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 بكات المعنية بالموارد الوراثية النباتيةالش
 

 مقدمـة -1
 
 في تقارير عن سير العمل في النظام العالمي للموارد 1999تنظر الهيئة منذ سنة  -1

بحسب ( مرآزة اهتمامها على دور الشبكات ،الوراثية النباتية في جميع دوراتها العادية
آإحدى األدوات ) الطبيعيةها اطنج مووارد الوراثية خارمالمحاصيل والموضوعات وصيانة ال

الدور "وبالتالي، أآدت الهيئة، في دورتها العادية الثامنة، على .  التي تعتمد عليها في أعمالها
خطة العمل المهم لشبكات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في الترويج لتنفيذ 

وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ، لصيانة الم1996التي اعُتِمدت في سنة " العالمية
 .بصورة مستدامةاستخدامها و
 
والمعاهدة الدولية للموارد الوراثية ) 16النشاط  (وتعترف آل من خطة العمل العالمية -2

بأهمية الشبكات آأدوات لتنفيذ ) 16المادة (النباتية لألغذية والزراعة التي تم اعتمادها حديثًا 
أدوات مهمة للتبادل العلمي، واقتسام "إذ تمثل الشبكات .  والمعاهدةآل من خطة العمل 

المعلومات، ونقل التكنولوجيا، والتعاون في مجاالت البحوث، وتحديد وتوزيع المسئوليات عن 
أنشطة مثل جمع الموارد الوراثية النباتية، وصيانتها، وتوزيعها، وتقييمها وإثرائها من الناحية 

 على ذلك، تشير خطة العمل العالمية إلى دور الشبكات في تشجيع تبادل وعالوة."  الوراثية
البالزما واستخدام المواد على أساس شروط يتم االتفاق عليها بين الطرفين المعنيين، وتعزيز 

أداة يمكن من الوراثية، والمساعدة في تحديد أولويات العمل، ووضع السياسات، وتوفير 
 .المحاصيل واآلراء اإلقليمية إلى مختلف المنظمات والمؤسساتخاللها نقل اآلراء الخاصة ب

 
ى         -3 رًا عل ت أخي ة أجري ة عام ا دراس فرت عنه ي أس ائج الت ة النت ذه الورق من ه وتتض

الشبكات، آما أنها تستهدف توفير أساس اللتماس المشورة بشأن األعمال المزمع القيام بها في               
بكات    لة بالش ايا المتص أن القض تقبل بش ادة    المس ة والم ل العالمي ة العم ياق خط ي س ن 16ف  م

ى أن  16وتنص المادة .  المعاهدة اون  ُيشجع " من المعاهدة عل ائم فى   التع ين   الق ا ب  الشبكات  م
ة  الدولية الموارد  المعني ة  ب ة  الوراثي ة  النباتي ور،   لألغذي ى  والزراعة ويّط ات  أساس  عل  الترتيب

ا  الموجودة  ام  مع  يتسق  وبم دة،   أحك ذه المعاه ة  أآمل  تحقيق  غرض ب ه ة  تغطي وارد  ممكن  للم
دة،  األطراف  ُتشجع  و.والزراعة لألغذية النباتية الوراثية بما  المتعاق ا،  يكون  حس ع  مالئم  جمي

ة،  المؤسسات فيها بما المؤسسات، ر  والخاصة،  الحكومي ة،  وغي  البحوث  ومؤسسات  الحكومي
 ."الدولية الشبكات فى المشارآة على وغيرها، والتربية

 
 
 

                                                     

 )1(لخص وتحليل للَشبكاتم -2

 
 المنهجية والمجال والمعوقات 2-1

 

 
وفير           ذامعلومات الواردة به    ال  )1( ا لت ة والوراعة بإجرائه ة األغذي  القسم من الوثيقة تستند إلى دراسة عامة آّلفت منظم

ق   ي تخقي اهم ف ن أن تس ي يمك بكات الت ل للش دة  ملخص وتحلي ة والمعاه ل العالمي ة العم داف خط وصدرت . أه
دم من          . "لموارد الوراثية ملخص وتحليل للشبكات الدولية القائمة المعنية با      "الدراسة بعنوان    ى طلب مق اء عل وبن

ة               16أصبحت الورقة رقم    األمانة،   ة لألغذي وارد الوراثي ة الم  من سلسلة دراسات المعلومات األساسية متاحة لهيئ
 .والزراعة
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وقد استخلصت المعلومات الخاصة بالشبكات من عدد من المصادر، منها على وجه  -4

 من حالة الموارد 3-2-6 و 2-2-6 ، 1-2-6المعلومات التي ُجِمعت بموجب األقسام : الخصوص
موارد الوراثية والشبكات المتصلة بها أجراه  ومسح عن شبكات الالوراثية النباتية في العالم؛

، بالنيابة عن برنامج الموارد الوراثية 1999 في الوراثية النباتية  للموارديالمعهد الدول
، وتقارير حلقات الزراعية الدولية لجماعة االستشارية للبحوثالمشترك بين الوآاالت والتابع ل

 يالمعهد الدولومنظمة األغذية والزراعة ولين بؤي جرت بين المستالعمل، والمناقشات ال
وقد ُصنِّفت المعلومات .  والمعلومات المتاحة على شبكة اإلنترنت، الوراثية النباتية للموارد

التي أمكن جمعها في قائمة حصر يمكن التعامل معها إلكترونيًا لكي تستطيع الشبكات استكمال 
: والموقع الخاص بذلك هو(المعلومات وتحديثها 

htm.netw/pgr/AGPS/AGP/AGRICULT/FAOINFO/WAICENT/org.fao.www://http. 
 
وقد أخِضعت الشبكات للدراسة استنادًا إلى عدد من المعايير منها أهداف الشبكات  -5

آما نوقشت العوامل .  ات التي ترآز عليها، وعضويتهاونشاطها، والمحاصيل أو الموضوع
 .اتكالتي تؤثر على آفاءة وفعالية هذه الشب

 
وقد رآزت عملية تحليل مدى تغطية الشبكات أساسًا على الشبكات اإلقليمية للموارد  -6

حالة الوراثية النباتية وعلى الشبكات التي ترآز على المحاصيل الرئيسية الوارد بيانها في 
الترآيز على شبكات الموارد الوراثية النباتية وربما يكون .  لموارد الوراثية النباتية في العالما

تحليل الشبكات المرتبطة بالمراآز التابعة للجماعة زاد من االهتمام بوالمحاصيل الرئيسية قد 
صيل وقد أضيفت الشبكات المعنية بمجموعات المحا.  االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

الطبيعية ها قعرد الوراثية التي توجد في موااوشبكات صيانة المو) مثل الُخَضر(األخرى 
إلى الدراسة ) مثل شبكات اإلنسان والمحيط الحيوي(والشبكات المعنية بموضوعات محددة 

خطة العمل بغرض مناقشة مساهمتها الفعلية والممكنة في تحقيق األهداف التي تتوخاها 
وعلى الرغم من أن آثيرًا من .  تحليل مدى التغطيةمن أجل اهدة، وليس  والمعالعالمية

خطة العمل  قد تسهم أيضًا في تحقيق أهداف )2(الشبكات المتصلة بالموارد الوراثية الحرجية
 . والمعاهدة، فقد اعُتبرت هذه الشبكات خارج نطاق التقرير الحاليالعالمية

 
 الخصائص المهمة للَشبكات 2-2

 
إلى آثير من الترتيبات المختلفة بين األفراد، " َشَبكة" أن يشير مصطلح يمكن -7

وقد ُطبِّقت مجموعة آبيرة من والمؤسسات والبلدان، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، 
 ذلك، فهناك عدة مبادئ عامة تبرز من هذه ومع. )3(.التعاريف على شبكات البحوث الزراعية

       :التعاريف
 ة؛العضوية الطوعي •
األهداف المشترآة في التعامل مع المشاآل المعقدة التي يكون من األفضل حلها في  •

 تعاون بين أآثر من فرد أو أآثر من مؤسسة؛
لنتائج البحوث، والمواد، والمعلومات، والتكنولوجيات، " (متعدد األطراف"التبادل  •

 ؛)وما إلى ذلك
 اإلدارة القائمة على المشارآة؛ •
 .على األعضاء من هذا التعاونالمنافع التي تعود  •

