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   مقدمة-أوًال 
 
ام                    -1 ة ع ة والزراعة من جانب المنظم ة لألغذي وارد الوراثي ة الم  عملت  1983منذ إنشاء هيئ

ة والزراعة               الهيئة على  ة لألغذي ة النباتي  1 تنسيق النظام العالمي في المنظمة لصيانة الموارد الوراثي
ذا النظام      1991ومنذ عام . واإلشراف عليه ورصد تطوره  دم ه ارير عن تق  آانت الهيئة تنظر في تق

ة ا العادي ع دوراته اء جمي دم عناصره أثن ة إع. أو تق ة التاسعة اقترحت الهيئ دورة العادي ي ال داد وف
ي        المي ف ام الع ف عناصر النظ ًا لمختل ًا عام دم عرض ث تق ة بحي دوراتها المقبل ية ل ة تلخيص وثيق
ة       ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة بشأن الم دة الدولي ذ المعاه ة في تنفي اهمتها المحتمل ة، ومس المنظم

الطلب من جانب     والوثيقة الحالية تستجيب لهذا     . 2001والزراعة التي اعتمدها مؤتمر المنظمة عام       
 .الهيئة

 
ي          -2 ذآور، ف المي الم ام الع ية للنظ ات الرئيس وجزًا للمكون فا م اني وص م الث رض القس ويع

ة التاسعة        . 1الجدول   دورة العادي ذ ال ووثائق الدورة الحالية التي تتناول وصف التقدم الذي تحقق من
ام   ألة النظ ة مس ود معالج ى الوف هل عل ى يس ة حت ارات متقاطع د مرت بإش ة ق ي المنظم المي ف  الع

 .بطريقة متناسقة
 

 مكونات النظام العالمي في المنظمة: 1الجدول 
 اتفاقات دولية

 التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية
 صكوك عالمية

 حالة الموارد الوراثية النباتية في العالم
 .الزراعة واستخدامها المستدامخطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية و

 آليات عالمية
 الشبكة الدولية للمجموعات خارج الموقع تحت رعاية المنظمة

 الشبكات الدولية عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية  والزراعة
 النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر

 مدونات السلوك والمعايير الدولية
 جمع البالزم الوراثي ونقلهمدونة السلوك الخاصة ب

 المعايير والخطوط التوجيهية الخاصة ببنوك الجينات
 
 تنظر الوثيقة في معلومات أآثر تفصيًال عن مكونات النظام العالمي ،وحيثما يستدعي األمر -3

ة،                    دة الدولي الجزء الخامس من المعاه العناصر  في المنظمة وهي المكونات التي تكون ذات صلة ب
اون        ،2-7وفي المادة   . ومساهمتها الممكنة في تنفيذ المعاهدة الدولية     ،  الداعمة دة أن التع ذآر المعاه  ت

ًا  يكون موجه دولي س ى،بصورة خاصة"ال ية المنصوص : [...] إل ات المؤسس تمرارية الترتيب  اس
 . هذه العناصر المساندة2الجدول ويبين ". عليها في الجزء الخامس، وتعزيزها

 
 )الجزء الخامس( الداعمة للمعاهدة الدولية العناصر: 2الجدول 

 المواد العناصر الداعمة
ة  ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي يانة الم ة لص ل الدولي ة العم خط

 واستخدامها المستدام
 17 و14المادتان 

                                                           
ة               1 ة النباتي وارد الوراثي ة الم ام   . ُأنشئت الهيئة في األصل بوصفها هيئ ا لتشمل       ،  1995 وفي ع ة واليته ؤتمر المنظم وسع م

ة والزراع ة لألغذي وجي ذات األهمي وع البيول ات التن ع مكون ة . ةجمي ة لألغذي وارد الوراثي ة الم ميتها لتصبح هيئ د تس وُأعي
 .والزراعة
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 3-17المادة  حالة الموارد الوراثية النباتية في العالم لألغذية والزراعة
ع   مجموعات من الموارد الورا  ثية النباتية لألغذية والزراعة في الموق

ة        ة للجماع ة التابع ي الدولي ث الزراع ز البح دى مراآ ودة ل موج
 االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ولغيرها من المؤسسات الدولية

 15المادة 

 16المادة  الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية
وارد  ن الم الم ع المي لإلع ام الع ة النظ ة لألغذي ة النباتي الوراثي

 والزراعة
 17المادة 

 
اً     -4 ة إطار                         ،أما القسم ثالث ى إقام ة إل ة سعي اللجن ة عن آيفي و يطلب التوجيهات من الهيئ  فه

