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 المقدمة -أوال
 

ارير من      ىتتلق  -1 ة تق ة بصفة منتظم ة        الهيئ ا منظم ة ذات الصلة، ومن بينه المنظمات الدولي
ا        ة           المت وأنشطتها األغذية والزراعة، بشأن سياساتها وبرامجه ة النباتي وارد الوراثي ة بصيانة الم علق

 تسهل التعاون في هذا     إنها هذه التقارير هامة لها، إذ       أنوترى الهيئة   . واستخدامها بصورة مستدامة  
 . اآلليات المالئمة والتنسيقإقامة، وتساعد في األخرىالمجال بين المنظمة والمنظمات الدولية 

 
ـ وت -2 ـاألنشطرد ــ ي تضطلةــ اـ الت ائق  ع به ي الوث ال ف ذا المج ي ه ة ف -CGRFA المنظم

م          .CGRFA-10/04/10.3 ، و CGRFA-10/04/10.2و ،10/04/10.1 ة من األم  بينما ترد التقارير المقدم
ة      ي الوثيق ة ف ة الدولي ات الحكومي ن المنظم ا م دة وغيره ا، CGRFA-10/04/11.1المتح ارير أم  تق

ة     االمراآز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة      ة الدولي رد في   ،ستشارية للبحوث الزراعي  فت
ة  ي      CGRFA-10/04/10.3الوثيق ة ف ر الحكومي ة غي ات الدولي ن المنظم ة م ارير المقدم رد التق ، وت
 .CGRFA-10/04/11.3الوثيقة 

 
ن    -3 ارير ع ة التق ذه الوثيق رض ه طةوتع ا  األنش ت به ي قام م الت ن  األم ا م دة وغيره  المتح

وقد اقتصرت المنظمة   . ولية فيما يتعلق بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة      المنظمات الحكومية الد  
ا       علىفي عملها    دمت له ر             .  تجميع التقارير آما ق ة عن آل تقري ع المسؤولية الكامل ى وتق  عاتق   عل

 .المنظمة التي قدمته
 

  والتعليم العاليبحوث الزراعة االستوائيةمرآز  -ثانيا
 

ة االس -4 ز بحوث الزراع اليمرآ يم الع و توائية والتعل ز ه ي مرآ ي إقليم ا ف ة أمريك  الالتيني
يم    وث والتعل اليمخصص للبح ة،   الع ال الزراع ي مج افة ف ى باإلض ة  إدارة إل وارد الطبيعي  الم

تدامة  تخدامها بصورة مس يانتها واس ام . وص ي ع دة  ، 1976وف ز وح أ المرآ ة انش وارد الوراثي للم
صيانة المجموعات   ، من أجل    )ألمانيا( للتعاون التقني    األلمانيةة   من الوآال  وفني ماليالنباتية، بدعم   

ره         بدأهاالنباتية التي    ا  في الخمسينات بمحاصيل معم ذه المجموعات واستخدامها        أساس ة ه . ، وتنمي
او، والخوخ،         رع      الفاوأشجار وتشكل مجموعات المرآز من البن، والكاآ و، والق ل الحل ة، والفلف آه

زًءا ات ج جل المجموع ن س ية  م ي األساس ا الت دأقامه د ال واردو المعه ة النباتيلي للم ي  الوراثي ة ف
 .السبعينات

 
ار   /  مايو 13وفي   -5 ة            2004أي ذور الحقلي ة التي آانت      ، وضع المرآز مجموعات الب والتقليدي

ت   ة تح رافلدي ةإش وى   .  المنظم ة تحت ات الحقلي ت المجموع ىوآان ن    4 430 عل ون م ة تتك عين
ة ا    ا     المجموعات التالي ة لتي له رة  أهمي بن   : آبي او    ؛)ة عين  1 848(ال  618( الخوخ   ؛)ة عين  765( الكاآ

 annatto و؛).Manilkara zapotaعينة من 72 و.Pouteria spp عينات من 110( الفاآهة أشجار ؛)ةعين
 712 مجموعات البذور التقليدية فكانت تتكون من   أما. أخرى، وعينات )Bixa orellanaعينات 103(
ة5 ا ، م عين ت مخصصة ة عين1 802ن بينه ط آان ودةأصال فق ات الموج ة للمجموع بكة الدولي   للش

ة ا الطبيعي ارج مواقعه ة   . خ بكة الدولي ات المخصصة للش ي العين بة المنخفضة ف ع النس ىوترج  إل
دالت   اض مع دادانخف ة    آةأو قل/  واإلم ل عين ن آ وافرة م ذور المت ة الب ذه  . مي د ه رد تجدي وبمج

ة إشراف  تحت  األخرى  هي   العينات، سوف توضع   ة      . المنظم ذور التقليدي ين مجموعات الب  ومن ب
رع       األخرى ة الق ة  2 001(، تشكل عين و      ،) عين ل الحل ات  1 103( والفلف اطم   )  عين ) ة عين  472(والطم

 . والعالميةاإلقليمية أهميتهامجموعات لها 
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ا لمصلح   ه بما لدي  ويشجع المرآز النهوض   -6 ة وتبادله زارعين في    بالمادة الوراثي يم ة الم  اإلقل
ذا          ا وراء ه المرآز وم يم الخاص ب ك من خالل المجموعة          اإلقل م تشكيلها      المواضيعية ، وذل ي ت  الت

تدام      إدارة"، وهي مجموعة    )2003 (أخيرا ك    ".  الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المس ويشمل ذل
زارعين  م صغار الم كان دع ون قاألصليينومجموعات الس ذين يعرف م  ال ة نظ اجيم وع اإلنت  المتن

ة في المزرعة          بإدارةوالمهتمين   وارد، وهي        وبصيانة  الموارد الوراثية النباتي ذه الم  تكمل   أمور  ه
  . جهود المرآز في صيانة هذه الموارد خارج مواقعها الطبيعية

 
او يعطي غلاآلنويجرى  -7 ي من الكاآ ة نمط وراث ن البطاطس ة تجرب اوم عف رة ويق  - وفي

Monilia، ة في     في تجارب ح     برنامج شامل للتربية،     إطاره المرآز في    استنبط ا قلي  الوسطي   أمريك
 ة ويعطي غلاألمراض ممتازًا، ويقاوم ًا صنفًا مهجنًا من البن الذي يعطي مذاق  19وهناك  . والجنوبية
دول                إطار في   إنتاجهاوفيرة، تم    اون ال ه المرآز مع مرآز التع ي  برنامج تعاوني للتدريب اشترك في

ة، و  ل التنمي ن اج ة م وث الزراعي م promecafe للبح ا ت ى إنتاجه ر  عل ي مختب ع ف اق واس  نط
تاريكا              ول آوس ا في حق ابع للمرآز لتقييمه د   . التكنولوجيا الحيوية الت ز،     أوق اون مع    عد المرآ بالتع

ة  في البلدان    ةمعهد التعاون في مجال الزراع     ة      األمريكي ة الدولي ة ، والمنظم ة ا   اإلقليمي ات  لوقاي لنبات
ة   ة وثيق أن  ةإطاريوالصحة الحيواني ات بش د السياس ات لتوحي المة  التقان ة والس ة الزراعي  الحيوي

 آما يقوم المرآز بدور نشط في المعهد الدولي .الجهات الثالث في هذه األعضاءالحيوية في البلدان 
دان  ي البل ال الزراعة ف ي مج اون ف د التع ة ومعه ة النباتي وارد الوراثي ةاألمللم ادة تنشيط  إلريكي ع

  .  الوسطي للموارد الوراثية النباتية آأمانة مؤقتة لهذه الشبكةشبكة أمريكا
 
ر  -8 اج األم ىيحت ين  إل ي لتحس م دول اإدارة دع ا    مجموع ز، بم ي المرآ ة ف ادة الوراثي ت الم

الموارد  يتمشى مع المعايير الدولية المتفق عليها لبنوك الجينات، ولتحديث قاعدة البيانات الخاصة         ب
ة واستخدامها،             حتىالوراثية النباتية لكل عينة      ادة الوراثي ادل الم  يمكن تحسين عمليات النهوض بتب
 . والدولياإلقليمي المستويين علىذات الصلة وآذلك تحسين المعلومات 

