة قدرتها على تكييف استراتيجيات مختلفة لإلدارة المتكامل�ة لآلف�ات حس�ب  )ب( 
 نظم اإلنتاج؛

 خدام طائفة من األصناف؛وضع استراتيجيات لنشر واست )ج( 
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النبات��ات، واس��تخدام  تربي��ةل” تش��اركية“استكش��اف اس��تراتيجيات ال مركزي��ة و  )د( 
تل��ك االس��تراتيجيات ف��ي الظ��روف المناس��بة، الس��تحداث أص��ناف م��ن النبات��ات 

 مكيفة تحديداً حسب البيئات المحلية؛
اع���دة الوراثي���ة اس���تخدام تقني���ات التكنولوجي���ا البيولوجي���ة لتيس���ير توس���يع الق )هـ( 

 للمحاصيل؛
تعزي��ز ق��درة الم��زارعين، وجماع��ات الش��عوب األص��لية والمجتمع��ات المحلي��ة  )و( 

ومنظماتها، وكذلك العاملين ف�ي مج�ال اإلرش�اد وغي�رهم م�ن الجه�ات المعني�ة، 
عل���ى إدارة التن���وع البيول���وجي الزراع���ي وخ���دمات ال���نظم اإليكولوجي���ة إدارة 

 .مستدامة

دع���م الجه���ود الرامي���ة إل���ى تحدي���د ممارس���ات تربي���ة النبات���ات  :جي���االتكنولو/البح���وث- 184
وه��ذا يمك��ن أن يش��مل إج��راء . والممارس��ات الزراعي��ة الت��ي تع��زز تنوي��ع اإلنت��اج المحص��ولي

 .استعراضات لسجل الممارسات المختلفة

البح��وث بش��أن اس��تئناس األن��واع البري��ة، وزي��ادة اس��تخدام م��ن الض��روري إج��راء و- 185
مكيّف��ة ومحّس��نة تغ��ذوياً أص��ناف األمث��ل الس��تحداث عل��ى النح��و المس��تخدمة  المحاص��يل غي��ر

 .تغيُّر المناخ واستحداث محاصيل وأصناف متكيفة مع

وس���يكون م���ن المه���م اس���تحداث أدوات ومنهجي���ات محس���نة لتقي���يم الهشاش���ة الوراثي���ة - 186
لتلق�يح، واس�تخدام للمحاصيل، وتوفير الخدمات من النظم اإليكولوجية الزراعية، بم�ا ف�ي ذل�ك ا

 .نهج النظم اإليكولوجية في الزراعة المستدامة

ثمة حاجة إلى تعاون وثيق ب�ين وزارات الزراع�ة والبيئ�ة ف�ي وض�ع  :التنسيق/اإلدارة- 187
وينبغي أن . وتنفيذ سياسات واستراتيجيات لتنويع اإلنتاج المحصولي تحقيقاً للزراعة المستدامة

 .المستوى اإلقليمي لكي تكون فعالة حقاً  تكون هذه السياسات منسقة على

أص������ناف وف������ي المق������ام األول  ،األص������ناف جمي������ع تش������جيع تنمي������ة وتس������ويق- 11
 واألنواع غير المستخدمة على النحو األمثل األصناف البدائية/المزارعين

اإلنت�اج وفي نظم . على النظم الزراعيةبشكل متزايد سيطر اإلنتاج التجاري ي :الخلفية- 188
س�تخدم يومع ذلك، . وفر بضعة محاصيل رئيسية نسبة كبيرة من االحتياجات العالميةتية التجار

بم�ا ف�ي ذل�ك م�ن األن�واع، العديد  المجتمعات المحليةالمزارعون وجماعات الشعوب األصلية و
محاص��يل الرئيس��ية والمحاص��يل الص��غيرة عل��ى ح��د لل األص��ناف البدائي��ة/أص��ناف الم��زارعين

وكثيراً ما تكون المع�ارف المتعلق�ة . على الغذاء واأللياف والدواء المحلية اتطلبالسواء، لتلبية 
ويتزاي�د حل�ول . باستخدامات هذه األصناف واألنواع وإدارتها هي مع�ارف محلي�ة ومتخصص�ة

الوحدة في السوق الزراعي�ة مح�ل ه�ذا التن�وع عل�ى ك�ل م�ن مس�توى األن�واع مستوى معين من 
ناف لتلبي��ة االحتياج��ات لإلنت��اج، والتص��نيع الزراع��ي، ص��األتج��ري تربي��ة  حي��ث ،واألص��ناف

  .والمعايير الصعبة الخاصة بالسوق

ا  ،األص�ناف البدائي�ة/وأصناف المزارعيناألنواع غير المستخدمة على النحو األمثل، - 189
تُفق�د، إل�ى جان�ب في نظ�م اإلنت�اج الزراع�ي  تستخدم عادة أصناف المحاصيل األخرى التي الو

وعلى الرغم من وجود زيادة متواضعة في الجهود الرامي�ة إل�ى ص�ون . مرتبطة بهاالمعارف ال
هذه األنواع الموجودة خارج المواقع الطبيعية، فإن تنوعها، بوج�ه ع�ام، ل�يس مم�ثالً حت�ى اآلن 
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كذلك، فإن كثرة من المحاصيل غير المستخدمة على النحو األمثل . تمثيالً كافياً في المجموعات
وم��ع ذل��ك، ف��إن الكثي��ر م��ن ه��ذه األن��واع . ي الملح��ق األول للمعاه��دة الدولي��ةليس��ت مدرج��ة ف��

 ،التربي��ة ف��ي ال س��يما ،واألص��ناف ينط��وي عل��ى إمكاني��ة كبي��رة الس��تخدامه عل��ى نط��اق أوس��ع
ويمكن أن يساهم مساهمة كبيرة في س�بل المعيش�ة المس�تدامة م�ن خ�الل تحس�ين األم�ن الغ�ذائي 

 .فيف من المخاطروالتغذوي، وإدرار الدخل، والتخ

 األص�ناف البدائي�ة/ومع ذلك، يوجد اعتراف ع�المي متزاي�د بقيم�ة أص�ناف الم�زارعين- 190
عل��ى النح��و األمث��ل ف��ي مواجه��ة الظ��روف المناخي��ة غي��ر المؤك��دة، المس��تخدمة واألن��واع غي��ر 

ال�وعي ل�دى ك�ل م�ن زي�ادة فعلى سبيل المث�ال، يوج�د دلي�ل عل�ى . وسوء التغذية، والفقر الريفي
الجمهور وواضعي السياسات بشأن أهمي�ة الخض�ر والفاكه�ة التقليدي�ة وبش�أن محاص�يل الطاق�ة 

، وذل��ك لتزاي��د ”العالي��ة القيم��ة“أو ” الخاص��ة“وتتوس��ع م��ا تس��مى األس��واق . الجدي��دة المحتمل��ة
م��ن  ،اس��تعداد المس��تهلكين ل��دفع أثم��ان أعل��ى مقاب��ل ج��ودة أفض��ل، أو أغذي��ة حديث��ة أو تراثي��ة

واآلليات القانونية الجديدة تمكِّن المزارعين من تسويق أص�ناف . ها ويثقون فيهامصادر يعرفون
تشريعات ت�دعم تس�ويق المنتج�ات المح�ددة  بنحو متزايد ، وتتوافراألصناف البدائية/المزارعين

 .للمزارعين لصون التنوع الوراثي المحصولي المحلي واستخدامهوسائل جغرافياً، مما يوفر 

ولألن�واع  األصناف البدائي�ة/ن القيمة السوقية المحتملة ألصناف المزارعينوللتعبير ع- 191
التكام�ل ب�ين جه�ود األف�راد والمؤسس�ات تحس�ين المستخدمة على النحو األمث�ل ثم�ة حاج�ة إل�ى 

وبوجه خاص، من الضروري إش�راك . مختلفة من سلسلة اإلنتاجمراحل الذين لهم مصلحة في 
أخذ نظم وممارسات المعرف�ة التقليدي�ة يجب معات المحلية، والمجتجماعات الشعوب األصلية و

 .في االعتبار تماماً 

، 4F5’محاصيل من أجل المس�تقبل‘وفي اآلونة األخيرة أنشئت منظمة جديدة، هي منظمة - 192
 .غير المستخدمة على النحو األمثل أنواع النباتاتاستخدام وصون لتشجيع 

المس��تدامة، بم��ا ف��ي ذل��ك تحس��ين األم��ن الغ��ذائي  اإلس��هام ف��ي س��بل المعيش��ة :األه��داف- 193
لك���ل والتغ���ذوي، وإدرار ال���دخل، والتخفي���ف م���ن المخ���اطر، ع���ن طري���ق اإلدارة المس���تدامة 

ولألن�واع  األص�ناف البدائي�ة/ص�ناف الم�زارعينأأمع التركيز بالدرج�ة األول�ى عل�ى  األصناف
 .غير المستخدمة على النحو األمثل

أص����ناف وف����ي المق����ام األول  ألص����نافاجمي����ع عل����ى تحفي����ز وج����ود طل����ب أق����وى - 194
وعل��ى األن��واع غي��ر المس��تخدمة عل��ى النح��و األمث��ل ومنتجاته��ا،  األص��ناف البدائي��ة/الم��زارعين

وتش�جيع . ووجود أسواق يمكن التعويل عليها بدرجة أكبر لهذه األص�ناف واألن�واع والمنتج�ات
واألن��واع غي��ر المس��تخدمة عل��ى  األص��ناف البدائي��ة/األص��ناف ه��ذهالتص��نيع المحل��ي لمنتج��ات 

 .بقيمتها وزيادة الوعي العام. النحو األمثل، وتسويقها، وتوزيعها

تش���جيع الحكوم���ات، ونظ���م البح���وث الزراعي���ة القطري���ة  :االس���تراتيجية/السياس���ة- 195
الموج��ودة ل��ديها، عل��ى القي��ام، ب��دعم م��ن مراك��ز البح��وث الزراعي��ة الدولي��ة والمنظم��ات غي��ر 

، ومنتج��ي الب��ذور الم��زارعين منظم��ات مرب��ي النب��ات وف��ي االعتب��ار آراء  الحكومي��ة، وآخ��ذة
 :بما يلي وقطاع البذور الخاص،وجماعات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

                                                      
دولي للمحاص�يل غي�ر المس�تخدمة عل��ى النح�و األمث�ل وم�ن وح��دة المرك�ز ال�� ان�دماج م�ن انبثق��ت المس�تقبل أج�ل م�ن محاص�يل  5

 .التيسير العالمية
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تشجيع السياسات الت�ي تتس�ق م�ع االس�تخدام المس�تدام لألن�واع غي�ر المس�تخدمة  )أ( 
ني�ة تق�ديم مس�اهمات هام�ة على النحو األمثل، التي يُحدد أنه�ا تنط�وي عل�ى إمكا

 لالقتصادات المحلية ولألمن الغذائي، وإدارتها وتطويرها، حسب االقتضاء؛
وض��ع واعتم��اد سياس��ات ف��ي مج��االت اإلرش��اد والت��دريب والتس��عير وتوزي��ع  )ب( 

تك�ون بمثاب�ة ح�وافز الت�ي المدخالت وتنمية البنية التحتية واالئتمان والضرائب 
 أسواق لمنتجات غذائية متنوعة بيولوجياً؛للتنويع المحصولي وإليجاد 

تهيئة بيئات تمكينية إلدارة ورصد التنوع المحلي وك�ذلك إليج�اد أس�واق محلي�ة  )ج( 
األص�ناف  م�نالقادم�ة وتصديرية لطائفة أوسع من المنتجات التقليدية والجدي�دة 

والمحاص��يل  األص��ناف البدائي��ة/أص��ناف الم��زارعينوف��ي المق��ام األول  النباتي��ة
 ير المستخدمة على النحو األمثل؛غ

تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وس�ن تش�ريعات لتش�جيع اقتس�ام  )د( 
 .المزارعين والَحفَظة التقليديينتستهدف المنافع 

وألخص��ائيي ولمرب��ي النب��ات ينبغ��ي ت��وفير الت��دريب وبن��اء الق��درات للعلم��اء  :الق��درة- 196
م�ع (وللمجتمع�ات المحلي�ة ولجماعات الش�عوب األص�لية زارعين وللمولمنتجي البذور اإلرشاد 

تعل�ق بإقام�ة وإدارة مؤسس�ات محلي�ة المواض�يع الت�ي ت، ف�ي )التركيز بوجه خاص عل�ى الم�رأة
األص�ناف /أصناف المزارعينجميع األصناف وفي المقام األول صغيرة النطاق معنية بتسويق 

تعل��ق بإس��داء المواض��يع الت��ي توف��ي  ،األمث��لواألن��واع غي��ر المس��تخدمة عل��ى النح��و  البدائي��ة
 :المشورة لتلك المؤسسات، بما يشمل ما يلي

األص�ناف البدائي�ة /وفي المقام األول أصناف المزارعينألصناف اجميع تحديد  )أ( 
الت�ي تنط�وي عل�ى إمكاني�ة زي�ادة  األنواع غير المس�تخدمة عل�ى النح�و األمث�لو

 م؛تسويقها التجاري واستخدامها المستدا
استحداث وتنفيذ ممارسات مستدامة إلدارة األنواع غير المستخدمة عل�ى النح�و  )ب( 

 األمثل ذات األهمية لألغذية والزراعة؛
 ؛لهذه األصناف واألنواعطرق تصنيع بعد الحصاد أو تكييف استحداث  )ج( 
ص����ناف لجمي����ع األص����ناف وف����ي المق����ام األول أاس����تحداث ط����رق تس����ويق  )د( 

 ألنواع غير المستخدمة على النحو األمثل؛ااو اف البدائيةاألصن/المزارعين
 األص�ناف البدائي�ة/توثيق المعارف المحلية والتقليدية بشأن أصناف الم�زارعين )هـ( 

 .واألنواع غير المستخدمة على النحو األمثل

وينبغ��ي أن تع��زز األجه��زة المالئم��ة، وم��ن بينه��ا المنظم��ات غي��ر الحكومي��ة، التوعي��ة - 197
األص��ناف البدائي��ة /جمي��ع األص��ناف وف��ي المق��ام األول أص��ناف الم��زارعينة بش��أن قيم��ة العام��

ف��ي مختل��ف وس��ائط اإلع��الم وم��ن خ��الل آلي��ات  األن��واع غي��ر المس��تخدمة عل��ى النح��و األمث��لو
 .يةالشوارع، والمبادرات المدرس معارض، من قبيل إضافية

السياس�ات ومنظم�ي المش�اريع واض�عي ب�ين وينبغي أن تعزز األجهزة المالئم�ة وع�ي - 198
 .هذه األنواع واألصنافالحرة بشأن قيمة 

 :ينبغي االضطالع ببحوث من أجل ما يلي :التكنولوجيا/البحوث- 199
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أص�ناف جميع األصناف وفي المقام األول استحداث ممارسات مستدامة إلدارة  )أ( 
األمث�ل ذات واألنواع غير المستخدمة على النح�و  األصناف البدائية/المزارعين

 األهمية لألغذية والزراعة؛
واألنواع غير المستخدمة  األصناف البدائية/توصيف وتقييم أصناف المزارعين )ب( 

 على النحو األمثل؛
 األص�ناف البدائي�ة/توثيق المعلوم�ات النباتي�ة اإلثني�ة بش�أن أص�ناف الم�زارعين )ج( 

 واألنواع غير المستخدمة على النحو األمثل؛
اث طرق للتصنيع بعد الحصاد وطرق أخ�رى لتحس�ين إمكاني�ات تس�ويق استحد )د( 

 األص���ناف البدائي���ة/أص���ناف الم���زارعينجمي���ع األص���ناف وف���ي المق���ام األول 
 واألنواع غير المستخدمة على النحو األمثل؛

أص���ناف  جمي���ع األص���ناف وف���ي المق���ام األولوض���ع اس���تراتيجيات لتس���ويق  )هـ( 
ألن��واع غي��ر المس��تخدمة عل��ى النح��و األمث��ل وا األص��ناف البدائي��ة/الم��زارعين

 .واستحداث عالمات تجارية لها

وينبغي تحديد عمليات وأنشطة التسويق التج�اري الت�ي تك�ون له�ا، أو ي�رجح أن تك�ون - 200
لها، آث�ار س�لبية كبي�رة عل�ى ص�ون التن�وع البيول�وجي الزراع�ي واس�تخدامه المس�تدام، وينبغ�ي 