ذي                         ى النحو ال ات عل ك المكون ة من أجل تطوير تل دة الدولي تعاوني مع الجهاز الرياسي في المعاه
 .المعاهدةتتوقعه 

 
  العالمي لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذي المنظمنظام –ثانيًا 

 والزراعة واستخدامها المستدام
ةة

                                                          

 
 آانت الهيئة تشرف على تطور      ،، وفي سياق العمل الشامل الذي تؤديه الهيئة       1983منذ عام    -5

ة                       ة لألغذي وارد الوراثي ًا لضمان سالمة صيانة الم اره إطارًا مرن النظام العالمي في المنظمة باعتب
المي      . والزراعة وتعزيز توافرها واستخدامها المستدام لألجيال الحاضرة والمقبلة        ويضم النظام الع

ى توافق              ةسلسلة من الصكوك الدولي    دولي والتوصل إل اون ال ز التع ة، من أجل تعزي  وآليات عالمي
ة   ين أعضاء الهيئ ادل ب ام المتب االت ذات االهتم ى المج رأي عل غيل ال. 2ال ة تش ام وترصد الهيئ نظ

 .العالمي في المنظمة
 

 التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية
 
الج               -6 ي شامل ُيع اق دول دولي، وهو أول اتف د ال ى التعه ة عل المي في المنظم وم النظام الع يق

ة    ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ؤتمر     . الم اء م ًا أثن زم قانون ر مل اق غي د آاتف د اعُتم وق
ة               ،19833ام  المنظمة ع  وارد الوراثي ى الم  لتعزيز التناسق الدولي في المسائل الخاصة بالحصول عل

ا التي صدرت      . النباتية لألغذية والزراعة   وقد ُألحقت به فيما بعد سلسلة من التفسيرات المتفق عليه
ة   ؤتمر المنظم رارات م ن ق رارات م ة ق ي ثالث و  . ف د ه دف التعه وارد  "وه اف الم ضمان استكش

االجتماعية، وخصوصًا الزراعة، وصيانتها وتقييمها أو /ة النباتية ذات األهمية االقتصادية والوراثي
 ".وتوفيرها ألغراض تربية النباتات واألغراض العلمية

 
رار  -7 وارد  ، 7/93وبموجب الق أن الم دولي بش د ال ة التعه ة مراجع ة عملي ؤتمر المنظم دأ م ب

 .2001تشرين الثاني /د المعاهدة الدولية في نوفمبرالوراثية النباتية التي انتهت إلى اعتما
 

 تقرير حالة الموارد الوراثية النباتية في العالم
 
ة                  " ،1989في عام    -8 ر عن حال ى إعداد تقري ة عل أوصت الهيئة بأن تعمل األمانة بصفة دوري

ر      وينبغ. الموارد الوراثية النباتية في العالم، بالتعاون مع األجهزة األخرى المعنية          ل التقري ي أن يحل
الحالة الحاضرة للموارد الوراثية النباتية، ويصف األنشطة والبرامج التي ُتنفذ من جانب المنظمات             

 
 .htm#diagram.PGD/cgrfa/ag/org.fao.www://http لومات على اإلنترنتيتوافر مزيد من المع 2
 .pdf.E83-8C/Res/cgrfa/ag/org.fao.ftp-ext://ftp، انظر 8/83 القرار 3
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ة؛         ات واألوضاع الطارئ ى الثغرات والعقب ة، بهدف التعرف عل ر الحكومي ة وغي ة والدولي اإلقليمي
ا    د الش يق الجه رق تنس ات وبط ة أن توصي باألولوي تطيع الهيئ ذلك تس ّد أول ". ملوب روُأع  4تقري

 الذي رحب به باعتباره أول تقدير ،1969للمؤتمر الفني الدولي الرابع الذي ُعقد في اليبزغ، ألمانيا، 
 .عالمي شامل لحالة المواد الوراثية النباتية واستخدامها لألغذية والزراعة

 
ة  -9 ل الفني ة العم ع جماع ى أن تجتم ة عل دورة التاسعة وافقت الهيئ ي ال ة وف ة الدولي  الحكومي

دم الُنصح،   ة لتق ة والزراع ة لألغذي ة النباتي الموارد الوراثي ة ب ورالمعني ة أم ين جمل ن ب داد م ، إلع
اني ر الث وفمبر . التقري ي ن ة ف ا الثاني ي دورته ة ف د اجتمعت الجماع اني /وق رين الث رد . 2003تش وت

ر لعمل أن إعداد      والحظت جماعة ا  . 5 من تقريرها  15 إلى   7مداوالتها في الفقرات من      اني   التقري  الث
ة وبجدول                  سيبدأ في سياق توقع دخول المعاهدة الدولية إلى حيز التنفيذ، وأوصت بالخطوات المؤقت