 
 اتفاقية التنوع البيولوجي -ثالثا

 
وار        -9 ة الم ة والز  لة  ي د الوراث منذ الدورة التاسعة لهيئ ؤتمر األطراف في          ألغذي د م راعة، عق

ابعة في           ه الس ور اتفاقية التنوع البيولوجي دورت دة من          آوااللمب ا في الم . 2004/2/27 و 9-20 بماليزي
ا       36وقد أصدر المؤتمر في هذه الدورة        ى  قرارًا، معروضة آله الي      عل وان الت ى  العن :  االنترنت  عل

/decisions/org.biodiv.www://tpht.     اع    األطراف لمؤتمر   األول آما عقد االجتماع  لإلطراف  آاجتم
ي  س    بف ي نف ا ف ول آارتاخين ن    الروتوآ دة م ي الم ان ف ر   . 27/2/2004-23مك ذا التقري ي ه ويعط

ة والزراعة، باإلضافة        للقرارات التي لها صله خاصة بالموار      ًا موجز ًااستعراض ة لألغذي  د الوراثي
 .أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ذات الصلة باألنشطة إلى

 
 التعاون

 
 األخرى  التعاون مع االتفاقيات والمبادرات والمنظمات الدولية        بأهمية األطرافر مؤتمر   أق -10
ل           إطار دراسة خيارات    إلى المؤتمر   ىودع. )7/26القرار  ( ة، مث  مرن من بين جميع العوامل الفاعل

 . التنوع البيولوجيبشأن الشراآة العالمية 
 

 2010ومؤشرات التنوع البيولوجي لعام هدف 
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ت  -11 رافآان ة       األط دورة السادس ي ال ت ف د التزم وجي ق وع البيول ة التن ي اتفاقي ؤتمر  ف لم
أن         ،األطراف ة ب ام       "  ضمن الخطة االستراتيجية لالتفاقي ول ع ق، بحل ًا     2010تحق ، انخفاض ملموس

دان     وجي،      في المعدالت الحالية لفق وع البيول ى  التن الم    عل ي والقطري، آمساهمة في        المستويين الع
ة  أيده، وهو الهدف الذي    "األرض على الحياة   أوجه الفقر ولمصلحة جميع     تخفيف وطأة   مؤتمر القم

د   يسير   ت ل ًا مرن  ًاإطار  السابع   األطرافوضع مؤتمر   و. المستدامةالعالمي المعني بالتنمية     دير م  ىتق
ام دم نحو هدف ع دير 2010 التق ذا التق رار (، ونشر ه ذا ). 7/30الق وي ه ارويحت ى اإلط بعة عل  س

 :مجاالت محورية
 

وجي       )أ( وع البيول ر التن دان عناص دل فق يض مع ل، (تخف واعالموائ وع واألن ، والتن
 ؛)الوراثي

 تشجيع االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛ )ب(
 وع البيولوجي؛ التنهمعالجة التهديدات الرئيسية التي تواج )ج(
ة  )د( ىالمحافظ وع عل ن التن دمات م لع والخ وفير الس ة وت نظم االيكولوجي ة ال  هوي

 االيكولوجية لدعم رفاهية البشر؛ البيولوجي في النظم
  التقليدية؛واألساليبواالبتكارات حماية المعارف  )ـه(
 الوراثية؛العادل والمنصف للفوائد الناجمة عن استخدام الموارد ضمان االقتسام  )و(
 .نيةفحشد الموارد المالية والو )ز(
 

اك     وبالنسبة لكل مجال     -12 ة، هن ة وأخرى  أصليه  أهداف من المجاالت المحوري ومن .  فرعي
م   دف رق ة اله كل خاص للهيئ م بش دف  : 3المه ة، واله وارد الوراثي جيع صيانة الم وع : 1-3تش التن

روة      ة   الوراثي للمحاصيل والث ا       واألسماك ،  ةولي المحص  واألشجار الحيواني ة، وغيره اة البري  والحي
ا، والمحافظة األخرى األصنافمن  ا قيمته ي له ى المحفوظة الت ارف عل ذلك من مع ا يتصل ب  م

د وضعت مجموعة من المؤشرات، مع             .  والمعارف المحلية  األصليينالسكان   وجود مجموعة    وق
رى ل   أخ د، مث ا بع تحدد فيم ا    :  س ي الحيوان وراثي ف وع ال ات التن ات  اتجاه ة، والنبات ت المستأنس

وجي المستخدم       األسماك وأنواعالمزروعة،    التي لها قيمة اجتماعية اقتصادية آبيرة، والتنوع البيول
 .  الموارد واقتسام الفوائدعلىفي األغذية واألدوية، ووضع الحصول 

 
ذا  -13 ي ه اروف ا اإلط رن، دع ؤتمر  الم رافم ع األط ات األطراف جمي ى والحكوم  وضع إل
ادرات      في   ، بحسب الحالة  ، هذه األهداف  تدرجو إقليميةأو  / قطرية و    افأهد رامج والمب الخطط والب

 .  االستراتيجيات وخطط العمل القطرية المتعلقة بالتنوع البيولوجيك، بما في ذلالصلةذات 
 

اج  المشارآة في عملية وضع هذه المؤشرات،  إلىودعيت المنظمة    -14  األصلية  األهداف  وإدم
 . ية في برنامج عمل االتفاقيةوالفرع

 
  الموارد واقتسام الفوائدعلىالحصول 

 
تدامة،                 ) 0 (44طبقًا للفقرة    -15 ة المس المي للتنمي ة الع ؤتمر القم من خطة التنفيذ الصادرة عن م

ا       لألمم فيما بعد الجمعية العامة      أقرتهاوالتي   اريخ    57/260 المتحدة بمقتضي قراريه ، 2002/12/20 بت
مفتوحة  ال تفويض جماعة العمل المخصصة         األطراف، قرر مؤتمر    2003/12/23بتاريخ   212/58و  

ى للحصول   نظام دولي على الموارد واقتسام الفوائد بالتفاوض   علىالعضوية المعنية بالحصول      عل
 واسعة لجماعة   ت صالحيا علىووافق المؤتمر   . ))د( 7/19القرار  (الموارد الوراثية واقتسام الفوائد     

ة ومجال وعناصر الصكوك أو                   محتفظًا  العمل،   ق بطبيع ا يتعل ة فيم بذلك بمستوى آبير من المرون
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يتم وضعها       رار     . الصكوك التي س ة واعترف الق ة         بأهمي وارد الوراثي ة للم دة الدولي  مساهمة المعاه
ة                        أنها بالتنسيق مع اتفاقي اوض بش م التف ي ت ة، والت النباتية لألغذية والزراعة التي وضعتها المنظم

وجي  ال ؤتمر     . تنوع البيول ا م ة    األطراف ودع ى  األخرى والمنظمات    المنظم اون مع جماعة       إل  التع
ة بالحصول         الالعمل المخصصة     ى مفتوحة العضوية المعني وارد    عل د في وضع         الم ام الفوائ واقتس

ة           أثناءوسوف تجتمع جماعة العمل مرتين      . نظام دولي  ابعة والثامن دورتين الس ين ال  الفترة الواقعة ب
 . األطرافؤتمر لم
 

   والتغذيةاألغذيةجل أالمبادرة الشاملة للتنوع البيولوجي من 
 

ة     -16 ل االتفاقي امج عم أن برن راره بش ي ق دافف ة واأله ة اإلنمائي رار  (لأللفي ب ) 7/32الق طل
 تتعاون مع المنظمة ومع المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية في           أن األمانة من   األطرافمؤتمر  
امج   إطارمن أجل األغذية والتغذية، في       خيارات لمبادرة شاملة بشأن التنوع البيولوجي        عرض  برن

الغرض  عمل اتفاقية التنوع البيولوجي في مجال التنوع البيولوجي الزراعي، وذلك بغرض تحقيق              
ة    أهداف  من    األولالثاني من الهدف      راء        (ةي لأللف التنمي ى خفض عدد الفق ره من    )  النصف  إل وغي

 . الصلة ذات لأللفية التنمية افأهد
 

 
 استراتيجية عالمية لصيانة النباتات

 
 األطراف، دعا مؤتمر    )7/10القرار  (في قراره بشأن االستراتيجية العالمية لصيانة النباتات         -17