 .نشطةرصد تأثيرات تلك العمليات واأل

والم��زارعين والم��ربين ينبغ��ي تعزي��ز التنس��يق ب��ين بن��وك الجين��ات  :اإلدارة/التنس��يق- 201
وينبغ�ي . والمجتمعات المحلي�ة لتحدي�د الم�واد ذات القيم�ة المحتمل�ة وجماعات الشعوب األصلية

للش��بكات اإلقليمي��ة أن تق��وم، باالش��تراك م��ع الب��رامج القطري��ة وبالتع��اون م��ع مراك��ز البح��وث 
عي��ة الدولي��ة والمنظم��ات غي��ر الحكومي��ة وغيره��ا م��ن المنظم��ات ذات الص��لة، ب��إجراء الزرا

أص������ناف جمي������ع األص������ناف وف������ي المق������ام األول اس������تعراض بص������فة منتظم������ة لحال������ة 
واألن��واع غي��ر المس��تخدمة عل��ى النح��و األمث��ل الموج��ودة ف��ي  األص��ناف البدائي��ة/الم��زارعين

 :ليمها، وذلك من أجل ما يلياقأ

 كانيات التسويق التجاري؛تحديد إم )أ( 
 تحديد االحتياجات المشتركة من حيث البحث والتطوير؛ )ب( 
تيسير طلبات الحص�ول عل�ى المس�اعدة المالي�ة والتقني�ة، وتنس�يق تل�ك الطلب�ات  )ج( 

 .حسب االقتضاء

5Fدعم إنتاج البذور وتوزيعها- 12

6 

اد وم��زارعين عل��ى م��وج��ود نظ��م فعال��ة بش��أن الب��ذور لكفال��ة حص��ول اليج��ب  :الخلفي�ة- 202
فبه��ذا وح��ده سيس��تفيد . ال��زرع بكمي��ة وج��ودة مالئمت��ين، وف��ي الوق��ت المناس��ب، وبتكلف��ة معقول��ة

المزارعون من إمكانات كل من األص�ناف المحلي�ة والمحس�نة لزي�ادة اإلنت�اج الغ�ذائي والتكي�ف 
الب�ذور العش�رين المنص�رمة، ح�دث نم�و كبي�ر ف�ي قط�اع  السنوات ى مدىلعو. تغيُّر المناخ مع

الخ��اص ف��ي البل��دان المتقدم��ة والبل��دان النامي��ة؛ وم��ع ذل��ك فق��د ك��ان مح��ور التركي��ز الرئيس��ي 

                                                      
 .إلى جميع مواد الزرع ”البذور“في مجال النشاط ذي األولوية هذا يشير مصطلح   6
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ال�ذرة، القم�ح، األرز، المحاص�يل الزيتي�ة،  الهتمامه هو المنتجات ذات القيمة العالية، م�ن قبي�ل
 وكان التوسع في تجارة البذور خالل العق�د المنص�رم مص�حوباً . خضرال ، ومحاصيللبقولياتاا

بتشجيع مواءمة األط�ر التنظيمي�ة للب�ذور عل�ى ك�ل م�ن المس�توى اإلقليم�ي والمس�توى اإلقليم�ي 
وقد ح�دث انخف�اض كبي�ر أيض�اً ف�ي اس�تثمارات القط�اع الع�ام ف�ي إنت�اج الب�ذور، الت�ي  .الفرعي

، ف��ي كثي��ر م��ن 1996كان��ت تبل��غ بالفع��ل مس��توى منخفض��اً ف��ي معظ��م البل��دان المتقدم��ة ف��ي س��نة 
وف�ي . نامية، حيث الحصول عل�ى أص�ناف محس�نة وعل�ى ب�ذور جي�دة م�ا زال مح�دوداً البلدان ال

ألص��ناف ة لرد الرئيس��يازال��ت نظ��م ب��ذور الم��زارعين ه��ي الم��و كثي��ر م��ن البل��دان النامي��ة م��ا
ب�ذور المختلف�ة للنظم ال�وكثيراً ما تعمل . ألصناف المحسنةً في بعض الحاالت حتى ل المحلية، و

 –ستويات مختلفة م�ن النج�اح تبع�اً للمحص�ول، والمنطق�ة اإليكولوجي�ة جنباً إلى جنب، ولكن بم
والت�ي لذا ثمة حاجة إلى استحداث نُهج متكامل�ة . الزراعية، وفرص السوق المتاحة أمام اإلنتاج

إنتاج وتوزيع بذور أص�ناف محص�ولية ضمان وتعزز الصالت بينها من أجل البذور تعززنظم 
 .والمتطورة مفيدة للنظم الزراعية المتنوعة

زيادة توافر بذور عالية الجودة لطائفة أوسع من أصناف النباتات، م�ن بينه�ا  :األهداف- 203
 .األصناف البدائية/األصناف المحسنة وأصناف المزارعين

 .الزراعي وكذلك اإلنتاجية –المساهمة في تعظيم التنوع البيولوجي - 204

القطاعين العام والخاص، وكذلك ب�ين في بذور نتاج البذور وتوزيع الإلالتكامل ين تحس- 205
 .بذور لل مختلفةنظم 

صالحة على المستوى المحل�ي إلنت�اج وتوزي�ع األص�ناف والمحاص�يل ذات نظم إنشاء - 206
 .النظم، والتوسع في تلك للمزارعين بما في ذلك صغار المزارعيناألهمية 

إتاح��ة البالزم��ا الجرثومي��ة إتاح��ة أص��ناف محص��ولية جدي��دة للم��زارعين والعم��ل عل��ى - 207
المالئمة المخزونة خارج المواقع الطبيعية ألغراض اإلكث�ار والتوزي�ع عل�ى الم�زارعين لتلبي�ة 

 .احتياجاتهم من أجل إنتاج محصولي مستدام

��ر إنش��اء نظ��م للب��ذور /وض��ع- 208 والمواءم��ة عل��ى اس��تعراض أط��ر تنظيمي��ة للب��ذور تيسِّ
ار الخص�ائص المح�ددة ل�نظم الب�ذور الرس�مية ونظ�م ب�ذور في االعتب� اوأخذاإلقليمي، ى المستو

 .المزارعين

ينبغي للحكومات، ونظم البحوث الزراعية القطرية الموج�ودة  :االستراتيجية/السياسة- 209
لديها، ومنتجي البذور لديها القيام، رهناً بالقوانين واللوائح القطرية حسب االقتضاء، وبدعم من 

والمنظم���ات غي���ر و الثن���ائي دولي���ة وب���رامج التع���اون اإلقليم���ي مراك���ز البح���وث الزراعي���ة ال
جماع�ات الش�عوب الحكومية، وأخذاً في االعتبار آراء القطاع الخ�اص ومنظم�ات الم�زارعين و

 :يلي ، بمااألصلية والمجتمعات المحلية

بم�ا يش�مل  ،للب�ذورمختلفةوضع سياسات مالئمة تهيئ بيئة تمكيني�ة إلقام�ة نظ�م  )أ( 
وينبغ�ي أن ترك�ز جه�ود الحكوم�ات بوج�ه . ذور الص�غيرة النط�اقمؤسس�ات الب�

خاص على المحاصيل واألصناف التي يحتاج إليها المزارعون ال�ذين يفتق�رون 
وينبغي أن تستكمل هذا النهج سياسات تيّس�ر . إلى الموارد، ال سيما المزارعات

عل��ى إقام�ة ش��ركات تجاري�ة للب��ذور تلب�ي احتياج��ات الم�زارعين ال��ذين يعمل�ون 
وينبغ����ي أن تح����دد الحكوم����ات أولوي����ات المحاص����يل الكب����رى . نط����اق أكب����ر
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القطاع الخاص بدرجة وافي�ة حيثم�ا ك�ان يعالجها والمحاصيل الصغرى التي ال 
السياس��ات الزراعي��ة م��ع وينبغ��ي إدم��اج ه��ذه السياس��ات . األم��ر يقتض��ي ذل��ك

 العامة؛
النبات��ات،  تربي��ة ، ومنظم��اتالش��بكاتو، تعزي��ز الص��الت ب��ين بن��وك الجين��ات )ب( 

ومنتج��ي الب��ذور، ومؤسس��ات إنت��اج وتوزي��ع الب��ذور الت��ي تعم��ل عل��ى نط��اق 
 صغير، وذلك لكفالة استخدام البالزما الجرثومية المتوافرة استخداماً واسعاً؛

النظ���ر ف���ي مخطط���ات لمراقب���ة ج���ودة الب���ذور، ال س���يما مخطط���ات مالئم���ة  )ج( 
م�ن تلبي�ة متطلب�ات الص�حة ن وتمكينه للمؤسسات التي تعمل على نطاق صغير

 ؛]النباتية
جميع األصناف وف�ي تهيئ الظروف المالئمة لنشر التي اعتماد تدابير تشريعية  )د( 

واألنواع غي��ر المس��تخدمة األص��ناف البدائي��ة/أص��ناف الم��زارعينالمق��ام األول 
بذور، أخ�ذاً ف�ي االعتب�ار خصائص�هم للمختلفة في إطار نظم على النحو األمثل 

 ؛المحددة
��ق/وض��ع اتفاق��ات إقليمي��ة فرعي��ة )هـ(  إص��دار الب��ذور وج��ودة مراقب��ة  إقليمي��ة تنسِّ

الشهادات، وشروط الحجر الصحي للنباتات، وغيرها من المعايير لتيسير تنمية 
 .تجارة البذور عبر الحدود

ينبغ��ي للحكوم��ات أن تق��وم، رهن��اً بالتش��ريعات اإلقليمي��ة والق��وانين والل��وائح  :الق��درة- 210
سياسات القطرية حسب االقتضاء، وباالقتران مع وكاالت المعونة الدولي�ة والمنظم�ات غي�ر وال

 :الحكومية ومؤسسات البذور القائمة، بما يلي

ب�ين القط�اعين الع�ام والخ�اص،  ات، تس�تند إل�ى ش�راكالب�ذور تعزيز نظ�م/إنشاء )أ( 
ة وإكث��ار النبات��ات ف��ي م��ا يتعل��ق بالمحاص��يل الهام�� تربي��ةلكفال��ة ص��يانة ب��رامج 

 بذور الجيل المبكر؛
تشجيع نظم إنتاج البذور القائمة، وبخاصة مؤسسات البذور، على زي�ادة طائف�ة  )ب( 

 والش��بكات م��ع بن��وك الجين��اتت األص��ناف الت��ي تق��دمها، وذل��ك بتعزي��ز الص��ال
 ومعاهد البحوث الزراعية؛

 تعزيز القدرات في مجال تطبيق نظم جودة البذور تتسم بالكفاءة؛ )ج( 
، م�ع إي�الء حسب االقتضاء مناسبة لتيسير نشوء مؤسسات للبذوروسائل توفير  )د( 

اهتم��ام ف��ي ك��ل بل��د الحتياج��ات قط��اع الزراع��ة الص��غير، واحتياج��ات الم��رأة، 
 ؛األخرى واحتياجات الجماعات الهشة أو المهمشة

م�ل تقديم الدعم والتدريب عل�ى ص�عيد البني�ة التحتي�ة لمؤسس�ات الب�ذور الت�ي تع )هـ( 
إدارة األعم�ال وذل�ك لتيس�ير وتكنولوجيا البذور  تعلى نطاق صغير في مجاال

 إنشاء نظام مستدام لإلمداد ببذور جيدة؛
ف��ي (الم��زارعين ومنتج��ي الب��ذور و منظم��ات الم��ربينتحس��ين الص��الت ب��ين  )و( 

بحي���ث يتس���نى للم���زارعين، ال س���يما ) القط���اع الع���ام أو ف���ي القط���اع الخ���اص
، الحص��ول عل��ى ب��ذور األخ��رى ت الهش��ة أو المهمش��ةللمزارع��ات وللجماع��ا

 لألصناف التي يحتاجون إليها تكون عالية الجودة؛
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توفير التدريب وال�دعم عل�ى ص�عيد البني�ة التحتي�ة للم�زارعين بش�أن تكنولوجي�ا  )ز( 
 .، من أجل تحسين الجودة الفيزيائية والوراثية للبذوروالصون البذور

 :غي للحكومات القيام بما يليينب :التكنولوجيا/البحوث- 211

تقييم الحوافز والمثبطات الموجودة حالي�اً وك�ذلك ااحتياج�ات نظ�م إنت�اج الب�ذور  )أ( 
، بم��ا يش��مل الجه��ود الص��غيرة النط��اق عل��ى للحص��ول عل��ى ال��دعم وتوزيعه��ا

 مستوى المزارعين؛
استحداث نُهج لدعم توزيع البذور على نطاق صغير على مستوى الم�زارعين،  )ب( 

مقاوالت البذور الصغرى باالستفادة من تجارب مشروعات البذور المجتمعية و
 .بالفعل في بعض البلدان أنشئتالتي 

الم��زارعين ق��درة م��دى ينبغ��ي أن ترص��د الحكوم��ات بص��فة منتظم��ة  :اإلدارة/التنس��يق- 212
 الع�ام ينويل�زم وج�ود تنس�يق ف�ي قط�اع الب�ذور ب�ين القط�اع. على الحصول على ب�ذور مالئم�ة

والخ���اص والم���زارعين لكفال���ة حص���ول الم���زارعين عل���ى ب���ذور عالي���ة الج���ودة للمحاص���يل 
 .واألصناف التي يحتاجون إليها للتصدي للتحديات المتمثلة في زيادة اإلنتاج الغذائي

 بناء قدرات مؤسسية وبشرية مستدامة

 بناء البرامج القطرية وتعزيزها- 13

رد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة ه�ي أس�اس إن البرامج القطرية للم�وا :الخلفية- 213
الجه�ود اإلقليمي��ة والعالمي�ة المبذول��ة ف�ي مج��ال تل�ك الم��وارد، بحي�ث تس��اهم ف�ي تحقي��ق أه��داف 

ال  ،الب�رامج القطري�ة و. صكوك دولية من قبيل خطة العمل العالمية، واتفاقية التنوع البيولوجي
ل�ى تعظ�يم مس�اهمة الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة السبيل إهي سيما في سياق تغيُّر المناخ، 

. والزراعة في األمن الغذائي، والتنمية الريفية، والتخفيف م�ن وط�أة الفق�ر، والتنمي�ة المس�تدامة
ويل��زم وج��ود ب��رامج قطري��ة قوي��ة لإلس��هام ف��ي التع��اون ال��دولي بش��أن الحص��ول عل��ى الم��وارد 

قتسام العادل والمنصف للمنافع المتأتية م�ن اس�تخدامها، الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واال
وت�وفر الب�رامج القطري�ة الفعال�ة السياس�ات . إسهاماً كامالً، ولالستفادة الكاملة م�ن ذل�ك التع�اون

التمكينية واالستراتيجيات الداعمة وخطط العمل الملموسة الضرورية لتحديد أهداف مبينة جيداً 
د، وتوزي���ع األدوار والمس���ؤوليات، وتحدي���د وتعزي���ز وأولوي���ات واض���حة، وتخص���يص م���وار

التزام�اً م�ن الن�اجح امج القط�ري ن�ويتطلب البر. الصالت بين جميع الجهات المعنية ذات الصلة
 .وأطر قانونية ومؤسسيةداعمة جانب الحكومات بتوفير التمويل، وتصميم سياسات 

ي�ة والزراع�ة تض�طلع به�ا كيان�ات واألنشطة المتعلق�ة ب�الموارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذ- 214
ومزارع�ون، وجماع�ات عامة، وش�ركات خاص�ة، ومنظم�ات غي�ر حكومي�ة، وح�دائق نبات�ات، 

. والتنمي�ةوالبح�ث والبيئ�ة وأفراد من قطاع�ات الزراع�ة  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
ح فرص�ة يت�يومتماس�ك موح�د  المختلف�ة ف�ي إط�ار برن�امج قط�ريالجه�ات الفاعل�ة وإدماج ه�ذه 