داد  اري إلع ي إش رزمن ي التقري ّين ف و مب ا ه اني آم ادالالملحق  الث ن تقريره ا .  م يأتي هن وس
ذي تحق    دم ال ن التق ديث ع ـالح ن الهيئ ـل، والمطلـاعة العمـاع جمـذ اجتمـق منـ ديم ـوب م ة تق

متابعة توصيات هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وجماعة        "التوجيهات في الوثيقة المعنونة     
ة والزراعة          ة لألغذي ة النباتي الموارد الوراثي ة ب اني    ) 2: (العمل التابعة لها والمعني ر الث إعداد التقري

لعالمعن حالة الموارد الوراثية النباتية في ا

""

"

ة

ال

                                                          

6. 
 

ادة     -10 ة        3-17وبموجب الم دة الدولي ة           " من المعاه دة مع الهيئ اون األطراف المتعاق في  ... تتع
إجراء عمليات إعادة تقييم دورية لحالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم لتيسير      

 ).التي يرد وصفها فيما يلي" (خطة العمل العالمية المتتابعة"تحديث 
 

 خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام
 

ام  -11 ي ع ة وضع ، 1991ف ة  طلبت اللجن وارد الوراثي ة لصيانة الم ة متتابع ل عالمي ة عم خط
تدام         ة والزراعة واستخدامها المس ى سد الثغ             النباتية لألغذي رامج واألنشطة إل رات ، وأن تهدف الب

ة       والتغلب على العقبات ومواجهة الحاالت الطارئة، التي يتعرف عليها           وارد الوراثي ة الم تقرير حال
يد   للخطة وهذه المراجعة الدورية    .النباتية في العالم   ز ترش  تسمح للهيئة بالتوصية باألولويات وتعزي

ا  يق بينه ود والتنس د وضعت أول . الجه ة وق ل عالمي ة عم ات الهخط ًا لتوجيه ة   وفق ي عملي ة، ف يئ
 بلدًا في المؤتمر الفني الدولي الرابع   150 من   1996واعُتمدت الخطة عام    . تحضيرية حرآتها البلدان  
زغ ي اليب د ف ذي ُعق ى الخطةوتتضمن . 7ال ج20 األول ن م اًال م ل، تغطي ـ مج ات العم االت أولوي

ة،             ة النباتي درات     الصيانة في الموقع وخارج الموقع، استخدام الموارد الوراثي اء الق . المؤسسات وبن
المي في             ـالخط الدولي على أن     الفنيووافق المؤتمر     يجب تنفيذها آجزء ال ينفصل عن النظام الع

دم                دم الشامل، وأن تق وجي، وأن ترصد الحكومات التق وع البيول المنظمة، وبالتناسق مع اتفاقية التن
 .التوجيهات الالزمة بواسطة الهيئة

 
ة رصد                   ،عةوفي الدورة التاس   -12 ه عملي ا توجي ة له خطة   طلبت الهيئة من جماعة العمل التابع

رد وصف    . 29 إلى   19وترد مداوالت جماعة العمل في تقريرها في الفقرات من          . العمل العالمية  وي
ة            ة                التقدم الذي حدث في تنفيذ الخطة، في وثيق ذ خطة العمل العالمي دم القطري في تنفي ارير التق تق

وارد  تداملصيانة الم تخدامها المس ة واس ة والزراع ة لألغذي ة النباتي ة.8وراثي ا أن وثيق ة  آم  متابع

 
4 1996FAO  ،انظر htm.wrlmap_e/Pgrfa/AGPS/AGP/AGRICULT/FAOINFO/WAICENT/org.fao.www://http. 
 .CGRFA-10/04/4 (CFRFA-WG-PGR-2/03/REPORT) الوثيقة 5
 .CGRFA-10/04/5.2 الوثيقة 6
 .htm.gpaeng/Pgrfa/AGPS/AGP/AGRICULT/FAOINFO/WAICENT/org.fao.www://http انظر 7
 .CGRFA-10/04/inf.6 الوثيقة 8
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الموارد                        ة ب ا والمعني ة له ة والزراعة وجماعة العمل التابع ة لألغذي وارد الوراثي ة الم توصيات هيئ
رات             9)1: (الوراثية النباتية لألغذية والزراعة    ذ الخطة، الفق دم في تسهيل تنفي ى   12 (، تصف التق  إل