ة التي يمكن          إلىهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة       ا خطة العمل         أن دراسة الكيفي  تساهم به
ة  ذه   العالمي ذ ه ي تنفي تدام ف تخدامها المس ة واس ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي لصيانة الم

ع  دف التاس بة لله يما بالنس تراتيجية، الس يانة ("االس ة70ص ي المائ ي  ف وراثي ف وع ال ن التن  م
رة، مع المحافظة     – النباتية التي لها قيمة اجتماعية    األصنافالمحاصيل وغيرها من      اقتصادية آبي

 ").  والمعارف المحليةاألصليينما يرتبط بها من معارف السكان  على
 

 التنوع البيولوجي الزراعي والتقانات المقيدة لالستخدام الوراثي
 

رار   (بالنسبة للتنوع البيولوجي الزراعي      -18 ؤتمر      )7/3الق ة     األطراف ، رحب م ادرة منظم  بمب
ا           المي لع ة الع وم األغذي وجي من أجل األمن          لل "2004م  األغذية والزراعة بتخصيص ي وع البيول تن

 المشارآة في    على لالتفاقية واألمين التنفيذي    األخرىوشجع جميع األطراف والحكومات     " الغذائي
دة  إطار  في    ،األطرافآما رحب مؤتمر    .  والزراعة األغذيةاحتفال منظمة    وارد     المعاه ة للم  الدولي

ن   زء م ة، وآج ة والزراع ة لألغذي ة النباتي دة،  الوراثي ل المعاه تراتيجية تموي ة اس  الصندوق بإقام
ك يسهم في        أنالعالمي لتنوع المحاصيل حيث       ة  ذل نح من أجل دعم مراآز               إقام م للم صندوق مه

ة في مختلف              ا الطبيعي ال  أرجاء صيانة الموارد الوراثية خارج مواقعه را . م الع ؤتمر   أحاط ،  وأخي  م
ا            ر  وتقري علما مع التقدير بتقرير المنظمة،       األطراف ة والزراعة فيه ة لألغذي وارد الوراثي ة الم هيئ

 علىالزراعي و التنوع البيولوجي    علىنات المقيدة لالستخدام الوراثي     ابشأن التأثيرات المحتملة للتق   
ادة   7/16 رقم قرارهوفي  .  الزراعي اإلنتاجنظم   ذلك من     ) ي (8 بشأن الم ا يتصل ب ام وم ، حث  أحك

ادة                 جماعة العمل المخصص      األطراف مؤتمر   دورات المفتوحة العضوية بشأن الم ين ال ا ب  8ة فيم
ار  بأن تدرس    ، في االتفاقية  أحكاموما يتصل بذلك من     ) ي( ة    اآلث ة     – االجتماعي  االقتصادية المحتمل

ات دة للتقان وراثي ل المقي تخدام ال ىالس كان عل ات الس ليين مجتمع ي  األص ة ف ات المحلي  والمجتمع
 . لدراساتهاآأساس أعاله إليهر المشار دورتها التالية، مستعينة بالتقري
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 السالمة الحيوية
 

وجي   بروتوآول آارتاخعلىتمت الموافقة    -19 ينا بشأن السالمة الحيوية في اتفاقية التنوع البيول
ول / ، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2000آانون الثاني / في يناير   ه وانضم  . 2003 أيل ر  اآلن إلي  أآث

اع    وقد اتخذ .  طرف 100من   ؤتمر    األول االجتم اع    األطراف  لم  البروتوآول عددا     ألطراف  آاجتم
امج عمل متوسط        علىمثل االتفاق   , من القرارات الهامة   وى    جل األ برن ى ، يحت ود ذات صله      عل  بن

ة        بعمل الهيئة،  ذا البروتوآول لتكون         أنشأت  التي    ، مثل غرفة المقاصة للسالمة الحيوي  بمقتضى ه
ام المعلةاببمث ان القتس ادل  مك ات يتب رافوم ن طريقاألط ات ع ن ه والحكوم د م واع العدي  أن

 القرارات التي تتخذ بشأن استيراد الكائنات الحية        نالمعلومات طبقا اللتزاماتهم، آتلك المعلومات ع     
ات            ةحورمال ذه الكائن ة ذات الصلة به ة المقاصة        .  والمعلومات عن القوانين القطري ا تعطي غرف آم

ائل              المعلو علىفرصة للحصول     األخرى مات التي تقدمها الحكومات والمؤسسات عن بعض المس
ة          أنشطةمثل   ق بالسالمة الحيوي ا يتعل درات فيم ؤتمر    .  بناء الق د وضع م  ه في اجتماع  األطراف وق
ة المقاصة        في البروتوآول طرق        لألطراف آاجتماع   األول رار   (لعمل غرف ه    . )BS-I/3الق ا ل ومم
ة ا أهمي ا هن راف نأ ،أيض ي ااألط ول  ف تبدألبروتوآ ة  س ي معالج أ ف دير   لةالمس ي تق ة وه  الهام

اطر ي  وإدارة المخ اطر ف دورة المخ و       ال هر يوني ي ش ة ف ورة مؤقت دها بص رر عق ة، المق /  الثاني
د من جدول            األطراف ومن بين ما ستناقشه      . 2005حزيران   ذا البن ال  ضمن ه ين     األعم اون ب ، التع
ة المحورة          األطراف ات الحي لبًا               في تحديد الكائن ؤثر س د ت ى أو الصفات الخاصة التي ق وع  عل  التن

  . وإدارتهانهج مشترك في تقدير المخاطر  لوإطار إرشادات وضع إلىالبيولوجي، والحاجة 
 

 الوآالة الدولية للطاقة الذرية -رابعا
 

دير برنامج -20 ي ت ة، الت ة الذري ة للطاق ة الدولي ترآًاتساعد الوآال ي مجال ًا مش ة ف ع المنظم  م
ةاأل دوغذي ة، ال ى األعضاءل  والزراع ج عل تحثة دم رات المس رق   الطف ن ط ذلك م ا يتصل ب  وم
ادة    إضافية فرص  الحيوية في البرامج القطرية لتربية النباتات بغرض توفير          تقاناتال ات  لزي  إمكاني

ع المحاصيل الرئيس  االت   يالغالت وتنوي ع ح ا م ين تكيفه افي، وتحس در الك تغل بالق ي ال تس ة والت
ة اداإلجه ة المحلي ا الوراثي ن صيانة البالزم راف . ، فضال ع م االعت د ت ةوق تراتيجية باألهمي  االس

تدام  تخدامها المس ة واس ة النباتي وارد الوراثي ةلصيانة الم بة لألغذي ة بالنس ن والزراع ذائي لألم  الغ
وجي            وع البيول ة التن المي       والتنمية الشاملة من خالل اتفاقي ة الع ؤتمر القم ة وم طة العمل     وخ لألغذي

ات  X وأشعة جاما  أشعة، التي تستخدم    الطفرات المستحثة  وأثبتت. العالمية لدي المنظمة    والنيوترون
دة تحقق غالت محسنه وتتحمل      أصناف  في استنباط   أهميتها الكيماويات،   أوالسريعة   اد  جدي  اإلجه

و وي والالحي ن يالحي ال ع ا، فض يل ا  أهميته ة المحاص ي نوعي ة ف ديالت الوراثي ة  للتع لغذائي
ات،   ة هام ةأدا الطفرات هذه   أصبحتوقد  . والصناعية  في البحوث الوراثية الجزيئية الخاصة بالنبات

  .التشبع الالزمة لعمليات االنتخاب بمساعدة الواسماتوفي تطوير خرائط الصالت عالية 
 

الي تطبيق   :  البرنامج في الوقت الحاضر تنفيذ مشروعات بحوث منسقة بشأن             ويتولى -21  بأس
ات ة وما يتصل بها من       ــالطفرات المستحث  ة    تقان توائية     أشجار  لتحسين    وأبحاث حيوي ة االس  الفاآه

ات   األصلية  بالسمات  الصلةتحليل الطفرات ذات    وشبه االستوائية، و   ة  في نبات ة  األغذي ا   الحولي فيم
ق  أداءيتعل ات ب ي تواألوصاف النبات تحثة الت ات المس ة للجين مات الهام الجزيئي ين نظم الس ة لتحس