 
                                                      

ك                     )2( أنها في ذل ة الحصر، ش ة واردة في قائم ة الحرجي وارد الوراثي   ومع ذلك، ُيرجى مالحظة أن بعض شبكات الم
 .دد من الشبكات المتصلة بالموارد الوراثية الحيوانية المحليةشأن ع

 .المعلومات األساسية  لالطالع على مزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى دراسة )3(
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وبخالف هذه الخصائص المشترآة، تختلف الشبكات المعنية بصيانة الموارد الوراثية  -8

انب، مثل وبصورة مستدامة آثيرًا في العديد من الجاستخدامها النباتية لألغذية والزراعة و
الجوانب المهمة التي ومن .  عضويتها، وأهدافها، وطريقة عملها، وتمويلها وهيكلها التنظيمي

ويمكن أن يعتمد .   مستوى الصفة الرسمية لعمل هذه الشبكات،ينبغي أن تؤخذ في االعتبار
 ة ومن أمثل.  التي بلغتها، وآذلك على وظيفتهاتنظيمىعمر الشبكة ومرحلة التطور الذلك على 

راثية التي  الشبكة الدولية لمجموعات األصول الو،الشبكات التي تتصف بصفة رسمية عالية
وعلى سبيل .  التي تعمل تحت إشراف منظمة األغذية والزراعةالطبيعية ها قعتوجد خارج موا

مجموعة من العلماء الذي يعملون في موضوع تقني محدد، مثل األعالف، يمكن المثال، فإن 
 .أن تعمل بشكل فعال في نطاق شبكة لسنوات عديدة دون أن يكون لها وضع رسمي

 
 الشبكات إلى خمس فئات استنادًا إلى نطاقها المعلومات األساسية دراسة وقد صّنفت -9

 تية، وشبكات محصولية، وشبكات تعنىشبكات إقليمية للموارد الوراثية النبا: وأهدافها
، وشبكات تعنى بموضوعات محددة، الطبيعيةبالموارد الوراثية التي توجد في مواطنها 

 يعطيو.  م هذا التصنيف إليجاد إطار لتحليل الشبكات  وقد استخِد.إقليمية) شبه(ومحافل 
 نظرة عامة على الخصائص العامة لهذا الفئات الخمس، والمساهمات التي يمكن أن 1الملحق 

 .والمعاهدة، وبعض جوانب القوة والَضعف في آل فئةالعالمية تقدمها لخطة العمل 
 

 لشبكات الدولية واإلقليميةلملخص للتغطية الحالية  2-3
 

.  ، نظرة عامة على الشبكات التي توجد بكل إقليم2ويتضمن الجدول الوارد بالملحق  -10
للوضع " رسم صورة"وهذا الجدول ال يتضمن قائمة شاملة بالشبكات، ولكن الغرض منه هو 

الطبيعية ها قعوفيما يتعلق بالشبكات المعنية بصيانة الموارد الوراثية النباتية في موا.  الراهن
ا القسم من الوثيقة أمثلة ألغراض ذكات المعنية بموضوعات محددة، فقد وردت بهوالشب

 .المناقشة
 

ويتيح هذا القسم بعض التحليالت للشبكات االقليمية للموارد الوراثية النباتية والتى  -11
 .ترآز على المحاصيل

 
 الشبكات اإلقليمية للموارد الوراثية النباتية 2-3-1

 
بأنه ينبغي أن تعطى األولوية، بالنسبة ) 254الفقرة ( العالمية توصي خطة العمل -12

للشبكات اإلقليمية، لتقوية الشبكات القائمة أو إدخال البلدان التي ال تخدمها هذه لشبكات في 
وتوجد بالفعل، في .  شبكات جديدة في األقاليم التي ال توجد بها شبكاتالوقت الحاضر، وإقامة 

ومع   .، شبكات للموارد الوراثية النباتية األقاليم الجغرافية الفرعيةجميعفي الوقت الحاضر، 
وآثيرًا .  ذلك، ففي آثير من الحاالت، تكون هذه الشبكات حديثة العهد وفي حاجة إلى تعزيز

) أو شبه إقليمي(ما تعمل شبكات الموارد الوراثية النباتية اإلقليمية تحت مظلة محفل إقليمي 
 اتحاد مؤسسات البحوث ، و)4( فى شرق ووسط أفريقيا بحوث الزراعيةرابطة تعزيز المثل 

 .ي آسيا والمحيط الهاديف الزراعية
 

الموارد الوراثية النباتية اإلقليمية أن أقل البلدان لوحظ في تقييم مدى تغطية شبكات  -13
النباتية، نموًا في جنوب شرقي آسيا ليست أعضاء في الشبكة شبة اإلقليمية للموارد الوراثية 

  وآذلك، فإن بعض بلدان .فى آسيا والمحيط الهادى اتحاد مؤسسات البحوث الزراعيةوهي 

                                                      
ة    ملخص وتحليل لشبكات الموارد الوراثية    " التي تحمل عنوان     المعلومات األساسية راسة  د  تتضمن    )4( ة القائم " الدولي

 .لشبكاتالكاملة لسماء توضح األقائمة 
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ة--

شرق أوروبا ليست أعضاء حتى اآلن في شبكة الموارد الوراثية األوروبية، وإن آانت تشارك 
النباتية وتغطي الشبكة الكاريبية للموارد الوراثية النباتية وشبكة الموارد الوراثية .  تهانشطفي أ

 .التي أنشئت حديثًا ما يقرب من نصف البلدان في المنطقتين بمنطقة المحيط الهادي
 

.  لوحظ أن آثيرًا من البلدان التي ال تشملها الشبكات حتى اآلن من الُجزر الصغيرة -14
وقد أوصت خطة العمل العالمية بإقامة شبكة للموارد الوراثية النباتية في جزر المحيط 

والدول .  ولكن معظم هذه الُجزر أصبحت اآلن أعضاء في الشبكات األفريقيةالهندي، 
الُجزرية ترتبط بها ظروف إيكولوجية خاصة وقد تواجه قضايا مماثلة فيما يتعلق بصيانة 

 التعاون الدولي فيما بين تيحوقد ي.  الموارد الوراثية النباتية واالستفادة منها بصورة مستدامة
 الدول الُجزرية فرصة لتقاسم الخبرات والتجارب وتحديد أولويات القضايا الشبكات التي تخدم

 .رالُجزتي تخص ال
 

 الشبكات القائمة على المحاصيل 2-3-2
 

وفيما يتعلق بتغطية الشبكات القائمة على المحاصيل، تبين أن معظم المحاصيل المشار  -15
ى أنها مهمة لألمن الغذائي في منطقة أو حالة الموارد الوراثية النباتية في العالم علإليها في 

 من حالة الموارد الوراثية النباتية في العالم، بصفة 2 والملحق 1أنظر الفصل (إقليم معين 
 .تغطيها شبكات عاملة في تلك األقاليم الفرعية) خاصة

 
آثير من الحذر، ألن ولدى محاولة تحديد الثغرات في الشبكات، ينبغي توخي  -16

والمنظمات قد تقوم في آثير من الحاالت بأنشطة مما تقوم به الشبكات على المشروعات 
 قد تقوم المشروعات على   وفي بعض الحاالت،.الرغم من عدم وجود شكل رسمي للشبكات

إذ يتعامل .  وينبغي أيضًا توخي نفس الحذر في تحديد مجاالت التداخل.  أعمال سابقة للشبكات
ومع ذلك، قد يوجد تباين آبير بين .   المحاصيل الرئيسيةعدد آبير من الشبكات مع بعض

ترآيزها، مما يجعل من الصعب تحديد مجاالت التداخل دون مجال أو /نطاق الشبكات و
تعامل معها هذه الشبكات، وطريقة عملها، وأشكال التكامل تالتوسع في فهم القضايا التي 

 .والروابط فيما بينها
 

ثل االستراتيجية العالمية لتنمية الكسافا، والشبكة العالمية م(وفي عدد من الحاالت  -17
أو شبكات لتنسيق /جاري تشكيل استراتيجيات عالمية و) للفواآه االستوائية وشبه االستوائية

وقد تساعد هذه العملية على تالفي االزدواجية في األنشطة وإقامة .  الشبكاتإقامة األنشطة و
ي الحذر آي ال يكون لألهداف العالمية لهذه البرامج تأثير ومع ذلك، ينبغي توخ.  الشبكات