 .المتنوعة بحيث يصبح الكل أكبر من محصلة جمع أجزائه اهإلضافة قيمة لجهود

متعلق�ة العقد المنصرم حدث قدر كبير م�ن التق�دم ف�ي إنش�اء ب�رامج قطري�ة مدى  علىو- 215
وتحس����ين مش����اركة الجه����ات المعني����ة ف����ي ب����الموارد الوراثي����ة النباتي����ة لألغذي����ة والزراع����ة 

القطرية، ال سيما في ما يتعلق بالقطاع الخ�اص والمنظم�ات غي�ر  االستراتيجيات وخطط العمل
وااللت�زام ال�ذي يش�ير . الم�زارعين واألجه�زة البحثي�ة والتعليمي�ةو ربينومنظمات المالحكومية 
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هام�ة متع�ددة بش�أن الم�وارد الوراثي�ة دولي�ة إليه ذل�ك يُش�اهَد أيض�اً ف�ي التف�اوض عل�ى اتفاق�ات 
أو اعتماده��ا، أو مراجعته��ا، ف��ي تل��ك الفت��رة، بم��ا يش��مل المعاه��دة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة، 

 ،الدولي���ة، واالتفاقي���ة الدولي���ة لوقاي���ة النبات���ات، وبروتوك���ول كارتاخين���ا للس���المة البيولوجي���ة
وق�د ت�م . وبروتوكول ناغويا الموقع موخرا بش�أن النف�اذ إل�ى التن�وع البيول�وجي واقتس�ام منافع�ه

ثي��ر م��ن البل��دان بش��أن ل��وائح الص��حة النباتي��ة، والس��المة أيض��ا س��ن تش��ريعات قطري��ة ف��ي ك
في الم�ادة محدد كما هو  النباتات وحقوق المزارعين مربيحقوق والبيولوجية، ولوائح البذور، 

 .من المعاهدة الدولية والخاضعة للتشريعات القطرية 9

ط�ط عم�ل أو خ/ومع ذلك، ما زال�ت بل�دان كثي�رة تفتق�ر إل�ى سياس�ات واس�تراتيجيات و- 216
فثمة برامج قطرية قائمة كثيرة تعاني . مالئمة بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

وتش�مل . ع�ن األنش�طة ذات الص�لةمعزول�ة من قصور التمويل وع�دم إمكاني�ة التعوي�ل علي�ه، و
الع�ام  المجاالت التي تتطلب اهتماماً خاصاً تحدي�د األولوي�ات، وتحس�ين التع�اون ب�ين القط�اعين

والخاص، والتعاون القطري وال�دولي، وتعزي�ز الص�الت ب�ين ص�ون الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة 
لألغذية والزراعة واستخدامها، وإقامة نظم للمعلومات وقواعد بيانات يمكن للجمهور الوصول 

، )وم��ن ذل��ك م��ثالً اآللي��ات القطري��ة لتقاس��م المعلوم��ات بش��أن تنفي��ذ خط��ة العم��ل العالمي��ة(إليه��ا 
بم�ا ف�ي ذل�ك (وتحديد الثغرات في صون واستخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع�ة 

، وزي��ادة ال��وعي الع��ام، وتنفي��ذ السياس��ات والتش��ريعات القطري��ة )األق��ارب البري��ة للمحاص��يل
 .والمعاهدات واالتفاقيات الدولية

مراف�ق مالئم�ة لج قطري�ة قوي�ة أو ب�رامل والتي تفتقروكثيراً ما تكون لدى بلدان كثيرة، - 217
كان�ت ل�ديها مص�ادر ل�و للصون الطويل األجل، أشد مشاكل انعدام األمن الغذائي إلحاح�اً، حت�ى 

وكثيراً م�ا يح�د ض�عف الب�رامج القطري�ة م�ن . غنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 .إدارة مجموعات تلك الموارد بكفاءة

القطري��ة الموج��ودة خ��ارج المواق��ع الطبيعي��ة ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن وتش��كل المجموع��ات - 218
وتعم�ل بن�وك الجين�ات . البرامج القطرية المتعلقة ب�الموارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة

ف�اإلفراط ف�ي . على خير وجه كمراكز دينامية تحقق التكامل بين الص�ون والتوثي�ق واالس�تخدام
دعم إح�راز تق�دم ف�ي الزراع�ة ي�من االس�تخدام المس�تدام، ال�ذي التركيز على الصون قد ينتقص 

وتزاي�د ت�أثير تغيُّ�ر المن�اخ يجع�ل . إلى جانب صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع�ة
المتعلقة بتكييف المحاصيل، بما يش�مل األنش�طة المتعلق�ة القطرية من الضروري دعم األنشطة 

التكييف تنفيذ األنشطة المتعلق�ة ب�على  القدرةفي الواقع . تربيةوالبعلم الوراثة وعلم الجينوميات 
ومن�ذ س�نة . دارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بكفاءة وفعاليةإلأساسياً  أمراً تشكل 
زادت الشراكات بين القطاعين العام والخاص ف�ي مج�ال البح�ث واالس�تحداث ف�ي معظ�م  1996

ف�ي البل�دان  وم�ع ذل�ك،. النبات�ات والتكنولوجي�ا البيولوجي�ة تربي�ةطاع�ات قالبلدان، ال س�يما ف�ي 
 ،النباتات تربيةالصون وعلى حسابها الخاص في إدارة المنظمات العامة كون كثيراً ما تالنامية 

 .وهو أمر يمكن أن يسفر عن أوجه قصور، وانخفاض منافع، وضياع فرص

ون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لص ةتلبية االحتياجات القطري :األهداف- 219
واستخدامها المستدام من خالل اتباع نُهج رشيدة وفعالة ومنسقة وسليمة لصالح أجيال الحاض�ر 

 .والمستقبل
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اإلبقاء على قدرة قطرية مالئمة في ما يتعلق بجميع الجوانب التقنية والسياسية لص�ون - 220
ذي��ة والزراع��ة والحص��ول عليه��ا واس��تخدامها، وك��ذلك االقتس��ام الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغ

 .ستخدامذلك االالعادل والمنصف للمنافع المتأتية من 

أن يكون له وضع ) 1: (إنشاء وتعزيز العناصر األساسية لبرنامج قطري متكامل وهي- 221
ي ذل�ك أن تكون هن�اك أط�ر سياس�اتية وقانوني�ة ومؤسس�ية بم�ا ف�) 2(قطري معترف به رسميا؛ 

أن تكون هناك استراتيجية للبرنامج، تتضمن أهدافاً محددة ) 3(آليات لتنسيق التخطيط والعمل؛ 
المش��اركة المناس��بة لك��ل الجه���ات ) 4( ؛جي��داً، وأولوي��ات واض��حة، وتم��ويالً كافي��اً ومس��تداماً 

ك��ل م��ن عل��ى فعال��ة حيثم��ا يقتض��ي األم��ر ذل��ك، مراف��ق الص��ون واالس��تخدام ) 5(و ؛ المعني��ة
 .أو اإلقليمي/وستوى القطري الم

تحسين الصالت المؤسس�ية والقطاعي�ة، وتعزي�ز الت�آزرات ف�ي م�ا ب�ين جمي�ع الجه�ات - 222
المعني��ة العامل��ة ف��ي مج��االت ص��ون الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة وتطويره��ا 

 .عيةواستخدامها، بما في ذلك نظم البذور، وتعزيز تكامل الجهود المؤسسية والمجتم

تنمية وتعزيز القدرات القطرية في المجاالت التقنية واإلدارية والقانوني�ة والسياس�اتية، - 223
 .وتحديث تلك القدرات بصفة منتظمة

ينبغي أن تكون البرامج القطرية ذات وضع معترف به رسميا  :االستراتيجية/السياسة- 224
وينبغي تس�ليط الض�وء عل�ى . ة القطريةجداول األعمال اإلنمائيفي وأن تعطى لها أولوية عالية 

في أهداف الصكوك الدولية، بم�ا فيه�ا خط�ة العم�ل العالمي�ة، واتفاقي�ة ة البرامج القطرية مساهم
وينبغ���ي االعت��راف، ف���ي عملي���ات التخط���يط ووض���ع . التن��وع البيول���وجي، والمعاه���دة الدولي���ة

بوج�ه و ،المتوس�طة األخ�رى السياسات القطرية وفي تحديد أولوي�ات الم�وارد المالي�ة والم�وارد
ثقافي��ة الطويل��ة األج��ل واس��تخدامها، ب��القيم اإليكولوجي��ة واالقتص��ادية واالجتماعي��ة وال خ��اص

للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بما في ذلك أهمي�ة التحس�ين المحص�ولي ف�ي زي�ادة 
ويمك�ن . ت العالمي�ة األخ�رىتغيُّ�ر المن�اخ، ومواجه�ة التح�ديا األمن الغذائي، والتخفيف من آثار

لم�زارعين ل ماليدعم ستبقاء الموظفين المؤهلين والللتدريب و ماليالموارد دعم  هشمل هذتأن 
وينبغ��ي ت��وفير مخصص��ات . وللم��ربين لتطويره��ا ،للحف��اظ عل��ى األص��ناف المحلي��ة وإتاحته��ا

عملي�ة وض�ع ميزاني�ة تمويلية محددة لبرامج الموارد الوراثية النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة أثن�اء 
 واض��عي السياس��ات والجه��ات المانح��ةب��ين وعي ال��وف��ي ه��ذا الص��دد، ينبغ��ي إث��ارة . الحكوم��ات

 .بقيمة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في التنمية القطرية

بتوفير تمويل كاٍف ومستدام للبرامج والمش�اريع حكومي ومن الضروري وجود التزام - 225
 .المحليةللموارد  يكون مكمال ضرورياذلك فإن الدعم اإلقليمي أو الدولي  القطرية؛ ومع

وينبغي أن تحدد البرامج القطرية أهدافاً محددة جي�داً وأولوي�ات واض�حة، بم�ا ف�ي ذل�ك - 226
ب��رامج للتك��ون وينبغ�ي أن . أولوي�ات المس��اعدة م�ن ب��رامج التنمي��ة الزراعي�ة اإلقليمي��ة والدولي��ة

م�وارد وراثي�ة نباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة الالزم�ة لتلبي�ة أي تقي�يم وتحدي�د  القطرية الق�درة عل�ى
االحتياجات القطرية من حيث الصون والتط�وير وااللتزام�ات الدولي�ة ذات الص�لة، وينبغ�ي أن 
تك��ون ل��ديها سياس��ات واس��تراتيجيات داعم��ة بش��أن ص��ون الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة 

بش��أن االقتس��ام الع��ادل والمنص��ف للمن��افع ك��ذلك س��تخدامها، ووالزراع��ة والحص��ول عليه��ا وا
له��ذه السياس��ات وينبغ��ي أن تتكف��ل الب��رامج القطري��ة بالتع��ديل ال��دوري . المتأتي��ة م��ن اس��تخدامها

الب��رامج، حس��ب االقتض��اء، أوس��ع ه��ذه وينبغ��ي أن تت��يح . الس��تراتيجيات حس��ب الض��رورةوا
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نباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة لتلبي��ة احتياج��ات مجموع��ة تمثيلي��ة ممكن��ة م��ن الم��وارد الوراثي��ة ال
أص��ناف  األص��ناف بم��ا ف��ي ذل��ك ، ولتحس��يناألخ��رينوالمس��تخدمين والم��ربين  الم��زارعين
وينبغي للحكومات، بالتعاون م�ع المؤسس�ات القطري�ة واإلقليمي�ة . األصناف البدائية/المزارعين

ص��لة بص��ون الم��وارد ذات والت��ي تك��ون والدولي��ة، أن ترص��د اس��تحداث تكنولوجي��ات جدي��دة 
وإض�افة إل�ى ذل�ك، ينبغ�ي . الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتوصيفها واس�تخدامها المس�تدام

تشجيع اعتماد وتنفيذ تشريعات قطرية مالئمة وغي�ر متض�اربة وتكاملي�ة ف�ي م�ا يتعل�ق بص�ون 
أخ�ذا ف�ي االعتب�ار  الموارد الوراثية النباتية لألغذي�ة والزراع�ة وتبادله�ا واس�تخدامها المس�تدام،

 .احتياجات جميع الجهات المعنية وشواغلها

وينبغي أن تقيم البرامج القطرية أو تعزز التنسيق والصالت في م�ا ب�ين جمي�ع األف�راد - 227
والمنظمات ذوي الصلة العاملين في مجاالت الصون، والتحس�ين المحص�ولي، وإنت�اج الب�ذور، 

مج القطرية باألنشطة اإلقليمية والدولية حيثما ك�ان ذل�ك وينبغي أن ترتبط البرا. وتوزيع البذور
وينبغ�ي أن تش�مل االس�تراتيجيات القطري�ة . العمالةعن التآزرات وإمكانيات تقسيم  ا، بحثممكناً 

صون الموارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة وتطويره�ا واس�تخدامها، بم�ا ف�ي ذل�ك نظ�م 
وسيس��اعد . ت الت��ي تعم��ل ف��ي قط��اعي البيئ��ة والزراع��ةالب��ذور، وينبغ��ي أن تنس��ق م��ع المنظم��ا

 .وجود لجان قطرية عريضة القاعدة في عمليات التنظيم والتنسيق في معظم البلدان

وسيتوقف هيكل أي برنامج قطري وتنظيمه على ما هو موجود في البلد من بنية تحتية - 228
يات وطرق العمل الت�ي تتب�ع، ال وستحدد القرارات المتعلقة بالسياسات االستراتيج .ومن قدرات

وف��ي البل��دان ذات الق��درة المح��دودة، ق��د تش��مل . س��يما ف��ي م��ا يتعل��ق بالتع��اون اإلقليم��ي وال��دولي
 .االستراتيجية استخدام مرافق وخبرة فنية من خارج البلد

وينبغ�ي أن تنظ��ر الب�رامج القائم��ة ف�ي إقام��ة أو تعزي�ز ش��راكات م�ع مؤسس��ات القط��اع - 229
 نظم���ات غي���ر الحكومي���ة، والمجتمع���ات الريفي���ة، وجماع���ات الش���عوب األص���ليةالخ���اص، والم

وينبغ�ي . والمنظمات البحثية والتعليمي�ة ،ومنظمات المربين والمزارعين، والمجتمعات المحلية
إقامة ص�الت مش�تركة ب�ين القطاع�ات م�ع الوك�االت العامل�ة ف�ي ب�رامج التخط�يط وغيره�ا م�ن 

 .اعة وإصالح األراضي وحماية البيئةالبرامج القطرية في مجاالت الزر

الص��الت، حس��ب االقتض��اء، ف��ي م��ا ب��ين المؤسس��ات إيج��اد أو تعزي��ز وينبغ��ي تش��جيع - 230
والكيان��ات القطري��ة المتخصص��ة ف��ي نق��ل التكنولوجي��ا، م��ن أج��ل مس��اعدة األجه��زة القطري��ة 

ألغذية والزراع�ة تفاوض على حيازة التكنولوجيات الالزمة لصون الموارد الوراثية النباتية للل
واتفاقي��ة التن��وع  ،، وفق��ا للمعاه��دة الدولي��ةالمرتبط��ة به��االمعلوم��ات وتوص��يفها واس��تخدامها و

 .البيولوجي، وحقوق الملكية الفكرية

ينبغ��ي تق��ديم المس��اعدة م��ن المؤسس��ات اإلقليمي��ة والدولي��ة بن��اء عل��ى الطل��ب  :الق��درة- 231
م��ع األم��وال، عل��ى المس��توى القط��ري بص��فة لتيس��ير التخط��يط، وتحدي��د األولوي��ات، وتنس��يق ج

وينبغ��ي إعط��اء أولوي��ة عالي��ة لتقي��يم وتحس��ين ممارس��ات اإلدارة ف��ي بن��وك الجين��ات . منتظم��ة
وينبغي تعزيز قدرات المزارعين وجماع�ات الش�عوب األص�لية والمجتمع�ات . ومراكز البحوث

معنية، بما يش�مل منظم�ي والعاملين في مجال اإلرشاد وغيرهم من الجهات الوالمربين المحلية 
الم��وارد واس��تخدام  المش��اريع الح��رة والمؤسس��ات الت��ي تعم��ل عل��ى نط��اق ص��غير، عل��ى إدارة