 ةرسم خرائط مادية لتعريف وتشخيص الجينات المستحثة التي لها دورها في جود  تقاناتالبذور، و
د          يل، وتحدي ودة المحاص ي ج اهم ف ي تس تحثة الت ات المس ي للجين نيف الهرم ول، والتص المحص

ل  ؤولة عن تحم ات المس ادالجين اً اإلجه ات المحصولية وتصنيفها هرمي ي النبات ز .  ف وسوف ترآ
تنباط    علىشروعات البحوث المنسقة في المستقبل      م واع  اس ة تتحمل      أن اد  جيني و  اإلجه  في   ي الالحي

 . والبيولوجية الجزيئية باإلشعاع وقلويتها باستخدام الطفرات المستحثة التربةالمحاصيل مثل ملوحة 
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راثية والبروتوآوالت الراسخة المتعلقة بتعزيز البالزما الوق ائوبغية تيسير نقل الطر -22

 البلدان النامية، يقدم إلى مشروعات البحوث المنسقة، إطاروعمليات التربية التي وضعت في 
لدي الوآالة  للمشروعات الممولة من خالل برنامج التعاون الفني والفنيالبرنامج الدعم العلمي 
يط الهادي، سيا والمحآ وأفريقيا إقليمي في أساساوتوجد هذه المشروعات . الدولية للطاقة الذرية

وتوفر خدمات الخبراء والمعدات والتدريب في مجال النهوض بالبالزما الوراثية من خالل 
من المحاصيل الرئيسية  المحلية لألصناف التنوع الوراثي على للمحافظة الطفرات المستحثة

 .والمهملة
 

ن المنظمة  المستحثة المشترآة بياألصناف صيانة قاعدة بيانات األخرىوتشمل الخدمات  -23
 175من  المفرج عنها رسميا األصناف صنف من 2 500والوآالة الدولية للطاقة الذرية والتي تضم 

 باإلشعاع ونباتات الزينة والزخرفة، وخدمات معالجة المواد النباتية ، المحاصيلأنواعنوعا من 
. األعضاء طلب المربين وعلماء النبات في الدول علىبواسطة وحدة تربية النباتات بناء 

تجربة مستودع لجينات الطفرات يضم قاعدة بيانات وخدمة  اآلن تجرى ، ذلكإلى وباإلضافة
نا، وسيعمل هذا المستودع في يدورف وفيسسيبر في األعضاءمجانية للترآيبات الوراثية للدول 

لها  يكون أن، والتي يحتمل األعضاءمن الدول النهاية آمرآز تسجيل للمادة الوراثية المستحثة 
 تنظيم قاعدة البيانات الخاصة بالموارد الوراثية أنوالشك . قيمتها، بما يسهل تبادل المادة الوراثية

 على المعلومات وعلى بالحصول األعضاءللطفرات ومستودع الطفرات، سوف يسمحان للدول 
 . الموارد نفسها

 
توليد الطفرات في  في مجال أنشطته تطوير وتنويع ، في المستقبل،وسيواصل البرنامج -24

 وتلك التي ال تستخدم بالقدر الكافي، ليخلق بذلك موارد ،المحاصيل الغذائية والصناعية الرئيسية
في التدريب والخدمات في مجال وثانيا، التوسع . للتربية والجينوميات والجينات المعاآسة

ولية للطاقة الذرية في  للطفرات في المختبر المشترك بين المنظمة والوآالة الديالتوصيف الجزيئ
ويشارك القسم المشترك بين المنظمة والوآالة الدولية للطاقة الذرية في . )، فييناسيبرسدورف(

الجينوميات "دي، آما شارك في اقتراح بعنوان  سبيل التحعلىبرنامجيين تجريبيين مقترحين 
، وهو االقتراح الذي "بيةرسم خرائط مادية آوسيلة لدعم برامج التر:  والموزاألرزالمقارنة بين 

 .  مرحلته الكاملةإلى باالستمرار فيه أوصي
 

 الحشراتوايكولوجيا  المرآز الدولي لفسيولوجيا   -خامسا
 

في الوقت الحاضر بتطوير ونشر  الحشراتوايكولوجيا يقوم المرآز الدولي لفسيولوجيا  -25
 في المحاصيل الرئيسية، وناقالت مراض وناقالت األاآلفات المتكاملة لمكافحة اإلدارةخيارات 
وقد حقق .  المبيدات الكيماوية التخليقيةعلى البشرية والحيوانية للتخفيف من االعتماد األمراض
في العلوم، وفي الحقول، وفي بناء القدرات، :  مجاالت رئيسيةأربعة ملموسة في إنجازاتالمرآز 

 النامية، السيما البلدان الواقعة جنوب جل البلدانأوآمرآز الستنباط المعرفة والمعلومات من 
 . أفريقيافي   الكبرىالصحراء

 
 التنوع البيولوجي بحصر في مجال البحوث والتدريب تتعلق بأنشطةويقوم المرآز  -26

 ةيرة من الموارد الوراثية والميكروبآما قام المرآز بجمع آميات آبي. وصيانته واستخدامه
 طبقا لسياسة الملكية اآلنتدار  هذه المجموعات وأصبحت .اوالمحافظة عليها ومواصلة تنميته

جل البحوث أ تشجيع تعظيم الحصول عليها من إلىالفكرية التي وضعها المرآز، والتي تسعي 
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 البلدان ي وهالأ للمرآز، لح الجمهور األساسيوالتطوير، في الوقت الذي تحمي فيه مصا
 . االستوائية النامية

 
 :ققها المرآزلنجاح التي ح مجاالت اأهمومن  -27
 

 لمكافحة مجموعة آبيرة من اآلفات وناقالت  بيولوجيًاآثيفةق ومنتجات ائاستنباط طر •
 األمراض؛

" الدفع والسحب" الموئل، والتي تشمل تكتيكات بإدارةالمحاصيل البينية استراتيجية  •
، مع بناء باناألل وإنتاجالذرة  الضارة، ومضاعفة غلة واألعشابلمكافحة ثاقبات الساق 

  فيها؛الميكروبيالتربة وزيادة التنوع البيولوجي 
  وثاقبات السيقان والقراد؛ي تسي المخلوقات الطبيعية الطاردة للبعوض وذبابة تسإنتاج •
 الحد منها باستخدام أو الصحراويللوقاية من تجمعات الجراد  ةاستراتيجيوضع  •

ل من استخدام الكيماويات ومبيدات المصايد الجنسية للحشرة نفسها، بما يحقق التقلي
 الحشرات البيولوجية؛

 
، تتراوح بين البحوث األنشطة في مجموعة من اآلن مستمرة أخرىوهناك بحوث  -28

 أفضل ايكولوجية بإدارةمة، الستنباط تقانات تسمح للمزارعين وث المواء وبحاالستراتيجية
زراعة الحيازات كثيف وتنويع نظم  في توالمساعدة البيطرية الرئيسية، األمراضلناقالت 

 التطورات أهمومن . الغذائي باألمنآبر والنهوض أ دخل نقدي علىجل الحصول أالصغيرة من 
 :التي حققها المرآز في هذا المجال

 
 لتربية النحل، وتربية دودة الحرير ةتطبيق التربية التجارية للحشرات في نظم محسن •

 ؛ افريقيأ بلدا 24زارع ومرشد زراعي في  م10 000تأنسة بواسطة سالبرية والم
 وتصنيع محلية لتربية النباتات الطبية والنباتات الطاردة للحشرات، إنتاج مرافق إدخال •

من المناطق المهددة في التنوع آمصدر بديل للدخل في المجتمعات المحلية القريبة 
 .البيولوجي

 
جل البحوث أمشروعًا خاصًا من  المرآز العلمية، استهل المرآز ألنشطةواستكماال  -29

.  وهو معهد بحوث البيئة الجنوبية والسياسات الزراعية–القانونية والبحوث في مجال السياسات 
 البلدان النامية وغيرها من المؤسسات العامة وتلك التي ال تهدف إلى الفنيويقدم هذا المعهد دعمه 