 .سلبي على الشبكات المحلية
 

الموارد  خطة العمل العالمية بشأنمساهمة الشبكات في المجاالت الرئيسية األربعة ل 2-4
 الوراثية النباتية

 
 )4-1 األنشط(وتنميتها الطبيعية ها قع صيانة الموارد الوراثية النباتية في موا241

 
شبكات مواقعها الطبيعية هي المهمة التي تتوالها صيانة الموارد الوراثية النباتية في  -18

مواقعها الموارد الوراثية اإلقليمية والشبكات المختصة بصيانة الموارد الوراثية النباتية في 
.   الحيويالمحيطمحميات الطبيعية، مثل الشبكة العالمية لإلنسان والمحيط الحيوي المعنية ب

ومن الممكن أيضًا للشبكات التي ترآز على موضوعات محددة في مجال اإليكولوجيا 
أن تسهم بدرجة آبيرة في تحقيق األهداف التي عشائر النباتية الزراعية والتي ُتعنى بتنمية ال
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 الممارسات الزراعية رويجتتوخاها خطة العمل العالمية في هذا المجال، عن طريق ت
ويجوز، في بعض الحاالت، .  تنوعتي تتسم بمزيد من الالنظم البيئية الزراعية الالمستدامة و

.  أن تسهم الشبكات المعنية بالمحاصيل في صيانة الموارد الوراثية في مواقعها الطبيعية
وتستطيع الشبكات المعنية بالبذور، بصفة خاصة، أن تسهم في دعم اإلدارة على مستوى 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وآذلك في مساعدة المزارعين المزرعة وتحسين الموارد 
 .النظم الزراعية في حاالت الكوارث إحياء على

 
ابط بين هذه الشبكات المختلفة المعنية بصيانة الموارد الوراثية ووعلى الرغم من الر -19

التوصيات الصادرة مثل (عمومًا، فإن التطورات األخيرة واضحة ال تعد مواقعها الطبيعية في 
من الممكن أن ) بشأن الشبكات المعنية باإلنسان والمحيط الحيوي "5+ شبيلية ا"عن مؤتمر 

للموارد الوراثية النباتية ترغب ولعل الشبكات اإلقليمية .  تشجع على تحسين الروابط والتعاون
موارد الوراثية في الفي إعادة تقييم عالقاتها بالشبكات األخرى التي ترآز على صيانة وتنمية 

تقرير سير العمل فى انشاء " بعنوان CGRFA-9/02/13 وتستعرض الوثيقة .مواقعها الطبيعية
ما قامت به الهيئة من بحث فى الماضى بشأن " شبكة لمناطق الصيانة فى المواقع الطبيعية

ى اطار الصيانة فى المواقع الطبيعية، ومن ثم تعرض فى ايجاز المبادرات التى تمت مؤخرا ف
مشروع مرفق البنية العالمية المشترك بين المنظمة وبرنامج األمم المتحدة االنمائى، دعما 
لنظم التراث الزراعى المبدع ذى األهمية العالمية، التى قد تشكل منارة هادية لألساليب 

 .فى المواقع الطبيعية، فى سياق الزراعة المستدامةالمتكاملة والمبتكرة فى مجال الصيانة 
 

 )8-5األنشطة ( مواقعها الطبيعيةخارج  صيانة الموارد الوراثية 2-4-2
 

تشمل الشبكة الدولية لمجموعات األصول الوراثية التي توجد خارج مواقعها الطبيعية،  .20
 إشراف منظمة األغذية والزراعة، المجموعات التي تحتفظ بها المراآز توالتي تعمل تح

الشبكة الدولية للموارد إطار لبحوث الزراعية الدولية وفي التابعة للجماعة االستشارية ل
وهي المجموعات التي يتم االحتفاظ بها على سبيل األمانة لصالح المجتمع الوراثية لجوز الهند 

وآثيرًا ما تكون الشبكات المعنية .  الدولي بموجب ترتيبات مع منظمة األغذية والزراعة
قًا بالمجموعات التي تحتفظ بها الجماعة االستشارية بمحاصيل محددة مرتبطة ارتباطًا وثي

للبحوث الزراعية الدولية وآذلك ببرامج التحسين الوراثي التي تتوالها المراآز والجهات 
، وبذلك توفر أداة إلجراء االختبارات المشترآة الزراعية النظم القطرية للبحوثالمشارآة في 

النظم القطرية في نطاق الجماعة االستشارية و ( الوراثيةبالزماوالتوسع في تنمية مواد ال
 ).الزراعية للبحوث

 
ومن الممكن أيضًا أن تساهم الشبكات اإلقليمية للموارد الوراثية النباتية بدرجة آبيرة  -21

في صيانة الموارد الوراثية خارج مواقعها الطبيعية، وأن تربط الجهات المشارآة المعنية 
آذلك فإن دور الشبكة الدولية .  وراثية النباتية لألغذية والزراعةبصيانة مجموعات الموارد ال

 .لحدائق النباتات معترف به تمامًا في صيانة الموارد الوراثية النباتية
 )14-9األنشطة (استخدام الموارد الوراثية النباتية  2-4-3

 
الوراثية ترآز الشبكات المعنية بالمحاصيل بقوة، عمومًا، على استخدام الموارد  -22

وآثيرًا ما يكون .  النباتية وعلى التعاون في إجراء االختبارات عليها وتنمية المواد الُمحسَّنة
ترآيز الشبكات المعنية بالمحاصيل على تنمية محصول معين، يساهم بشكل خاص في زيادة 
.  ةدرجة التحسين الوراثي آما يساهم في آثير من الحاالت في توسيع نطاق الجهود المبذول

الشبكات المعنية بالمحاصيل في صيانة الموارد مساهمة  في ا آبيراهناك تفاوتويبدو أن 
  وعلى سبيل المثال، فإن الشبكة .الوراثية لمحصول معين واستخدامها بصورة مستدامة

اآلسيوية للموارد الوراثية للبطاطا الحلوة تعمل على صيانة وتقييم مجموعات البطاطا الحلوة، 
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.  آز الشبكة اآلسيوية للتكنولوجيا الحيوية في مجال الُذَرة على تنمية أصناف الُذَرةبينما تر
 .وتعد الشبكات المعنية بالبذور مهمة في دعم إنتاج البذور وتوزيعها

 
ويمكن للشبكات اإلقليمية للموارد الوراثية النباتية، وآذلك الشبكات المعنية بالمحاصيل  -23

 أن تسهم في تشجيع تنمية وتسويق الكافي بالقدر المستخدمة غير عاألنواوواألنواع الطبية 
، وآذلك في إيجاد أسواق جديدة لألصناف المحلية والمنتجات المحاصيل واألنواع الطبية

 .الثرية في تنوعها
 

 )20-15األنشطة (المؤسسات وبناء القدرات  2-4-4
 

ة من الجوانب الرئيسية التي ترآز يعد دعم البرامج القطرية للموارد الوراثية النباتي -24
وتقوم المحافل اإلقليمية وشبة اإلقليمية بدور .  عليها الشبكات اإلقليمية للموارد الوراثية النباتية

ويتفق عدد من األولويات التي .  نشط في تحديد األولويات اإلقليمية للبحوث والتنمية الزراعية
وآثيرًا ما تكون المحافل اإلقليمية .  لعمل العالميةتم تحديدها مع األولويات المبينة في خطة ا

ظلي داعم يساعد على الربط بين األنواع المختلفة من الشبكات العاملة في بمثابة هيكل ِم
ويعد االرتباط بين الشبكات، وآذلك التعاضد داخل البلدان واألقاليم وفيما بينها من .  اإلقليم

وتحقيقًا لهذا الغرض، قد يكون من المفيد .   من الدراسةالقضايا المهمة التي قد تتطلب مزيدًا
نواع الشبكات المبينة في أالنظر في جوانب القوة والَضعف المحتمل وجودها في مختلف 

 .1الملحق 
 

إحدى الوظائف األآثر أهمية بالنسبة لجميع الشبكات، آما أن ويعد تبادل المعلومات  -25
وبناء القدرات الخاصة بالتواصل اإللكتروني يعد من تنسيق قواعد البيانات والمعلومات، 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن نظم .  األولويات التي تزداد أهميتها بالنسبة لكثير من الشبكات
وشبكة معلومات الموارد الوراثية ،  المعلومات، مثل المرآز العالمي للمعلومات الزراعية