 . وتطلب التوجيهات من الهيئة،)34 إلى 20(ورصد التنفيذ في الفقرات ) 19
 

ة     وقد جاء ذآر      -13 ة        خطة العمل العالمي دة الدولي فالديباجة  .  في عدد من المواضع في المعاه
ة         " إطار متفق عليه دولياً   "تالحظ أن الخطة هي      ة لألغذي لألنشطة في مجال الموارد الوراثية النباتي

دد األطراف           ،13ي المادة   وف. والزراعة افع في النظام المتع دة      ،  اقتسام المن اتفقت األطراف المتعاق
دد              على أن المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام المتع

امها   ب اقتس راف يج ي    "األط ة ف اط ذات األولوي االت النش اة مج ع مراع ة م ل العالمي ة العم  خط
 ، بصورة آاملة  الخطةوتعترف األطراف المتعاقدة بأن القدرة على تنفيذ        ). "2-13المادة  " (لمتتابعةا

رًا                        ادًا آبي تعتمد اعتم ة تحول، س دان التي تمر اقتصاداتها بمرحل ة والبل وخاصة قدرة البلدان النامي
ادة     ال للم ذ الفع ى التنفي ل  13عل تراتيجية التموي ى اس ادة " ( وعل ا). 5-13الم ادة وأم ي 14 الم  فه

 :للخطةمخصصة 
 

ة  " ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة لصيانة الم ة المتتابع ل العالمي ة خطة العم ًا بأهمي اعتراف
تدام تخدامها المس ة واس دةوالزراع ذه المعاه ي ه دعيم ، ف ى ت دة عل ل األطراف المتعاق  تعم

ا هو مالئم من خالل   وبحسب مخطط العمل القطرية،  تنفيذها الفعال، بما في ذلك من خالل        
ة أمور أخرى      التعاون الدولي لتوفير إطار منسق،       ل    ضمن جمل درات ونق اء الق ة ، لبن  التقان

 ".13وتبادل المعلومات، مع مراعاة أحكام المادة 
 

ة   ،18وفي المادة    -14 ة               "،الموارد المالي أن تضع استراتيجية تمويلي دة ب د األطراف المتعاق تتعه
دة   ذه المعاه ذ ه ادة (." ..لتنفي رامج ذات   و ".)1-18الم ط والب طة والخط ل لألنش ة التموي ة تعبئ بغي

اة           تاألولوية، وخاصة في البلدان النامية والبلدان ال       ة تحول، وبمراع خطة  ي تمر اقتصاداتها بمرحل
 ).3-18المادة " (، يحدد الجهاز الرياسي بصورة دورية رقمًا مستهدفًا لهذا التمويلالعمل العالمية

 
  تحت رعاية منظمة األغذية والزراعةخارج الموقعلمجموعات شبكة ا

 
ع  طالبت الهيئة بإقامة شبكة دولية من المجموعات         ،1989في عام    -15 ة   خارج الموق  تحت رعاي

من التعهد الدولي، نظرًا لعدم وضوح الوضع   )أ(1-7منظمة األغذية والزراعة، بما يتفق مع المادة      
ة       . قعالقانوني للمجموعات خارج المو    وعلى ذلك وّقع اثنا عشر مرآزًا من مراآز البحوث الزراعي

ام       ة ع ع المنظم ات م ة اتفاق ة الدولي وث الزراعي ارية للبح ة االستش ة للجماع ة التابع ، 1994الدولي
ة للمجموعات       )  مدخل 500 000نحو  (لوضع البالزم الوراثي الذي ورد وصفه        ضمن الشبكة الدولي

ات     . 10ة األغذية والزراعة   تحت رعاية منظم   خارج الموقع  ذه االتفاق أن       ،وفي ه  اعترفت المراآز ب
ا في وضع السياسات للشبكة                  " سلطة منظمة األغذية والزراعة الحكومية الدولية والهيئة التابعة له

 "تحت إشراف المنظمة لنفع المجتمع الدولي     "ووافقت على وضع البالزم الوراثي المعّين       ". الدولية
ى               عدم المطالبة بال  "و   ين وعل وراثي المع بالزم ال ى ال ملكية أو السعي إلى حقوق الملكية الفكرية عل

وقد ُأدخلت مجموعة شبكة الموارد الوراثية الدولية لجوز الهند التي آانت           ". المعلومات المتصلة به  
ام          وار ضمن الشبكة ع ذ    . 1998تحتفظ بها حكومات الهند وإندونيسيا وآوت ديف ة تنفي وترصد الهيئ

. تفاقات ويكون المطلوب من المؤسسات الحائزة أن تقدم تقريرًا إلى دورات الهيئة آل سنتين   هذه اال 
 .والحظت الهيئة أن هذه االتفاقات نصت على حل مؤقت إلى حين استكمال المعاهدة الدولية