 في وباألخص العلمية للمرآز، األنشطةالستكمال ، آما يجرى بحوث وتحليالت أرباح تحقيق إلى
لسالمة الحيوية والمنتديات  الحيوية، واوالتقانةراثية،  الموارد الووإدارةمجاالت الملكية الفكرية، 

 .الدولية
 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية   -سادسًا
 

لتنوع البيولوجي الزراعي باعتباره ل طويلةقر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية منذ فترة أ -30
 وما يرتبط بها من – الموارد الوراثية أن فقرهم، إذ علىالمدخل لتمكين سكان الريف من التغلب 

 . يمكن مضاعفتها ثروات الفقراء التي أهم من –معارف محلية ومؤسسات غير رسمية 
 

، الدور المحورى الذي  برامج البحوث الموجه نحو التنمية التي يمولها الصندوقأآدت -31
 صغار المزارعين إدارة المزروعة في واألصناف البرية األصولذات  األصناف تنوع هيلعب
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ومن .  والمناخ بالتفاوت والحديةاألراضيالستراتيجيات المخاطر والمعيشة، السيما عندما تتسم 
لوراثية النباتية اعي، السيما الموارد ا دعم الصندوق لصيانة التنوع البيولوجي الزرهنا آان
وتشجيع "  االستهالكإلى اإلنتاجمن " والزراعة، عن طريق النهوض باستخدام نهج لألغذية

 في تنفيذ خطة أيضا الصندوق بعمله هذا يساعد البلدان أنوالشك . الصيانة في المواقع الطبيعية
 . امها بصورة مستدامة والزراعة واستخدلألغذيةالعمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية 

 
عدد من البرامج الممولة من المنح، والتي ربما صبت في مشروعات ممولة من وقد ساهم  -32

المنح، في تحديد وتنويع فرص تسويق هذه المحاصيل الرئيسية التي يعتمد عليها الفقراء، وساندت 
دة الطلب واالستهالك  تنهض بالتنوع الوراثي عن طريق زياأنالسلعة التي يحتمل تنمية سالسل 

 . غير المستغلة استغالال آامالاألصناف على
  

، أفريقيا، وشمال آسياوفي المجتمعات المحلية الزراعية المستهدفة في غرب ووسط  -33
للبحوث الزراعية، والمؤسسات الخاصة  القطرية النظم، وعن طريق تحالف بين الالتينية وأمريكا

 الدولية للبحوث الزراعية مثل المعهد الدولي للموارد الوراثية موالنظوالمنظمات غير الحكومية، 
جل زيادة الدخول أالنباتية، تم اختبار تقانات تصنيع مناسبة واستراتيجيات للتسويق واالتجار من 

 الكاملة للتنوع الوراثي في اإلمكانيات الغذائي لصغار المزارعين، باستغالل األمنوتعزيز 
 على والمحيط الهادي، آان الترآيز آسياوفي جنوب . استغالل آامًال ة غير المستغلاألصناف

 والجفاف، آبيرة الحبة، لألمراضمجموعة آبيرة من التنوع الوراثي لجوز الهند، مقاومة توثيق 
وتم . ، وطرية الثمرة، تعطي زيت وعصارة وثمرة وفيرة مع رائحة عطرية ممتازةوسميكة القشرة

جل أ، من األصناف هذه على للدخل تعتمد ةم تقانات مناسبة مولد صناعات ريفية تستخددتحدي
 . مواصلة تنميتها

 
 فقد تضافرت جهود ،وآمثال.  بعد قوي لبناء القدرات في جميع برامج الصندوقإدخالتم  -34

في  والزراعة مع شرآائهم األغذيةالصندوق والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية ومنظمة 
 والزراعة في لألغذية الموارد الوراثية النباتية إدارةجل مساندة أ من اإلفريقي منطقة السهل

المزارع عن طريق منتديات التنوع الحقلي ومعارض البذور المتنوعة بهدف تعزيز التالقح بين 
 بعضها القرىالمعارف العلمية والمعارف المحلية، وتبادل هذا التنوع داخل القرية وفيما بين 

بتحسن قدرة  للمزارعين السياسي النهوض برأس المال علىطوى هذا البعد مؤخرًا انو. البعض
 ذات الصلة، مثل مؤسسات األخرى صنع القرار والتفاوض في تعاملهم مع الجهات علىمنظماتهم 

 . والزراعة التي تمثل المصالح القطرية في المنتديات الدوليةلألغذيةالموارد الوراثية النباتية 
 

 
 

 األمريكيةمعهد التعاون في مجال الزراعة في البلدان    -سابعًا
 

 علىتعتبر صيانة التنوع البيولوجي والموارد الوراثية النباتية للمساهمة في قدرة الزراعة  -35
 . األمريكتينفي  الغذائي، قضية استراتيجية األمنالمنافسة عن طريق تنويع الزراعة وتحقيق 

 
 عمله إطار واالبتكار، وفي بالتقانةجال االستراتيجي المعني وقام المعهد من خالل الم -36
الخمسة  األقاليمبدعم التعاون المتبادل بين بلدان " اإلقليميةلدعم تعزيز نظم البحوث الزراعية "

 الشمالية، أمريكا، بالتعاون مع عملية شبكة الموارد والوراثية النباتية في األمريكتينالفرعية في 
 إشراف تحت REDARFIT الوسطي، ومع أمريكا في PROCINORTE ,REMERFI إشرافتحت 

PROCIANDINO و TROPIGEN ، إشراف االستوائية تحت األمازونفي مناطق 
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PROCITROPICOS ومع ،REGENSUR إشراف تحت PROCISUR الدولي المعهد بالتعاون مع 
، وقعت بلدان PROMECAFE إشراف الوسطي وتحت أمريكاوفي . للموارد الوراثية النباتية

للتعاون  اتفاقية جديدة على والتعليم العالي في مجال الزراعة البحوثالمنطقة، والمعهد، ومرآز 
 مؤسسي لمواصلة إطار علىوتنص هذه االتفاقية . البنالمتبادل في التطوير التقني في سلسلة 

التدريب والتعليم جل التنمية ومرآز أمرآز التعاون الدولي للبحوث الزراعية من التعاون بين 
 ة مهجنأصناف إنتاج في األمريكيةالعالي في مجال الزراعة، ومعهد التعاون الزراعي بين البلدان 

من البلدان والتوصيف الجزيئي، بمشارآة بمباشرة من المؤسسات القطرية تطعيم الجذور و
عية والتطور آما يواصل المعهد دعمه لمنتدى البحوث الزرا.  في البرنامج التعاونياألعضاء
ويعتبر موضوع التنوع .  لهذا المنتدىالفنية األمانةور ، حيث يقوم المعهد بداألمريكتين في التقني

 األقاليم في التعاون فيما بين أولويته  له عمال11البيولوجي الزراعي والموارد الوراثية من بين 
 عن PROCITROPICOS  بتنسيق من FORAGRO بمعرفة اآلنوهناك دراسة تجرى . الفرعية
 . المؤسسية الموارد الوراثية النباتية من وجه النظر إليه ما وصلت آخر

 
 الحيوية للتقانة إقليميةوخالل العام الماضي، ساند المعهد عملية صياغة استراتيجيات  -37

الكاريبي، البحر  الوسطي ومنطقة أمريكاوهذا هو الحال بالنسبة الستراتيجية منطقة . الزراعية
البحر  الحيوية الزراعية في منطقة قانةشارية للت بتشكيل جماعة استًا اقتراحأيضاي تشمل والت

. الموارد الوراثية النباتية وصيانتها دعم لتوصيف علىوتشتمل هذه االستراتيجيات . الكاريبي
 عن الوثائق وإعداد السالمة الحيوية، إلدارة المؤسسية اتجاهات األطر اهتمام بأيضاوآان هناك 

 ألمريكا التنظيمية آما هو الحال بالنسبة واإلطاراتفي البلدان النظرة العامة في هذا المجال 
 ههميتوهذا الجانب له أ. لدستور الغذائي هيئة اإطاراستجابة لطلب وزراء الزراعة في  ،الوسطي