، وقواعد البيانات المرآزية دة الوراثيةشبكة معلومات موارد الما، وعلى نطاق المنظومة
 من أمثلة الجهود القطرية، والعالمية EPGRISاألوروبية الخاصة بالمحاصيل ومشروع 

واإلقليمية على تسهيل اطالع الجمهور على المعلومات الخاصة بالموارد الوراثية من أجل 
  وتسهم هذه .تخدامهاتحسين مستوى فهم أوضاع صيانة الموارد الوراثية وتشجيع وتسهيل اس

 من 17 في خطة العمل العالمية والمادة 17النشاط (األنشطة في بناء نظام عاملي للمعلومات 
 ).المعاهدة

 
 العوامل المهمة المؤثرة على آفاءة وفعالية الشبكات 2-5

 
تعد المساهمة الممكنة من جانب أي شبكة في تنفيذ المعاهدة وخطة العمل العالمية من  -26

وقد يكون .  هدافهاأالعوامل التي تعتمد اعتمادًا شديدًا على آفاءة وفعالية الشبكة في تحقيق بين 
 شويناق.  هناك تفاوت آبير بين األهداف المكتوبة للشبكة وحقيقة الوظائف التي تقوم بها

 .الجزء التالي من الوثيقة بعض العوامل التي قد يكون لها تأثير على آفاءة وفعالية الشبكات
 
 

 التمويل 2-5-1
 

آثيرًا ما يكون تمويل الشبكات آمشروعات، تتلقى الدعم المالي لمدد تتراوح بين ثالث  -27
ويمكن أن يؤدي .  وأربع سنوات، وقد يكون من الصعب تجديد التمويل بعد انقضاء هذه المدة
كات التي أما الشب.  ذلك في بعض األحيان إلى توقف الشبكة عن النشاط بعد انتهاء المشروع

CGRFA2002\Y7169a 



CGRFA-9/02/12 7 
 

 فقد تتوافر لديها القدرة على ،بلغت مرحلة النضج مثل الشبكة الدولية للتقييم الوراثي لألرز
ومع ذلك، تبقى المشكلة المزمنة هي صعوبة ضمان الموارد .  التعامل مع انخفاض التمويل

 .في المدى البعيد
 

ستفادة من دورة ويمكن للشبكات التي يكون تمويلها من جهات مانحة أن تختار اال -28
فالشبكات تتطور بشكل طبيعي، .  المشروع في العمل بطريقة واعية على تطويره على مراحل
وقد ُوضعت .   سنوات4-3 آل ويمكن ترتيب إجراء عمليات للتقييم الداخلي من حين آلخر

 بهذه الطريقة، وبذلك تستطيع AVNET ،  وSAVERNET، وAVRDC شبكاتالخطط الخاصة بـ
ومن المهم في هذه الحالة .  كات تقديم أدلة على ما تحدثه من تأثير في الوقت المناسبهذه الشب

أن توضح الجهات المانحة ما إذا آانت الشبكات سوف تحصل على تمويل، وبأي شروط، وألي 
 . أغراض، وربما أيضًا إلى أي مدى في المستقبل

 
 تمويلها بالكامل من مساهمات وقد آانت الشبكة الوحيدة التي شملتها الدراسة ويتم -29

وقد يكون التمويل الذاتي هو الطريقة الوحيدة  .شبكة الموارد الوراثية األوروبيةاألعضاء هي 
، ولكن إمكانيات التمويل الذاتي تعد محدودة  النضجةي بلغت مرحلتلاالممكنة لتمويل الشبكات 

 .معظم البلدان الناميةفي 
 

نقدية أو في أنشطة الشبكة، سواء آانت  بعض المساهمات م أن يقدم األعضاءهومن الم -30
وعلى سبيل المثال، تنص الالئحة الداخلية لشبكة الفول األفريقية على أن اللجنة .  عينية

 الحد األدنى من مساهماتهااألعضاء  الزراعية النظم القطرية للبحوثالتوجيهية تتوقع أن تسدد 
 مثل الوقت الذي تخصصه المراآز ،همات العينيةوتعد المسا.  في آل مشروع فرعي مقترح

 . ذات قيمة آبيرة،من أجل تنفيذ المشروعات
 

 توازن المصالح 2-5-2
 

األساس والمراآز التابعة للجماعة االستشارية  الزراعية النظم القطرية للبحوثتشكل  -31
راآز التابعة وفي آثير من الحاالت، شارآت الم.  الرئيسي للشبكات التي شملتها الدراسة
وآثيرًا ما يكون ذلك بالتعاون مع منظمة األغذية للجماعة االستشارية في إنشاء شبكة 

 .والزراعة وغيرها من المؤسسات الدولية األخرى
 

عضوية أن وعلى الرغم من عدم توافر بيانات شاملة عن عضوية الشبكات، فقد لوحظ  -32
بعض المنظمات غير الحكومية أعضاء من الشبكات يسيطر عليها القطاع العام، مع وجود 

مثل شبكات (وعلى الرغم من أن عددًا من الشبكات المعنية بالمحاصيل .  القطاع الخاص
أشار إلى مشارآة القطاع ) المحاصيل الجذرية، وشبكات الفول وشبكات الفواآه والخضر

 غالبية األحيان الخاص والمنظمات غير الحكومية، فإن العضوية الفعلية للشبكات تتألف في
 .من القطاع العام ومؤسسات البحوث

 
 اإلدارة 2-5-3

 
شديدة األهمية في تحقيق تعد إدارتها سواًء آانت الشبكات رسمية أو غير رسمية،  -33

ويمكن أن يوفر وجود دولة أو مؤسسة لها دور قيادي وتتمتع بمزايا نسبية واضحة .  فعاليتها
أيضًا اتخاذ قرارات جماعية بشأن القضايا الرئيسية، مثل ومن المهم .  إدارة جيدة للشبكة

وعلى سبيل المثال قد يكون من الضروري : استراتيجية المستقبل، وخطط العمل والميزانيات
عقد اجتماعات سنوية للجنة التوجيهية يحضرها جميع أعضاء الشبكة التخاذ قرارات جماعية 
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--

يضًا أن تكون اجتماعات التنسيق التقنية ويمكن أ.  بشأن نشاط الشبكة وتخصيص الموارد
 .السنوية مهمة في وضع خطط العمل والميزانيات السنوية توطئة للموافقة عليها

 
 التي تؤثر على وظائف الشبكاتالعوامل األخرى  254

 
مشترآة، وأن المنفعة تعود ة مصلحوجود  اتمن الضروري أن يدرك أعضاء الشبك -34

: يكون بوسعهم دعم الجهود التكميلية التي يبذلها أصحاب الشأنعلى جميع األعضاء، لكي 
ومن الضروري أن يكون واضحًا لجميع األعضاء أن جهودهم المشترآة سوف تسفر عن 

 .  زيادة آفاءة االستفادة من الموارد البشرية والمادية المحدودة
 

قرارات المهمة، والسيما وآثيرًا ما تتحدد الِملكية في الشبكات من واقع المشارآة في ال -35
وترتبط مسألة الِملكية ارتباطًا وثيقًا بالمسائل المهمة  .ما يتصل منها بتوزيع االعتمادات المالية

مثل وضوح األهداف ومستوى المشارآة في الشبكات، وآلها من العوامل التي تتطلب إجراء 
اد المعنيين بأمور ورها إجراء مزيد من االتصاالت مع األفردتحليالت متعمقة تتطلب ب

 .وينبغي تناول هذه االعتبارات في الدراسات المقبلة.  الشبكات
 

ولذلك، فمن الالزم .  تطور تنظيم الشبكات استجابة لعدد من العواملكون وآثيرًا ما ي -36
ومن الالزم أن تخطط الشبكات .  أن تكون الشبكات قابلة للتطويع لكي تحافظ على بقائها

وصفه دراسة  ب1ويتضمن الملحق .  ، وأن ترصد أنشطتها وتعيد تقييم أهدافهاللتغيير والتطور
  وهذا اإلطار في حاجة إلى زيادة تنقيح، وهذا .إطارًا مقترحًا للتقييم الداخليمعلومات أساسية 

