
 Ug99 القمح صدأإعالن دلهي على 
 

 مبادرةو ،  والبذور ، في حكوماتنا ،باتاتلبحوث الزراعية ، وحماية النعات ااقط يمثلون نحن المشارآين الذين
 في دلهي في الفترة ناقد اجتمع) CYMMIT( سيميت  ، و)ICARDA(ايكارداو العالمية بشأن الصدأ ، بولراغ

 في هذا المؤتمر الدولي الذي عقده 2008 ، 8نوفمبر /  إلى تشرين الثاني 2008نوفمبر /  تشرين الثاني 6من 
دعم من منظمة ب ، المجلس الهندي للبحوث الزراعية التابع إلدارة البحوث الزراعية والتعليم ، حكومة الهند

، و، في والتصدي له صدأ القمح  وذلك لبحث سبل منع التهديد العالمي للألمم المتحدة ،التابعة األغذية والزراعة 
 ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض األمن الناجمة من تضرر المحاصيلهذا السياق ، لمواجهة التحديات 

 . الغذائي
ونحن ندرك دور الزراعة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وبصفة خاصة للتغلب على  .1

من ) 7 - الهدف(دامة للموارد الطبيعية لمستوفي اإلدارة ا) 1 -الهدف (الجوع وسوء التغذية 
لمساهمة في األمن باونؤآد من جديد التزامنا ). 8 -الهدف (خالل التعاون اإلقليمي والدولي 

 . ز إنتاجية القمح وتعزي أمراض صدأ القمح الناشئة،الغذائي العالمي من خالل منع وإدارة

 النتشار المرضراهنة لحالة ال ، واUg99 صدأ القمح من  الناجمةالتحدياتونحن نعترف ب .2
 .ال سيما في البلدان الناميةو يشكل تهديدا خطيرا لألمن الغذائي ،  باتالذي

  المرضومنسقة لمنع  خاذ إجراءات عاجلةأن المجتمع الدولي بحاجة إلى اتبونحن مقتنعون  .3
لدولي على عم من المجتمع ا الوطنية بداإلجراءات آما أن هناك حاجة إلى اتخاذ.والتغلب عليه

 آذلك و. وث أزمة الغذاء العالمية الكبيرة لمنع حدوذلك المدى القصير والمتوسط والطويل
 العامة والخاصة لتنفيذ عمل والدعم من جانب آل من الجهاتهناك حاجة ملحة لتنسيق ال

 .  عليهااألزمات والسيطرة وقوع البرنامج العالمي لحاالت الطوارئ ومنع 

)  ، نيودلهي ، الهند2008 ، 5نوفمبر / تشرين الثاني  (Ug99عالن إونحن نعترف ونقدر  .4
 للتعاون  جنوب آسياوزراء الزراعة لدول اتحاد الجلسة غير العادية لذي تم القيام به فيال

 ؛) الملحق األول () سارك(االقليمى 

ما  هذا التحدي آنالحظ أن المجتمع العلمي قد توصل الى إجماع بهذا الشأن وبدأ يواجهو .5
 تشرين 4-3( التي عقدت في شيمال ، الهند Ug99  حوليتضح من مداوالت حلقة العمل

 ة حول عشرة الحاديةالدولي الندوة ضمن Ug99  حولحلقة العملو، ) 2008نوفمبر / الثاني 
في و، ) 2008أغسطس /  آب 29-24(  بريسبان ، أستراليا المنعقدة فيلقمح لعلم الوراثة 

 12-11مارس / آذار (، حلب ، سوريا ) ايكاردا(اعة في المناطق الجافة المرآز الدولي للزر
 ).2005سبتمبر / أيلول (ومؤتمر قمة نيروبي ) 2008، 

  
  آمسألة سياسة وطنية ووقاية صدأ القمح  والسيطرة عليهو دعمبوفي اعتماد هذا اإلعالن ، نحن نتعهد بقوة  

كافحة انتشار المرض في نحو منسق ، ونلتزم باتخاذ التدابير التالية مبالتعاون الدولي ، ونجدد التزامنا مسألة آ
 : 
 

 والمنظمات اإلقليمية والدولية إلى تكثيفنحن ندعو المجتمع الدولي والجهات المانحة  .6
مساعدتها لجميع المبادرات الدولية والوطنية لمكافحة المرض من خالل المبادرات الوطنية 