 .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على نحو مستدام
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إجراء بح�وث ف�ي مج�ال اإلدارة ف�ي تحتاج البرامج القطرية إلى  :التكنولوجيا/البحوث- 232
وتربي�ة النبات�ات بم�ا يش�مل التربي�ة  ،غي�ر الطبيعي�ةالطبيعي�ة وع المزرعة، والصون ف�ي المواق�

ويل��زم إج��راء بح��وث أيض��اً بش��أن إدارة الب��رامج القطري��ة . ، وتحس��ين المحاص��يلالتش��اركية
للم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة، بم��ا يش��مل تجري��ب األط��ر المؤسس��ية؛ وتقي��يم 

ان��ات، والكف��اءة االقتص��ادية لل��نهج المختلف��ة للص��ون احتياج��ات االس��تخدام؛ وإدارة قواع��د البي
واالس���تخدام؛ وقيم���ة الم���وارد الوراثي���ة النباتي���ة لألغذي���ة والزراع���ة؛ وتعزي���ز نظ���م معلوم���ات 
األس��واق الزراعي��ة؛ واس��تحداث ت��دابير ومع��ايير ومؤش��رات وبيان��ات أساس��ية دقيق��ة وموثوق��ة 

ة لألغذية والزراعة ف�ي األم�ن الغ�ذائي وف�ي لرصد وتقييم الدور المحدد للموارد الوراثية النباتي
 .اإلنتاج الزراعي المستدام

تل�ك المتعلق�ة بالملكي�ة، فض�ال ع�ن وثمة مس�ائل سياس�اتية وقانوني�ة ومؤسس�ية مح�ددة، - 233
والحص��ول واقتس��ام المن��افع، وحق��وق بم��ا ف��ي ذل��ك حق��وق الم��ربين، وحق��وق الملكي��ة الفكري��ة، 

، والمع���ارف التقليدي���ة، والتب���ادل، والنق���ل، ي���ات القطري���ةوفق���ا لالحتياج���ات واألولالمزارعين
والسالمة البيولوجية، والتجارة، وإثارة ال�وعي بم�ا يش�مل نظ�م الب�ذور، تتزاي�د أهميته�ا بالنس�بة 

ويل��زم تق��ديم المس��اعدة ف��ي وض��ع السياس��ات واالس��تراتيجيات والتش��ريعات . للب��رامج القطري��ة
ج��االت م��ن جان��ب أجه��زة م��ن قبي��ل منظم��ة األغذي��ة والل��وائح والت��دابير العملي��ة ف��ي ه��ذه الم

ويلزم وجود تنس�يق لتزوي�د الب�رامج القطري�ة بمعلوم�ات ع�ن ه�ذه . والزراعة والمعاهدة الدولية
المسائل ولتقييم أثر التطورات الدولية في هذه المج�االت عل�ى ص�ون الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة 

البحثي��ة الجدي��دة ض��من ال��نظم والممارس��ات  لألغذي��ة والزراع��ة وتبادله��ا، وإلدم��اج التط��ورات
 .القطرية

يتعل��ق  تحدي��د األولوي��ات ف��ي م��اقطري��ة لآلي��ات تنس��يق وض��ع ينبغ��ي  :اإلدارة/التنس��يق- 234
وينبغ�ي إقام�ة ص�الت قوي�ة ب�ين جمي�ع الجه�ات . باستخدام الموارد المالية وغيرها م�ن الم�وارد

الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة  المعني��ة القطري��ة ذات الص��لة العامل��ة ف��ي مج��االت ص��ون
والزراع��ة وتطويره��ا واس��تخدامها، بم��ا يش��مل نظ��م الب��ذور، وك��ذلك ب��ين قطاع��ات الزراع��ة 
والبيئ��ة، لكفال��ة الت��آزر ف��ي وض��ع وتنفي��ذ سياس��ات واس��تراتيجيات وتش��ريعات ول��وائح وأنش��طة 

. ي��ة لألغذي��ة والزراع��ةلتحقي��ق اإلمكان��ات الكامل��ة الت��ي تنط��وي عليه��ا الم��وارد الوراثي��ة النبات
. بن�اء عل�ى ذل�ك هاسياسات لتقييم مدى فعاليتها ولتعديلالوينبغي أن تستعرض الحكومات دورياً 

وينبغي استكمال اإلج�راءات المنس�قة والمح�ددة األولوي�ات عل�ى الص�عيد القط�ري بنظ�ام دول�ي 
ت ص�ون الم�وارد وينبغي للمنظم�ات الدولي�ة العامل�ة ف�ي مج�اال. منسق ومحدد األولويات أيضاً 

الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة واس��تخدامها، واإلنت��اج الزراع��ي، واالس��تدامة، واألم��ن 
الغ���ذائي، وك���ذلك ف���ي المج���االت ذات الص���لة م���ن قبي���ل البيئ���ة والص���حة، أن تنس���ق جهوده���ا 

ك حيث هنافالتعاون الدولي ضروري في عالم يوجد فيه اعتماد متبادل بين البلدان و. وأنشطتها
إيج��اد وس��ائل عملي��ة ورش��يدة واقتص��ادية لص��ون الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة حاج��ة إل��ى 

وتوفر شبكات الم�وارد . والزراعة وتحسين استخدامها وتشجيع الحصول عليها واقتسام منافعها
له�ا الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والمنتديات اإلقليمية والدولية آليات مفي�دة يمك�ن م�ن خال

 .للبلدان أن تنسق أنشطتها وتتفق على سياسات مشتركة، حسب االقتضاء

 تشجيع وتعزيز شبكات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة- 14

يقال إن مدى االعتماد المتبادل في ما ب�ين البل�دان ف�ي م�ا يتعل�ق بحاجته�ا إل�ى  :الخلفية- 235
لألغذي�ة والزراع�ة وعل�ى المعلوم�ات الت�ي تح�تفظ به�ا الحصول على الموارد الوراثية النباتي�ة 

 بل��دان أخ��رى أص��بح اآلن أه��م مم��ا ك��ان ف��ي أي وق��ت م��ن قب��ل، ب��النظر إل��ى أن الع��الم يواج��ه
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ومجموع��ة جدي��دة م��ن  ،ظروف��ا بيئي��ة جدي��دةو ،واألع��الف/إلنت��اج األغذي��ة ةمتزاي��د تحتياج��اا
تيس�ر فحس�ب تب�ادل الم�وارد الوراثي�ة والش�بكات ال . تغيُّر المناخ اآلفات واألمراض ستنجم عن

النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة، ب��ل ت��وفر أيض��اً منص��ة للنق��اش العلم��ي، وتب��ادل المعلوم��ات، ونق��ل 
واالس�تراتيجيات المحص�ولية اإلقليمي�ة والعالمي�ة الت�ي ُوض�عت . التكنولوجيا، والتعاون البحث�ي

حديد وتقاسم المس�ؤوليات ف�ي م�ا بدعم من حساب األمانة تسلط الضوء على قيمة الشبكات في ت
يتعل���ق بأنش���طة م���ن قبي���ل الجم���ع والص���ون والتوزي���ع والتقي���يم والتحس���ين ال���وراثي والتوثي���ق 

يمكن أن تساعد عل�ى الشبكات  وإضافة إلى ذلك، فإن. واالستنساخ اآلمن والتحسين المحصولي
قليمي�ة والمتعلق�ة نق�ل اآلراء اإلائل لوس�التحديد أولوي�ات العم�ل، ووض�ع السياس�ات، وأن ت�وفر 

وتع�رف ش�بكات الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة . صيل محددة إلى شتى المنظمات والمؤسسات بمحا
ن داعم من مكونات المعاهدة الدولية، في إطار مادتها   .16لألغذية والزراعة كمكوِّ

وتعمل اآلن شبكات إقليمية وخاصة بمحاصيل معينة ومواض�يعية كثي�رة، أق�يم بعض�ها - 236
ولكل شبكة من ه�ذه الش�بكات دور ه�ام يج�ب أن . العقد المنصرم، أو تعزز تعززاً كبيراً فيه في

ف�ي ص��ون الم��وارد الوراثي��ة  وتعزي��ز كف�اءة التكلف��ة وفعاليته��اتق�وم ب��ه ف��ي دع�م تنس��يق الجه��ود 
ووج�ود عالق�ة تآزري�ة ب�ين الب�رامج . النباتية لألغذية والزراعة واس�تخدامها عل�ى نح�و مس�تدام

ة وهذه الشبكات هو السبيل الستدامة البرامج والشبكات على حد سواء؛ فالش�بكات ت�دعم القطري
ذات أهمي�ة تك�ون وم�ن ث�م، ف�إن الش�بكات . البرامج القطري�ة والب�رامج القطري�ة ت�دعم الش�بكات

ف��ي األق�اليم الت��ي تك��ون فيه��ا الق�درة القطري��ة ف��ي مج�ال الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة  خ��اصبوج�ه 
وم��ن بينه��ا م��ثالً الكثي��ر م��ن أق��ل البل��دان نم��واً وال��دول الجزري��ة (زراع��ة مح��دودة، لألغذي��ة وال

على المعلومات والتكنولوجيا والمواد، وتت�يح له�ا، ل حصوتوفر سهولة الوذلك ألنها ) الصغيرة
وللش�بكات الخاص�ة . وهذا ه�و األه�م، ص�وتاً أق�وى ف�ي وض�ع السياس�ات واإلج�راءات العالمي�ة

أم�ا . خاص يجب أن تقوم ب�ه ف�ي توثي�ق الص�لة ب�ين الص�ون واالس�تخدامبمحاصيل محددة دور 
الش��بكات المواض��يعية فه��ي وس��يلة فعال��ة للجم��ع م��ا ب��ين الخب��راء واألط��راف المهتم��ة ح��ول 

ومع ذلك فإن أحد التحديات التي . موضوع مشترك، مما يعزز تنسيق الجهود ويتجنب تكرارها
وينبغ�ي أن . س�يرهاللحف�اظ عل�ى  ف�ي األج�ل الطوي�لالشبكات هو توافر الموارد جميع تواجهها 

 .تكون البلدان على استعداد للمساهمة في دعم تلك الشبكات على نحو مستدام

تشجيع الشراكات والتآزرات في ما ب�ين البل�دان إلقام�ة نظ�ام ع�المي لص�ون  :ألهدافا- 237
اً بدرجة أكب�ر وأكث�ر فعالي�ة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها يكون رشيد

 .بالنسبة للتكلفة

كفالة استدامة الشبكات بتحليل وتحديد فوائد المشاركة، وتسليط الضوء على المس�اهمة - 238
المستدام للم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة واالستخدام التي تقدمها الشبكات في تحقيق الصون 

 .يمي والعالميوالزراعة على كل من المستوى القطري واإلقل

إقليمي��ة وإقليمي��ة ومواض��يعية متكامل��ة  –تيس��ير تحدي��د أه��داف وأولوي��ات إيكولوجي��ة - 239
 .لصون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام

والم��ربين  تش��جيع مش��اركة جمي��ع الجه��ات المعني��ة ف��ي الش��بكات، ال س��يما المزارع��ات- 240
 .إشراك مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاصوكفالة  ،المحليين

ينبغ��ي للحكوم��ات أن ت��دعم، كمس��ألة م��ن مس��ائل السياس��ات،  :االس��تراتيجية/السياس��ة- 241
المش���اركة النش���طة م���ن جان���ب مؤسس���ات القط���اعين الع���ام والخ���اص ف���ي الش���بكات اإلقليمي���ة 
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الفائ��دة عل��ى البل��دان وت��وفر وينبغ��ي اعتب��ار أن المش��اركة تع��ود ب. والمحص��ولية والمواض��يعية
وتتطل�ب . وسيلة يمكن بها للبلدان التي تواجه تحديات متماثلة تجميع جهودها، و اقتس�ام المن�افع

معوقات التمويل التي تعاني منها الشبكات إيجاد حلول مس�تدامة ومبتك�رة، تراع�ي الفوائ�د الت�ي 
 ،وف��ي البل��دان. حققه��ا الش��بكاتكثي��راً م��ا تك��ون غي��ر ملموس��ة، وإن كان��ت ال تق��ل أهمي��ة، الت��ي ت

لتسليط الض�وء عل�ى ه�ذه  وكذاجمع معلومات إضافية دراساتالقيام بلزم ، يمطلوبا ما كانحيثو
ودعم���اً . الفوائ���د، الت���ي س���تعزز ال���دعم الحك���ومي وتس���اعد أيض���اً ف���ي الحص���ول عل���ى أم���وال
السياس��ات الس�تراتيجيات التموي�ل، يل�زم مزي�د م�ن الجه�ود إلث�ارة ال�وعي ف�ي أوس�اط واض�عي 

والجمهور العام بشأن قيمة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واالعتماد المتبادل ب�ين 
وينبغ���ي اعتب���ار ك���ل م���ن المس���اهمات النقدي���ة . ال���دول، وأهمي���ة دع���م زي���ادة التع���اون ال���دولي

 .والمساهمات النوعية المقدمة من الحكومات للشبكات بمثابة أولوية

، وتش�جيع المب�ادرات ةوني�اعتال تحدي�د الثغ�رات، ووض�ع ال�نظملكات وسيلة وتوفر الشب- 242
وبالنظر إلى أن التبادل الدولي للبالزما الجرثومية هو داف�ع رئيس�ي بالنس�بة لكثي�ر م�ن . الجديدة

الشبكات، يل�زم إي�الء اهتم�ام إض�افي لك�ل م�ن تش�جيع التنفي�ذ الفع�ال للمعاه�دة الدولي�ة، ال س�يما 
لمحاص��يل غي��ر المدرج��ة حالي��اً ف��ي تل��ك ااألط��راف، وك��ذلك لوض��ع ترتيب��ات لنظامه��ا المتع��دد 

 .ولكنها تندرج ضمن النطاق العام للمعاهدة الدوليةالمتعدد األطراف النظام 

ال يتطل��ب بن�اء الش��بكات خب��رة فني�ة فحس��ب ب�ل يتطل��ب أيض��اً ق�دراً كبي��راً م��ن  :الق�درة- 243
أن يتوافر ما يل�زم م�ن م�وارد وق�درة لالض�طالع  وينبغي. مهارات التنسيق واالتصال والتنظيم

ومطبوعات الشبكات م�ن قبي�ل  ،واالجتماعات ،السفروالتخطيط؛ واالتصال، : بأنشطة من قبيل
إع��داد  بم��ا ف��ي ذل��ك وخدم��ة الش��بكات وتعزيزه��ا ،الرس��ائل اإلخباري��ة وتق��ارير االجتماع��ات

 .ناجحة لتقديمها إلى الجهات المانحةمقترحات 

وم�ن ال�الزم . اإلقليمي�ة، ينبغي إعط�اء األولوي�ة لتعزي�ز الش�بكات سياق اإلقليميفي الو- 244
أيضاً تحسين التعاون في ما بين الشبكات وسوف يك�ون ل�ه أث�ر كبي�ر عل�ى بن�اء الق�درات ونق�ل 

والقيم�ة المض�افة الت�ي تتحق�ق م�ن ه�ذا المس�توى م�ن التع�اون م�ن ش�أنها أن تب�رز . التكنولوجي�ا
وتشّجع البل�دان . على نحو أكثر فعالية هار الكيفية التي يمكن بها استخدامأهمية الشبكات وتصو

التي لديها مرافق وب�رامج بش�أن الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة أكث�ر تق�دماً عل�ى 
 .دعم أنشطة الشبكات من خالل تقاسم الخبرة وإتاحة فرص أكبر لتنمية القدرات

فر الش��بكات أداة للبح��وث التعاوني��ة ف��ي مج��االت األولوي��ة ت��و :التكنولوجي��ا/البح��وث- 245
ويهي�ئ التموي�ل ال�ذي يج�ري الحص�ول علي�ه م�ن خ�الل المش�اريع . المتفق عليها بص�فة متبادل�ة

. ه��اتطورتواص��ل توثي��ق عالقاته��ا وأن م��ن خالل��ه البحثي��ة أساس��اً يمك��ن أن تواص��ل الش��بكات 
البحوث والتدريب ونقل التكنولوجيا في  وينبغي، حسب االقتضاء وحسبما يكون ممكنا، تخطيط

. أو تنفي��ذها بالتع��اون م��ع الش��بكات/م��ا يتعل��ق ب��الموارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة و
وسهولة التخطيط والتنفيذ باس�تخدام منص�ة ش�بكية تتجل�ى بوج�ه خ�اص عن�دما تغط�ي الش�بكات 