 .يتطلب بدوره إشراك الشبكات
 

 االستنتاجات -3
 

المعلومات  توصلت إليها دراسة الرئيسية التيالنتائج  من هذه الوثيقة 2يعرض القسم  -37
 التي أجراها الخبراء االستشاريون، وينبغي أن يعتبر ذلك الخطوة األولى نحو زيادة األساسية

، وبالتالي فهم مساهمة الشبكات الدولية واإلقليمية القائمة في تنفيذ خطة العمل العالمية والمعاهدة
يتضح من هذه النتائج أن آثيرًا من عناصر   ذلك،على الرغم منو.  أوليةنتائج ينبغي اعتبارها 

تشجيع الشبكات من خالل الموارد الوراثية النباتية لألغذية ( بخطة العمل العالمية 16النشاط 
 من   ومع ذلك، هناك العديد من العناصر التي يمكن أن تستفيد. ال يجري تنفيذها)والزراعة

مزيد من الوضوح، يمكن في إطاره مناقشة إجراء تحليل أآثر شموًال لتوضيح وظائف الشبكات ب
عدد من األمور مثل الِملكية والمشارآة، والتعاضد والتكامل بين أنواع الشبكات المختلفة، وآذلك 

 .التداخل الذي قد يقلل من آفاءة استخدام الموارد
 

 المشورة المطلوبة من الهيئة -4
 

 العالمية والمعاهدة، قد ترغب الهيئة لتقوية الشبكات وتعزيز دورها في تنفيذ خطة العمل -38
 :في
تشجيع البلدان على استكمال قائمة حصر الشبكات، بما في ذلك الشبكات المعنية  )1(

 .الطبيعيةلموارد الوراثية التي توجد في مواطنها بالجوانب المواضيعية ل
بما في (المعاهدة دعم عملية تقييم مساهمة الشبكات القائمة في تنفيذ خطة العمل العالمية و )2(

زيادة االهتمام بدراسة قضايا الشبكات التي تعمل على بوربما يكون ذلك ) فعاليتها ذلك
المستوى شبه اإلقليمي، ووظائفها، والتواصل والتعاضد الذي توفره أو من الممكن أن 
توفره فيما بين المجموعات المختلفة التي تعمل من أجل صيانة الموارد الوراثية لألغذية 
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أشكال الروابط والتعاضد ها بصورة مستدامة، والتوسع في دراسة خداموالزراعة واست
 . وفيما بينهابين مختلف أنواع الشبكات، في داخل البلدان واألقاليم

بما في  ،الموافقة على زيادة تطوير إطار التقييم الداخلي للشبكات، بالتعاون مع الشبكات )3(
وإجراء دراسات حالة توضح األنواع المختلفة من " النموذجية"ذلك تحديد الشبكات 

 .الشبكات
 .تأييد التعاون الرسمي مع برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو )4(
تكليف فريق العمل التقني الحكومي الدولي المعني بالموارد الوراثية النباتية، في  )5(

ر الشبكات في تنفيذ خطة العمل دورته المقبلة، بدراسة القضايا المتصلة بزيادة دو
العالمية والمعاهدة والفرص المتاحة لتحقيق ذلك، مع أخذ العناصر السابقة في 

 .االعتبار
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 )5(الخصائص العامة للشبكات ومساهمتها في تحقيق أهداف خطة العمل العالمية والمعاهدة: 1الملحق 
دور  ها ونطاقهاأتشن نوع الشبكة

ة  المؤسس
 الراعية

العضوية والروابط واألنشطةاألهداف 
 

وة   الهيكل والتمويل ب الق جوان
 حتملةالم

جوانب 
الَضعف 

 حتملةالم

اهمتها  مس
 في تنفيذ   محتملةال

ل  ة العم خط
ة  العالمي

 والمعاهدة
ل  المحاف
ل  ة، مث اإلقليمي
اتحاد مؤسسات   
وث  البح

ة  يف الزراعي
يط    يا والمح آس

مرآز و  يالهاد
اون ف   يالتع

وث  البح
ى   ة ف الزراعي

 فريقيا الجنوبيةأ

أتها  نظم أنش ال
 القطرية للبحوث

ة وفير الزراعي  لت
ام  ار ع إط
ة    للبحوث والتنمي
ي  ة ف الزراعي

 .اإلقليم
ة  ة جغرافي تغطي

 .جيدة
اس  به(أس ) ش
 .إقليمي

 

ة  ط أفقي رواب
ة  ع منظم م
ة   األغذي
ة  والزراع
ز  والمراآ
ة  التابع
ة  للجماع
 .االستشارية

ة  • نظم تقوي ال
ة للبحوث    القطري

 يةالزراع
ل   • هيل نق تس

ا  التكنولوجي
ة   ز التنمي وتعزي

 الريفية
راآات   • جيع الش تش

 واالتصاالت
ة    • جيع التنمي تش

 المستدامة
و    ادة نح ه ع تتوج

 .السياسات

ا نأعض  ؤها م
ة   نظم القطري ال

وث  للبح
ة . الزراعي

ط  ا رواب وتربطه
ـ  رًا GFARب  وآثي

ا   د بينه ا توج م
بكات  ين ش وب
ة   وارد الوراثي الم
ط   ة رواب النباتي

 .جيدة
ام    ن النظ زء م ج

 .العام

بكات ذات  ش
مي   ابع رس ط
 .عالية المستوى

ادة   ا ع تموله
ة   نظم القطري ال

وث  للبح
ة  الزراعي

اء  ا (األعض بم
ل  ك تموي ي ذل ف

النظم ن  مأساسي  
 القطرية للبحوث
ة ، )الزراعي

ًا   ا أحيان وتموله
 .الجهات المانحة

 .دعم الدولة
 .االستمرارية
 .روابط عالمية

م  تتس
ة  بالمرآزي

 .ديدةالش
ض   د بع يوج
ن  ر م الخط
ى  ار إل االفتق
ى   ز عل الترآي
تمرارية  اس
اج  اإلنت

 .الزراعي

ع  جمي
االت،  المج
ًا  وخصوص
استخدام الموارد  
ة  ة النباتي الوراثي
ات  والمؤسس
 .وبناء القدرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بكات الش
ة  اإلقليمي
للموارد الوراثية  
ل ة، مث النباتي

أتها  نظم أنش ال
ة للبحوث  القطر  ي

ة دعم الزراعي  ب
دول  من    يالمعهد ال

د  يتولى   المعه
دول  يال
وارد  للم

ة  الوراثي

تقوية البرامج القطرية   
ة  وارد الوراثي للم
ود من  ع جه ة م النباتي
ة  نظم القطري ال

تضم في عضويتها
ة  نظم القطري ال

 .الزراعية للبحوث
ن زءًا م د ج تع

ة؛  ان توجيهي لج
 .وأمانات

ر     تحصل على آثي
ن  دعم م ن ال م

 .دعم الدولة
ا  دور واضح له

ة  ذ خط ي تنفي ف
 .العمل العالمية

م  تتس
ة   بالمرآزي

 .الشديدة
يوجد خطر من 

اط  ن 16النش  م
ل  ة العم خط

ة ادة /العالمي الم
دة 16 ن المعاه  م

 ".ملخص وتحليل لشبكات الموارد الوراثية الدولية القائمة"راسة العامة التي تحمل عنوان دال ىاألسماء الكاملة للشبكات واردة ف  )5(                                                      
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دور  ها ونطاقهاأتشن نوع الشبكة
ة  المؤسس

 الراعية

العضوية والروابط واألنشطةاألهداف 
 

وة   الهيكل والتمويل ب الق جوان
 حتملةالم

جوانب 
الَضعف 

 حتملةالم

اهمتها  مس
 في تنفيذ   محتملةال

ل  ة العم خط
ة  العالمي

 والمعاهدة
ECP/GR, 

GRENEWECA
وارد ة  للم الوراثي
، في سياق     النباتية

ل   ة العم ذ خط تنفي
 .العالمية

ن    ا م ر منه آثي
ة  بكات حديث الش

 .العهد
ة   ة جغرافي تغطي

 .جيدة
) شبه(على أساس    

 .إقليمي

ة  النباتي
هيل  تس
ا  أعماله
ا  ًا وله جميع

ط ع رواب  م
ة  منظم
ة  األغذي
ة  والزراع
ز  والمراآ
ة  التابع
ة  للجماع
 . االستشارية