 .  بصورة سليمةإدارتها أوسواء بالنسبة لصيانة الموارد الوراثية النباتية 
 

بين المبادرات الهامة، مشروع صيانة الموارد الوراثية النباتية المتوطنة في منطقة ومن  -38
 ممر بيولوجي في إلقامة الجارية لألعمالمها بصورة مستدامة، استكماال ا الوسطي واستخدأمريكا
 أمريكا ة شبكإشراف سنوات تحت أربعوالهدف هنا هو تنفيذ مشروع يستغرق .  الوسطيأمريكا

وهناك مبادرة . البنك الدولي/ GEوبدعم من منحة مقدمة من وارد الوراثية النباتية  للمالوسطي
 صيانة إلى تهدف TROPIGEN وشبكة PROCITROPICOS إشرافالمعهد تحت  يدعمها ة مماثل

  .  واستخدامها بصورة مستدامةاألمازونللزراعة في حوض الموارد الوراثية النباتية 
 

 للصحة الحيوانيةالمنظمة العالمية  -ثامنا
 

 والزراعة في لألغذية بأن هيئة الموارد الوراثية المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تعترف -39
 قاعدة عالمية قوية في مجال الموارد إلى بالحاجة أقرت هي التي والزراعة األغذيةمنظمة 

 بتنسيق األعضاءلدان  تفويض من البعلى والزراعة األغذيةفقد حصلت منظمة . الوراثية الحيوانية
 2005 في العالم الذي سينتهي العمل فيه في عام  عن حالة الموارد الوراثية الحيوانيةاألولالتقرير 

 .2006 الهيئة في عام علىليعرض 
 

 والتي – والزراعة األغذية الحيواني والصحة الحيوانية في منظمة اإلنتاج قسم أنآما  -40
 يقوم بدور نقطة –لصحة الحيوانية بصورة مستمرة ومتعمقة تتعامل معه المنظمة العالمية ل

 العالم، ويتحمل المسؤولية الشاملة أرجاءاالتصال العالمية للموارد الوراثية الحيوانية في مختلف 
 المنظمة العالمية للصحة الحيوانية نظر هةوجيمثل  الموجز وهذا التقرير. األول التقرير إعدادعن 

 الموارد الوراثية إلدارة وضع استراتيجية عالمية إطار في األولير  هذا التقرإعدادبشأن 
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المنظمة العالمية و.  والزراعة في هذا الميداناألغذيةالحيوانية، وهو النشاط العام الشامل لمنظمة 
 .  دعمًا تامًاالعالمية تدعم هذه المبادرة للصحة الحيوانية

 
 عن حالة التنوع البيولوجي الحيواني في األولهناك عدد من المسائل المتعلقة بالتقرير  -41

 :  الخاصة بالنسبة للمنظمة العالمية لصحة الحيوانأهميتهالعالم، له 
 .لألمراضالبيولوجي الوراثي الحيواني وعالقته بمقاومة الجينات توصيف التنوع  )أ( 
 .حاضر الحيواني في الوقت ال الوراثيمكان وحالة صيانة هذا التنوع البيولوجي )ب(
 في الوقت وإدارته واستخدام هذا التنوع البيولوجي الوراثي الحيواني إدارةمكان  )ج(

 .الحاضر
الخ، مما قد ") التدفق الجيني) ("حرآة المادة الوراثية(مراقبة العبور، واستيراد  )د(

والتكيف مع البيئات الحدية والظروف  لألمراضالوراثية  من المقاومة " يخفف"
 . ليةالصحية المح

 في السالالت الصناعية، إدخالهارسم خرائط جينات الموارد الوراثية بغرض  )ه(
 ). الخ،الدجاج والخنازير(التجارية 

 بفعل اللوائح الصحية، أساسا االتنوع البيولوجي الوراثي الحيواني محدودتبادل  )و(
 .  تتجاهلهأنيمكن للمهن البيطرية  وهو موضوع ال

تبادل المادة (المتعلقة ببنوك الجينات  الصارمة للوائح الصحية البد من المتابعة )ز(
 ). الوراثية وتخزينها، الخ

 
 )ونكتاداأل(والتنمية  المتحدة للتجارة األمممؤتمر    -تاسعًا

 
حول عناصر النظم ، 4-2004/2/6ولث حلقة عمل في المدة من  الكومنوأمانةونكتاد عقد األ -42

من  والخيارات واألساليبليدية واالبتكارات جيع المعارف التقماية وتشالقطرية الفريدة لصيانة وح
 .  دوليإطار وضع جلأ
 

 الكلي النهج اوامتدحو.  بصفتهم الشخصية آخبراءًا مشترآ80وشارك في هذه الحلقة  -43
 أن، بحيث والتشجيع متداخلة الصيانة والحماية أهداف نأللموضوع، حيث الحظ العديد منهم 

 علىو. آخر قد يحدث نتائج سيئة في مجال اآلخرينقيق هدف واحد منها بمعزل عن السعي لتح
للمعارف التقليدية داخل " رائد "أو نقطة اتصال  آان من المستحسن إنشاء،ستوى القطريالم

وى ذ من اآلخرين الشأن وأصحابالحكومة لكي تلعب دورًا تحذيريا وتنسيقيا، بتجميع الوزارات 
  .المعارف التقليديةلمجتمعات المحلية التي تتوافر لديها هذه ، بمن فيهم االصلة

 
 الطبيعية، السيما عن المواقع لصيانة المعارف التقليدية خارج اإلجراءاتتم تحديد عدد من  -44

 متاحف لها، وآذلك صيانة هذه المعارف في مواقعها الطبيعية وإقامةطريق سجالت هذه المعارف 
، النشر عن األخيرة القطرية التي تستهدف هذه األعمالومن بين . نوعةفي المجتمعات الحية المت

 المعارف التقليدية في التعليم الرسمي، إدخال باللغات المحلية، بما في ذلك عالماإلطريق وسائل 
 . ، ورفع مستوى المعيشةاألراضيوتدريب الشباب، وصيانة البيئة الطبيعية، وضمان حقوق ملكية 

 
ة         ونوقشت طرق    -45 ارف التقليدي ة للمع ة واإليجابي ة الوقائي ال       . الحماي ين األعم ة ومن ب  الممكن
ارف             أصول المستوى القطري، اإلفصاح عن مصدر       على ا من مع ق به ا يتعل ة وم   الموارد الوراثي

ة                تقليدية في طلبات التراخيص، واال     ارف التقليدي ا المع وافر فيه ة المجتمعات التي تت راف بملكي عت
ارف،  ذه المع رافوبه تخدام صكوك  االعت ة، واس القوانين العرفي ة ب ة الملكي ل   الفكري ة مث التقليدي
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ة     وقد شعر الكثيرون بأن صكوك       . المؤشرات الجغرافية  ة الفكري وق الملكي ا أن       حق ة ال يمكنه الحالي
 .تحمي المعارف التقليدية بصورة آافية، وأنه ينبغي التفكير في خيارات أخرى

 
ام  أهمية   على من أجل التنمية، آان هناك ترآيز        التقليديةمعارف  وسعيًا وراء تشجيع ال    -46  اقتس

ة      . الخبرات بين المجتمعات المحلية وبين البلدان أيضا       ة القائم ى فدعم التنمي ة     عل  المجتمعات المحلي
درات              أي مشابهة لدعم     أعماالً يتطلب اء الق ك بن ا في ذل ى  مؤسسة صغيرة، بم  إنشاء المشاريع   عل

ول  غيرة والحص ى الص دخول  عل ل وال ى التموي روعات     إل ع المش راآة م ير الش واق، وتيس  األس
 . الكبيرة

 
ى و -47 ع سوء   عل ان من دولي، آ ر الرسمية  استخدام المستوى ال راخيص غي راخيص أو الت  الت
اح عن أصل الموارد الوراثية، وآذلك الفائدة النسبية ونوقشت مسألة اإلفص. االهتمامات صدر على

ة                للخطوط التوجيهية    ل الصكوك الدولي اهلة، مقاب وانين المتس اهم ونهج الق الطوعية، ومذآرات التف
 .  خاصباهتمام اإلطار الدولي لالعتراف المتبادل بالنظم القطرية الفريدة حظيوقد . الملزمة

 
ر  -48 اح التقري ذا –وسوف يت ي ه ي ظهرت ف ار الت ات النظر واألفك وع وجه ذي يعكس تن  ال

ا تقب- عاالجتم ي المس ب  ف ىل القري ع األعل اد  موق ىونكت تعل :  االنترن
htm.2TK/trade_env/org.unctad.www. 

