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الشراكات 
والدعم والتدريب

تتعــاون أمانــة املعاهــدة الدوليــة مــع العديــد مــن الشــبكات 
اإلقليميــة وتوفــر الدعــم املباشــر، عنــد الطلــب، للحكومــات 
وأصحــاب املصلحــة مــن أجــل إجنــاز اجلــرد والدراســات 
اخلاصــة  الوطنيــة  البيانــات  قواعــد  وإعــداد  االســتقصائية 
املعاييــر  تطبيــق  مــع  للمحاصيــل،  البريــة  باألقــارب 

الدوليــة. واألدوات  واملنهجيــات 

ــا أن األمانــة تقــدم هــذه اخلدمــات بالتعــاون الوثيــق مــع  كم
ومجموعــة  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  فــي  أخــرى  وحــدات 
واألكادمييــة  البحثيــة  واملؤسســات  اخلبــراء  مــن  كبيــرة 
املعتــرف بهــا دولًيــا والتــي تتمتــع بخبــرة واســعة فــي هــذا 

املجــال.

تعزيز توثيق
األقارب البرية للمحاصيل

واستخدامها
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البرية  األقارب  بشأن  التجميع  أنشطة  من  ملزيد  املقترحة  البارزة  النقاط 
تداخل  إلى  الداكن  األحمر  اللون  يشير  العالية.  األولوية  ذات  للمحاصيل 
التمثيل  املنقوصة  للمحاصيل  البرية  لألقارب  احملتملة  للتوزيعات  أكبر 
 Castañeda-Álvarez,. املصدر:  اجلغرافية.  املنطقة  نفس  في  والواقعة 
العاملية  الصون  أولويات   N., Khoury, C., Achicanoy, H. et al
 .Nature Plants 2، 16022 (2016( للمحاصيل.  البرية   لألقارب 

 https://doi.org/10.1038/nplants.2016.22

ملاذا ُتعتبر األقارب البرية
للمحاصيل في غاية 

األهمية؟
أداة  ُيعتبــر  للمحاصيــل  البريــة  األقــارب  اســتخدام 
أنــواع  إنهــا  العالــم.  فــي  اجلــوع  علــى  للقضــاء  أساســية 
وميكــن  املزروعــة  باحملاصيــل  وراثًيــا  ترتبــط  بريــة  نباتيــة 
للمحاصيــل املستأنســة. كمــا  الغذائيــة  أن حتّســن اجلــودة 
أن اجلينــات املشــتقة مــن النباتــات البريــة زودت األصنــاف 
بســمة مقاومــة الضغــوط احليويــة ومضاعفــة القــدرة علــى 

حيويــة. الغيــر  الضغــوط  حتّمــل 

التأقلــم،  علــى  بالقــدرة  للمحاصيــل  البريــة  األقــارب  تتســم 
مّمــا ميّكنهــا مــن مواجهــة الظــروف البيئيــة املتغيــرة. فهــي 
واجلينــات  الســمات  مــن  غنيــًا  مخزونــًا  متثــل  بالتالــي 
مــن  أنــواع  الســتنباط  اســتخدامها  ميكــن  التــي  اجلديــدة 

املنــاخ. تغيــر  مــع  تتكيــف  احملاصيــل 

دعم أصحاب املصلحة 
والشبكات الوطنية املعنية 
باألقارب البرية للمحاصيل
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ما ورد في املعاهدة
الدولية عن األقارب البرية

للمحاصيل

الوراثية  املوارد  صون  في  الدولية  املعاهدة  أهداف  تتمثل 
والتقاسم  املستدام،  واستخدامها  والزراعة  لألغذية  النباتية 
مبا  استخدامها،  عن  الناشئة  للمنافع  واملنصف  العادل 
تعزيز  أجل  من  البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  مع  يتماشى 
حتقيق  في  واملساهمة  الغذائي  واألمن  املستدامة  الزراعة 

أهداف التنمية املستدامة.