 
                                                           

 .CGRFA-10/04/5.1 الوثيقة 9
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عة  -16 دورة التاس ي ال ة   ،وف بكة الدولي ن الش رًا ع ها تقري اء استعراض ة، أثن ت الهيئ  الحظ
ع              خارج الموقع  للمجموعات رة أرب ، أن االتفاقات مع مراآز البحوث االثنى عشر ستتجدد تلقائيًا لفت

نقح وأوصت         . 2002تشرين الثاني   / أآتوبر 26سنوات ابتداء من     ووافقت على اتفاق النقل المادي الم
ز  ك المراآ ده تل أن تعتم از    . ب ده الجه ر يعتم ادي آخ ل م اق نق إبرام أي اتف ل ب اق ال ُيخ ذا االتف  وه

 وأوصت الهيئة بأن تتخذ مراآز البحوث الزراعية الدولية التدابير المناسبة، وفقًا .الرياسي للمعاهدة
دابير                        ذه الت رًا عن ه دم تقري ادي، وأن تق ل الم اق النق ال لشروط اتف ال الفع لقدراتها، من أجل االمتث

 .للهيئة في الدورة الحالية
 

تقارير من المنظمات الدولية بشأن  لية في الوثيقة   ويرد تقرير مراآز البحوث الزراعية الدو      -17
وجي الزراعي                     وع البيول ذها في مجال التن رامج واألنشطة التي ُتنف اً (السياسات والب مراآز  ): ثاني

 .11"البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
 

ة      -18 ع تحت إشراف                  وأما الوثيقة المعنون ة للمجموعات خارج الموق ر عن الشبكة الدولي تقري
رة      ،12منظمة األغذية والزراعة  دورة األخي ذ ال ام   . فهي تقدم صورة عامة عن التطورات من وفي ع

ه خارج                ،2004  أدخل مرآز التعليم العالي والبحث في مجال الزراعة االستوائية مواد من مجموعات
 .13الموقع ضمن الشبكة

 
ي  -19 ادة وف ارج    15الم ودة خ ة الموج ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ات الم مجموع

وث          ارية للبح ة االستش ة للجماع ة التابع وث الزراعي ة للبح ز الدولي ي المراآ ة  ع الطبيعي المواق
 تطلب المعاهدة من تلك المراآز التابعة للجماعة       الزراعية الدولية وفي المؤسسات الدولية األخرى،     

ا                   االس دة فيم از الرياسي للمعاه ات مع الجه ع اتفاق تشارية المذآورة ولسائر المؤسسات الدولية توقي
 . لوضع هذه المواد ضمن نطاق المعاهدة،يتعلق بمجموعاتها خارج الموقع

ف

                                                          

 
اع األول  -20 ي االجتم ة       ،وف ي الوثيق ر ف ل النظ ة تأجي دة الدولي ة للمعاه ة المؤقت ررت اللجن  ق

ة للجماعة االستشارية للبحوث                  المشاورات  "المعنونة   ة التابع ة الدولي مع مراآز البحوث الزراعي
از                 الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة بشأن االتفاقات التي يجب توقيعها مع الجه

 .إلى اجتماعها الثاني 14الرياسي
 

 الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 : من المعاهدة الدولية على أن16مادة تنص ال -21
 

ة                ون القائم في  ُيشَجع التعا " ة لألغذي ة النباتي الموارد الوراثي ة ب ة المعني ين الشبكات الدولي ما ب
دة،   ذه المعاه ام ه ع أحك ا يتسق م ودة وبم ات الموج ى أساس الترتيب ة ويطوَّر عل والزراع

ادة   " (تية لألغذية والزراعة  بغرض تحقيق أآمل تغطية ممكنة للموارد الوراثية النبا        -16الم
1(. 
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ا المؤسسات                " ا فيه ع المؤسسات، بم وتشجع األطراف المتعاقدة، حسبما يكون مالئمًا، جمي
ي   ارآة ف ى المش ا عل ة، ومؤسسات البحوث وغيره ر الحكومي ة، والخاصة، وغي الحكومي

 ).2-16المادة  ("الشبكات الدولية
 

دد   . مة شّجع على إقامة الشبكات     آما أن النظام العالمي في المنظ      -22 ة     وُتع ، خطة العمل العالمي
ة والزراعة        ،  16في مجال النشاط ذي األولوية رقم        ة لألغذي ة النباتي  .تعزيز شبكات الموارد الوراثي

