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تقدمي
تلعب املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة دورا ً متناميا ً في األمن الغذائي والتنمية االقتصادية .وملّا كانت
هذه املوارد عنصرا ً متمما ً في التنوع الوراثي البيولوجي ،يع ُّد وجودها مسألة جوهرية في تكثيف اإلنتاج الزراعي
املستدام وضمانا ً ملصادر املعيشة لنسبة كبيرة من النساء والرجال الذين يعتمدون على الزراعة .
وفي عالم يعاني فيه يوميا ً ما ينوف على مليار نسمة من وطأة اجلوع ويُتوقع فيه ازدياد عدد السكان إلى تسع
مليارات نسمة بحلول  ،2050يتعينّ على البلدان أن تبذل املزيد من اجلهود لدعم حفظ املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة واستخدامها بطريقة مستدامة.
ولقطاع الزراعة دور رئيس في التخفيف من الفقر وانعدام األمن الغذائي في العالم ،إذ قادت تأثيرات املستويات
دون املطلوبة من االستثمار في القطاع الزراعي واألمن الغذائي والتنمية الريفية ،إلى جانب االرتفاع في أسعار
األغذية واألزمة املالية واالقتصادية العاملية إلى تفاقم حالة اجلوع والفقر في العديد من البلدان النامية.
جمة ،حيث يتعني عليها إنتاج املزيد من الغذاء واأللياف
وتواجه الزراعة في القرن احلادي والعشرين حتديّات ّ
لس ّد حاجة األعداد املتنامية من سكان العالم الذين غالبا ً ما يعيشون في املدن ويعتمدون على اليد العاملة
سوق متوقَّع ٍة عمالق ٍة للطاقة
الريفية اآلخذة في االنخفاض .كما على الزراعة اليوم إنتاج املزيد من املواد إلمداد
ٍ
البيولوجية ،واإلسهام في التنمية العامة لدى كثير من البلدان النامية املعتمدة على الزراعة ،في الوقت الذي
تتبنى فيه طرائق جديدة وأكثر استدام ًة لإلنتاج .وتواجه املوارد الطبيعية أيضا ً ضغوطا ً متزايدةً على كافة
املستويات ،العاملية واإلقليمية واحمللية.
التغير املناخي بزيادة مستقبلية أكبر في عدد اجلياع وبِخلق حتديَّات جديدة وصعبة
باإلضافة إلى كلّ ذلك ،ين ِذر
ّ
أمام الزراعة .ولدى بدء الشعور بتأثيرات التغير املناخي ،ظهر إجماع عام بأنه إذا لم تتخذ اإلجراءات املناسبة،
فإن التأثيرات املستقبلية لهذا التغير ستصبح جسيمة .أما املوارد الوراثية النباتية التي تخضع لسطوة هذه
التغير املناخي ،وبالتالي تع ُّد حمايتها أمرا ً
التهديدات فهي املواد األولية لتحسني قدرات احملاصيل على مواجهة
ّ
احملسن للتنوع الوراثي النباتي أمرا ً أساسيا ً ملواجهة هذه التحديات وتلك التي تظهر
واجباً .ويعتبر االستخدام َ َّ
مستقبالً.
يعطي التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم صورة شاملة عن الوضع
العاملي واجتاهات حفظ املوارد الوراثية النباتية واستخدامها املستدام .وقد صادقت الهيئة احلكومية الدولية
املعنية باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة عام  2009على التقرير بأنه التقييم الرسمي للقطاع وأساس حتديث
خطة العمل العاملية حلفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.
وقد جرى إعداد التقرير بإسهام فعال من جانب البلدان األعضاء باإلضافة إلى القطاعني العام واخلاص ،حيث
التغيرات التي طرأت منذ إعداد التقرير األول عام  ،1998ويركز على الثغرات واالحتياجات
يق ّدم وصفا ً ألهم
ّ
الرئيسة بشكل يساعد البلدان واجملتمع الدولي على وضع جدول أولويات يضمن حفظ املوارد الوراثية النباتية
واستخدامها بشكل مستدام .ويش ّدد التقرير على أهمية إت ّباع نهج متكامل في إدارة املوارد الوراثية النباتية
تنوع واسع لنباتات احملاصيل ،مبا في ذلك أقاربها البرية واحملاصيل
لألغذية والزراعة .كما يشير إلى احلاجة إلى تأمني ّ
التي ال يستفاد منها استفادة كاملة ،في نظم حفظ يسهل الوصول إليها ،إضافة إلى رفع قدرات تربية النباتات
التغير املناخي وانعدام األمن الغذائي.
وتوزيع البذور على مستوى العالم للتعامل مع حتديات
ّ
ويحدوني األمل ،بل كلي ثقة ،بأن املعلومات الواردة في هذا التقرير س ُتستخدم كأساس تبنى عليه القرارات
السياساتية والفنية املتعلقة بتعزيز اجلهود الوطنية الرامية إلى حفظ واستخدام الكنوز الدفينة في املوارد
الوراثية في العالم ملعاجلة املشكالت الطارئة التي تواجه الزراعة اليوم وغدا ً
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استهالل
مت ّ تقدمي التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم (التقرير األول) إلى املؤمتر التقني
الدولي الرابع املعني باملوارد الوراثية النباتية الذي عُ قد في اليب ِزيغ ،أملانيا عام  ،1996حيث احتفى املؤمتر بهذا
التقرير على أنه أول تقييم شامل على مستوى العالم عن حالة حفظ املوارد الوراثية النباتية واستخدامها .وقد
قامت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) بنشر النسخة الكاملة من التقرير في .1998
وقد أكَّدت هيئة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مرّة أخرى في جلستها العادية الثامنة أنه ينبغي
على املنظمة إجراء تقييم دوري لتسهيل عمليات حتليل االحتياجات والفجوات املتغيرة واإلسهام في عمليات
حتديث خطة العمل العاملية املتتابعة حلفظ موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها.
واستعرضت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة في جلستها العادية احلادية عشرة تق ّدم عمليات إعداد التقرير
الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم (التقرير الثاني) .ونَوَّهت إلى ضرورة جعل
هذا التقرير وثيقة عالية اجلودة للتعرّف على أكثر الفجوات واالحتياجات جسام ًة من أجل توفير أساس سليم
لتحديث خطة العمل العاملية املتتابعة ،وأقرَّت حاجة التقرير الثاني إلى حتديث بأفضل البيانات واملعلومات
املتوافرة ،مبا فيها التقارير القطرية وعمليات جمع املعلومات والدراسات املواضيعية بأكبر إسهام ممكن من جانب
البلدان ،وأنه على هذا التقرير التركيز على التغيرات التي طرأت منذ عام .1996
لقد استفادت عملية إعداد التقرير الثاني من التقارير القطرية كونها املصدر الرئيس للمعلومات املتعلقة
بوضع واجتاهات حفظ املوارد الوراثية النباتية واستخدامها على املستوى الوطني .كما استخدمت املنظمة
مؤلفات علمية ودراسات بحثية مواضيعية ومنشورات أخرى ذات صلة كمصدر إضافي للمعلومات ،حيث
حرصت طوال فترة إعداد التقرير على ضمان نوعية البيانات ،باذلة قصارى جهدها كي تضمن تنفيذ العمليات
تضم منظمات دولية ذات صلة.
بدافع قطري وبطريقة تشاركية
ّ
وقد أع ّدت التقارير القطرية حسب توجيهات ‘‘إعداد التقارير املتفق عليها من ِق َبل هيئة املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة’’ والتي أضحت متوافرة عام  ،2005حيث نظمت هذه التوجيهات العمليات التي مت ّ إرساؤها من
أجل إعداد التقرير الثاني كما أضافت نهجا ً جديدا ً لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية.
أُجنِز التقرير الثاني استنادا ً إلى املعلومات املق ّدمة من قبل  113بلدا ً (انظر امللحق األول) ،حيث استلمت املنظمة
أول تقرير من بني  111تقريرا ً قطريا ً عام  ،2006إال أن معظم التقارير األخرى مت ّ استالمها عام  .2008وق ّدم بلدان
آخران البيانات باستخدام منوذج مبسط لإلبالغ .هذا وتتوافر التقارير القطرية على القرص املدمج املرفق مع هذه
املطبوعة.
لقد أدّى تصاعد استخدام النهج اجلديد لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الذي بدأ عام  2003إلى
إرساء اآلليات الوطنية لتبادل املعلومات في مجال تنفيذ خطة العمل العاملية في أكثر من  60بلدا ً حول
استـخدمت هذه اآلليات ،التي تق ّدم معلومات شاملة حول تنفيذ األنشطة
العالم (انظر امللحق األول) ،إذ
ُ
العشرين ذات األولوية في خطة العمل العاملية ،في عمليات إعداد عدد كبير من التقارير القطرية.
وقامت مجموعة واسعة من الشركاء ،من بينها املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي بالنيابة عن اجملموعة
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية والصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي وأمانة املعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،باإلضافة إلى منظمات دولية أخرى ذات صلة ،بتقدمي مدخالت طيلة
فترة إعداد التقارير .ومت َّ عام  2008جمع معلومات مح ّددة من اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية لألغذية
والزراعة وغيرها من البنوك الوراثية اإلقليمية والدولية بتنسيق من برنامج املوارد الوراثية على مستوى املنظومة.
وطلَبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أن يعالج التقرير الثاني مواضيع الفصول السبعة عينها التي وردت
َ
في التقرير األول ،مع إضافة فصل واحد يناقش إسهام إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في األمن
الغذائي والتنمية املستدامة.
التغير املناخي
عمقة ملواضيع محددة مبا فيها
كما طلبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بإعداد دراسة ُم َّ
ّ
والتغذية والصحة باإلضافة إلى مؤشرات حول التآكل الوراثي ونظم البذور ،الستكمال املعلومات التي قدمتها
التقارير القطرية ،حيث أجنزت هذه الدراسات بالتعاون مع عدة شركاء مبا فيهم مراكز اجملموعة االستشارية
للبحوث الزراعية الدولية ،وهي متوافرة على القرص املُدمج املرفق مع هذه املطبوعة.
x