 فيما الزراعية للبحوث
ق ب الموارد يتعل

ة  ة النباتي الوراثي
 .لألغذية والزراعة

إدارة الموارد الوراثية   
ة فة عام ة بص . النباتي

ع  كل  م ز بش الترآي
ض   ي بع ح ف واض
ى   ان عل األحي
ية  يل الرئيس المحاص
على مستوى اإلقليم أو 
المحاصيل التي ترجع    

 .نشأتها إلى اإلقليم
ى    ع عل ز واس ترآي

 .البحوث والتدريب
ا   ون توجهاته ال تك
ات  و السياس ادة نح ع

 .أو زيادة الوعي

 . العامالنظام 
ط   ا رواب تربطه

ة ب النظم القطري
، الزراعية للبحوث

ديات  والمنت
وث   ة للبح اإلقليمي
والتنمية الزراعية،  
ة   بكات المعني والش

 .بالمحاصيل

دول  د ال  يالمعه
وارد ة  للم الوراثي
ة ة  (النباتي األمان

 )أو التنسيق/و
ا ا اء يموله ألعض

 .والجهات المانحة

وح  دم وض ع
داف و أو /األه

ى  ار إل االفتق
 .الترآيز
. معقدةهاوظائف

ا   د ال تربطه ق
دة   ط جي رواب
بكات   ع الش م
ة  المعني
يل  بالمحاص
ة  والمعني
وعات  بموض
ددة  مح

بك ات والش
المعنية بصيانة  
وارد  الم
ي  ة ف الوراثي
ا  مواقعه
ة  الطبيعي
م  ا ل اإلقليم م ب
بكة  ن ش تك
ة   ة تابع فرعي
وارد  بكة الم لش
ة  الوراثي

 .النباتية

 في شأن     ،الدولية
 .إقامة الشبكات

ع  ي جمي هم ف تس
ب،  الجوان
ي   ًا ف وخصوص
وارد  يانة الم ص
ارج  ة خ الوراثي
ة    مواقعها الطبيعي
ات   والمؤسس

 .وبناء القدرات

ة    الشبكات المعني
بالمحاصيل، مثل  

SAVERNET, 
CLAYUCA, 

الشبكات  هذه  تنشأ  
ة أو   ة لحاج تلبي
ددها   ة ح فرص

تظم   م من دع
ن  م
ات  المنظم

ة   • ادة اإلنتاجي زي
ة /و أو التنمي

 .االجتماعية

ن أن  م يمك تض
عة من  كيلة واس تش

اء م ن األعض

يميل هيكل الشبكة   
إلى عدم التماسك،   
وم    ا تق رًا م وآثي

ا  طابعه
ل  ي أق المؤسس
بكات   ن الش م

ع   يق م تنس
ات  المؤسس

ة ع /األوروبي م

وارد  يانة الم ص
ة   ة النباتي الوراثي

ارج موا ا خ قعه
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دور  ها ونطاقهاأتشن نوع الشبكة
ة  المؤسس

 الراعية

العضوية والروابط واألنشطةاألهداف 
 

وة   الهيكل والتمويل ب الق جوان
 حتملةالم

جوانب 
الَضعف 

 حتملةالم

اهمتها  مس
 في تنفيذ   محتملةال

ل  ة العم خط
ة  العالمي

 والمعاهدة
REMUFRUT أصحاب الشأن. 

ون  ا تك رًا م آثي
ن  دًا م دم عه أق
وارد   بكات الم ش

 .الوراثية النباتية
على الرغم من أن    

ت  غالبيت ا مازال ه
بكات  ن الش م
د   ة، فق اإلقليمي
دد   ل ع ر بالفع ظه
بكات  ن الش م

 .الدولية

ة  الراعي
عادة (المعنية  

ة  الجماع
 ).االستشارية

ون دور  يك
ة  الجماع
ارية   االستش
آبيرًا بالنسبة   
يل  للمحاص

 .الرئيسية

يانة،   • ين الص تحس
وث وت ادل البح ب

راء   أنها، وإج بش
ن   وث ع البح

تخدام   ي (االس ف
 مع أنشطة   ارتباط

رى ع ؛)أخ  م
ى  ز عل الترآي
ادل  التب

 .واالستخدام
ا   ون توجهاته ال تك
ات  و السياس ادة نح ع
وعي،  ادة ال أو زي
ر      ات غي باستثناء النبات
ل  كل آام تغلة بش المس

 .والنباتات الطبية

رة،   ات آثي قطاع
ول  ًا للمحص تبع

 .وأهداف الشبكة
ات   ا عالق تربطه
ة     مع منظمة األغذي
ة  والزراع
ة  ز التابع والمراآ
ة  للجماع

 .االستشارية
ط مع      تربطها رواب
وارد   بكات الم ش
ة   ة النباتي الوراثي
ة، وإن  فة عام بص
حة  ن واض م تك ل

 .على الدوام
بكات  دمج الش د تن ق
اإلقليمية أو تتعاون   

ًا ف ار أحيان ي إط
ة أو  بكة عالمي ش

 .برنامج عالمي

ة  ا لجن بإدارته
 .توجيهية

ى أساس    الدعم   عل
 .طوعي

ادة  ا ع تموله
ة،    ات المانح الجه

اهمات /و أو المس
 .العينية

المعنية بالموارد  
.الوراثية النباتية

ماماتها تكون اهت 
 .مباشرة

تمثيل قوي من    
ة  الجماع

 .االستشارية
ل   ن المحتم م
وجود تضارب  
الح  ي المص ف
ف   ين مختل ب
حاب  أص

 .الشأن
ى   ر إل د تفتق ق
ى   درة عل الق
تمرار  االس
دم  رًا لع نظ
تمرار  اس
ن   ل م التموي
ات  الجه

 .المانحة

 .الطبيعية
وارد   تخدام الم اس
ة   ة النباتي الوراثي

ول ( ن محص م
ين أو  مع
ن   ة م مجموع

 ).المحاصيل

ة    الشبكات المعني
وارد  يانة الم بص
ة    الوراثية النباتي
ا  ي مواقعه ف
ل   ة، مث الطبيعي
ة    الشبكات المعني

ة    ًا نتيج أ غالب تنش
يق  ود تنس لجه

االت  يامج نة الص
ات أو /و السياس

ين يم مع ي إقل أو /ف
توى   ى مس عل

ا  ًا م غالب
ي   ون ف تك
ة   ار منظم إط
ة أو  إقليمي
ة،  ة قوي عالمي
مثل اليونسكو  

يق  • التنس
ين  ل ب والتواص
.الشبكات الفرعية

تعميم الممارسات   •
 .الجيدة

ط   • ة رواب إقام

اء   ون األعض يك
ادة  ميون ع الرس
بكات  ن الش م
رى أو  األخ
ة   اطق المحمي المن

ا ا  . ذاته وتربطه

ات  ا الجه تموله
ة ة /المانح المنظم

 .راعيةال
ة  وم األمان تق
هيل  بتس
االت  االتص

القبول  تت ع ب مت
 .لدى الجمهور

داف   ا أه له
ي   حة ف واض
يانة  ال ص مج
الموارد الوراثية  

د  ال يوج
ا   اط بينه ارتب
ين  وب
تخدام  االس
تدام  المس
وارد  للم

وارد  يانة الم ص
ة  ة لألغذي الوراثي
ي  ة ف والزراع
ا  مواقعه

 .الطبيعية
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دور  ها ونطاقهاأتشن نوع الشبكة
ة  المؤسس

 الراعية

العضوية والروابط واألنشطةاألهداف 
 

وة   الهيكل والتمويل ب الق جوان
 حتملةالم

جوانب 
الَضعف 

 حتملةالم

اهمتها  مس
 في تنفيذ   محتملةال

ل  ة العم خط
ة  العالمي

 والمعاهدة
ان  باإلنس
يط  والمح

وي، و  الحي
EMERALD 

ًا  المي طبق ع
 .التفاقات دولية

س  أو المجل
 .األوروبي

ر  ونش
 .المعلومات
ا و توجهاته  نح

ادة  ات وزي السياس
 .الوعي

ة  ط قوي رواب
ات  ل (بالحكوم مث
 ).وزارات البيئة

والعمل على إقامة   
ة  بكات فرعي ش

 .جديدة

ى   ة تتماش النباتي
ع ة م  اتفاقي

ّوع  التن
 .يالبيولوج

ة  الوراثي
 .النباتية

ة   الشب كات المعني
وعات   بموض
ل   ددة، مث مح

AFNETA, 
REDBIO. 