اون                 ة، والتع ل التقان ات، ونق وُتعتبر الشبكات منصات مهمة للتبادل العلمي، وللمشارآة في المعلوم
د المسؤ     ة وصيانتها                   البحثي، ولتحدي ة النباتي وارد الوراثي ع الم ل جم وليات وتقاسمها في أنشطة مث

 .وتوزيعها وتقييمها وتعزيز صفاتها الوراثية
 

ة والمواضيعية  -23 بكات اإلقليمي بكات المحاصيل والش اعد ش واد،  15وُتس ادل الم يط تب ى تنش  عل
ات العمل، ورسم السياس                 وراثي، ووضع أولوي بالزم ال ر وسيلة يمكن       وتعزيز استخدام ال ات، وُتعتب

ا     يل بعينه ة بمحاص ل اآلراء الخاص طتها نق ف    ،بواس ى مختل يعية إل ة أو المواض  أو اآلراء اإلقليمي
وراثي                   . المنظمات والمؤسسات  وع ال اع أسلوب منسق في التعرف على التن وهذه الشبكات ُتعزز اتب

ول وأقلمتها مع احتياجات    في أصناف محاصيل مختارة، وتقييمه وصيانته، وذلك بهدف تحسين األص         
زارعين ل        . الم ات مث دة قطاع س ع وعات تم اول موض ا تتن ًا م يعية غالب بكات المواض ا أن الش آم

ي،       16التصنيف وإدارة المعلومات والصيانة في الموقع      ، والزراعة اإليكولوجية، وتنمية المجتمع المحل
 .والتقانة البيولوجية

 
وارد الوراثية النباتية التابعة للهيئة خصائص الشبكات       وقد ناقشت جماعة العمل المعنية بالم      -24

الدولية للموارد الوراثية النباتية والمساهمات التي يمكن أن تقدمها، وذلك أثناء دورتها الثانية؛ وترد 
 ويقدم اآلن تقرير عن التقدم الذي حدث     .17 و 16، في الفقرتين    17مداوالتها في التقرير الذي وضعته    

وارد         مع طلب التوجيهات من اللجنة، وذلك في الوثيقة          منذ ذلك االجتماع   ة الم ة توصيات هيئ متابع
ة                        ة لألغذي ة النباتي الموارد الوراثي ة ب ا المعني ة له ة والزراعة وجماعة العمل التابع الوراثية لألغذي

 .38 إلى 35الفقرات من ، 18)1: (والزراعة
 

                                                           
ام   15 ة ع ا السادس ي دورته ة ف ت الهيئ اج   ، 1995اعترف دًا إلدم لوبًا مفي ر أس بكات المتصلة بموضوع المحاصيل ُتعتب أن الش ب

ة المحصولية واستخدامها    األنشطة المتعلقة ب  الموارد الوراثية النباتية، من أجل تقوية الروابط العملية بين صيانة الموارد الوراثي
 .على المستوى الحقلي

ع يمكن أن تتضمن نصوصًا لصيانة                  ،في الدورة العادية الثالثة    16  طالبت الهيئة بإقامة شبكات من مساحات الصيانة في الموق
ة      .  وصيانة األقارب البرية للمحاصيل والمصادر البرية لألغذية في موقعها         "في المزرعة "المحاصيل   وصيانة الموارد الوراثي

ة                  ة      . النباتية لألغذية والزراعة في الموقع هو واحد من أربع مجاالت نشاط لها أولوية في خطة العمل العالمي د أصدرت اللجن وق
ة،               فوافقت عل : عددًا من التوصيات المتعلقة بهذه األنشطة      ى أن الصيانة في الموقع يجب أن تعتمد على جهود المجتمعات المحلي

ا ضمن إطار دولي                   ة، التي تعمل آله دم في        .والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطني د وآان التق  من مشروعات     العدي
 .الصيانة في الموقع موضع تقارير منتظمة ُتقدم إلى الهيئة

 ..CGRFA-10/04/4 (CFRFA/WG-PGR-2/03/REPROT الوثيقة 17
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 الوراثية النباتيةالنظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد 
 

ه          -25 الم بأآمل مل الع ة تش ة ديناميكي ون آلي ام ليك ذا النظ ة ه أت المنظم ادل   19أنش هيل تب لتس
ن     ا م ا يتصل به ة وم ة النباتي وارد الوراثي ات الم ات عن مجموع دمها الحكوم ي تق ات الت المعلوم

ات ة    . تقان ة النباتي وارد الوراثي ن الم ات ع وزع المعلوم ع وي ام يجم ذا النظ ة وه ة والزراع لألغذي
 .بصفة دورية حالة الموارد الوراثية النباتية في العالم ويكون أداة مهمة لتحديث تقرير