 .مشتركةأقاليم شديدة التجزؤ ولكنها تواجه في الوقت ذاته تحديات 

ينبغي إتاحة موارد لمواصلة خدمة الشركات القائمة حسب االقتضاء  :اإلدارة/التنسيق- 246
واالستخدام . ولتنظيم وتيسير إقامة شبكات إقليمية ومحصولية ومواضيعية جديدة عند االقتضاء

الفعال للموارد أمر ضروري، ومن ثم ف�إن التنس�يق ال يل�زم فحس�ب داخ�ل الش�بكات ب�ل ف�ي م�ا 
 .ينها أيضاً لكفالة عدم تكرار الجهود واستخدام الموارد بكفاءةب
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بن��اء نظ��م ش��املة للمعلوم��ات المتعلق��ة ب��الموارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة - 15
 وتعزيزها

يج��ب أن يس��تند ص��نع الق��رارات بطريق��ة ش��فافة ورش��يدة ف��ي مج��ال ص��ون  :الخلفي��ة- 247
والزراعة واستخدامها المستدام إل�ى معلوم�ات يمك�ن االعتم�اد  الموارد الوراثية النباتية لألغذية

الس�نوات عل�ى م�دى وإلى جانب التط�ور ال�ذي ش�هدته نظ�م االتص�ال وإدارة المعلوم�ات . عليها
الخمس عشرة المنصرمة، حدثت تحّسنات هامة أيض�اً ف�ي ت�وافر المعلوم�ات المتعلق�ة ب�الموارد 

وكان�ت ع�دة . ما يتعلق بالحصول على تل�ك المعلوم�ات الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وفي
ترمي إلى زيادة توافر المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية التي اتخذت مؤخرا قرارات للهيئة 

النباتية لألغذية والزراع�ة وزي�ادة الحص�ول عل�ى تل�ك المعلوم�ات، بم�ا ف�ي ذل�ك زي�ادة تط�وير 
كر بشأن الموارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة، نظام المعلومات الجغرافية واإلنذار المب

واعتم�اد المؤش�رات، وش��كل اإلب�الغ لرص�د تنفي��ذ خط�ة العم�ل العالمي��ة، وإنش�اء آلي�ات قطري��ة 
لتب��ادل المعلوم��ات ع��ن تنفي��ذ خط��ة العم��ل العالمي��ة، وإع��داد التقري��ر الث��اني ع��ن حال��ة الم��وارد 

عالي��ة لتب��ادل المعلوم��ات ف��ي ولوي��ة وتُعط��ى أ. لع��المالوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة ف��ي ا
الداعم��ة مكون��ات الم��ن واح��د ك ،بص��فة خاص��ةيعت��رف ب��ه، و .مختل��ف أج��زاء المعاه��دة الدولي��ة

، نظام المعلوم�ات الجغرافي�ة، ويش�ّكل ه�ذا التب�ادل إح�دى اآللي�ات 17 في المادةالدولية معاهدة لل
ام الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة الرئيس��ية القتس��ام المن��افع المتأتي��ة م��ن اس��تخد

 .اقتساماً عادالً ومنصفاً في إطار النظام المتعدد األطراف التابع للمعاهدة

وتشمل التط�ورات الت�ي ح�دثت م�ؤخراً وترم�ي إل�ى دع�م توثي�ق المعلوم�ات الموج�ودة - 248
إلدارة بن�وك الجين�ات ، وهو نظ�ام معلوم�ات Global-GRIN لدى بنوك الجينات وتبادلها إصدار

، وهي بوابة للموارد الوراثية GENESYSينطوي على سمات تواصل شبكي متأصلة، وإصدار 
وللباحثين الحصول من نقط�ة واح�دة فق�ط عل�ى المعلوم�ات ع�ن نح�و ثل�ث  للمربينالنباتية تتيح 

لت��ي م�دخالت بن�وك الجين��ات ف�ي الع�الم، بم��ا ف�ي ذل�ك تل��ك الموج�ودة ف�ي المجموع��ات الدولي�ة ا
تديرها الجماعة االستش�ارية للبح�وث الزراعي�ة الدولي�ة، والنظ�ام القط�ري للبالزم�ا الجرثومي�ة 

 .EURISCOاإلنترنتالسجل األوروبي للبحث على النباتية التابع لوزارة الزراعة األمريكية، و

وعلى الرغم من هذا التقدم المح�رز م�ا زال�ت توج�د ثغ�رات كبي�رة ف�ي توثي�ق الم�وارد - 249
راثية النباتية لألغذية والزراع�ة وف�ي تقاس�م المعلوم�ات بش�أنها تل�زم معالجته�ا، ب�النظر إل�ى الو

أنه��ا تمث��ل عقب��ة خطي��رة تح��ول دون التخط��يط بكف��اءة ودون زي��ادة اس��تخدام الم��وارد الوراثي��ة 
م�ن البيان�ات العدي�د . النباتية لألغذية والزراعة في تحسين المحاص�يل وإج�راء البح�وث بش�أنها

متاحا إلكترونيا، ويوجد قصور بوجه خاص في توثيق الموارد الوراثية ال يزال غير ودة الموج
ويوجد عدم توازن كبير في ما بين األق�اليم . الموجودة في المزرعة واألقارب البرية للمحاصيل

بق��درتهم عل��ى الحص��ول وإدارة ونش��ر  فيم��ا يتعل��ق وحت��ى ف��ي م��ا ب��ين البل��دان داخ��ل األق��اليم
 أو خط��ط عم��ل قطري��ة إلدارة/زال��ت بل��دان كثي��رة تفتق��ر إل��ى اس��تراتيجيات و م��اف. المعلوم��ات

، أو ال تنف�ذ مث�ل ه�ذه االس�تراتيجيات وخط�ط العم�ل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
تنفيذاً ك�امالً، وم�ن ث�م فإنه�ا ال تح�تفظ بنظ�ام معلوم�ات قط�ري متكام�ل بش�أن الم�وارد الوراثي�ة 

وه�ذه الحال�ة تتف�اقم بفع�ل األولوي�ة المنخفض�ة بطريق�ة غي�ر مالئم�ة . ية والزراع�ةالنباتية لألغذ
 ةالقطري�� اتالمعط��اة ألنش��طة إدارة البيان��ات وتوثيقه��ا عن��د تخص��يص األم��وال عل��ى المس��توٮ

 .في كثير من األحيان ةوالمؤسسي

والزراع�ة  تيسير تحس�ين إدارة واس�تخدام الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة :األهداف- 250
 .من خالل تحسين الحصول على بيانات حديثة وعالية الجودة، وتبادل تلك المعلومات
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إنش��اء وتعزي��ز نظ��م معلوم��ات قطري��ة، بم��ا يش��مل عل��ى س��بيل المث��ال ال الحص��ر نظ��م - 251
المعلومات عن مستوى الم�دخالت، وتحس�ين إدارة البيان�ات المتعلق�ة ب�الموارد الوراثي�ة النباتي�ة 

 .في نظم المعلومات العالميةة البلدان الزراعة، ودعم مشاركلألغذية و

تحسين استخدام نظم المعلومات اإلقليمية والعالمية من خالل التحسين المتواصل ألداء - 252
 .بين بنوك الجينات وبين المستخدمين بوجه عام توإنتاجية التفاعال

الموج��ودة حالي��اً، معلوم��ات التعزي��ز تب��ادل المعلوم��ات واس��تخدامها، واس��تدامة نظ��م - 253
بتعزيز التوافق وإمكانية االستخدام في م�ا ب�ين مجموع�ات البيان�ات ع�ن طري�ق إنش�اء واعتم�اد 

 .واصفات مشتركة

وكفال��ة معالج��ة االختالف��ات ب��ين ال��نظم لتيس��ير القابلي��ة المعلوم��ات رص��د فعالي��ة نظ��م - 254
 .للتشغيل المتبادل وتشجيع االستخدام

ينبغي إعطاء أولوية عالية على جميع المس�تويات إلقام�ة نظ�م  :تراتيجيةاالس/السياسة- 255
توثيق ومعلومات بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يسهل استخدامها، تستند إلى 

وينبغ�ي أن تك�ون ه�ذه . المعايير الدولية، وتزويدها بم�ا يل�زم م�ن م�وظفين، وص�يانة تل�ك ال�نظم
مساهمة في صنع القرار ليس فحسب في ما يتعل�ق بص�ون الم�وارد الوراثي�ة النظم قادرة على ال

النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها ب�ل أيض�ا ف�ي م�ا يتعل�ق بال�دور المح�دد ال�ذي تؤدي�ه تل�ك 
وينبغ��ي ب��ذل . يتعل��ق بمس��ألتي التنمي��ة الزراعي�ة واألم��ن الغ��ذائي األوس��ع نطاق��اً  الم�وارد ف��ي م��ا

جم��ع بيان��ات أساس��ية ع��ن االس��تدامة لش��رات أدق وأكث��ر موثوقي��ة، وجه��ود لوض��ع مع��ايير ومؤ
واألمن الغذائي تمّكن من تحسين رصد وتقييم التقدم المحرز في هذه المج�االت، ورص�د وتقي�يم 

 .لمثل هذا التقدم المساهمة التي تقدمها الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

ع���ات وزي���ادة اس���تخدام البالزم���ا الجرثومي���ة تعزي���ز وتتطل���ب اإلدارة الفعال���ة للمجمو- 256
. مواءمة التوثيق والتوصيف والتقييم، اس�تناداً إل�ى اعتم�اد مع�ايير مش�تركة لتب�ادل المعلوم�اتو

يلزم فحسب لتيسير الحصول على  وتحسين التوحيد القياسي لنظم إدارة البيانات والمعلومات ال
جي��ا وإج��راء تقييم��ات عالمي��ة وإقليمي��ة وقطري��ة تل��ك المعلوم��ات ب��ل أيض��اً ل��دعم نق��ل التكنولو

 .للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

وس���يجري الحص���ول عل���ى المعلوم���ات المتعلق���ة ب���الموارد الوراثي���ة النباتي���ة لألغذي���ة - 257
م��ن اتفاقي��ة التن��وع البيول��وجي فيم��ا يتعل��ق بالمعرف��ة، ) ي( 8للم��ادة والزراع��ة ونش��رها وفق��اً 

جماع�ات الش�عوب ف�ي المواق�ع الطبيعي�ة م�ن قب�ل ص�ون الات، والتطبيق�ات المتص�لة بواإلبتكار
األصلية والمجتمعات المحلية التي تجسد في أنماط العيش التقليدية المتصلة بالصون واالستخام 

 .من المعاهدة الدولية 17المستدام للتنوع البيولوجي، ووفقا للمادة 

التخطيطية للب�رامج القطري�ة، وللب�رامج اإلقليمي�ة حس�ب ينبغي تقديم المساعدة  :القدرة- 258
ويج�ب أن . االقتضاء، لتشجيع وضع استراتيجيات رشيدة ومتوافقة إلدارة المعلومات وتقاسمها

تشجع هذه االستراتيجيات تطبيق معايير القابلية للتشغيل المتبادل ولتبادل المعلومات في ما بين 
 .النظم

المح��رز، م��ا زال��ت توج��د بيان��ات ومعلوم��ات ف��ي نظ��م هش��ة وعل��ى ال��رغم م��ن التق��دم - 259
ل يمك�ن اش�كأومن الالزم التحقق من صحة هذه البيان�ات وتص�نيفها ف�ي . ويتعذر الوصول إليها

 .اويسهل الحصول عليه ااستخدامه
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وينبغ����ي تيس����ير حص����ول الب����رامج القطري����ة عل����ى المعلوم����ات العلمي����ة والبحثي����ة - 260
 .والببليوغرافية األساسية

القطرية واإلقليمي�ة م�ا يكف�ي م�ن األف�راد  الشبكات/وينبغي أن يكون لدى بنوك الجينات- 261
إلدارة المعلوم���ات، مم���ا يحّس���ن إمكاني���ة حص���ول المس���تخدمين عل���ى تل���ك المعلوم���ات ويكف���ل 

وينبغي دعم التدريب المناسب على إدارة البيانات ونظ�م . المشاركة في نظم المعلومات العالمية
عل��ى المس��تويين الم��وارد الوراثي��ة أنش��طة ترش��يد ل اعتب��ار أن ذل��ك أم��ر أساس��يالمعلوم��ات ب

 .العالمياإلقليمي و

. أو التعلم اإللكترون�ي المناس�ب/وينبغي القيام، حسب الحاجة، بتنمية التدريس الذاتي و- 262
وينبغ��ي تق��ديم دع��م فن��ي بص��فة مس��تمرة لتحس��ين إدارة البيان��ات والمعلوم��ات ول��دعم اعتم��اد 

 .نولوجيات الجديدةالتك

 :ينبغي دعم البحوث من أجل :التكنولوجيا/البحوث- 263

وض���ع منهجي���ات وتكنولوجي���ات مالئم���ة منخفض���ة التكلف���ة لتجمي���ع البيان���ات  )أ( 
 وتبادلها؛

اس���تحداث ط���رق لتكيي���ف ه���ذه التكنولوجي���ات عل���ى المس���توى المحل���ي حس���ب  )ب( 
 االقتضاء؛

واس�تخدامها بالوس�ائل اإللكتروني�ة وم�ن  تيسير الحصول بسهولة عل�ى البيان�ات )ج( 
 خالل اإلنترنت؛

يس�هل توافره�ا ييس�ر واستحداث سبل ومنهجيات لالستفادة من المعلومات الت�ي  )د( 
وم���ن بي���نهم المنظم���ات غي���ر وك���ذلك للجه���ات المعني���ة لغي���ر المتخصص���ين، 

 الش���عوب األص���ليةجماع���ات الم���زارعين، وو ومنظم���ات الم���ربينالحكومي���ة، 
 ؛المحلية والمجتمعات

استحداث واصفات تستند إلى المعايير الدولية في ما يتعلق بالمحاص�يل الجدي�دة  )هـ( 
 .واألقارب البرية للمحاصيل األمثل على النحووغير المستخدمة 

مع استحداث نظم جديدة للمعلومات عل�ى ك�ل م�ن المس�توى القط�ري  :اإلدارة/التنسيق- 264
وتظل . والتعاون ضروريين لكفالة توافق هذه النظم وجدواهاواإلقليمي والعالمي يكون التنسيق 

 .مواءمة الواصفات، وكذلك التوسع فيها لتشمل محاصيل جديدة، أمراً هاماً إلى حد كبير

ورقاب��ة وتخط��يط وتنس��يق عل��ى المس��تويين الع��المي واإلقليم��ي  اتويل��زم وج��ود تقييم��- 265
 .لتعزيز كفاءة التكلفة وفعاليتها

تآك��ل الم��وارد الوراثي��ة وص��ون تنوعه��ا ال��وراثي واإلق��الل م��ن ظ��م لرص��د اس��تحداث ن- 16
 النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها

يح��دث تآك��ل الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة ف��ي المجموع��ات  :الخلفي��ة- 266
عق�د وق�د تس�نى ف�ي ال. الموجودة خارج المواقع الطبيعية، وفي حقول المزارعين، وف�ي الطبيع�ة

المنصرم، بفضل التقنيات الوراثية الجزيئي�ة الحديث�ة، تولي�د بع�ض البيان�ات ع�ن م�دى وطبيع�ة 
والص��ورة الت��ي تظه��ر معق��دة ول��يس م��ن . مح��ددةمحاص��يل معين��ة ف��ي من��اطق لالتآك��ل ال��وراثي 

ذل�ك، يظ�ل هن�اك، ف�ي م�ع و. الممكن استخالص استنتجات واض�حة بش�أن حج�م ه�ذه الت�أثيرات
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. قل�ق متواص�ل بش�أن م�دى التآك�ل ال�وراثي والحاج�ة إل�ى زي�ادة نش�ر التن�وع كثير م�ن البل�دان،
ويلزم وجود تقنيات ومؤشرات أفضل لرصد التنوع الوراثي، لتحديد خط�وط األس�اس ولرص�د 

مؤشرات التنوع البيولوجي ما بين عدد كبير من المنظمات الدولية شراكة  توجمع. االتجاهات
تفاقية التنوع البيول�وجي، بم�ا ال 2010لسنة  البيولوجي عالتنوهدف لوضع مؤشرات ذات صلة ب