يتعرف التقرير الثاني على الفجوات واالحتياجات األكثر جسامة التي نشأت منذ نشر التقرير األول على
صعيد حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام ،ويُق ّدم األساس لتحديث خطة
العمل العاملية املتتابعة وتصميم سياسات إستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية لتنفيذ أنشطتها ذات األولوية.
وصادقت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة في جلستها الثانية عشرة على أن هذا التقرير ميثل الوثيقة
الرسمية لتقييم هذا القطاع .وبطلب من هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،مت ّ إعداد عرض جتميعي للتقرير
يستعرض النتائج األساسية ويسلط الضوء على الفجوات واالحتياجات التي تستدعي اهتماما ً عاجالً.
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كلمة شكر
أبصر التقرير الثاني النور بفضل إسهامات كثير من األفراد على مستوى الوقت واجلهد واخلبرة .وترغب املنظمة
باغتنام هذه الفرصة كي تعترف بكرمهم .فقد أع ّد هذا التقرير من ِقبل قسم إنتاج وحماية النباتات في
املنظمة بإشراف شامل من  .Elcio P. Guimarãesوتألف الفريق األساسي في املنظمة من  Stefano Diulgheroffو
 Kakoli Ghoshو  Robert Gouantoueu Gueiو  .Barbara Pickكما أسهم في عمل الفريق كلّ من  Linda Colletteو
 Juan Fajardoو  Brad Fraleighو  Nuria Urquiaومت ّ التعاون بشكل وثيق خالل عملية إعداد التقرير الثاني مع فريق
املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي الذي يتألف من  Kwesi Atta-Krahو  Ehsan Dullooو  Jan Engelsو Toby Hodgkin
و David Williams؛ وتألف فريق الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي من  Luigi Guarinoو .Godfrey Mwila
ومت ّ تقدمي املعلومات األساسية التي اس ُتخدمت في إعداد التقرير الثاني من ِقبل  113بلدا ً من خالل تقارير قطرية
وبيانات ق ّدمت وفق آليات أخرى .ويعرب فريق التقرير الثاني عن شكره للحكومات واألفراد على إسهاماتهم
املتعلقة بحالة املوارد الوراثية النباتية في بلدانهم على املستوى الوطني.
وما كان لهذا التقرير أن يرى النور لوال الدعم املالي السخي الذي قدمته حكومات اسبانيا وايطاليا وكندا
والنرويج وهولندا واليابان ،ناهيك عن إسهام املنظمة .وقد مت ّ إعداد ومراجعة كلّ فصل ومرفق وملحق في هذا
التقرير من ِقبل خبراء أفراد أو فرق خبيرة سنأتي على شكرهم الحقاً.
الفصل األول ـ حالة التنوع ،كتبه فريق بإشراف  Bert Visserباملشاركة مع  Jan M.M. Engelsو  V.R. Raoو
 J. Dempewolfو  .M. van D. Wouwومتّت مراجعة الفصل من ِقبل  Luigi Guarinoو .Danny Hunter
الفصل الثاني ـ حالة اإلدارة في املوطن الطبيعي ،كتبه فريق بإشراف  Ehsan Dullooباملشاركة مع
 Devra Jarvisو  Imke Thormannو  Xavier Scheldemanو  Jesus Salcedoو  Danny Hunterو  .Toby Hodgkinومتّت
مراجعة الفصل من ِقبل .Luigi Guarino
الفصل الثالث ـ حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي ،كتبه  Stefano Diulgheroffو ،Jonathan Robinson
مبساعدة  ،Morten Huldenماعدا القسم  10-3حدائق النباتات الذي كتبته  .Suzanne Sharrockمتّت مراجعة
الفصل بالكامل من قبل  Toby Hodgkinو .Luigi Guarino
الفصل الرابع ـ حالة االستخدام ،كتبه  Jonathan Robinsonو  Elcio P. Guimarãesوراجعه  Clair Hersheyو
.Eric Kueneman
الفصل اخلامس ـ حالة البرامج الوطنية واحتياجات التدريب والتشريع على املستوى الوطني ،كتبه فريق بقيادة
 ،Patrick McGuireباملشاركة مع  Barbara Pickو  Raj Parodaوراجعه  Geoffrey Hawtinو .Elcio P. Guimarães

الفصل السادس

ـ حالة التعاون اإلقليمي والدولي ،كتبه  Geoffrey Hawtinو  Raj Parodaو .Kakoli Ghosh

الفصل السابع ـ احلصول على املوارد الوراثية النباتية وتقاسم املنافع الناجتة عن استخدامها وإعمال حقوق
املزارعني ،كتبه  Gerald Mooreوراجعه  Maria José Amstalden Sampaioو .Geoffrey Hawtin
الفصل الثامن ـ إسهام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في األمن الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة،
كتبه فريق بإشراف  Leslie Lipperباملشاركة مع  Romina Cavatassiو  ،Alder Kelemanوراجعه  Kakoli Ghoshو
.Robert Gouantoueu Guei
املرفق األول ـ قائمة بأسماء البلدان التي ق ّدمت معلومات إلعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية
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لألغذية والزراعة في العالم ،أع ّدته  Barbara Pickو  Patrick McGuireو .Elcio P. Guimarães

املرفق الثاني

دته Barbara Pick
ـ التوزيع اإلقليمي للبلدان ،أع ّ

و .Marike Brezillon-Millet

امللحق األول ـ حالة التشريعات الوطنية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،أع ّدته
.Barbara Pick