 
ة        -26 ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ن الم ات ع بكة إلدارة المعلوم دعم ش ام ُي ا أن النظ آم

ات ا        وك الجين د بن ا عن ول إليه ان الوص ات وإمك وح البيان ز وض دف تعزي ة، به ة والزراع لوطني
ى . والشبكات المتصلة بالمحاصيل ام بسرعة إل ه االهتم ر لتوجي ذار المبك ة لإلن اء آلي ويجري إنش

وراثي        مصادر األخطار التي ُتهدد تشغيل المجموعات الموجودة خارج        وع ال  الموقع، وخسارة التن
ة  ة والزراع ي    . المحصولي لألغذي ذور ف ات الب ام معلوم ال نظ ت الحاضر إدخ ي الوق ري ف  ويج

ن       ر ع ذار المبك الم واإلن المي لإلع ام الع دة للنظ يغة الجدي ة ضمن الص ة والزراع ة األغذي منظم
ة  ة النباتي وارد الوراثي وارد    . الم ن الم ات ع م المعلوم ة لتقاس ات الوطني ى اآللي ن الوصول إل ويمك

ة   الوراثية النباتية ولتنفيذ     ل      20خطة العمل العالمي دان التي اختبرت أس أتها البل وب الرصد  ، التي أنش
دون          ،21خطة العمل العالمية  الجديد في     وذلك من خالل محرك بحث عن النصوص متعدد اللغات وب

 .مقابل في النظام العالمي المذآور
 

المي    -27 ز الع يفه المرآ ذي يستض ذآور، ال المي الم ام الع اص بالنظ ب الخ ع وي ا موق وأم
ى الخط              د          للمعلومات الزراعية لدى المنظمة، من أجل البحث عل الغ، فق د، والتحديث واإلب عن ُبع

ات،    تخدام المعلوم ه واس ان الوصول إلي ي إمك ر صداقة ف ون أآث ى يك ينه حت ده وتحس جرى تجدي
 .ولضمان تدفق أآفأ للمعلومات بين النظام العالمي والبلدان األعضاء

 
ادة     -28 ة        1-17وتنص الم دة الدولي وارد ال           من المعاه المي للمعلومات عن الم ة  للنظام الع وراثي

 :على أنالنباتية لألغذية والزراعة 
 

ادل      " ير تب ات لتيس المي للمعلوم ام ع ز نظ اء وتعزي ى إنش دة عل راف المتعاق اون األط تتع
ة    ة والبيئي ة والفني ودة، عن القضايا العلمي ات الموج م المعلوم ى ُنظ تنادًا إل ات، اس المعلوم

ذا    المتصلة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة    ادل المعلومات ه توقعًا ألن يسهم تب
ع            ة والزراعة لجمي في تقاسم المنافع بإتاحته للمعلومات عن الموارد الوراثية النباتية لألغذي

 ).1-17المادة (" األطراف المتعاقدة
                                                           

 :يشمل النظام في الوقت الحاضر 19
ذات العالقات نشأت من مساهمات مباشرة من البلدان األعضاء ومن أنشطة              ،قواعد البيانات االرتباطية  عددًا من    •

ة في        مليون مدخل إلى المو     5.5وهذه القواعد تتضمن بيانات عن موقع أآثر من         . جمع البيانات  ة النباتي ارد الوراثي
ة           1 410نحو   ة النباتي وارد الوراثي ة للم رامج الوطني  مجموعة خارج الموقع في العالم بأآمله؛ آما تتضمن هيكل الب

ًا؛ ونحو          ة؛                 8 000وأنشطتها في آل البلدان تقريب الم؛ وأصناف المحاصيل التجاري ذور في الع د الب  مؤسسة لتوري
 ؛دى منظمة األغذية والزراعةوقواعد البيانات ذات الصلة ل

م            المعلومات عن تبادل    من المراسلين القطريين  شبكة عالمية    • ة والزراعة، وه ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي  عن الم
 ؛معينون رسميًا من الحكومات

ة وا                الوثائق والوقائع، دليل مستودعات    • ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة الم لزراعة   يشمل التقارير القطرية عن حال
 ؛خطة العمل العالميةوعن تنفيذ 

 .خطة العمل العالميةعن تنفيذ قائمة مؤشرات ونموذج وضع التقارير  •
ا،   في الوقت الحاضر من آل        20 يكية،   آوب ة التش وادور،  الجمهوري ا،   فيجي،    إآ دة       غان ا الجدي ابوا غيني ا، ب ، وهي تشمل     آيني