 
ي جوف -49 اد ف ه األونكت ذي عقدت اع ال وم ي االجتم ف ي ب 2002/9/11ني ع مكت اون م ، بالتع

 معلومات عن  علىنيف مندوبون المقيمون في ج ، حصل ال  ActionAidالكويكرز في األمم المتحدة و    
ة ة     االتفاقي ة األغذي ؤتمر منظم ان م ي آ ة، الت ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة للم  الدولي
ة  2001تشرين الثاني / رها في نوفمبرعة قد أق  والزرا ى ، وناقشوا النتائج المحتمل يما   عل م، الس  عمله

 .  العالمية لحقوق الملكية الفكريةفي منظمة التجارة العالمية والمنظمة
 

اع أن        -50 دة               أيوقال المشارآون في االجتم ة الجدي ة األصناف النباتي ال لحماي  نظام خاص فع
دة باستخدام       من است ينبغي أن يعطي حوافز ل     ات نبط هذه األصناف الجدي ة  تقان ة  حديث ، وأيضا  للتربي

وافز  آتح دمون ويزرعومكاف ن يق ارهم م زارعين، باعتب ة، األصولون األصناف ذات  للم  البري
ر من         . والتي تعتبر المادة الخام لألصناف الجديدة       صنف مختلف     100ففي أغلب األحيان يدخل أآث

ة من مختلف    لاألصو من األصناف ذات    ت    أنحاء  البري ة اس الم في عملي  صنف واحد من   نباط الع
 . األصناف النباتية الجديدة

 
ة عن الطرق       ويبحث الكثير من البلدان النا   -51 ة التجارة العالمي ة مية األعضاء في منظم  الكفيل

ادة  ي الم ا ف اتهم المنصوص عليه اء بالتزام ن ) ب (3-27بالوف ةم ة اتفاقي ة بالملكي  الجوانب المتعلق
زارعين            في التجارة بغرض الحماية الفعالة     الفكرية وق الم ة حق  لألصناف النباتية الجديدة، مع حماي

اة  ت، ومراع س الوق ي نف ون  ف دمها المزارع ي ق اهمة الت ة المس ى أهمي وارد  إل ة الم يانة وتنمي  ص
 . الوراثية النباتية

 
ل    -52 د بالكام ذ بع م تنف ي ل دة الت ة الجدي ريعات الهندي رين أن التش ي رأى الكثي ان ف ي –آ  والت

ادة زراعة                     إلىتهدف   زارعين بإع  حماية األصناف النباتية الجديدة مع السماح في نفس الوقت للم
ة    ا زارع وت          ألصناف المحمي ة في الم ذور المخزون ذه األصناف       من الب ادل ه ا    وأب ا (بيعه  باعتباره

 . ه تدرسأنخرى األمية البلدان النا على واعدًا وفعاًال ًاتعتبر نموذج) غير مسجلة
 

ة األخرى التي طرحت، التشريع األفريقي                     -53 ة الهام ين األمثل ة   النموذجي وآان من ب  لحماي
 .  الموارد البيولوجيةعلىعات المحلية والمزارعين والمربين، ولتنظيم الحصول حقوق المجتم
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ة،     التي ظهرت في االجتم   اآلراءورددت   -54 ة الفكري وق الملكي اع بقوة نتائج اللجنة المعنية بحق

وم      تقريرها في ج    أعلنالممولة من حكومة المملكة المتحدة، والتي        د جاء في     . 2002/9/16نيف ي وق
ذا الت ي ه ام ذات الصلة ف تعراض األحك ر أن اس ةقري ي اتفاقي ة ف ة الفكري ة بالملكي  الجوانب المتعلق

ارة ينبغي  دان بأنالتج ي تناسب أ تسمح للبل ة الت ة األصناف النباتي ا الخاصة لحماي ن تضع نظمه
ى وينبغي لهذه النظم أن تسمح بالحصول        . نظمها الزراعية  ة لمواصلة إجراء         عل  األصناف المحمي

ا في                      بحوث ا، بم ادة زراعته ذور وإع الحق في تخزين الب  عليها وتربيتها، وأن تسمح للمزارعين ب
ة          . ذلك إمكانية بيعها وتبادلها بصورة غير رسمية       اع البحوث الزراعي ر أن اجتم ا أوضح التقري آم

دان                 زارعين في البل للقطاع العام الراآد، وبحوث القطاع الخاص النشط المدفوعة بالطلب من الم
دًا عن              ال ة بعي ام وبصورة تدريجي  احتياجات متقدمة، يمثل خطرًا بتحول أولويات البحوث بشكل ع

 .  المزارعين الفقراء في البلدان النامية
 

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية   -عاشرًا
اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية 

 لمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة لالشعبيتراث وال
 

 اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والمعارف التقليدية والتراث الشعبي تأنشئ -55
بتمبر               ") اللجنة(" ة في س ة الفكري ة للملكي ول   / بواسطة الجمعية العمومية للمنظمة العالمي . 2000أيل

ذه  ة ه ل والي ة وتتمث ير المناقشات بخصوص ثالث ي تيس ة ف ية هي قضايا موضوعاتاللجن  رئيس
ة  ) 2( الموارد الوراثية وتقاسم المنافع؛ علىالحصول ) 1: (الملكية الفكرية التي تنشأ في سياق   حماي

 . حماية التراث الشعبي) 3(المعارف التقليدية سواء آانت مرتبطة أو غير مرتبطة بهذه الموارد؛ 
 

ا                    توسعت ا  -56 ة، بم ة اللجن ؤخرًا في والي ة م ة الفكري ة للملكي ة العالمي لجمعية العمومية للمنظم
ة      على في عملها، والترآيز بصورة خاصة       اإلسراعيتطلب من اللجنة      األبعاد الدولية للملكية الفكري

عبي   راث الش ة، والت ارف التقليدي ة، والمع وارد الوراثي دة  . والم ة الجدي تبعد الوالي ائأيوال تس ج  نت
 .دولي أو أآثر في هذا المجال صك  وضعاحتماللعمل اللجنة، بما في ذلك 

 
دت في ديسمبر                -57 ة، التي عق ة للهيئ انون األول    / وفي الدورة الرابع ة  ، أعربت الل   2002آ جن

 :عن مساندتها للنقاط التالية
 

ارف التقليدي           : المعارف التقليدية  • ة المع دة لحماي ة، طلبت   فيما يتعلق بعناصر النظم الفري
ة       اللجنة إعداد دراسة مرآبة تشمل نُ   ة، والتجارب القطري ارف التقليدي هج لتعريف المع

ا،        ى في حماية هذه المعارف وتحليل عناصر النظم الفريدة لحمايته أن    عل م ب  أساس الفه
ددة   ارات مح اًء وواضحًا لخي يًال بن يكون تحل ك س اند. ذل ا س ذي  تآم ل ال ة العم  اللجن

ل ة األدهتواص ون أداة    مجموع ه أن يك ذي يقصد ب ة، وال ارف التقليدي ق المع وات لتوثي
ة           ة القانوني وبالنسبة لسجالت    . عملية وليس مجرد بديل للمناقشات األخرى حول الحماي

ة وافقت             إن اللجن ة، ف ى المعارف التقليدية وقواعدها البياني ع      عل  استقصاء  إعداد وتوزي
ة، والمو روط الوظيفي ات، والش داف السياس ول أه فات ح ةاص ات الفني د البيان  لقواع

 . المتعلقة بالمعارف التقليدية
م       علىوافقت اللجنة   : الموارد الوراثية  • ات آمصدر دائ  مواصلة إبرام عقود لقواعد البيان

ى يوفر مجانًا للعقود المتعلقة بالملكية الفكرية، والحصول         ة      عل وارد الوراثي ام  الم  واقتس
ة فوائدها، ومواصلة العمل في الدراسة   ات ذات الصلة    اإلعالن  بشأن  الفني  عن المتطلب
 . بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية
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، قررت ما يلي بالنسبة لكل       2003تموز  / وفي الدورة الخامسة التي عقدتها اللجنة في يوليو          -58
 :موضوع