امللحق الثاني

أهم مجموعات األصول الوراثية تبعا ً للمحاصيل واملؤسسات ،أعده Morten Hulden
ـ ّ

و .Stefano Diulgheroff

امللحق الثالث ـ منهجيات وتكنولوجيات لتحديد وحفظ واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
أع ّده  Patrick McGuireوراجعته  Theresa M. Fultonو .Chike Mba
امللحق الرابع ـ حالة التنوع في محاصيل رئيسة وثانوية ،أع ّده  Patrick McGuireوراجعه
وقدِّمت مدخالته حول محاصيل محددة من ِقبل  Steve Beebeو  Merideth Bonierbaleو
و  Bing Engleو  José Esquinasو  Luigi Guarinoو  Lorenzo Maggioniو  Cesar P. Martínezو Elisa Mihovilovich
و  Matilde Orrilloو  Rodomiro Ortizو .Hari D. Upadhyaya
وأع ّدت مذكرات معلومات أساسية لتوفير معلومات تفيد في إعداد بعض الفصول :فقد أسهم
 Bernard Le Buanecو  Maurício Lopesفي الفصل الرابع؛ وأسهم كلّ من  Ana Ciampiوالطاهر إبراهيم محمد
و  V. Ramanath Raoو  Eva Thornفي الفصل اخلامس؛ وأسهم  .Luis Guillermo Gو  Laszlo Hollyو Godfrey Mwila
و  V. Ramanath Raoفي الفصل السادس؛ وأسهمت  Susan Bragdonو  Simone Ferreiraو Maria José Amstalden
 Sampaioفي الفصل السابع.
وقام بتنسيق الدراسات البحثية املواضيعية التي طلبتها هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة كلّ من
 Caterina Batelloو  Barbara Burlingameو  Linda Colletteو  Stefano Diulgheroffو  Kakoli Ghoshو Elcio P. Guimarães
و Thomas Osbornو  Alvaro Toledoوأعدها  P.K. Aggarwalوأحمد عمري و  Ben Andersonو  Anthony H.D. Brownو
 Sam Fujisakaو  Andy Jarvisو  C.L.L. Gowdaو  Li Jingsongو  Shelagh Kellو  Michael Larindeو  Philippe Le Coentو
 Zhang Liو  Niels Louwaarsو  Arturo Martínezو  Nigel Maxtedو  Hari D. Upadhyayaو .Ronnie Vernooy
دهما أحمد عمري و Javad Mouzafari
كما مت ّ جتميع املعلومات في تقريرين جتميعيني إقليميني أع ّ
و  Natalya Rukhkyanو .Marcio de Miranda Santos
ونق ّدم شكرا ً خاصا ً لـ  Geoffrey Hawtinو  ،Patrick McGuirاللذين دعما إعداد التقارير القطرية وأسهما في
حتليلها وكذلك في عمليات التحرير الفني للفصول ومتابعة كافة األنشطة املتعلقة بإعداد هذا التقرير.
كما ق ّدم كثير من موظفي املنظمة ومستشاريها إسهامات نوعية في الفصول واملرفقات وامللحقات ،نذكر
منهم  Nadine Azzuو  Badi Besbesو  Gustavo Blancoو  Petra Engelو  Luana Licataوسليم الوافي و Kent
 Nnadozieو  Michela Paganiniو .Beate Scherf
وقُدِّم الكثير من الدعم والتشجيع املتواصل خالل فترة إعداد التقرير من ِقبل أمانتي هيئة املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة ،واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأيضا ً من ِق َبل مدير قسم
إنتاج وحماية النباتات.
قبل  Belén Jimenezو  Ann Denise Mackin-Lazzaroو Enrica Romanazzo
ومت ّ تقدمي الدعم اإلداري من ِ
و  Patricia Taylorخالل كافة مراحل عمليات إعداد التقرير الثاني.
وصمم الغالف عمر بلبل ،وحررته  Adrianna Gabrielliونسقته  Rita Ashtonونقل الوثيقة األصل الصادرة باإلجنليزية
إلى اللغة العربية لينا عرفة.
كما نعرب عن امتناننا اخلاص لكافة مديري البنوك الوراثية الذين وفروا البيانات للنظام العاملي للمعلومات
واإلنذار املبكر حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وكذلك ألكثر من  1000من املعنيني الذين قدموا
Stefano Diulgheroff
Hernan Ceballos
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معلومات لآلليات الوطنية لتبادل املعلومات في مجال تنفيذ خطة العمل العاملية حول املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة وأيضا ً إلعداد التقارير القطرية.
وثمة قائمة طويلة من أسماء البلدان واملؤسسات واألفراد الذين يستحقون االعتراف بجهودهم لقيامهم
ّ
بأعمال ضمن هذا اجملال .لذلك ،نق ّدم اعتذارنا وشكرنا لكل من م ّد يد العون بطريقة أو بأخرى إلعداد التقرير الثاني
ولم يرد له اسم هنا عن غير ذي قصد.

xiv

موجز تنفيذي
يق ّدم هذا التقرير وصفا ً للوضع الراهن حلفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها في جميع أنحاء
العالم .ويستند إلى تقارير قطرية ،وعمليات جمع املعلومات ،وتقارير جتميعية إقليمية ،ودراسات مواضيعية عن
اخللفية العامة ،ومؤلفات علمية منشورة .ويشرح التغيرات األكثر أهمية منذ نشر التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية
النباتية في  ،1998كما يَصف الفجوات واالحتياجات األساسية املستمرة .ويتبع التقرير بتركيبته التقرير األول ،مع
إضافة فصل جديد حول إسهام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في األمن الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة.

1

حالة التنوع

ارتفع إجمالي عدد املدخالت احملفوظة خارج املوطن الطبيعي في جميع أنحاء العالم حوالي  20باملائة منذ
 1996ليصل إلى  7,4مليار مدخل .وفي الوقت الذي تشكل فيه اجملموعات اجلديدة ما ال يقل عن 240000
مدخل ،أو حتى أكثر من ذلك بكثير ،نرى أن نسبة كبيرة من إجمالي الزيادة في عدد املدخالت تُعزى إلى تبادلها
ويـق ّدر أن نسبة املدخالت املتمايزة إلى إجمالي عدد املدخالت تقلّ عن
ومضاعفتها بشكل غير مخطط لهُ .
 30باملائة .ففي الوقت الذي ارتفع فيه عدد مدخالت احملاصيل الثانوية واألقارب البرية للمحاصيل ،يبقى متثيل
ثمة حاجة إلى ترشيد أكبر بني اجملموعات على املستوى العاملي.
هذه الفئات بشكل عام غير كاف .وال تزال ّ
وقد ارتفع مستوى الفهم العلمي إلدارة التنوع الوراثي على مستوى املزرعة .ولكن في الوقت الذي أصبح فيه
نهج حفظ املوارد الوراثية النباتية واستخدامها اجتاها ً سائدا ً لدى البرامج الوطنية على نحو تصاعدي ،ال تزال
احلاجة قائمة إلى بذل مزيد من اجلهود في هذا الصدد.
كم البيانات املتوافرة حول التنوع الوراثي بشكل كبير ،األمر الذي
وأدّى تطور الطرائق اجلزيئية اجلديدة إلى رفع ّ
أدّى إلى حتقيق فهم أفضل لبعض القضايا مثل االستئناس والتآكل الوراثي والضعف الوراثي ،ولعلّ إدخال بعض
األصناف احلديثة من احملاصيل األساسية قد أدّى إلى انخفاض إجمالي في التنوع الوراثي ،علما ً بأن البيانات
املتوافرة عن األصناف املعتمدة هي نفسها غير ُمتسقة ،وال ميكن إدراك وجود تقلص عام في القاعدة الوراثية.
وتشهد حالة التآكل الوراثي للسالالت احمللية واألقارب البرية الدرجة نفسها من التعقيد .فبينما أكدت ع ّدة
دراسات حديثة أن التنوع في حقول املزارعني واحملميات قد تعرّض للتآكل ،نرى أن هذه احلالة ليست بالشاملة.
وقد أعربت عدة تقارير قطرية عن قلقها املستمر إزاء مدى الضعف الوراثي واحلاجة إلى نشر التنوع بشكل
ثمة حاجة إلى تقنيات ومؤشرات أفضل لرصد التنوع الوراثي من أجل إرساء اخلطوط
أوسع .ومن ناحية أخرى ّ
األساسية ورصد االجتاهات.
وثمة دليل على تنامي الوعي العام بأهمية التنوع الوراثي ،وذلك تلبية للطلب املتزايد على تنوع أكبر في
ّ
الوجبات الغذائية وملواجهة التحديات املستقبلية لإلنتاج على حد سواء .وينطوي التباين البيئي املتنامي،
الذي قد ينشأ عن التغير املناخي وفقا ً للتوقعات ،على احتمال حاجة املزارعني ومربي النباتات إلى احلصول في
املستقبل على تشكيلة من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أكبر من تلك املوجودة اليوم.