وم�ع ذل�ك، ال . في ذل�ك المؤش�رات الالزم�ة لرص�د االتجاه�ات ف�ي التن�وع ال�وراثي للمحاص�يل
ال�وراثي، وينبغ�ي  للتنوعالوراثي أو تتوافر حتى اآلن مؤشرات عملية حقاً ومقبولة دولياً للتآكل

 .ويةأن يكون وضع هذه المؤشرات بمثابة أول

م�ن  -وثمة عوامل شتى، تشكل ظواهر طبيعية ونتاج السلوك البشري على حد س�واء، - 267
اعتُ�رف تاريخي�ا  - بينها الزحف الحضري، والتنمية الزراعية، والصراعات األهلية والحروب

وفق�دان الم�وارد . بأنها القوى التي تقف وراء تآكل الموارد الوراثية النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة
، بم�ا للمحاص�يل عتم�ا أص�ناف جدي�دةال كنتيج�ةيح�دث بص�فة رئيس�ية  ليص�االمحف�ي وراثي�ة ال

ومؤخراً، اعتُبر . يترتب على ذلك من هجر األصناف التقليدية بدون اتخاذ تدابير صون مالئمة
أيض�اً ينبغ�ي وف�ي بع�ض البل�دان، . تغيُّر المناخ واألفضليات الغذائية الحديثة بمثابة تهدي�د أيضاً 
. حيث يمكن أن تس�اهم ف�ي التآك�ل ال�وراثي ر في التهديد الذي تمثله األنواع الغازية الغريبةالنظ

وينبغ�ي . ويتباين فقدان الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة داخل البلدان ومن بل�د آلخ�ر
 .تقديم الدعم إلنشاء آليات للرصد على جميع المستويات

تطبي��ق نظ��ام نترن��ت إلا، نُش��ر عل��ى 1997ي س��نة وف��ي أعق��اب اس��تعراض أج��ري ف��- 268
المعلومات الجغرافية واإلنذار المبكر بشأن الموارد الوراثية النباتية للبحث ع�ن بُع�د والتح�ديث 

، قام��ت اآللي��ات القطري��ة المض��يفة لتقاس��م اآلون��ة األخي��رةف��ي و. واإلب��الغ ع��ن التآك��ل ال��وراثي
سيع نطاق المعلومات التي يشملها نظام المعلومات المعلومات عن تنفيذ خطة العمل العالمية بتو

الجغرافية واإلنذار المبكر بشأن الموارد الوراثية النباتي�ة، وتتن�اول ه�ذه اآللي�ات أيض�اً المس�ائل 
 .المتعلقة بالتآكل الوراثي

الرص��د الفع��ال للتن��وع ال��وراثي والق��وى المحرك��ة الت��ي تق��ف وراء التآك��ل  :األه��داف- 269
 .الضرورةذ اإلجراءات العالجية أو الوقائية المالئمة حسب الوراثي، وتنفي

االتصال إنشاء وتنفيذ آليات للرصد لكفالة نقل المعلومات في الوقت المناسب إلى نقاط - 270
والتوس��ع ف��ي اس��تخدام . المعين��ة باعتباره��ا مس��ؤولة ع��ن التحلي��ل والتنس��يق واتخ��اذ اإلج��راءات

 واألق��ارب البري��ة للمحاص��يل لتن��وع ف��ي المحاص��يلا التكنولوجي��ات المتقدم��ة لرص��د ت��دهور
 .البرية األشد تعرضاً لإلنقراضالغذائية واألنواع 

ينبغ��ي للحكوم��ات أن تق��وم دوري��اً باس��تعراض حال��ة الم��وارد  :االس��تراتيجية/السياس��ة- 271
ت الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واإلبالغ عنها، مع تعيين جهة اتص�ال لنق�ل ه�ذه المعلوم�ا

وحس��ب االقتض��اء، إل��ى الجه��از الرئاس��ي للمعاه��دة الدولي��ة إل��ى منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة، 
م�ن  5والم�ادة . ذات الص�لة ومؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، واألجهزة األخ�رى

المعاهدة الدولي�ة تقتض�ي م�ن األط�راف المتعاق�دة أن ترص�د الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة 
اعة، وأن تجري تقييما للتهديدات، وأن تقل�ل إل�ى أدن�ى ح�د منه�ا، أو تقض�ي عليه�ا حيثم�ا والزر
م�ن  تك�ون ويلزم بذل جهود خاصة لتحديد األنواع والمجموعات األشد تعرضاً للخط�ر و. أمكن

األرجح لديها خصائص ستكون هامة في المستقبل؛ وهذا أمر هام على وجه الخصوص ف�ي م�ا 
وتحس�ين الص�الت . واألق�ارب البري�ة للمحاص�يل األصناف البدائي�ة/عينيتعلق بأصناف المزار
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بين استراتيجيات الصون في المواقع الطبيعية واستراتيجيات الص�ون خ�ارج المواق�ع الطبيعي�ة 
 .سيقلل من خطر فقدان معلومات بيولوجية وثقافية دون قصد

واإلق�الل م�ن لوق�ت م�ع م�رور االتن�وع ال�وراثي ويلزم وج�ود مؤش�رات وط�رق لتقي�يم - 272
القوى التي تقف وراءه وذلك للتمكن من تحديد خطوط أساسية قطرية وإقليمية و التآكل الوراثي

وينبغي بذل جه�ود لكفال�ة إمكاني�ة رب�ط . وعالمية لرصد التنوع وإقامة نظم فعالة لإلنذار المبكر
كومي�ة المحلي�ة، المعلومات ذات الصلة الت�ي تتول�د ع�ن خ�دمات اإلرش�اد، والمنظم�ات غي�ر الح

وباستطاعة . وقطاع البذور، والمزارعين بنظم اإلنذار المبكر على المستويين القطري واألعلى
التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصاالت، بما يشمل الهواتف المحمولة، أن تيسر إل�ى ح�د 

 .كبير اإلبالغ عن المعلومات المستمدة من مصادر متفرقة ومقارنتها

جمع وتفسير المعلومات ع�ن الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة أقوى ليلزم وجود قدرة  :رةالقد- 273
 - وبصفة خاصة التعرف على أنواع معينة من األقارب البرية للمحاص�يل -لألغذية والزراعة 

ج��راء عملي��ات حص��ر ومس��ح باس��تخدام األدوات الجزيئي��ة وأدوات تكنولوجي��ا المعلوم��ات إلو
في مجال الرص�د وينبغي أيضاً تقديم تدريب . راء تحليل مكاني للتنوعواالتصاالت الجديدة إلج

وينبغ�ي إع�داد م�واد . وللمجتمع�ات المحلي�ةولجماع�ات الش�عوب األص�لية للمزارعين للمربين و
 .التدريب، بما في ذلك أدوات التدريس الذاتي، بلغات محلية حسب الحاجة

مبك�ر بش�أن فق�دان الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة وإدراكاً ألهمية الرصد العالمي واإلنذار ال- 274
لألغذية والزراعة، ينبغي إعادة تقييم كفاءة نظ�ام المعلوم�ات الجغرافي�ة واإلن�ذار المبك�ر بش�أن 

م��ع األخ��ذ ف��ي اإلعتب��ار  ،الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة، والغ��رض من��ه وقيمت��ه
إلن��ذار المبك��ر بش��أن الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة ال��دور المحتم��ل لنظ��ام المعلوم��ات الجغرافي��ة وا

لألغذية والزراعة كجزء من نظام المعلومات العالمي بش�أن الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة 
 .للمعاهدة الدولية 17والزراعة كما هو مشار إليه في المادة 

راثي�ة النباتي�ة يلزم إجراء بحوث لتحسين طرق مسح الموارد الو :التكنولوجيا/البحوث- 275
وتل�زم بح�وث متواص�لة . لألغذية والزراعة، م�ن ش�أنها أن تك�ون مفي�دة ف�ي إقام�ة نظ�م الرص�د

 .الوراثي تكون حافلة بالمعلومات التنوعالوراثي أو بشأن وضع مؤشرات عملية للتآكل

 وينبغي أن تدعو منظمة األغذية والزراعة الخبراء التقنيين، وممثلي البرامج القطرية،- 276
والمؤسس�ات للبيئ�ة، والجماع�ة االستش�ارية للبح�وث الزراعي�ة الدولي�ة، األمم المتح�دة وبرنامج 

واالتحاد ال�دولي الدولية األخرى العاملة في صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 
لحفظ الطبيعة، والمنظم�ات غي�ر الحكومي�ة، والقط�اع الخ�اص، إل�ى مواص�لة المناقش�ات بش�أن 

 .التآكل الوراثيالتنوع النباتي و الإلقالل من ستحداث نظم لرصد ا

تكنولوجي�ا نظ�ام المعلوم�ات الجغرافي�ة اس�تخدام ويلزم إجراء مزيد م�ن البح�وث بش�أن - 277
إدماج المعلومات الناجم�ة بشأن و ،هاإلقالل منبالتآكل الوراثي ولتنبؤ لالتنوع الوراثي، و رصدل

إجراء دراس�ات أخ�رى لفه�م طبيع�ة المخ�اطر الت�ي  ويلزم .لةعن ذلك ضمن نظم معلومات شام
 .تواجه التنوع الموجود في المزرعة والمواقع الطبيعية

يل��زم تعزي��ز التع��اون والتنس��يق المتع��ددي القطاع��ات عل��ى الص��عيد  :اإلدارة/التنس��يق- 278
ج القطري�ة ف�ي وينبغي أن تنظر البرام. القطري، ال سيما بين قطاعات الزراعة والبيئة والتنمية

 .لحدوث تآكل وراثي ةطر وشيكاخمتوجد وأين  متىتنبيه الشبكات اإلقليمية والدولية إلى 
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 بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيزها- 17

تعتم����د تحس����ينات ص����ون الم����وارد الوراثي����ة النباتي����ة لألغذي����ة والزراع����ة  :الخلفي����ة- 279
 تموي�لتزاي�د وق�د . ش�رية وتنميته�ا المتواص�لةواستخدامها اعتماداً ش�ديداً عل�ى ق�درة الم�وارد الب

بناء القدرات خالل السنوات الخمس عشرة المنص�رمة، مم�ا أس�فر ع�ن وج�ود ل الجهات المانحة
فق�د أص�بحت اآلن . تعاون أقوى في التدريب في ما بين المنظمات القطري�ة واإلقليمي�ة والدولي�ة

وح�دث . حدثت مرافق تدريبي�ة جدي�دةدورات التدريب أكثر شيوعاً وُوضعت مواد تدريبية واستُ 
توسع أيضاً في إمكانيات التعليم العالي وأصبح هناك اآلن مزيد من الجامعات الت�ي تق�دم طائف�ة 
أوسع من الدورات الدراسية في مجاالت تتعلق بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ال 

 .لى الصون وتحسين المحاصيلسيما في ما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا البيولوجية ع

ولكن على الرغم من هذه الجهود ما زالت قدرات الموارد البشرية بعيدة ع�ن أن تك�ون - 280
كافية على جميع المستويات تقريباً وف�ي جمي�ع التخصص�ات المتعلق�ة بص�ون الم�وارد الوراثي�ة 

دد م��وظفي بن��وك فف��ي كثي��ر م��ن البل��دان، نج��د أن ع��. النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة واس��تخدامها
الجينات قليل للغاية ونجد أنهم لم يتلقوا تدريباً كافياً على جمع الموارد الوراثية النباتي�ة لألغذي�ة 

 ال��نقص ف��يوه��ذا . والزراع��ة وتص��نيفها وص��ونها وتجدي��دها وتوص��يفها وتوثيقه��ا وتوزيعه��ا
وراثي��ة النباتي��ة يش��كل تهدي��داً خطي��راً لتك��وين وإدارة مجموع��ات ثمين��ة م��ن الم��وارد ال الق��درات

النباتات والق�درة ف�ي م�ا  تربيةالتوصيف، ووتقيِّد القدرة المحدودة في مجال . لألغذية والزراعة
ف��ي معظ��م البل��دان النامي��ة االس��تخدام الفع��ال والمس��تدام للم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة  تربي��ةالقب��ل 

تق�ر أيض�اً خ�دمات اإلرش�اد تف ،وفي سياق الصون في المزرعة. لألغذية والزراعة تقييداً شديداً 
وهن�اك أيض�ا .والمنظمات غير الحكومية إلى أفراد مؤهلين ليقدموا التدريب المالئ�م للم�زارعين

 .البذوروتكنولوجيا نقص في األطر المؤهلة في مجال إنتاج البذور، 

كفالة توافر قدرات موارد بشرية كافية في األجل الطويل في جمي�ع مج�االت  :األهداف- 281
الم�وارد الوراثي��ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع��ة واس�تخدامها، بم�ا ف��ي ذل�ك جوان��ب اإلدارة ص�ون 

 .والجوانب القانونية والسياساتية

ف��ي مج��ال الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة الت��دريب  لت��وفيرتنمي��ة الق��درة القطري��ة واإلقليمي��ة - 282
عال��ة ب��ين المنظم��ات عل��ى جمي��ع المس��تويات ووض��ع ترتيب��ات تعاوني��ة فلألغذي��ة والزراع��ة 

الموجودة في البلدان المتقدمة والمنظمات الموجودة في البل�دان النامي�ة م�ن أج�ل تعزي�ز ق�درات 
جميع الجهات المعنية بالموارد الوراثية النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة واالرتق�اء بمس�تواها بص�فة 

والقضاء على فقدان أفراد  واالحتفاظ بقدرة قطرية كافية في المجاالت البالغة األهمية،. منتظمة
 .مدربين من البلدان النامية

لتعل�يم االبت�دائي والتعل�يم الث�انوي ف�ي لجيدة ومواد تعليمية جي�دة تدريبية وضع دورات - 283
وتش�جيع هيئ�ات . المواضيع ذات األولوية على ك�ل م�ن المس�توى القط�ري واإلقليم�ي والع�المي

ل�ى عل�ى إدراج جوان�ب الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة التدريس في مؤسسات التعليم الج�امعي واألع
اس��تخدام ال��تعلم م��ن خ��الل لألغذي��ة والزراع��ة ف��ي ال��دورات والب��رامج الدراس��ية، بم��ا ف��ي ذل��ك 

 .اإللكتروني والتعليم عن بُعد

تش��جيع  .بل��دان الت��ي تفتق��ر إل��ى ق��درة قطري��ةلالحص��ول عل��ى ت��دريب خ��ارجي ل تيس��ير- 284
ر الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة عل�ى إتاح�ة ف�رص المؤسسات المتقدمة التي تدي

 .لتنمية القدرات
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وضع جدول أعمال بحثي سليم لسد الفجوة ب�ين عل�م الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة - 285
واالس�تخدام المس�تدام للم�وارد الوراثي�ة  والزراعة وتطبيقه على أنشطة اإلدارة وبن�وك الجين�ات

 .غذية والزراعة، بما في ذلك تربية النباتات وتكنولوجيا البذورالنباتية لأل

 والتنمي�ة/القيادات في مجاالت البحوثتدريب فرص للتعلم العملي، والتوجيه، وتوسيع - 286
 .والسياسات في المنظمات ذات الصلة على كل من المستوى القطري واإلقليمي والدولي

الم�وارد الوراثي�ة إدم�اج ت�رف الحكوم�ات بأهمي�ة ينبغ�ي أن تع :االستراتيجية/السياسة- 287
وينبغ�ي للحكوم�ات، . االبتدائية والثانوية والمتقدمةالتعليم النباتية لألغذية والزراعة في مراحل 

، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، أن تلتزم بتوفير التدريب وف�رص التعل�يم المتق�دم للب�احثين
بص��فة منتظم��ة بتحس��ين ك��ذلك ي��ة م��ن الش��باب، وأن تق��وم والع��املين ف��ي مج��ال التنموالتقني��ين، 

وينبغ�ي أن تش�مل الف�رص التدريبي�ة وب�رامج . مستوى معارف ومهارات الموظفين الموجودين
التعل��يم المتق��دم الجوان��ب التقني��ة والعلمي��ة لص��ون الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة 