ادة  ئها ع تنش
ات  المجموع
صاحبة المصلحة 
ات  أو الجه
أن،  احبة الش ص
ون  ا تك رًا م وآثي
ن  ادرات م بمب

 .أسفل إلى أعلى
ي  ها إقليم بعض
 .وبعضها عالمي

ون  تك
ة  مرتبط
ًا  أحيان
ة  بمنظم
ا   ة، ربم راعي
ة  ون منظم تك
.غير حكومية

رويج  • الت
وع مع  ين لموض

 .)مثل التنمية(
ون   ا تك رًا م آثي
و  ا نح توجهاته
ادة  ات وزي السياس

 .الوعي

ويتها   ون عض تك
ام  ادة أم ة ع مفتوح
ور   الجمه
 .والمجتمع المدني

يشارك فيها القطاع   
ي بعض  الخاص ف
ًا   االت، تبع الح
ية  للقض

 .المطروحة

ون    ا تك ًا م غالب
ر   بكات غي ش
ا  مية وموارده رس

 .المالية محدودة
غالبًا يأتي التمويل   

االت   ن الوآ م
ة و أو /المانح

ر  ات غي المنظم
 .الحكومية

ى    ا عل تأثيره
توى  المس

 .الميداني
توى   اع مس ارتف

 .التزاماتها

ون  د يك ق
وع   الموض
ذي  ام ال الع
ُتعنى به الشبكة   

 .غامضًا
ون  ال تك
ورتها  ص
ي  حة ف واض

 .الغالب
ي   ر ف تفتق
بعض الحاالت   
رات   ى خب إل

 .حقيقية

وارد  يانة الم ص
ة ل ة الوراثي ألغذي

ي  ة ف والزراع
ا  مواقعه

 .الطبيعية
وارد   تخدام الم اس
 .الوراثية النباتية
 .بناء القدرات
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دور  ها ونطاقهاأتشن نوع الشبكة
ة  المؤسس

 الراعية

العضوية والروابط واألنشطةاألهداف 
 

وة   الهيكل والتمويل ب الق جوان
 حتملةالم

جوانب 
الَضعف 

 حتملةالم

اهمتها  مس
 في تنفيذ   محتملةال

ل  ة العم خط
ة  العالمي

 والمعاهدة
ة    الشبكات المعني

 .بحل المشاآل
ة   أ تلبي تنش
ة   ات عام الحتياج
ا  رف به معت
للتعامل مع مشكلة   
ل   ة، مث معين
دأ  راض الص أم
التي تصيب القمح    
ة وادي   ي منطق ف
ر  ل والبح الني

 .األحمر

يقها    تقوم بتنس
ادة مؤسسة   ع
ل   ة مث ِمظلي
ة  الجماع
ارية   االستش
وث  للبح
ة  الزراعي

 .الدولية

ول   • اد حل إيج
 .لمشاآل معينة

في حالة المشاآل     •
يق   ة، تنس المزمن
طة  د أنش ورص

 .المكافحة

دان   ا بل ارك فيه تش
ات  أو مؤسس

 .معينة

اآل  د مش د توج ق
ى   اج إل ة تحت معين
رة   ات لم التزام
دها  دة، وبع واح
ي  ن أن ينته يمك

 .شبكةأجل ال
ة   اآل المزمن المش
ويًال   ب تم تتطل

 .منتظمًا

ات   ام وأولوي مه
 .واضحة

عب  ن الص م
مان   ا ض عليه
ل  ل طوي التموي
األجل، إذا آان   
ًا،  ك مطلوب ذل
وخصوصًا في   
ي   رات الت الفت
ا   ر فيه تنحس

 .المشاآل

ة  جيع إقام تش
ل  بكات وح الش

 .المشاآل
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 )6( التي شكلتها الدراسةنظرة عامة على الشبكات الدولية واإلقليمية :2الملحق 
وب   عالمية نوع الشبكة ا جن أفريقي

 الصحراء الكبرى
زر  دان وج يا وبل آس

 المحيط الهادي
يا   رب آس ط غ وس

 وشمال أفريقيا
 أوروبا األمريكتان

المي  إقليمية) شبه(شبكات . 1 دى الع المنت
  للبحوث الزراعية

وث  دى البح منت
ا     الزراعية في أفريقي

)FARA.( 
ز  ة تعزي رابط
ة وث الزراعي  البح

ط  يف رق ووس  ش
ا  أفريقي

)ASARECA.( 
اون ف  ز التع  يمرآ

وث ة  البح الزراعي
   أفريقيا الجنوبيةيف

CORAF 

ات   اد مؤسس اتح
ة  البحوث الزراعي

يط  يف يا والمح  آس
 .يالهاد

ات  اد مؤسس اتح
ة  البحوث الزراعي

ى  يف رق األدن  الش
  وشمال أفريقيا

 CACمنتدى 

FORAGRO 
PROCIs & SICTA

EFARD 
ى  ام األوروب النظ

بكات وث  لش البح
ال   ى مج ة ف التعاوني

  الزراعة

وارد . 2 بكات الم ش
  النباتيةالوراثية

ة   ة األغذي منظم
بكة   ة، الش والزراع
الدولية لمجموعات   
وارد   يانة الم ص
ة   ة النباتي الوراثي
ا   ارج مواقعه خ

 .الطبيعية
WIEWs 

SINGER 

EAPGREN 
GRENEWECA 

SPGRC 
SABONET 

EA-PGR  
RECSEA-PGR 

SANPGR  
يط   بكة المح ش
وارد  ادي للم اله

 .الوراثية النباتية

وارد   بكة الم ش
ة  ة فى    الوراثي النباتي

مال    يا وش رب آس غ
  أفريقيا

CATCN-PGR 

NORGEN 
وارد   بكة الم ش
ي    ة ف ة النباتي الوراثي

 .أمريكا الوسطى
وارد   بكة الم ش

ة ى  الوراثي ة ف النباتي
 .االنديز

وارد   بكة للم ش
ة ى النبات الوراثي ة ف ي
 األمازون

 CAPGERnet  
.آلية التكامل اإلقليمي

 

ECP/GR 
ين دول  اون ب التع
ي  ق ف مال والبلطي الش
ة   وارد الوراثي الم

 .النباتية

يانة . 3 بكات ص ش
ة  ة النباتي وارد الوراثي الم

 .في مواقعها الطبيعية

ة بكة العالمي الش
يط   ات المح لمحمي
ة وي التابع الحي

ان   امج اإلنس برن
محيط الحيوي في   وال

 أفريقيا

EABRN
ASPACO 

امج   بكة برن ش

ان  امج اإلنس برن
والمحيط الحيوي في   

  المنطقة العربية

ان  امج اإلنس برن
والمحيط الحيوي في    
 .شبه جزيرة أيبيريا

ان   امج اإلنس برن
ي    وي ف يط الحي والمح

  أوروبا

 ".لية القائمةملخص وتحليل لشبكات الموارد الوراثية الدو" الدراسة العامة التي تحمل عنوان ىاألسماء الكاملة للشبكات واردة ف  )6(                                                      

CGRFA2002\Y7169a 



CGRFA-9/02/12 17 
 

وب   عالمية نوع الشبكة ا جن أفريقي
 الصحراء الكبرى

زر  دان وج يا وبل آس
 المحيط الهادي

يا   رب آس ط غ وس
 وشمال أفريقيا

 أوروبا األمريكتان

يط   لليونسكو ان والمح اإلنس
وب   ي جن وي ف الحي

 .ووسط آسيا

ة  بكة اإليكولوجي الش
 م أوروبا لعمو

(EMERALD & 
Natura 2000)