2

حالة اإلدارة في املوطن الطبيعي

منذ نشر التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية نفذت عدة بلدان عددا ً كبيرا ً من عمليات املسح واجلرد في
النظامني اإليكولوجيني الطبيعي والزراعي على ح ٍّد سواء .وارتفع مستوى الوعي بأهمية األقارب البرية للمحاصيل
وقيمتها وكذلك باحلاجة إلى حفظها في املوطن الطبيعي .ومت ّ وضع مسودة إستراتيجية عاملية حلفظ األقارب
البرية ،حيث تتوافر اليوم بروتوكوالت حلفظ األقارب البرية للمحاصيل ،كما مت ّ تأسيس مجموعة جديدة مختصة
في األقارب البرية للمحاصيل ضمن االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة/اللجنة املعنية ببقاء األنواع .وارتفع عدد ونطاق
تغطية املناطق احملمية بنسبة حوالي  30باملائة على مدى العقد املنصرم مما أدّى بشكل غير مباشر إلى حماية أكبر
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لألقارب البرية للمحاصيل .ومع ذلك ،لم يحرز سوى القليل من التقدم نسبيا ً في مجال حفظ املوارد الوراثية النباتية
البرية لألغذية والزراعة خارج املناطق احملمية أو في مجال تطوير طرائق إدارة مستدامة للنباتات احملصودة من البرية.
وقد مت ّ حتقيق تق ّدم كبير في مجال تطوير أدوات وطرائق لتقييم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ورصدها
داخل نظم اإلنتاج الزراعي .ففي الوقت الراهن نرى البلدان تبلغ عن فهم أوسع حلجم وتوزيع التنوع الوراثي في
وثمة اهتمام متزايد يولى في عدة بلدان
احلقل ،باإلضافة إلى فهم قيمة نظم البذور احمللية في صون هذا التنوعّ .
اليوم لزيادة التنوع ضمن نظم اإلنتاج كنوع من تخفيف اخملاطر ،السيما في ضوء التغيرات املناخية واآلفات
تتم مبشاركة املعنيني احملليني إلى ح ٍّد ما ،كما أرسيت
واألمراض .وقد ارتفع عدد مشاريع اإلدارة في املزرعة التي ّ
أسس آليات قانونية جديدة في ع ّدة بلدان لتمكني املزارعني من تسويق أصنافهم املتنوعة وراثياً.
وال تزال احلاجة موجودة إلى مزيد من السياسات والتشريعات واللوائح األكثر فعالية والتي حتكم إدارة املوارد
وثمة
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في املوطن الطبيعي وفي املزرعة ،سواء داخل املناطق احملمية أو خارجهاّ ،
وتنسيق أكبر بني قطاعي الزراعة والبيئة .وال تزال الكثير من أوجه اإلدارة داخل املوطن
حاجة إلى تعاون أرسخ
ٍ
الطبيعي بحاجة إلى مزيد من أعمال البحث ،إلى جانب احلاجة إلى إمكانيات بحثية أقوى في بعض اجملاالت،
كتصنيف األقارب البرية للمحاصيل واستخدام األدوات اجلزيئية الالزمة إلجراء عمليات املسح واجلرد املطلوبة.

3

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي

منذ نشر التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية ،أضيف ما يزيد على  1,4مليون مدخل إلى مجموعات خارج املوطن
الطبيعي ،أغلبها من البذور .وانخفض اليوم عدد البلدان التي تغطي نسبة أكبر من إجمالي حيازة العالم من
مدخالت األصول الوراثية من خارج املوطن الطبيعي عما كان عليه عام .1996
وفي الوقت الذي كان فيه لكثير من احملاصيل الرئيسة نسخ جديدة ،أو حتى مفرطة ،تبقى نسخ الكثير من
ويتم متثيل جزء كبير من التنوع الوراثي
اجملموعات املهمة غير كافية ،األمر الذي يجعلها معرضة خلطر محتمل.
ّ
للعديد من احملاصيل األساسية كالقمح واألرز ضمن مجموعات .ولكن بالنسبة للكثير من احملاصيل األخرى ،فال
تزال هنالك فجوات كبيرة .ويشهد االهتمام بجمع األقارب البرية للمحاصيل والسالالت احمللية واألنواع التي ال
يستفاد منها استفادة كاملة تزايدا ً مع تغير نظم استخدام األراضي وتنامي القلق من تآكلها احملتمل بسبب
اخملاوف البيئية.
كاف من القدرات البشرية أو املرافق أو التمويل أو إلى نظم إدارية الزمة
وال تزال بلدان كثيرة تفتقر إلى مستوى ٍ
لتلبية متطلبات احلفظ خارج املوطن الطبيعي وما يرتبط به من التزامات ،األمر الذي يضع ع ّدة مجموعات في
دائرة اخلطر .ففي الوقت الذي حتققت فيه تطورات هائلة في مجال جتديد اجملموعات على املستويني الوطني
والدولي ،ال تزال احلاجة مطلوبة إلى مزيد من العمل .وتبقى عمليات توثيق وتوصيف الكثير من اجملموعات غير
كافية ،ناهيك عن الصعوبة في احلصول على املعلومات في أغلب األحيان وإن توافرت.
وثمة حاجة إلى بذل املزيد من اجلهود لبناء نظام عاملي رشيد بحق من مجموعات احلفظ خارج
ّ
املوطن الطبيعي .وهذا يتطلب بشكل خاص ثقة وتعاونا ً أقوى على املستويني اإلقليمي والدولي.
كما يتجاوز عدد حدائق النباتات في العالم اليوم  2500حديقة تقوم بحفظ عينات من ما يقارب  80000نوع،
معظمها من األقارب البرية للمحاصيل .وتبوأت حدائق النباتات موقع الصدارة في مجال تطوير اإلستراتيجية
العاملية حلفظ النباتات التي تبنتها اتفاقية التنوع البيولوجي عام .2002
ويعتبر تأسيس الصندوق االستئماني للتنوع احملصولي والقبو الدولي للبذور في سفالبارد اجنازين عظيمني منذ
نشر التقرير األول ،األمر الذي جعل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أكثر أمنا ً بال شك .ولكن في الوقت
الذي تكون فيه مجموعات البذور أكبر وأكثر أمانا ً بشكل عام ،نرى أن سير العملية كان أبطأ مع األنواع املكاثرة
خضريا ً واألنواع ذات البذور التي ال ميكن جتفيف وحفظ بذورها في درجات حرارة منخفضة.
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حالة االستخدام

يبقى االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة السيما من خالل تربية النباتات ونظم
التغير
للتكيف مع
البذور ذات الصلة ضروريا ً لضمان األمن الغذائي الذي ميثل مشروعا ً زراعيا ً حيوياً ،وكذلك
ّ
ّ
تغيرا ً كبيرا ً
املناخي .ولدى جتميع البيانات على املستوى العاملي ،اتضح أن القدرة على تربية النباتات لم تشهد ّ
خالل األعوام اخلمسة عشر املاضية .كما كشفت التقارير القطرية عن ارتفاع متواضع في عدد مربي النباتات في
بعض البلدان وتراجعه في بلدان أخرى .وشهدت تربية النباتات في القطاع العام لدى كثير من البلدان حالة من
التقلص املستمر ،فاسحة اجملال بذلك أمام القطاع اخلاص إلحكام سيطرته بوتيرة متصاعدة.
وتعتبر الزراعة في كثير من البلدان النامية التي خفَّضت دعمها لتنمية احملاصيل في القطاع العام وأخلت
ساحة االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للقطاع اخلاص بدال ً منه ،أكثر ضعفا ً
من ذي قبل ،إذ أن التربية في القطاع اخلاص وشركات البذور محصورة بشكل كبير في بضعة محاصيل يلجأ
املزارعون إلى شراء بذورها اجلديدة كل موسم .وهنالك حاجة ماسة إليالء اهتمام بدرجة أكبر بكثير ،إلى جانب
احلاجة إلى بناء القدرات لتعزيز القدرة على تربية النباتات ونظم البذور ذات الصلة في معظم البلدان النامية،
حيث ال تكون معظم احملاصيل املهمة محط تركيز الشركات اخلاصة ولن تكون كذلك.
سجل عدد املدخالت التي جرى توصيفها وتقييمها ارتفاعا ً في كافة األقاليم ولكن ليس في جميع البلدان
وقد ّ
تتعهد
الفردية .وارتفع اليوم عدد البلدان التي تستخدم الواسمات اجلزيئية لتوصيف أصولها الوراثية والتي
ّ
متكيفة وأقارب برية.
بالتحسني الوراثي وتوسيع قاعدتها الوراثية لتق ّدم صفات جديدة من خالل عشائر غير
ّ
وكذلك مت ّ إرساء ع ّدة مبادرات دولية جديدة ومهمة لدعم االستخدام املعزز للموارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة .وتهدف مبادرة الشراكة العاملية لبناء القدرات في تربية النباتات على سبيل املثال ،إلى حتسني
االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في البلدان النامية من خالل املساعدة على بناء
القدرات في مجال تربية النباتات ونظم البذور .ويعمل الصندوق االستئماني للتنوع احملصولي وبرنامجا حتديات
األجيال وحصاد املزيد اجلديدان التابعان للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية على زيادة توصيف
األصول الوراثية وتقييمها وحتسينها.
همة اآلن،
لقد غابت علوم اجلينوم والبروتينات الوراثية واملعلوماتية البيولوجية عن التقرير األول .إال أنها باتت ُم ّ
شأنها شأن الزراعة املستدامة ومحاصيل الوقود احليوي والصحة البشرية .وبالرغم من صعوبة قياس تق ّدم
البحوث والتنمية في مجال احملاصيل املهملة والتي ال يستفاد منها استفادة كاملة ،وهو ما أوصى به التقرير
األول ،تبقى احلاجة واضحة إلى بذل مزيد من اجلهود.
وحتتاج الكثير من البلدان إلى إستراتيجيات وسياسات وتشريعات أكثر فعالية ،مبا في ذلك تشريعات ذات صلة
بالبذور وبحقوق امللكية الفكرية ،وذلك لتعزيز استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على نطاق
أوسع .وتتوافر فرص جيدة لتعزيز أواصر التعاون بني املعنيني في حفظ واستخدام موارد األصول الوراثية في كلّ
ثمة حاجة إلى روابط أقوى خاصة بني مربي النباتات واملعنيني
مرحلة من مراحل سلسلة البذور واألغذية ،ولكن ّ
ب ُ ُنظم البذور ،وكذلك بني القطاعني العام واخلا ص.