بعل��وم األحي��اء والزراع��ة والبيئ��ة واالقتص��اد وتبادله��ا واس��تخدامها ف��ي من��اهج دراس��ية تتعل��ق 
الت�دريب ف�ي مج�ال بيولوجي�ا الص�ون، ال ت�وفير وينبغ�ي التركي�ز بوج�ه خ�اص عل�ى . والصحة

 .سيما في ما يتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي

وينبغ��ي إج��راء تقييم��ات بص��فة منتظم��ة لق��درة واحتياج��ات الم��وارد البش��رية، وه��ي - 288
وضع استراتيجيات للتعليم والتدريب على كل من البلدان على اعد نتائجها تقييمات ينبغي أن تس

 .المستوى القطري واإلقليمي والعالمي

تحديث المناهج من منظمات وبرامج قطرية وإقليمية لتمكين ينبغي تقديم الدعم  :القدرة- 289
لق بجميع جوانب صون الدراسية، وتقديم تعليم متقدم، وتعزيز القدرة البحثية والتقنية في ما يتع

وينبغ�ي تق�ديم ال�دعم أيض�اً للطلب�ة ف�ي . الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واس�تخدامها
وينبغ�ي تش�جيع التع�اون ب�ين المؤسس�ات . ت�دريب المهن�ي المس�تمرلول البرامج الجامعية والعلي�ا

القط�اع الخ�اص، وينبغ�ي ف�ي األكاديمية في البلدان المتقدمة وف�ي البل�دان النامي�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك 
وس�يكون النف�اذ إل�ى اإلنترن�ت هام�اً . تشجيع تقديم منَح داخلية وإجراء عمليات تب�ادل للم�وظفين

 .على وجه الخصوص لتشجيع التعلم اإللكتروني، والتواصل، وتبادل البيانات والمعلومات

ز المنظمات القطري�ة واإلقليمي�ة، ينبغ�ي اس�تخدام ودع�م ال- 290 ق�درة الموج�ودة ف�ي ومع تعزُّ
 .البلدان المتقدمة، ال سيما عندما تكون مكيّفة حسب احتياجات البلدان النامية من حيث القدرة

وإضافة إلى الجهود الحالية، ينبغي وضع دورات تدريبية متخصصة، من بينها ب�رامج - 291
وينبغ�ي . ليمللتدريب والتوجيه العمليين، ومواصلة هذه الدورات بصفة منتظم�ة ف�ي جمي�ع األق�ا

معالج���ة مواض���يع فني���ة، م���ن بينه���ا الص���الت ب���ين الص���ون واالس���تخدام، واإلدارة، والق���انون، 
 .والسياسات، والوعي العام، وذلك لتحسين فهم االتفاقات والمعاهدات الدولية

وينبغ��ي تحس��ين الخب��رة ف��ي مج��ال نق��ل التكنولوجي��ا المتعلق��ة بص��ون الم��وارد الوراثي��ة - 292
وينبغي أن تلعب المنظمات . ة والزراعة وتوصيفها وتبادلها واستخدامها المستدامالنباتية لألغذي

البل��دان النامي��ة والبل��دان المتقدم��ة، وك��ذلك المنظم��ات الدولي��ة، ك��ل م��ن القطري��ة الموج��ودة ف��ي 
 .، ال سيما من خالل عمليات تبادل الموظفينتحسين هذه الخبرةأدواراً هامة في تيسير 
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مواد تعليمية تنطبق على نطاق واسع في أقاليم مختلفة، ولكنها إعداد في وينبغي النظر - 293
وينبغي، حيثما أمك�ن، تق�ديم ال�دورات الدراس�ية باللغ�ة . تحافظ على محور تركيز إقليمي متميز

 .األنسب لإلقليم

وينبغي النظر بوجه خاص ف�ي إدم�اج المنظ�ور الجنس�اني، ال س�يما للت�دريب الم�وقعي - 294
ف، وذلك ألنهن يقمن بدور هام، ولكنه يكون مبخوساً في بعض األحيان، في ص�يانة لنساء الري

 .يرتبط بها من معارف وتقاليد وتطوير الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وما

مواد التدريب وتقديم دورات تدريبية أو تنسيقها عل�ى إنتاج وينبغي تحسين القدرة على - 295
 .الصعيد الدولي

ينبغي، حيثم�ا أمك�ن، أن يك�ون الت�دريب مرتبط�اً بم�ا يج�ري م�ن  :التكنولوجيا/البحوث- 296
وينبغ�ي ب�ذل جه�ود . والب�رامج القطري�ة والمهني�ة التعليمي�ةالمنظم�ات أعمال بحث وتطوير في 
 .البحثيةو في األنشطة الحقليةواألطر المهنية إلشراك طلبة الجامعات 

دورات تدريبية وتقديمها بالتع�اون الوثي�ق م�ع الش�بكات  ينبغي وضع :اإلدارة/التنسيق- 297
برامج متقدمة بالتعاون م�ع إعداد وإضافة إلى ذلك، ينبغي . الدولية واإلقليمية والبرامج القطرية

 .االتحادات أو الرابطات األكاديمية الدولية واإلقليمية ذات الصلة استجابة لالحتياجات القطرية

 عام بشأن أهمية الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتشجيع وتعزيز الوعي ال- 18

إن ال��وعي الع��ام ه��و الس��بيل لتعبئ��ة ال��رأي الش��عبي وتولي��د وإدام��ة إج��راءات  :الخلفي��ة- 298
العدي�د ف�اإلبالغ بفعالي�ة ع�ن . سياسية مالئمة على كل من الص�عيد القط�ري واإلقليم�ي وال�دولي

م��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة بالنس��بة لألم��ن المن��افع الت��ي يمك��ن أن تحققه��ا الم��ن 
. الغذائي وسبل المعيشة المستدامة هو أم�ر ب�الغ األهمي�ة لنج�اح أي برن�امج م�ن ب�رامج الص�ون

يد في فهم أهمي�ة الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة ازتولقد شهدت السنوات األخيرة 
غي��ر المس��تخدمة عل��ى ب��األنواع واالهتم��ام . تغيُّ��ر المن��اخ ف��ي التص��دي للتح��ديات الت��ي يطرحه��ا

مناخي�ة  تك�ون منتج�ة ف�ي ظ�ل س�يناريوهاتعل�ى أن  ، إدراكاً إلمكاناتهازديادفي ا النحو األمثل
م�ن اعت�راف متزاي�د أيض�ا ويوج�د . تتيح أيضاً فرصاً لمنتجات خاصة عالية القيم�ةوأن مختلفة 

البري��ة للمحاص��يل م��ن إمكاني��ة المس��اهمة ف��ي التكثي��ف بم��ا تنط��وي علي��ه األق��ارب  اءالعلم��قب��ل 
وق�د أدى القل�ق بش�أن الزي�ادة . المستدام لإلنتاج، ولكن هذا لم يصل حتى اآلن إلى جمهور أوسع

العالمية في األمراض المرتبطة بأسلوب الحياة إلى تزايد االهتمام بالفوائ�د التغذوي�ة الت�ي يمك�ن 
وتهدف بلدان كثيرة . الوراثية النباتية لألغذية والزراعة جنيها من استكشاف واستغالل الموارد

إلى الحد من تكلفة األغذية المستوردة بتنشيط اإلنتاج الغذائي المحلي، ال�ذي تك�ون ل�ه ف�ي كثي�ر 
وت�وفر أدوات التواص��ل االجتم�اعي وس��يلة فعال�ة إل��ى ح�د ب��الغ . ك��ذلك م�ن األحي�ان قيم��ة ثقافي�ة

وم�ع ذل�ك، ف�إن إث�ارة . ر م�ن الن�اس، ال س�يما جي�ل الش�بابكبي� ددإليصال ه�ذه الرس�ائل إل�ى ع�
واض�عي السياس�ات والجه�ات المانح�ة والجمه�ور الع�ام بش�أن قيم�ة الم�وارد ب�ين في م�ا وعي ال

 .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تمثل تحدياً متواصالً 

ليات تعاونية م�ن ويمكن لبرنامج موّجه للتوعية العامة أن يشّجع إقامة صالت دولية وآ- 299
وداخ�ل البل�دان، يمك�ن أن . قبيل الشبكات، التي تضم قطاعات ووك�االت وجه�ات معني�ة مختلف�ة

جماع�ات الش�عوب األص�لية لقط�اع الخ�اص واتدعم التوعية العامة الجهود الرامية إل�ى إش�راك 
 والمنظم��ات المحلي���ة وغي��ر الحكومي��ة ف���ي األنش��طة القطري��ة المتعلق���ة والمجتمع��ات المحلي��ة

واالس��تخدام المس��تدام ب��الموارد الوراثي��ة، مم��ا يكف��ل ت��وافر وج��ود قاع��دة أوس��ع نطاق��اً للص��ون 



67 

ويشكل العمل مع وس�ائط اإلع�الم عل�ى المس�تويين . للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ف�ي مج�ال حم�الت ص�الت قوي�ة ب�ين ال إيج�ادو. إثارة ال�وعي فيحاسما المحلي والقطري جانباً 

عية العامة الذي تقوم ب�ه المنظم�ات الدولي�ة والب�رامج والمنظم�ات القطري�ة يمك�ن أن ي�ؤدي التو
ف�ي مج�ال التوعي�ة أن تحق�ق الناجح�ة ويمك�ن للب�رامج . والح�د م�ن التك�اليف ته�اإلى زي�ادة فعالي

كحس�اب  2004األمان�ة، ال�ذي أنش�ئ ف�ي س�نة  حس�ابف�ي حال�ة  مك�ن رؤيت�هيفوائد مالي�ة، مثلم�ا 
لدعم صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع�ة وتش�جيع اس�تخدامها متخصص مكرس 

 .على نطاق العالم

كفالة مواصلة تقديم الدعم لصون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  :األهداف- 300
 .واستخدامها من جانب واضعي السياسات والجمهور العام

البل�دان النامي�ة، لتنس�يق أنش�طة التوعي�ة العام�ة الت�ي  دعم وتعزي�ز آلي�ات، ال س�يما ف�ي- 301
وإدم�اج التوعي�ة العام�ة إدماج�اً تام�اً ف�ي جمي�ع أنش�طة . تشمل وتستهدف جميع الجه�ات المعني�ة

 .البرامج القطرية واإلقليمية والدولية

باتي�ة تلزم جهود أكبر لتقدير القيمة الكاملة للموارد الوراثي�ة الن :االستراتيجية/السياسة- 302
لألغذية والزراعة، وتقييم أثر استخدامها، وتوجيه اهتم�ام واض�عي السياس�ات والجمه�ور الع�ام 

فالتوعية العامة واألدوار التي يمكن أن تلعبها جماهير مستهدفة محددة ف�ي . إلى هذه المعلومات
ق بالموارد متعل إدامة الموارد الوراثية النباتية ينبغي أن تؤخذ في االعتبار عند وضع أي نشاط

 .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

الموارد الوراثي�ة بوينبغي أن تُدرك االستراتيجيات القطرية دور جميع الجهات المعنية - 303
وينبغ�ي أن . ف�ي إع�داد أنش�طة التوعي�ة العام�ةيج�ب أن تلعب�ه النباتية لألغذي�ة والزراع�ة، الت�ي 

الحكومي�ة ف�ي إث�ارة ال�وعي الع�ام، وينبغ�ي ب�ذل تدرك الحكومات وتشّجع عمل المنظم�ات غي�ر 
وم�ن . حول حمالت التوعية العامة جهود لتشجيع تنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص

جماع��ات الش��عوب األص��لية  اتلعبه��ت��ي ال ةر الهام��ادوؤخ��ذ ف��ي االعتب��ار الت��ام األتال��الزم أن 
أو أي جه��د ل��إلدارة ف��ي المزرع��ة، المجتمع��ات المحلي��ة ف��ي أي ص��ون ف��ي المواق��ع الطبيعي��ة و

 .وكذلك نظم وممارسات معارفها التقليدية

المالئمة لتيسير استخدامها على نطاق واسع ات التوعية العامة باللغينبغي إنتاج مواد و- 304
 .استغالل جميع خيارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتاحةكما ينبغي داخل البلدان، 

 ك�اف ع�ممن الالزم توفير د، مناسبالمداها وضمان فعالة توعية العامة اللكي تكون  و- 305
 .ماليةالبشرية والالموارد من حيث  لها

المتعلق�ة ب�الموارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة القطري�ة ينبغ�ي أن يك�ون للب�رامج  :القدرة- 306
م��ديري عم��ل ع��ن كث��ب م��ع للوالزراع��ة موظ��ف اتص��ال م��دّرب لت��ولي مهم��ة التوعي��ة العام��ة 

في البرامج الموظفين وبدون ذلك، ينبغي أن يكتسب جميع . األدوات المناسبةولتطوير البرامج 
أهمي�ة توض�يح ق�درة م�ا عل�ى عل�ى األق�ل الوراثية النباتية لألغذي�ة والزراع�ة  دالمتعلقة بالموار

يكونوا  وينبغي أن. السياق األوسع للزراعة والتنمية المستدامتينضمن أهداف وأنشطة البرامج 
ق��ادرين عل��ى توص��يل رس��التهم إل��ى جمي��ع الجه��ات المعني��ة باس��تخدام األدوات المالئم��ة، وأن 

 .إلثارة الوعي يكونوا على علم باستمرار بالنُهج الجديدة والمبتكرة
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م��ع للم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة  وينبغ��ي ان تعم��ل الب��رامج القطري��ة- 307
وتلزم جهود . لزيادة الوصول إلى وسائط اإلعالم ولجذب االهتمامأشخاص معروفين ومؤثرين 

إلقام�ة وتعزي��ز العالق��ات م��ع وس��ائط اإلع��الم المحلي��ة ولتش��جيعها عل��ى تغطي��ة قض��ايا الم��وارد 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بص�فة منتظم�ة، وإش�راكها ف�ي حلق�ات العم�ل واالجتماع�ات 

 .مجال المواضيعيلتحسين فهم الالمتعلقة باالتصال 

م��ن النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة وينبغ��ي أن تس��تفيد الب��رامج القطري��ة للم��وارد الوراثي��ة - 308
أدوات وتكنولوجي���ات التوعي���ة العام���ة الت���ي تتول���د عل���ى المس���تويين اإلقليم���ي وال���دولي لك���ي 

لكي  –لها والرسائل التي تنق –وقد يتعين تكييف هذه األدوات . ليةاتصالا تستخدمها في جهودها
الت��ي وم��ع ذل��ك، م��ن الم��رجح أن الكثي��ر م��ن الرس��ائل . تعك��س األولوي��ات والظ��روف القطري��ة

. ف���ي دع���م االس���تراتيجيات واألنش���طة القطري���ة للتوعي���ة العام���ةكون مفي���دا س���يتحت���وي عليه���ا 
ومع ذلك فإن هذا . ةالتكاليف بالنسبة للبرامج القطريتكييف األدوات الموجودة  كثيرا وسيخفّض

ن��تقص م��ن الحاج��ة إل��ى تحس��ين الق��درة عل��ى إع��داد م��واد للتوعي��ة العام��ة عل��ى المس��توى ال ي
 .القطري

وينبغي تعزيز الوعي بقيمة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وبدور العلماء - 309
ة ف��ي ص��يان جماع��ات الش��عوب األص��لية والمجتمع��ات المحلي��ةالنبات��ات والم��زارعين وومرب��ي 
، ف��ي الم��دارس بجمي��ع المراح��ل التعليمي��ة، وك��ذلك ف��ي معاه��د ه الم��وارد الثمين��ةه��ذ وتحس��ين

اس�تنادا إل�ى تدريبي�ة و عل�ى إع�داد م�واد تعليمي�ةسينطوي هذا و. البحوث الزراعية المتخصصة
 غ�يبنوي. يتطلب عالقات عمل مع مؤسسات التعليم القطريةسوهذا . دراسات الحاالت اإلفرادية

 عتب�ارف�ي اال ،ف�ي مج�ال الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة ،نالعاملويأخذ أيضاً أن 
 .وأن يروجوا له الوعيإثارة دور الهام الذي تلعبه حدائق النباتات في لا

زارع الم�ك�ذلك والبس�يطة الت�ي ال تكل�ف كثي�را،  الحدائق النباتية وتشجيع ينبغي تعزيز -310
لك�ي تق�وم  ،والم�دارس وغيره�ا م�ن المؤسس�ات اتالجامع�ب المرتبط�ة بنوك الجيناتوالشجرية 