الشبكات المعنية . 4
 بموضوعات محددة

دولى  اد ال االتح
ين   للمنتج
  الزراعيين
 شبكة العسل
 .منتدى الجبال

IPBN 

SABONET 
AFNETA  

IPUF  
LCA  

TOFNET 
ول   بكة األص ش

 النباتية األفريقية

ة  بكة الزراع ش
ات  ة بالغاب المختلط
يط   يا والمح ي آس ف

  SEANAFE الهادي
SEASAKNet 

ى   اون التقن بكة التع ش
ال  ى مج  ف

ة  ا الحيوي التكنولوجي
 النباتية

CONDESAN 
RIMISP 

REDECO 

EFNCP 
PEN/GIB 

 :الشبكات المعنية بالمحاصيل. 5
ة  .القمح والُذَرة بكة الدولي الش

ا   اتالختبار  البالزم
 الوراثية

ECAMAW 
MWRINET  
WECAMAN 

TAMNET 
AMBIONET 

ح شبكة بحوث القم    
ي  لد ف وب الص جن

رب   ا وغ أوروب
آسيا وشمال أفريقيا   

)SEWANA.( 
WANADDIN  

ICARDA 
NVRSRP 
networks 

PRM-CIMMYT 
LAMP 

اونى   امج التع البرن
ى بكات  األوروب لش

ة   وارد الوراثي الم
 .المحصولية

  INGER .األرز
INTAFOHR  

URRC 
RLRRC 

WEDEM/IVS  
ECSARRN  

ROCAS 

ARBN  
RWC  
IRRC  

بكة األر ز ش
ر  ة البح بمنطق

  المتوسط

CRIDNet 
GRUMEGA 

INGER-LAC 
 
 

 

 INTSORMIL .الُذَرة الرفيعة والدخن
CRSP 

WCASRN  
WCAMRN  

SMINET  
ECARSAM 

CLAN  CLAIS  
 
 
 
 

ري في      .الكسافا النخر البكتي
 .الكسافا

 شبكة الكسافا

SARRNET  
EARRNET 

CEWARRNET 

ACRAC  CLAYUCA 
CAROT 

 

CGRFA2002\Y7169a 



18 CGRFA-9/02/12 
 
 

وب   عالمية نوع الشبكة ا جن أفريقي
 الصحراء الكبرى

زر  دان وج يا وبل آس
 المحيط الهادي

يا   رب آس ط غ وس
 وشمال أفريقيا

 أوروبا األمريكتان

MOLCAS 
ا وة البطاط  الحل
 .والبطاطس

 PRAPACE UPWARD 
ASPRAD 

ANSWER 
SAPPRAD 

 PRECODEPA  
PRACIPA  
PROCIPA 

REDEPAPA 

ة   وارد الوراثي بكة الم ش
ة الم ة عنياألوروبي

ناعية  يل الص بالمحاص
 .والبطاطس

  INIBAP .األفريقىموز الالموز و
PROMUSA 

MUSACO  
BARNESA 

ASPNET  MUSALAC  

ناف  دي وأص ول البل  الف
 .األقارب

 PABRA  
ECABREN  

SABRN 

  PROFRIJOL  

ول  ويا والبق ول الص ف
 .األخرى

 ءاللوبيا/الفول
CRSP 

ول   وث الف بكة بح ش
مال   دي بش البل

 .أفريقيا

CLAN  
 

CLVNET 
ين     اون ب بكة التع ش

ة     أوروبا ومنظمة األغذي
وث  ي بح ة ف والزراع

 .فول الصويا
ة   وارد الوراثي بكة الم ش
ة  ة المختص األوروبي

 .بمحاصيل البقول
 
 
 

ب   كر، وقص ر الس بنج
 .السكر

WBN  رآز التعاون  شبكة م
ال     ى مج دولى ف ال
ة  وث الزراعي البح
ة ل التنمي ن أج  م

 .)غرب أفريقيا(
 

    

يل    الف ومحاص األع
 .المراعي

وارد      ة للم الشبكة الدولي
يل  ة للمحاص الوراثي
ة   ة بالمنطق العلفي

 .المدارية
LEUCNET  

LGRN 

AFRNET  
SAFORGEN  

واع   بكة أن ش
 .الشجيرات العلفية

ل  ة العم مجموع
ين  ترآة ب المش

SEAFRAD  
ل اتمجموع  العم

ين   ترآة ب المش
FAO/AGPC 

يا   رق آس وب ش لجن
ة   ة المداري والمنطق

ي   بكة المراع ش
ة  ات العلفي والبقولي
ة  اطق الجاف بالمن
ز  ة للمرآ التابع
وث  دولي للبح ال

اطق  الزراعية با  لمن

وث   بكة بح ش
الف  ي واألع المراع

 .بمنطقة الهيمااليا
ل   ات العم مجموع
ين   ترآة ب المش

FAO/AGPC 

بكة  ة  ش وارد الوراثي الم
يل   ة للمحاص األوروبي

 .العلفية
ي  بكة المراع  ش
ة  يل العلفي والمحاص
ي     التابعة للنظام األوروب
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وب   عالمية نوع الشبكة ا جن أفريقي
 الصحراء الكبرى

زر  دان وج يا وبل آس
 المحيط الهادي

يا   رب آس ط غ وس
 وشمال أفريقيا

 أوروبا األمريكتان

FAO/AGPC 
 .لشرق أفريقيا

ة   .اآلسيوية ا، و(الجاف أوروب
والواليات المتحدة،  

 .)واستراليا

اآو  اطق ش للمن
ا امبوس وباتاغوني  وآ
ة   ي المنطق ومراع

 .الباردة

راء  ي إج اون ف للتع
وآذلك الشرق    (البحوث
 ).األدنى

  REMUFRUT .الفواآه
DPGN  
GCGN  
TFNET 

 شبكة
 WAFNET 

SAFORGEN 
جار   واع األش ألن

 .الغذائية

NeSCRA  
SAMEO-

BIOTROP 

MESFIN  
MECINET 

CARIFRUT 
RIAC/IACNET 

RELAFRUT  

وارد   بكة الم ة ش الوراثي
 .واآهفاألوروبية لل

  TCN .الُخَضر
 

SAVERNET CONVERDS  
AVNET  

AARNET 
CLVNET 

 REDCAHOR 
CARIVEG 

ة   وارد الوراثي بكة الم ش
 .األوروبية للُخَضر

 
 
 
 

ر شبكات المحاصيل     غي
.الكافي بالقدر المستخدمة

 
 

SEANUC UTFANET 
UTVAPNET 

MEDUSA  
Rocket Network 

وارد ا   بكة الم ة ش لوراثي
يل   ة للمحاص األوروبي

 .غير الرئيسية
  MEDPLANTS NAPRECA .النباتات الطبية

 
ANMAP  
MAPPA 

   

  ASN .شبكة إنقاذ البذور .البـذور
SSSN  

WASNET  

SNAP    ي ذور ف بكة الب ش
يا وشمال      غرب آس

 .أفريقيا
CFS-NENA 

SCF-LAC   ين ترك ب دى المش المنت
ة   ة األغذي منظم
رق  ة ودول ش والزراع

 .أوروبا بشأن البذور
 GNM .شبكات أخرى

CactusNet 
COGENT 

ن  بكات القط ش
ة ل ز مالتابع رآ

ى  دولى ف اون ال التع
وث   ال البح مج
ل   ن أج ة م الزراعي

CORNET 
ACRN 

BAMNET 
يل   بكة المحاص ش
رق  ي ش ة ف الزيتي
ة   ا ومنطق أفريقي

 .المحيط الهندي
CORAF Arachide 

 .شبكة القرطم
بكة  يوية الش اآلس

ذور   يل الب لمحاص
 .الزيتية

ات  بكة الجوزي ش
ين   ترآة ب المش
ة   ة األغذي منظم

المرآز والزراعة و 
دول    للدراسات يال

ة   ة المتقدم الزراعي
ر  ى البح ف

PROMECAFE    ان ن والكت بكات القط ش
ة ل    لنظام  والزيتون التابع

بكات ى لش  األوروب
ى    ة ف وث التعاوني البح

  مجال الزراعة
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وب   عالمية نوع الشبكة ا جن أفريقي
 الصحراء الكبرى

زر  دان وج يا وبل آس
 المحيط الهادي

يا   رب آس ط غ وس
 وشمال أفريقيا

 أوروبا األمريكتان

 .المتوسط Network  التنمية
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