5

حالة البرامج الوطنية واحتياجات التدريب والتشريع على املستوى الوطني

رغم تصنيف التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية للبرامج الوطنية ضمن ثالث فئات ،إال أنه اتضح منذ
ذلك احلني أن هذا التصنيف النموذجي مبالغ في تبسيطه .إذ يوجد الكثير من التباين بني البرامج الوطنية من
حيث أهدافها ووظائفها وتنظيمها وهيكلها .فمن بني الـ  113بلدا ً التي ق ّدمت معلومات للتقريرين األول والثاني
نرى أن نسبة  46باملائة منها لم يكن لديها برامج وطنية عام  ،1996بينما نرى أن هذه النسبة قد ارتفعت اليوم
إلى  71باملائة .وجند في معظم البلدان أن الكيانات التي تلعب الدور الرئيس هي املؤسسات التابعة للحكومة
xvii

الوطنية ،إال أن عدد املعنيني من جهات أخرى ،وبخاصة اجلامعات ،قد بدأ يشهد زيادة اليوم .وأشارت عدة تقارير
قطرية إلى أن التمويل ال يزال منقوصا ً وال سبيل إلى االعتماد عليه.
تنج حتى البلدان ذات البرامج الوطنية جيدة التنسيق في أغلب األحيان من غياب لبعض العناصر .فعلى
ولم ُ
سبيل املثال ،تبقى قواعد البيانات الوطنية واملتاحة للجميع نادرة نسبياً ،وكذلك هي احلال بالنسبة للنظم
املنسقة إلنشاء نسخ لألمان والتوعية العامة.
َّ
لقد قامت جلّ البلدان منذ نشر التقرير األول بسن تشريعات وطنية جديدة حول الصحة النباتية ،أو بإعادة
النظر في تشريعاتها القدمية ،حيث جاء ذلك بشكل رئيس استجابة إلقرار النسخة املعدَّلة من االتفاقية الدولية
حلماية النباتات عام  .1997وعلى صعيد حقوق امللكية الفكرية ،قام  60بلدا ً من بني الـ  85بلدا ً ناميا ً وبلدان أوروبا
الشرقية التي تعترف اليوم بحقوق مربي النباتات بالشيء عينه خالل العقد املاضي .كما تقوم سبعة بلدان أخرى
بوضع مسودات لتشريعاتهم.
وم َط ِّورين للتنوع الوراثي في املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية
وكذلك مت ّ االعتراف بأهمية املزارعني كأوصياء ُ
النباتية لألغذية والزراعة من خالل أحكام املادة التاسعة املتعلقة بحقوق املزارعني .وقامت ثمانية بلدان بتبني
لوائح تغطي جانبا ً أو أكثر من جوانب حقوق املزارعني.
وبدأت مسألة السالمة البيولوجية منذ التقرير األول حتتل مكانة مهمة ،إذ قامت بلدان كثيرة إما بتبني لوائح
وطنية أو أطر عمل بشأن السالمة البيولوجية ،أو بتطويرها .ومنذ فبراير/شباط  2010أقر ّ  157بلدا ً باملشاركة مع
االحتاد األوروبي بروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية.

6

حالة التعاون اإلقليمي والدولي

شكل إنفاذ املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عام  2004البصمة التنموية األكبر
أثرا ً منذ نشر التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية .وتع ّد املعاهدة اتفاقا ً ُمل ِزما ً من الناحية القانونية
وتشجع على حفظ املوارد الوراثية النباتية واستخدامها بشكل مستدام وتقاسم املنافع بشكل عادل
ّ
ومنصف مبا يتماشى مع اتفاقية التنوع البيولوجي .كما يحظى التعاون الدولي بتشجيع املعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي توفر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أمانة لها.
ويقتضي املستوى العالي من الترابط فيما بني البلدان في مجال حفظ املوارد الوراثية النباتية واستخدامها
وجود تعاون دولي قوي وشامل .وقد مت ّ إحراز تق ّدم جيد في هذا اجملال منذ نشر التقرير األول .ومت ّ كذلك تأسيس
شبكات إقليمية جديدة حول املوارد الوراثية النباتية وتعزيز بعض من تلك املوجودة .بيد أن النجاح لم يكن حليفا ً
لها جميعاً ،إذ نرى العديد منها غير فاعل ،بينما توقفت واحدة متاما ً عن األداء .ومت ّ تأسيس ثالث شبكات إقليمية
جديدة في أفريقيا ملعاجلة قضية إنتاج البذور بشكل خاص.
وقد عززت املنظمة أنشطتها في مجال املوارد الوراثية بدرجة أكبر منذ التقرير األول من خالل تأسيس مبادرة
الشراكة العاملية لبناء القدرات في تربية النباتات عام  2006على سبيل املثال .وأبرمت املراكز الدولية التابعة
للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية اتفاقات مع املنظمة عام  ،2006بالنيابة عن الهيئة اإلدارية
للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،واضعة بذلك مجموعاتها داخل النظام املتعدد
األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع .هذا وتخضع اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ذاتها
إلصالح كبير.
ومن التغيرات اجلديرة بالذكر نورد املبادرات الدولية الكثيرة ومن بينها تأسيس املركز الدولي للزراعة امللحية
عام  1999ورابطة مؤسسات البحوث الزراعية في آسيا الوسطى والقوقاز واملنتدى العلمي للبحوث الزراعية
عام  2000ومنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا عام  2000والشبكة العاملية للموارد الوراثية للكاكاو عام 2006
ومحاصيل املستقبل والقبو الدولي للبذور في سفالبارد عام  .2008ولكلّ من هذه املبادرات أنشطة ذات أهمية
فثمة مؤسسات عديدة اليوم لدعم
في مجال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .أما على صعيد التمويلّ ،
األنشطة الدولية بشأن املوارد الوراثية .فقد مت ّ تأسيس صندوق خاص عام  1998لدعم البحوث الزراعية في
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أمريكا الالتينية (املؤسسة اإلقليمية للتكنولوجيات الزراعية) ،وتأسيس الصندوق االستئماني للتنوع احملصولي
عام  2004كعنصر أساسي في اإلستراتيجية التمويلية للمعاهدة الدولية بشأن موارد األصول الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة.
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احلصول على املوارد الوراثية النباتية وتقاسم املنافع الناجمة عن استخدامها
وإعمال حقوق المزارعين