البرنامج العالمي لمكافحة األمراض  و القمح  لصدأوالدولية مثل منظمة األغذية والزراعة
 . عالمية بشأن الصدأ ال بولراغمبادرةو

 التأهب وتقديم الدعم في مجال  منع الصدأ واألوبئة من خالل تحسين األولوية في عمليتمثل .7
 البلدان المتضررة  ينبغي دعم.طوارئال وضع خطط السياسات على المستوى الوطني وفي

ات  ، وإجراءلقيام بعمليات المراقبة وذلك على ا،للخطر  التي هي عرضة مباشرة المرض أوب
 . قليمية والدوليةإل الوطنية وا ووضع آليات التنسيق، وإجراء تقييمات لألثر،مناسبة الالتدخل

 القرار من أجل مي لإلنذار المبكر لدعم عملية اتخاذتشجيع تبادل المعلومات وإنشاء نظام عال .8
 تعزيز فعالية نظم المراقبة الوطنية وفي الوقت نفسهتنفيذ التدابير الوقائية وعمليات المكافحة ، 

 . الممرضتحديد نوع الكائن ولترصد مرض صدأ القمح

مقاومة من القمح وذلك تطوير أصناف ى لعبرامج البحوث  الوطنية والدولية لعزيز القدراتت .9
 . والتقنيات الحديثة لتعزيز استدامة وتنوع المقاومةاستخدام األدوات ب



يل إطالق ، وإآثار ، عجضرورة ت،  لإلطالق وحماية التنوع  وطنية وفي حالة تواجد آليات .10
 . لصدأالمقاومة لف  لألصناوتوزيع البذور ذات الجودة العالية

 البذور والعمل عن آثب مع والقطاع الخاص والمزارعين إلآثارتعزيز شراآة القطاع العام  .11
 .االعتماد وإدارة إنتاج القمح المجتمعات المحلية للمزارعين لتحسين

 في تعزيزه/ عنصرا هاما يجب إنشائه  نشكاليونحن ندرك أن دعم البحوث والبنية األساسية  .12
  وذلك لتكوين شبكات والتعاون في مجال البحوث العلمية حول مرضمشارآةالبلدان ال

Ug99 والتخفيف من آثاره  . 

،  والبذور ،  البحوث الزراعية ، وحماية النباتات قطاعات يمثلونالمشارآين الذين نحن. 13 .13
 .فقهنا لاللتزام بهذا اإلعالن والعمل ومنظمات/ طلب حكوماتنا  ووآاالت التمديد، نوافق على

  

 : وال سيما ما يلي 
 
ه من مساعدة ودعم لمنع ومراقبة صدأ الوآاالت ذات الصلة يجب أن تتوفر لديها موارد لتوسيع وتعزيز ما تقدم) أ

 . القمح هذا

 .  انتشار المرضالمناسبة أن تعزز تعاونها بفعالية بغية التغلب على المنظمات اإلقليمية يجب على) ب

ومية لمكافحة هذا المرض ينبغي تنسيقها وصبها في بذلها المنظمات الحكومية وغير الحكجميع الجهود التي ت) ج
 .مجرى واحد وذلك لمخاطبة استمرارية تقديم المساعدة على أساس طارئ  وعلى المدى الطويل

على طلبها ، على استعداد لمساعدة البلدان ، بناء جميعها  والبلدان المتعاونة ينبغي أن يكون المنظمات المعنية) د
 . في وضع سياسات وتدابير لمساعدة المزارعين ، وال سيما صغار المنتجين

 
 مدمرةال ه آثار الصدأ في القمح و الموارد الالزمة لمكافحة انتشاروتوفيروثيق اللتعاون نصمم ونقرر باإذ وإننا 

ذية والزراعة لألمم المتحدة على ألغآما نحث منظمة ا.  على آل من البلدان المتقدمة والبلدان الناميةالممكنة
  غ البلدان األعضاء في المنظمة بنتائج مؤتمر إبالبحث سبل

 .  صدأ القمح عناألمن الغذائي الناجمدعم للتخفيف من تهديد ال تعزيز العمل التعاوني و وذلك من أجلدلهي
 

 .ن الغذائيمألتهديد ل : Ug99 لقمحاصدأ حول  وقد اعتمد هذا اإلعالن في المؤتمر الدولي
  

 2008 نوفمبر 8نيودلهي ، 
 