د عن        واردة في      معلومات مقدمة من عدد من أصحاب الشأن في آل بل ة العشرين ال ة   مجاالت األولوي ، خطة العمل العالمي
 .وعن المشروعات والمؤسسات والفنيين واألصناف المزروعة، والقوانين واللوائح

 .3-1-2 القسم، CGRFA-10/04/5.1 الوثيقة 21
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واستنادًا إلى إخطار مقدم من األطراف المتعاقدة ينبغي إصدار إنذار مبكر بشأن المخاطر              "

دد اإلد  ي تته ة      الت رض حماي ة، بغ ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة للم ة الفعال ام
 ).2-17المادة " (الموارد

 
ه النظام                     "،وفي الدورة العادية التاسعة    -29 ذي يضطلع ب ام ال دور اله د ال ة من جدي أآدت الهيئ

ة بوصفه أداة للتز    ة النباتي وارد الوراثي ن الم ر ع ذار المبك ات واإلن المي للمعلوم ات الع د بالبيان وي
الوصفية، ورحبت بالمقترحات المقدمة للتوسع في تطويره للمساهمة في النظام العالمي للمعلومات             

 .22"لدى المعاهدة
 

 مدونة السلوك الدولية لجمع البالزم الوراثي النباتي ونقله
 

ه تفاوضت الهيئة على   -30 دها   23مدونة السلوك لجمع البالزم الوراثي النباتي ونقل ؤتمر  واعتم م
ام  ة ع ًا1993المنظم ا صكًا اختياري ي وضع . ، باعتباره ات ف تخدمه الحكوم ارًا تس وفر إط وهي ت

وراثي         دم   . األنظمة الوطنية أو صياغة اتفاقات لجمع البالزم ال ة وتق ة لطلب      المدون ًا توجيهي  خطوط
د   ا ُتح ة، آم لطات الدول ن جانب س راخيص م ذه الت امعين وإلصدار ه ن جانب الج راخيص م د الت

م والمسؤولين عن الصيانة                       ة له وراثي والجهات الراعي بالزم ال ى جامعي ال دنيا عل المسؤوليات ال
 .ومستخدمي البالزم المجموع، وهذه المسؤوليات تشمل عمليات الجمع ونقل البالزم الوراثي

 
ل المعني  -31 ة العم ـونظرت جماع الموارد الوراثيـ ـة ب ـة النباتيـــ ـة والتابعـ يـ ة ف ك ة للهيئ  تل

ديم توجيهات         . 24) من تقريرها  18انظر الفقرة   ( أثناء دورتها الثانية     المدونة ة تق والمطلوب من الهيئ
ا                   "في الوثيقة    ة له ة والزراعة وجماعة العمل التابع ة لألغذي وارد الوراثي متابعة توصيات هيئة الم

 .41 إلى 39الفقرات ، 25)1: (والمعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 المعايير والخطوط التوجيهية لبنوك الجينات
 

ي       -32 ة، ف ة وفني ة علمي ًا توجيهي ايير أو خطوط د مع ر، وتعتم ى آخ ت إل ن وق ة م ر الهيئ تنظ
وتطلب المعاهدة الدولية بصفة صريحة من المنظمات   . مجاالت مثل بنوك الجينات وإحياء العينات     

اد         ًا للم ات وفق د     15ة  الدولية التي توقع اتفاق ا          " أن تتعه إدارة المجموعات الموجودة خارج مواقعه ب
ـو                         ى النحـ ات عل وك الجين ة لبن ايير الدولي ًا، وخاصة المع ا دولي ايير المتفق عليه لطبيعية طبقًا للمع

 .26"الذي وافقت عليه هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة
 

 ت المطلوبة من الهيئة  التوجيها-ثالثًا 
 

ديم توجيهات عن      ،استنادًا إلى المعلومات المقدمة في الورقة الحالية       -33  قد ترغب الهيئة في تق
ز                    ة حي دة الدولي االستمرار في تطوير مكونات النظام العالمي في المنظمة، في ضوء دخول المعاه

دة، آم   دمها عناصرها للمعاه ن أن تق ي يمك اهمة الت ذ، والمس ن  التنفي امس م زء الخ ي الج اء ف ا ج
 .المعاهدة

                                                           
 .23 الفقرة، CGRFA-9/02/REP الوثيقة، تقرير الدورة التاسعة 22
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راح الطرق التي            -34 ى اقت ة إل دة الدولي از الرياسي للمعاه آما أنها قد ترغب في أن تدعو الجه

ات ذات الصلة في النظام                 اوني من أجل تطوير المكون ة إطار تع ة إقام يستطيع بها الجهاز والهيئ
 .دةالعالمي في المنظمة، على النحو الذي توقعته المعاه

 