طرأ تغيير كبير على إطار العمل الدولي والوطني القانوني والسياساتي للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم
املنافع منذ نشر التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية .ولعلّ دخول املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة عام َ 2004ح ِّيز اإلنفاذ يشكل التطور األكثر أهمية .إذ أرست هذه املعاهدة نظام احلصول
على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع الذي يُسهل احلصول على املوارد الوراثية ألهم احملاصيل لتحقيق األمن الغذائي
مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد .واشتملت املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حتى
فبراير/شباط  123 ،2010عضواً .وأقرّت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للمنظمة برنامج عمل
متعدد السنوات عام  ،2007حيث أوصى هذا البرنامج بأن ‘‘تتابع املنظمة تركيزها على نظام احلصول على املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم املنافع الناجتة عن استخدامها بطريقة متكاملة ومتع ّددة االختصاصات ’’....
ومن املزمع اختتام املفاوضات التي جترى وفق اتفاقية التنوع البيولوجي بهدف تطوير نظام احلصول على املوارد
الوراثية وتقاسم املنافع عام  .2010ولكن تبقى الكثير من القضايا العالقة بانتظار حسمها ،منها الوضع
القانوني للنظام .وتدور مناقشات حول مسائل متعلقة بنظام احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع
في منتديات أخرى مثل اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية واملنظمة العاملية للملكية
وثمة حاجة إلى تنسيق أفضل بني اجلهات اخملتلفة املعنية بتلك املناقشات
الفكرية ومنظمة التجارة العامليةّ .
على املستويني الوطني والدولي.
وفي فبراير/شباط  2010أَدرجت قاعدة بيانات اتفاقية التنوع البيولوجي اخلاصة بتدابير نظام احلصول على املوارد
الوراثية وتقاسم املنافع  33من البلدان التي متتلك تشريعات تنظم عمل هذا النظام .ومن بني تلك البلدان ،أقر ّ  22بلدا ً
قوانني أو لوائح جديدة منذ عام 2002؛ مت ّتطوير معظمها ردا ً على اتفاقية التنوع البيولوجي بدال ًمن املعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وأعربت بلدان عديدة عن رغبتها باحلصول على املساعدة ملواجهة
القضايا القانونية والتقنية املعقدة التي يتطلبها وضع تشريعات جديدة .وال توجد حتى اآلن سوى مناذج قليلة
يُحتذى بها ،حيث تقوم عدة بلدان باختبار طرائق جديدة حلماية ومكافأة املعرفة التقليدية وإعمال حقوق املزارعني.

 8إسهام موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في األمن الغذائي
والتنمية الزراعية المستدامة
ارتقت التنمية املستدامة من كونها مجرّد حركة تركز بشكل أساسي على اخملاوف البيئية ،إلى إطار عمل
معترف به على نطاق واسع ،يسعى ملوازنة اخملاوف االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتلك املتعلقة بالعالقة ما
بني األجيال في مجال اتخاذ القرارات واتخاذ اإلجراءات على جميع املستويات.
يتم اآلن تأسيس
حيث
اإليكولوجي،
وبـذلت جهود متزايدة لتعزيز العالقة بني الزراعة وتوفير خدمات النظام
ّ
ُ
برامج الدفع مقابل اخلدمات اإليكولوجية كخدمات حفظ املوارد الوراثية في املوطن الطبيعي ،وذلك في محاولة
لتشجيع ومكافأة املزارعني واجملتمعات الريفية على رعايتها للبيئة .ومع ذلك يبقى تنفيذ برامج كهذه بشكل
وفعال حتديا ً أساسياً.
عادل ّ
ولقد تعاظمت اخملاوف املتعلقة بالتأثيرات احملتملة الناجمة عن التغير املناخي على مدى سنوات العقد املاضي.
فالزراعة مصدر ٌ للكربون اجلوي وبالوعة له .كما مت ّ االعتراف باملوارد الوراثية على أنها ذات أهمية بالغة في تطوير
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نظم زراعية قادرة على حجز كمية أكبر من الكربون ونفث كمية أقل من غازات الدفيئة ،وقادرة أيضا ً على دعم
تكيفها بالشكل الذي يسمح باستخدامها في الظروف البيئية
استنباط أصناف جديدة من النباتات لتحقيق ّ
صنف جديد من احملاصيل،
اجلديدة املتوقعة مستقبالً .وإذا ما أخذنا بعني االعتبار الوقت الذي يتطلبه استنباط
ٍ
ندرك أنه من الضرورة مبكان البدء ببناء قدرات إضافية من اآلن.
وثمة حاجة إلى إيجاد تدابير ومقاييس ومؤشرات وبيانات األساس مبا يضمن االستدامة واألمن الغذائي ،األمر
ّ
يتم حتقيقه من تق ّدم في هذه اجملاالت .وتبقى احلاجة مطلوبة بصفة خاصة
الذي سيتيح رصدا ً وتقييما ً أفضل ملا ّ
إلى املقاييس واملؤشرات التي ستمكن من رصد الدور احملدد الذي تلعبه املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
ورغم اإلسهام الهائل الذي ق ّدمته املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في األمن الغذائي العاملي
يتم االعتراف بدورها أو فهمه على نطاق واسع .وال تزال احلاجة موجودة إلى
والزراعة املستدامة ،إال أنه لم ّ
بذل جهود أكبر لتقدير القيمة الكاملة للموارد الوراثية ،وتقييم أثر استخدامها ،وتوعية صناع السياسات
والعامة بجميع هذه احلقائق ،وذلك للمساعدة على إيجاد املوارد املطلوبة لتعزيز برامج حفظها واستخدامها.
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الفصل األول
حالة التنوع

حالة التنوع

 1-1مقدمة
يقدَّم الفصل األول من التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية
النباتية في العالم وصفا ً لطبيعية التنوع الوراثي ومداه
وكذلك ملنشئه بني األنواع النباتية وداخلها وللترابط بني
البلدان من حيث احتياجاتها للحصول على موارد من بلدان
أخرى ،ولقيمة هذا التنوع ،السيما بالنسبة لصغار املزارعني.
وفي هذا الفصل جند حتديثا ً للمعلومات التي عرضها التقرير
األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم ،وكذلك
عرضا ً لعدد من العناصر اجلديدة .كما يسعى فصلنا هذا إلى
وضع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ضمن سياق
أوسع لإلنتاج الغذائي وأمناط االستهالك املتغيرة ،ويقوم
كذلك بتلخيص ما هو معروف بخصوص التغيرات التي تطرأ
على حالة التنوع في حقول املزارعني واجملموعات الوراثية خارج
موطنها الطبيعي ،واملناطق الطبيعية احملمية وغير احملمية
في العالم .وجند في هذا الفصل أيضا ً مراجعة محدثة عن
حالة الضعف الوراثي والترابط بني البلدان واملناطق حلفظ
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها.
إلى جانب ذلك ،جند في سطور هذا الفصل معلومات
جديدة عن مؤشرات التنوع الوراثي وأساليب التقييم،
ليختتم بعدها مبوجز عن التغيرات الرئيسة التي طرأت
منذ عام  ،1996وقائمة بالفجوات واالحتياجات املستقبلية.
منذ نشر التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية في
العالم ،ازداد وضوح اجتاهات معينة ،وظهرت أخرى جديدة.
وكان للعوملة تأثير متنام ٍ ،إذ شهد العالم ارتفاعا ً في أسعار
األغذية والطاقة ،وأضحت األغذية العضوية أكثر شيوعا ً
واستقطابا ً من الناحية االقتصادية يوما ً تلو اآلخر ،في الوقت
الذي انتشرت فيه زراعة احملاصيل احملوَّرة وراثيا ً على نطاق أوسع،
مع أن األمر لم يخلُ من معارضتها .أما االستثمار في البحوث
الزراعية ،فقد استمر في إعطاء عائدات مبعدالت اقتصادية
مرتفعة ،سواء في البلدان النامية أم تلك املتقدمة ،لم يكن
أقلها استنباط أصناف محاصيل جديدة ونشرها .وأما األمن
الغذائي ،فقد بقي محط اهتمام عاملي ،حيث من احملتمل أن
يبقى كذلك في املستقبل املنظور مع استمرار النمو السكاني،
وتفاقم حالة الشح في املوارد وزيادة الضغط لتنمية األراضي
املنتجة الستخدامات بديلة .واليوم يعتبر التغير املناخي
واقعا ً ال مفر منه ،األمر الذي يجعل من املتوقع جلميع هذه
العوامل أن حتمل تأثيرا ً في حالة التنوع داخل حقول املزارعني.
إن استنباط أصناف ونظم محصولية جديدة متكيفة مع
ظروف بيئية واجتماعية-اقتصادية جديدة ستكون عملية
حاسمة للح ّد من فقد الغلة في بعض املناطق وكذلك
لالستفادة من فرص جديدة في أخرى (انظر القسم -9-4
 3،2،1.)5وقد بدأت غالل احملاصيل في كثير من املناطق في العالم

باالستقرار أو حتى باالنخفاض كنتيجة للتدهور البيئي،
وتفاقم شح املياه والطاقة ،واالفتقار إلى استثمار مستهدف
في البحوث والبنى التحتية (انظر الفصل الثامن) 4،حيث
ستتطلب عملية مواجهة هذه التحديات استخداما ً
متزايدا ً للتنوع الوراثي ،األمر الذي يسفر عن زيادة في الطلب
على مواد جديدة من البنوك الوراثية املنتشرة حول العالم.