 .والوعي العام يةالتعليمملية علاتشجيع ب

ينبغ�ي إج�راء بح�وث بش�أن احتياج�ات الجم�اهير المس�تهدفة إل�ى  :التكنولوجيا/البحوث- 311
 ص��ناعش��كل ي وس��وف. كب��رى بش��أن التوعي��ة العام��ة ةالمعلوم��ات قب��ل الش��روع ف��ي أي مب��ادر

ويل�زم مزي�د م�ن البح�وث  ،توعي�ة ألي�ة حمل�ة الحاس�مة ةالمس�تهدف فئ�ةال مما ال شك في�ه السياسة
سياسات مالئمة لصون التنوع الوراثي واستخدامه، بما في ذل�ك التقي�يم االقتص�ادي عزيزتلدعم 

بحوث بش�أن إجراء وعلى المستوى الدولي، ينبغي . للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
وينبغ�ي . لومات واالتصاالت الجديدة لتلبية احتياجات التوعي�ة العام�ةاستخدام تكنولوجيات المع

لك�ي منتج�ات التوعي�ة عدم افتراض أثر المواد الترويجية؛ فثم�ة حاج�ة إل�ى إج�راء تحلي�ل ألث�ر 
 .يتسنى استخدام الموارد المحدودة بما يحقق أقصى أثر ممكن

المس�تويات لترش�يد العم�ل ف�ي يلزم وجود تنسيق وتيسير على جمي�ع  :اإلدارة/التنسيق- 312
ويمك�ن للب�رامج القطري�ة ولغيره�ا م�ن . مجال التوعي�ة العام�ة ولتحقي�ق أوج�ه كف�اءة ف�ي تكلفت�ه

وسييس��ر وج��ود . المس��تويات اإلقليمي��ة والدولي��ة الب��رامج أن تس��تفيد م��ن الم��واد الت��ي تُع��د عل��ى
نظم�ات غي�ر الحكومي�ة والم والقط�اع الخ�اص للب�ذور، الدوليةاإلقليمية وصالت بين المنظمات 

واتباع نهج منسق متعدد القطاعات ومتعدد الوك�االت . تحديد الفرص المتاحة لألنشطة التعاونية
 .يحّسن قوة الرسالة
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 وتمويلها الثانيةتنفيذ خطة العمل العالمية 

ة إطاراً هاماً ومتفقاً عليه دولياً لصون الموارد الوراثي� الثانيةتوفر خطة العمل العالمية - 313
عنصر دعم  الثانيةخطة العمل العالمية  تكونو. النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام

وس�يكون تنفي�ذها مس�اهمة أساس�ية ف�ي تحقي�ق أه�داف المعاه�دة  14لم�ادة ل وفق�ا الدولية للمعاهدة
زراع�ي وستيسر أيض�اً تنفي�ذ اتفاقي�ة التن�وع البيول�وجي ف�ي مج�ال التن�وع البيول�وجي ال. الدولية

 .2020-2011وستساعد على بلوغ أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

وتستدعي عمليات المتابعة اتخ�اذ إج�راءات عل�ى ك�ل م�ن المس�توى المحل�ي والقط�ري - 314
الحكوم��ات، : واإلقليم��ي وال��دولي وينبغ��ي أن تش��مل جمي��ع الجه��ات المعني��ة ذات الص��لة وه��ي

إلقليمي��ة، والمنظم��ات اإلقليمي��ة والدولي��ة، والمنظم��ات الحكومي��ة الدولي��ة والس��لطات المحلي��ة وا
وجماع���ات الش���عوب األص���لية والمنظم���ات غي���ر الحكومي���ة، والعلم���اء، والقط���اع الخ���اص، 

 .والمزارعون، وغيرهم من المنتجين الزراعيين ورابطاتهم ،والمربونوالمجتمعات المحلية، 

المتج�ددة وف�ي تنفي�ذ  الثاني�ةي�ذ خط�ة العم�ل العالمي�ة والتقدم المح�رز بوج�ه ع�ام ف�ي تنف- 315
عمليات المتابعة ذات الصلة سترصده وتوجهه الحكومات وأعض�اء منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة 

وألداء هذه الوظيفة، س�تخطط الهيئ�ة اس�تعراض تنفي�ذ خط�ة العم�ل . اآلخرون، من خالل الهيئة
ف��ي إط��ار برن��امج عمله��ا ذاته��ا  الثاني��ةمي��ة وك��ذلك اس��تعراض خط��ة العم��ل العال الثاني��ةالعالمي�ة 

وينبغ��ي أن يتن��اول . بالتع��اون الوثي��ق م��ع الجه��از الرئاس��ي للمعاه��دة الدولي��ةالمتع��دد الس��نوات، 
ستعراض التقدم المحرز على كل من المس�توى القط�ري واإلقليم�ي وال�دولي ف�ي تنفي�ذ خط�ة الا

تها دورالهيئة في وينبغي أن تجري . تضاء، وبلورتها، وتعديلها حسب االقالثانيةالعمل العالمية 
 بم�ا ف�ي ذل�ك تقي�يم، الثاني�ةالعادية الخامس�ة عش�رة أول اس�تعراض لتنفي�ذ خط�ة العم�ل العالمي�ة 

 .1/2011 الهيئة وفقا لقرار ،هالتنفيذ المالية وغيرها واالحتياجاتثغرات ال وكذلك انجازاتها

رته��ا العادي��ة الرابع��ة عش��رة، عل��ى أش��كال وتحقيق��اً له��ذه الغاي��ة، س��تتفق الهيئ��ة، ف��ي دو- 316
بن�اء  الثاني�ةالتقارير المرحلية وكذلك على معايير ومؤشرات لرصد تنفيذ خط�ة العم�ل العالمي�ة 

وينبغ��ي . ريراالتق�� لاش��كأو عل��ى العم��ل الس��ابق ال��ذي قام��ت ب��ه الهيئ��ة لتط��وير ه��ذه المؤش��رات
اس��تنتاجات الهيئ��ة لس��د الثغ��رات، توجي��ه اهتم��ام الحكوم��ات والمؤسس��ات الدولي��ة المعني��ة إل��ى 

وس�يوجه اهتم�ام . لنظر في مبادرات أو أنشطة جديدةاوتدارك أوجه الخلل، أو نقص التنسيق، و
مجل��س منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة ومؤتمره��ا، والجه��از الرئاس��ي للمعاه��دة الدولي��ة، وم��ؤتمر 

اس��تنتاجات أي م��ن إل��ى أو لجن��ة التنمي��ة المس��تدامة /األط��راف ف��ي اتفاقي��ة التن��وع البيول��وجي و
الهيئة التي لها انعكاسات رئيسية على ص�عيد السياس�ات، وذل�ك لك�ي تتخ�ذ ه�ذه الجه�ات إج�راًء 

 .بشأنها، أو إلقرارها، أو للعلم، حسب االقتضاء

المتعلق�ة زي�ادة كبي�رة ف�ي األنش�طة  الثاني�ةويتطلب التنفيذ الكامل لخطة العم�ل العالمي�ة - 317
وس��يتعين تنفي��ذ خط��ة العم��ل . حالي��اً باتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة والت��ي تنف��ذ ب��الموارد الوراثي��ة الن

ت��دريجياً، ول��ذا يج��ب تعبئ��ة م��وارد مالي��ة كافي��ة تتناس��ب م��ع نط��اق خط��ة العم��ل  الثاني��ةالعالمي��ة 
المتف��ق  ةاألولوي�� ذاتاألنش��طة وينبغ��ي أن يح��دد ك��ل بل��د أولويات��ه عل��ى ض��وء . الثاني��ةالعالمي��ة 

وفي إطار احتياجاته الغذائية واحتياجاته م�ن حي�ث التنمي�ة  الثانيةلعالمية عليها في خطة العمل ا
 .الزراعية

، فإن أه�م التموي�ل للم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة ف�ي غالبي�ة حتى اآلنو- 318
مص�ادر التموي�ل  ،أيض�اوتش�مل  .الحكومات ومصادر التمويل الداخلية األخرىالمناطق توفره 
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م�ن المص�ادر الثنائي�ة واإلقليمي�ة وم�ن وارد الوراثية النباتية لألغذي�ة والزراع�ة ك�ل الكبرى للم
 .المنظمات المتعددة األطراف

وبالنظر إلى أهمية مساهمة المصادر المحلية، بما ف�ي ذل�ك القطاع�ان الع�ام والخ�اص، - 319
م�ا يتعل�ق بأنش�طته  ينبغي أن يبذل كل بلد كل جهد ممكن ليوفر، وفقاً لقدراته، ال�دعم الم�الي ف�ي

خطط�ه وأولويات�ه مع  تماشياً ، الثانيةالقطرية التي يُقصد بها تحقيق أهداف خطة العمل العالمية 
 .وبرامجه القطرية

وينبغ��ي تعزي��ز التع��اون ال��دولي لص��ون الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة - 320
ي تبذلها البلدان النامية والبلدان التي تم�ر واستخدامها المستدام، ال سيما لدعم وتكملة الجهود الت

وس�يلعب الجه�از الرئاس��ي للمعاه�دة الدولي�ة دوراً رئيس��ياً ف�ي ه��ذا . اقتص�اداتها بمرحل�ة انتقالي��ة
فع�االً وف�اء البل�دان النامي�ة والبل�دان الت�ي تم�ر اقتص�اداتها بمرحل�ة انتقالي�ة وف�اء وم�دى . الصدد

س��يتوقف إل��ى ح��د كبي��ر عل��ى التنفي��ذ الفعل��ي  الثاني��ةة اللتزاماته��ا بموج��ب خط��ة العم��ل العالمي��
س��تراتيجية التموي��ل الل��ذان اب ذات الص��لةوالعنص��ران . للمعاه��دة الدولي��ة واس��تراتيجية تمويله��ا

م�وال األو. هما حساب اقتسام المنافع وحساب األمانة الثانيةسيدعمان تنفيذ خطة العمل العالمية 
 لتحفي�ز ة المباشرة للجهاز الرئاسي ويستخدمها الجه�ازحساب اقتسام المنافع تخضع للسيطرفي 

التعاون الدولي في مجال الموارد الوراثية النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة آخ�ذاً ف�ي االعتب�ار خط�ة 
أم��ا حس��اب األمان��ة فه��و عنص��ر أساس��ي م��ن عناص��ر اس��تراتيجية  6F7.العم��ل العالمي��ة المتج��ددة

 7F8.وفق��اً لخط��ة العم��ل العالمي��ةن حي��ث التكلف��ة فعال��ة وكف��اءة م��التموي��ل ويش��جع أنش��طة الص��ون 
وينبغي بذل كل جهد ممكن للسعي إلى الحصول على مصادر جديدة وإضافية ومبتكرة للتمويل 

 .الثانيةتنفيذ خطة العمل العالمية  سياقفي إطار 

ومن خالل رصد استراتيجية تمويل المعاه�دة الدولي�ة، س�يكون الجه�از الرئاس�ي ق�ادراً - 321
وأولوي��ات ال��دعم ف��ي إط��ار . الثاني��ةد الم��وارد المتاح��ة لتنفي��ذ خط��ة العم��ل العالمي��ة عل��ى رص��

                                                      
ن ذوي ال�ذي يعك�س النش�اطي(تب�ادل المعلوم�ات، ونق�ل التكنولوجي�ا، وبن�اء الق�درات  -1: مجاالت األولوية الحالية الثالث�ة ه�ي  7

 17و  13األولوي�ة الت�ي تحم�ل األرق�ام  اتذ ةنش�طألاب تقريب�ا تعل�قل�ذي يوا ،في خط�ة العم�ل العالمي�ة  19و 15األولوية رقمي 
ال��ذي يعك��س النش��اط ذا (إدارة الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة وص��ونها ف��ي المزرع��ة  -2؛ و )الثاني��ةف��ي خط��ة العم��ل العالمي��ة 

؛ و )الثاني�ةف�ي خط�ة العم�ل العالمي�ة  2األولوي�ة رق�م  اط ذانش�لاب تقريب�ا تعل�قلذي يوا ،عالميةفي خطة العمل ال 2األولوية رقم 
ف��ي  11 و 10 و 9ال��ذي يعك��س األنش��طة ذات األولوي��ة الت��ي تحم��ل األرق��ام (االس��تخدام المس��تدام للم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة  -3

ف�ي خط�ة العم�ل العالمي�ة  10و  9و  8لوي�ة الت�ي تحم�ل األرق�ام األو اتذ ةنش�طألاب تقريب�ا تعل�قل�ذي يوا ،خطة العم�ل العالمي�ة
 .الثانية

يتمثل هدف حساب األمانة في كفالة ص�ون الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة وتوافره�ا ف�ي األج�ل الطوي�ل به�دف   8
خ�اص، ودون المس�اس بعمومي�ة م�ا ويج�ب علي�ه، وفق�اً لدس�توره، بوج�ه . تحقيق األمن الغذائي الع�المي والزراع�ة المس�تدامة

يسعى إل�ى ص�ون مجموع�ات الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة والزراع�ة الفري�دة والقيّم�ة المح�تفظ به�ا خ�ارج ) أ(سبق، أن 
المواقع الطبيعية، م�ع إعط�اء األولوي�ة لمجموع�ات الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة المدرج�ة ف�ي الملح�ق األول للمعاه�دة الدولي�ة أو 

يش��جع عل��ى وج��ود نظ��ام ع��المي للص��ون خ��ارج المواق��ع ) ب(م��ن المعاه��دة الدولي��ة؛ و ) ب( 1-15ش��ار إليه��ا ف��ي الم��ادة الم
الطبيعية كفؤ وموجه لتحقيق أهداف ويتس�م بالكف�اءة اقتص�ادياً ومس�تدام وفق�اً للمعاه�دة الدولي�ة ولخط�ة العم�ل العالمي�ة لص�ون 

يشجع عل�ى تولي�د الم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة لألغذي�ة ) ج(واستخدامها المستدام؛ و  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
يش��جع عل��ى ت��وافر الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة ) د(والزراع��ة وتوص��يفها وتوثيقه��ا وتقييمه��ا وتب��ادل المعلوم��ات ذات الص��لة؛ و 

ما في ذل�ك ت�دريب األف�راد الرئيس�يين ف�ي م�ا يتعل�ق يشجع على بناء القدرات القطرية واإلقليمية، ب) هـ(لألغذية والزراعة؛ و 
 .بما سبق ذكره
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. ذات األولوي��ة ال��واردة ف��ي خط��ة العم��ل العالمي��ة المتج��ددة األنش��طةاس��تراتيجية التموي��ل ه��ي 
ويش��مل رص��د اس��تراتيجية التموي��ل الم��وارد المتاح��ة ف��ي إط��ار حس��اب اقتس��ام المن��افع وك��ذلك 

 .ة لسيطرة الجهاز الرئاسي المباشرةالموارد غير الخاضع

فإنه ينبغي رف�ع تق�ارير  الثانيةولتحقيق أوسع مشاركة ودعم لتنفيذ خطة العمل العالمية - 322
عنه��ا إل��ى األجه��زة والمنت��ديات الدولي��ة واإلقليمي��ة والقطري��ة الرئيس��ية الت��ي تتن��اول األغذي��ة 

وص م��ؤتمر منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة والتن��وع البيول��وجي، بم��ا ف��ي ذل��ك عل��ى وج��ه الخص��
والزراعة، ومؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، ولجنة التنمية المستدامة، واألجهزة 

اإلنم�ائي، األمم المتح�دة للبيئة، ومرفق البيئة العالمية، وبرنامج األمم المتحدة الرئاسية لبرنامج 
لص��ندوق المش��ترك للس��لع األساس��ية، والص��ندوق ال��دولي للتنمي��ة الزراعي��ة، والبن��ك ال��دولي، وا

وبن��وك التنمي��ة اإلقليمي��ة، والجماع��ة االستش��ارية للبح��وث الزراعي��ة الدولي��ة، وحس��اب األمان��ة، 
وينبغي دعوة أعضائها إلى الترويج والمشاركة حسب االقتضاء في تنفي�ذ خط�ة العم�ل العالمي�ة 

 .الثانية