املوقــع  فــي  الصــون  تعزيــز  علــى  احلكومــات  وافقــت  لقــد 
الغــذاء  إلنتــاج  للمحاصيــل  البريــة  لألقــارب  الطبيعــي 

الدوليــة. املعاهــدة  مــن  اخلامســة  املــادة  مبوجــب 

يعنــي  املوقــع«  فــي  »الصــون  فــإن  االتفاقيــة،  لهــذه  وفقــًا 
صــون النظــم البيئيــة واملوائــل الطبيعيــة وصيانــة ســاالت 
فــي محيطهــا الطبيعــي،  حيويــة مــن األنــواع واســتعادتها 
وفــي حالــة األنــواع النباتيــة املستأنســة أو املســتزرعة، فــي 

املميــزة. خصائصهــا  طــورت  حيــث  احمليطــة  املناطــق 

ــى تقــدمي الدعــم إلعــداد  ــد دعــا اجلهــاز الرئاســي مــراًرا إل لق
الوراثيــة  املــوارد  صــون  بغيــة  وإقليميــة  وطنيــة  خطــط 
النباتيــة لألغذيــة والزراعــة، مبــا فــي ذلــك األنشــطة التــي 
واســتخدامها  للمحاصيــل  البريــة  األقــارب  توثيــق  تدعــم 

االســتراتيجي. النهــج  فــي  مركــزي  كعنصــر 

الثغرات والقيود

للمحاصيــل،  البريــة  األقــارب  عــن  املعلومــات  نقــص  يعــد 
القيــود  مــن  بعًضــا  جودتهــا  وقلــة  البيانــات،  وجتزئــة 
الرئيســية التــي مت حتديدهــا. يتــم توزيــع وتخزيــن بيانــات 
للمحاصيــل  البريــة  واألقــارب  باملــواد  املتعلقــة  املجموعــات 
ــن  ــة. وم ــغ املختلف ــع والصي ــي املراج ــع ف ــي املوق ــة ف احملفوظ
البريــة  األقــارب  بشــأن  الســجات  مــن  العديــد  فــإن  ثــّم 
املعاييــر  تطبيــق  دائًمــا  يتــم  وال  كاملــة،  غيــر  للمحاصيــل 
اســتخدامها.  يعيــق  ممــا  البيانــات،  لتوثيــق  املناســبة 
باإلضافــة إلــى ذلــك، نــادًرا مــا يتــم ربــط املــوارد املفيــدة 
ذات الصلــة مثــل الصــور واملنشــورات العلميــة والســجات 

اإلنترنــت. عبــر  األخــرى 

إلــى  املختلفــة  املعاهــدة  جلــان  دعــت  الســياق،  هــذا  فــي 
حتديــد األقــارب البريــة للمحاصيــل وتطويــر آليــات علميــة 
وتبادلهــا،  البيانــات  مجموعــات  نشــر  لتســهيل  وعمليــة 
املــواد  بخصــوص  املعلومــات  بــن  الربــط  عــن  فضــًا 

وخارجــه. الطبيعــي  املوقــع  فــي  احملفوظــة 

موّصفات جواز السفر
لألقارب البرية للمحاصيل

احملفوظة في املوقع

املختصــن  اخلبــراء  مــن  وفريــق  الدوليــة  املعاهــدة  عملــت 
فــي األقــارب البريــة للمحاصيــل والقادمــن مــن مؤسســات 
قائمــة  ونشــر  دولًيــا  االتفــاق  علــى  مختلفــة،  ودول 
البريــة  لـــألقارب  الرئيســية  الســفر  جــواز  مبوصفــات 
املعيــار  هــذا  يهــدف  املوقــع.  فــي  احملفوظــة  للمحاصيــل 
األقــارب  توثيــق  طريقــة  فــي  االتســاق  لضمــان  الدولــي 
الســياق،  هــذا  فــي  عاملًيــا.  وتبادلهــا  للمحاصيــل  البريــة 
تدعــم املعاهــدة الدوليــة أنشــطة ومشــاريع محــددة بشــأن 
شــرعت  ذلــك،  إلــى  إضافــة  للمحاصيــل.  البريــة  األقــارب 
فــي  مبــا  األدوات،  وتطويــر  الســتخدامها  الترويــج  فــي 
ذلــك قســم مخصــص فــي النظــام العاملــي لإلعــام بشــأن 

.(GLIS( والزراعــة  لألغذيــة  النباتيــة  الوراثيــة  املــوارد 

يجب أن نعتمد معاييرا
 حتظى بقبول عام 

بغية تيسير تبادل املعلومات 
وتوافر البيانات 

على املستوى العاملي!