 2-1التنوع داخل األنواع النباتية وفيما بينها
ال يحوي سوى القليل من التقارير القطرية بيانات تتيح
إجراء مقارنة مباشرة وكمية للتغيرات التي تطرأ على حالة
التنوع داخل احملاصيل وفيما بينها خالل الفترة منذ عام .1996
وحيثما وجدت املقارنات الكمية ،جندها تهتم بشكل رئيس
بعدد األصناف املعتمدة أو بالتغيرات في املساحة املزروعة
باحملاصيل ،وكالهما ال يشكالن سوى مؤشرين غير مباشرين
عن التغير في التنوع الوراثي الذي تشهده حقول املزارعني.
لكن يتضح أن ثمة زيادة في مبادرات اإلدارة على مستوى املزرعة
خالل العقد املنصرم ،اقترنت مع فهم القاعدة العلمية لهذا
العمل بصورة أفضل وتطوير منهجيات مناسبة والعمل على
تنفيذها .كذلك ازداد الترابط بني املبادرات املعنية بإدارة املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على مستوى املزرعة ،وتلك
املعنية بحفظها واستخدامها خارج املوطن الطبيعي ،مع
أن كال القطاعني بقيا منفصلني .ويعد النمو املتواصل في
مجموعات خارج موطنها الطبيعي وإدخال التنوع الوراثي
املهدد فيها توجها ً إيجابياً ،مع أن فرط إكثارها ،وإنشاء نسخ
مضاعفة بشكل مبالغ فيه ال يزاالن يشكالن مصدر قلق.
ولم يُصار إلى تقدمي بيانات كمية في التقارير القطرية بشأن
احلالة املتغيرة لألقارب البرية للمحاصيل .بيد أن العديد من
البلدان حتدثت عن القيام بإجراءات نوعية لتحفيز حفظها.
وأخيراً ،ثمة دليل عن تنامي التوعية العامة بشأن أهمية
تنوع احملاصيل ،السيما بالنسبة لألنواع التي اليستفاد منها
استفادة كاملة كاخلضروات والفاكهة التقليدية في البلدان
النامية واملتقدمة على حد سواء.
 1-2-1تغيرات في حالة التنوع اخلاضع لإلدارة على
مستوى املزرعة
يُؤَ ِّمن اإلنتاج املصنـّع اليوم السواد األعظم من الغذاء في جل
بلدان العالم املتقدم .فقد متخضت التربية احلديثة عن أصناف
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محاصيل تلبي متطلبات النظم ذات املدخالت املرتفعة
ومقاييس السوق الصارمة (مع وجود أعمال تربية محدودة
وسط النظم ذات املدخالت املنخفضة والزراعة العضوية).
كما أدى الطلب القوي من جانب املستهلك على أغذية
رخيصة بنوعية متسقة ومعروفة إلى التركيز على طرائق
إنتاج فعالة مقابل الكلفة .نتيجة لذلك ،حظيت شركات
غذائية متعددة اجلنسيات خالل العقد املنصرم بتأثير أكبر،
وأضحى الكثير من الغذاء املستهلك في البلدان الصناعية
ينتج خارج حدودها الوطنية ،5حيث جند هذا النمط من إنتاج
األغذية واستهالكها ميتد أيضا ً إلى كثير من البلدان النامية،
السيما في أمريكا اجلنوبية وبقاع من آسيا  6وذلك بفعل ما
تشهده تلك املناطق من ارتفاع في الدخل.
لكن ،ورغم هذا االجتاه ،ال يزال جزء كبير من الغذاء املستهلك
في العالم النامي ينتج بقليل من املدخالت الكيماوية
اخلارجية ،إن وجدت أصالً ،ويباع محلياً ،حيث تعتمد نظم
زراعية كهذه بشكل كبير على محاصيل وأصناف متنوعة،
وفي كثير من احلاالت على مستوى مرتفع من التنوع الوراثي
داخل أصناف محلية ،وهذا ما ميثل استراتيجية تقليدية
ومنتشرة لتعزيز األمن الغذائي وتقليص اخملاطر الناجمة عن
األسواق والطقس واآلفات أو األمراض التي ال ميكن التنبؤ بها.
ومن خالل التحول املتواصل من زراعة الكفاف إلى الزراعة
التجارية ،ال يزال الكثير من التنوع املوجود داخل نظم تقليدية
عرضة للتهديد ،حيث يساعد حفظ التنوع الوراثي داخل
نظم اإلنتاج احمللية على احلفاظ على املعرفة احمللية والعكس
صحيح .ولعل مع اختفاء أساليب احلياة التقليدية ولغات
كم كبير من املعرفة باحملاصيل واألصناف
من العالم يضيع ّ
التقليدية ويضيع معها الكثير من قيمة املوارد الوراثية
عينها ،األمر الذي يبرر احلاجة إلى إيالء مزيد من االهتمام إلدارة
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على مستوى املزرعة ،حيث
حظي مفهوم محميات التنوع البيولوجي الزراعي باهتمام
متواصل في هذا السياق ،فهي تعتبر مناطق محمية هدفها
حفظ التنوع املزروع وما يرتبط بهذه العملية من ممارسات
زراعية ونظم للمعرفة.
وخالل العقد املنصرم ،أضحى حتفيز ودعم إدارة املوارد
الوراثية على مستوى املزرعة ،سواء في حقول املزارعني ،أم
في حدائق املنزل ،أم في البساتني أو مناطق مزروعة أخرى ذات
كمكون رئيس الستراتيجيات
تنوع مرتفع ،عملية ج ُّد راسخة ُ
ونـ ُهج جرى توثيقها علميا ً
حفظ احملاصيل ،وكمنهجيات ُ
ورصد تأثيراتها (انظر الفصل الثاني) .ولدى احلديث عن ذلك،
لم يعد من املستحيل استخالص عبارات تعريفية مستمدة
من املعلومات التي وردت في التقارير القطرية حول االجتاهات
العامة في التنوع على مستوى املزرعة منذ عام  .1996ويبدو من
الواضح أن التنوع على صعيد احملاصيل في حقول املزارعني قد

4

انخفض في مناطق وبلدان معينة ،في الوقت الذي ازدادت فيه
تعط محاوالت
التهديدات شراسة؛ لكن من ناحية أخرى لم ِ
القياس الصارمة للتغيرات التي تطرأ على التنوع الوراثي
للمحاصيل في املراجع املنشورة الدليل املتوقع عن التآكل.
وهذا ما سيتم تناوله مبزيد من التفصيل في القسم .3-1
يتم تبني التربية التشاركية للنباتات على نطاق أوسع
كنهج إلدارة التنوع على مستوى املزرعة ،بهدف استنباط
أصناف محسنة وحفظ صفات التكيف وصفات أخرى
تتسم بأهمية محلية .كما توفر هذه التربية رابطة فعالة
حلفظ واستخدام املوارد الوراثية خارج موطنها الطبيعي.
ويعرض القسم  2-6-4مزيدا ً من املعلومات عن حالة التربية
التشاركية للنباتات.
 2-2-1تغيرات في حالة التنوع ضمن مجموعات خارج
موطنها الطبيعي
شهد إجمالي عدد املدخالت التي يـتم حفظها خارج
موطنها الطبيعي حول العالم زيادة بلغت قرابة  20باملائة
( 1.4مليون مدخل) منذ عام  1996ليصل عددها بذلك إلى
 7.4مليون مدخل ،وهذا ما جنده في الفصل الثالث .غير أن
املدخالت املتمايزة فيها ال تتعدى  30باملائة من هذا اإلجمالي
( 2.2-1.9مليون مدخل) .وخالل الفترة عينها ،توصلت عمليات
جمع جديدة إلى ما ال يقل عن  240 000مدخل ورمبا أكثر
بكثير (انظر الفصل الثالث) .أما االجتاهات الرئيسة فيمكن
استنتاجها لدى مقارنة احلالة الراهنة للتنوع داخل عدد
من مجموعات مدخالت جيدة التوثيق محافظ عليها خارج
موطنها الطبيعي مع تلك املتعلقة بفترة إصدار التقرير األول
عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم .وللقيام بذلك،
جرى حتليل بيانات لـ  12مجموعة محفوظة لدى مراكز
اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية واملركز العاملي
للخضروات (سابقاً ،املركز اآلسيوي للبحث والتطويراملتعلقني
باخلضروات) وكذلك  16مدخال ً لدى مؤسسات وطنية للبحوث
الزراعية (انظر اجلدولني  1-1و  2-1على التوالي) ،حيث تشكل
هذه اجملموعات نسبة كبيرة من إجمالي موارد املدخالت
املوجودة خارج موطنها الطبيعي في العالم .لكن ال يقصد
منها تقدمي رؤية شاملة أو متوازنة إقليميا ً عن الوضع العاملي،
فهي ليست سوى بنوك وراثية تتوافر لديها بيانات عالية
النوعية على نحو ٍمرض ٍخالل عام  1996وخالل يومنا هذا،
األمر الذي يتيح التوصل إلى تقدير معقول لالجتاهات.
ازداد حجم مجموعات املدخالت املوجودة خارج املوطن
الطبيعي لها كثيرا ً بصفة عامة .فخالل الفترة ما بني عامي
 1995و  ،2008ازدادت اجملموعات الدولية اجملتمعة املوجودة
لدى اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية واملركز