 
ة   • ة          : المعارف التقليدي ارف التقليدي ق المع ق بمجموعة األدوات الخاصة بتوثي ا يتعل ، فيم

ة   ت اللجن ىوافق ي     عل ة ف ة األدوات التجريبي ة لمجموع ارات الحقلي اج االختب  إدم
ة،   ق الفعلي روعات التوثي ارتمش ى وأش ي  إل ة األدوات ف تخدام مجموع رص اس  ف

ق،        ى المشاورات القطرية واإلقليمية وبرامج التوثي دة          عل اك معلومات مرت  أن تكون هن
 . ئدة العملية لمجموعة األدواتمن االختبارات الحقلية من أجل النهوض بالفا

ة • وارد الوراثي ة  : الم ًا بالدراس ة علم ةأحيطت اللجن ن الفني الن ع ات اإلع ن المتطلب  ع
 .  الجمعيات العموميةإلىالمتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية، وحولتها 

 
ة في مارس               -59 دتها اللجن ز     ، تناولت  2004آذار  / وفي الدورة السادسة التي عق ة الترآي  إمكاني

ة       ة التقليدي درات الزراعي ة والق ارف التقليدي ة المع ال حماي ي مج ي ف ل الفن راع بالعم ىواإلس  عل
ى وتقرر وضع مشروع يحتوي     . التحوير ة،          عل ادئ الجوهري ام ألهداف السياسات والمب  عرض ع
دورة السابعة   ال على مخطط لخيارات السياسات والعناصر القانونية للحماية، ليعرض         إلى باإلضافة

 .للجنة
  

ن      -60 دة م ي الم ة ف ابعة للجن دورة الس د ال وف تعق اقش  . 1-2004/11/5وس ع أن تن ن المتوق وم
ام ألهداف     اتخذتها القرارات التي إلى استنادااللجنة،    خالل الدورة السادسة، مشروعات لعرض ع

ارات السياسات والعناصر القانون            ارف      السياسات والمبادئ الجوهرية، ومخطط خي ة المع ة لحماي ي
 . والتعبير الثقافي التقليديالتقليدية 

 
 

 األنشطة البرامجية في المستقبل بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية
 

ة ينبغي      على وهي تؤآد مرارًا     للجنة،منذ الدورة األولي     -61  أن المنظمة العالمية للملكية الفكري
اون مع            أن تعالج قضايا الملكية الفكرية المت      ة بالتع ارف التقليدي انتي علقة بالموارد الوراثية والمع  أم

ة  ة والزراع ة األغذي ةمنظم ة  واتفاقي ل المنظم تمر عم ن أجل ضمان أن يس وجي، م وع البيول  التن
ة والزراعة،                     ة األغذي ه منظم وم ب ذي تق ة العالمية للملكية الفكرية متسقًا مع العمل ال وع   واتفاقي  التن

 .كو، ومكمًال لهذا العملالبيولوجي، واليونس
  

ة                      -62 ة والزراعة في منظم ة لألغذي وارد الوراثي ة الم وفي دورتها العادية التاسعة، طلبت هيئ
ة والزراعة في                  "األغذية والزراعة    ة األغذي ة مع منظم ة الفكري أن تتعاون المنظمة العالمية للملكي

وق المل  ا حق ؤثر به ن أن ت ي يمك ة الت ة حول الكيفي داد دراس ة إع ة الفكري ىكي تخدام عل وافر واس  ت
ة دة الدولي ة والمعاه بكة الدولي واد من الش ة " (الم رة CGRFA9/02/REPالوثيق تجابة). 31، الفق  واس

ة والزراعة حول                      ة األغذي ة بالتباحث مع منظم ة الفكري لهذا الطلب، قامت المنظمة العالمية للملكي
وق الملك     ة   إمكانيات تحليل الكيفية التي تؤثر بها حق ة الفكري ى ي ة     عل ة لألغذي وارد الوراثي وافر الم  ت

تخدامها  ة واس اء . والزراع ىوبن ة    عل ة والزراع ة األغذي ب منظم ة ( طل الوثيق
WIPO/GRTKF/IC/6/14،   ة            ،)133 الفقرة ة الفكري ة للملكي ة العالمي ى  تعمل المنظم وفير بعض   عل  ت

 .   مؤقتةعلم بصورة  الهيئة للعلىالمعلومات المؤقتة عن الدراسة المطلوبة وطرحها 
 

 البنك الدولي -حادي عشر
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وع          -63 تخدامها وللتن ة واس ة النباتي وارد الوراثي يانة الم اط لص دعم بنش دولي ال ك ال دم البن يق
ى  ودعم السياسات    لإلقراض هالبيولوجي، من خالل برنامج    دان، وعن طريق        إل ه  البل ه   قيادت  ودعم

ة الدولي     دان    . ةللجماعة االستشارية للبحوث الزراعي ة في عدد من البل ة الريفي رامج التنمي اولب   به
وجي  وع البيول ة وإدارة التن الموارد الوراثي ق ب ة تتعل ي  . عناصر معين ول ف ك يم إن البن ال، ف وآمث

وم   ة يق تويات المعيش دعم مس ل ل امج متكام ا برن ىناميبي مل عنصرًا عل ة، ويش ات المحلي  المجتمع
وجيإلدارة وع البيول ل، فف.  التن اع  وبالمث ة القط ل تنمي ك بتموي وم البن دوفا، يق تان ومول ي طاجيكس

ا                       . الزراعي ع األنشطة، آم وجي الزراعي في جمي وع البيول دخل صيانة التن دين ت  أنوفي آال البل
ة     لصيان به عنصر استراتيجي  برنامج دعم البحوث الزراعية في بيرو        ادة الوراثي دم البنك    . ة الم ويق

درها  س ًا ق ون د50نويًا منح ىوالر  ملي ل     إل ة تمث ة الدولي وث الزراعي ارية للبح ة االستش  الجماع
غ              إدارةمساهمة هامة في     ي تبل  وتقييم المجموعات الموجودة ضمن نظام الجماعة االستشارية والت

 .  عينة في بنوك الجينات داخل وخارج مواقعها الطبيعية000 600نحو 
 

ا البنك في السنوات         -64 ام به ة     ومن أهم الجهود التي ق وارد الطبيعي اج إدارة الم الماضية، إدم
يانتها  وجي –وص وع البيول تدامة للتن ك اإلدارة المس ي ذل ا ف راض – بم ك لإلق امج البن ي برن  ف

ؤخرًا من أجل                   .ألغراض الزراعة والبيئة   ا م  ويتضح ذلك من استراتيجيات البنك التي وافق عليه
وجي في       إلىاتيجيتان تدعو   آال االستر و). 2002(والتنمية الريفية   ) 2001(البيئة    إدخال التنوع البيول

 1988وفيما بين عامي .  ربط التنوع البيولوجي بالحوار الدائر في البلد حول الفقرإلىتيار التنمية، و
ون  4.3 ما مجموعة     على، وافق البنك الدولي     2003و دولي لإلنشاء       ( دوالر   بلي ك البنك ال ا في ذل بم

ر  ة لل/ والتعمي ة الدولي تركالوآال ل المش المي، والتموي ة الع ق البيئ ة، ومرف ي ) تنمي تثمارات ف لالس
 .  مشروعًا380مجال التنوع البيولوجي في أآثر من 

 
ذي               -65 وعن طريق برنامج خاص لمعارف السكان األصليين من أجل التنمية، وهو البرنامج ال

مات، والجهات المانحة،  يسهل الحوار بين المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والحكو       
ر من   الوالقطاع الخاص، استطاع البنك أن يدمج الجوانب المتعلقة بمعارف         سكان األصليين في أآث

ة         .  مشروعًا من مشروعات البنك    30 اليب الزراعي  األصليين   للسكان ويدخل ضمن ذلك إدراج األس
ول     ات والوص ر المعلوم رامج نش ي ب ىف تفيدينإل امج  .  المس ة برن ت مظل كان  وتح ارف الس لمع

 .األصليين، يقوم البنك بدعم صيانة النباتات الطبية في غانا واستخدامها بصورة مستدامة
 