حالة التنوع

اآلسيوي للبحث والتطوير املتعلقني باخلضروات بنسبة 18
باملائة ،وكذلك اجملموعات الوطنية بنسبة  27باملائة .لكن كم
عدد اجلديد واملتمايز منها بالكامل ،وكم منها ميثل حيازة مواد
موجودة أصال ً في بنوك وراثية أخرى ،سؤال ال تزال اإلجابة عنه
مجهولة.
رغم أن الرأي السائد عام  1995القائل بأن تغطية تنوع
محاصيل رئيسة 7أساسية داخل مجموعات اجملموعة
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية كانت شاملة إلى
حد ما ،8إال أن الكثير من اجملموعات قد منت منذ تلك الفترة،
حيث ُحددت الفجوات في التغطية اجلغرافية للمجموعات
ومت العمل على س ّدها وأضيفت عينات أخرى لألقارب البرية
للمحاصيل .كما أجريت تعديالت على األعداد نتيجة ملا
شهده التوثيق واإلدارة من حتسن .وكذلك تولت عديد من
البنوك الوراثية للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية
الدولية مسؤولية عمليات جمع مواد تتسم بصفات وراثية
قـدمت مجموعات يتيمة من بنوك وراثية أخرى.
خاصة ،بينما ُ
ومع أن النمو الرئيس في مجموعات اجملموعة االستشارية
للبحوث الزراعية الدولية تعلـَّق بأنواع موجودة أصال ً قبل عام
 ،1995إال أنه متت كذلك إضافة عدد كبير من األنواع اجلديدة.
وعلى صعيد حالة اجملموعات الوطنية اخلاضعة للتحليل،
كان ثمة زيادة كبيرة في عدد أنواع ومدخالت احملاصيل غير
األساسية وكذلك في عدد األقارب البرية للمحاصيل
احملفوظة ،مع أن متثيلها ال يزال غير كاف في اجملموعات 9.وجاءت
الزيادة في تغطية األنواع كبيرة ،وصلت مبعدلها الوسطي إلى
 %60منذ عام  .1995إال أن ثمة اختالفات كبيرة بني البلدان :إذ
ال تزال بعض اجملموعات توضع معاً ،لتظهر بذلك زيادات كبيرة
(كما هي احلال في البرازيل واإلكوادور والهند) ،في حني ثمة
أخرى مستقرة أو هي في طور التعزيز (كما هي احلال في أملانيا
واالحتاد الروسي) ،حتى أنه من املتوقع وجود تباين كبير بني
املدى الكامل من البنوك الوراثية املنتشرة في األقاليم كافة.
وقد شهدت مقاييس حفظ مجموعات اجملموعة
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية تقدما ً خالل العقد
الفائت ،وذلك يعود بشكل كبير إلى الدعم املالي اإلضافي
الذي قدمه البنك الدولي ،حيث انخفض تراكم اإلكثار بشكل
كبير ،كما لم يتم احلديث عن تآكل وراثي معنوي .أما في حالة
البنوك الوراثية الوطنية ،فتظهر صورة أكثر تعقيداً .إذ ورد
في سلسلة من الدراسات املمولة من الصندوق االستئماني
العاملي للتنوع احملصولي غطت  20محصوال ً رئيسا ً 10وجود
تراكم كبير في تكاثر أعداد كبيرة من اجملموعات الوطنية.
وفيما يلي نقدم ثلة من اخملاوف األخرى:

حتول أكبـر في
• قد تزداد املسألة خطورة في حال وجود ّ
دخل في نظام متعدد
تـ َ
محور االهتمام إلى محاصيل ُ
األطراف للوصول واقتسام املنافع ضمن املعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
• يتكرر انخفاض عدد األفراد (بذور ونسج ودرنات ونباتات،
وغير ذلك) احملفوظة في كل مدخل عن املستوى األمثل
حلفظ العشائر املتغايرة املنشأ؛
• عموما ً ما يكون حفظ األقارب البرية للمحاصيل باهظ
التكاليف ويبقى متثيله منخفضا ً في مجموعات
خارج املوطن الطبيعي ،وهي حالة من غير املتوقع لها أن
تشهد تغييرا ً ما لم تقدم موارد أكبر بكثير لهذه املهمة.
وفي الوقت الذي يظهر فيه أن حجم التنوع احملافظ عليه
اليوم خارج املوطن الطبيعي يفوق بكثير نظيره قبل عقد
مضى ،جند ثمة حاجة ماسة لكلمة حتذير كما أشرنا آنفاً.
فبعض الزيادات ،ورمبا معظمها ،تنجم عن تبادل املدخالت
املوجودة بني اجملموعات ،األمر الذي يؤدي إلى زيادة كلية في
كمية النسخ املضاعفة 11.وهذا من شأنه أن يعكس جزئيا ً
النزعة إلى رفع معدل ‘‘إعادة توطني’’ اجملموعات .إلى جانب
ذلك ،قد يعزى جانب من التغيير على األقل إلى اإلدارة األفضل
للمجموعات واملعرفة األكمل باألعداد املشاركة .لكن مما
يجدر االنتباه إليه هو أن أعداد املدخالت ال تتوافق بالضرورة
مع تنوعها .فمجموعة أصغر أحيانا ً قد تكون أكثر تنوعا ً من
أخرى أكبر منها.
وقد ورد عن عديد من البنوك الوراثية والشبكات بذل جهود
لترشيد اجملموعات .ومثال على ذلك مبادرة البرنامج التعاوني
األوروبي للموارد الوراثية النباتية لترشيد مجموعات املوارد
الوراثية النباتية األوروبية املشتتة لدى قرابة  500جهة و45
بلداً .ويعد تعريف النسخ املضاعفة غير املرغوب فيها مكونا ً
مهما ً للمبادرة التي أطلق عليها اسم (النظام املتكامل لبنوك
اجلينات في أوروبا) .ويتم حتديد ما يعرف باسم ‘‘املدخالت األكثر
مواءمة’’ بني املدخالت املضاعفة اعتمادا ً على معايير من قبيل
الفردانية الوراثية واألهمية االقتصادية لها وسهولة الوصول
إليها وحالة احملافظة عليها واملعلومات اخلاصة بها .أما
تبني مقاييس عامة للبيانات فيسهل بشكل كبير مقارنة
البيانات وبالتالي حتديد النسخ املضاعفة واملدخالت الفريدة.

• يبقى متثيل األنواع املهملة أو التي اليستفاد منها استفادة
كاملة منخفضا ً بصفة عامة في اجملموعات؛
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اجلدول 1-1
مقارنة بني اجملموعات الوراثية اخملزونة في املركز اآلسيوي للبحث والتطوير املتعلقني باخلضروات ومراكز اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية بني عام 1995
و 2008

1 785

أنواع
403
872
48
250
570
6

أجناس
160
129
12
11
86
3
16
72
388
2
11
1
612

مدخالت
43 205
58 667
136 259
13 418
109 223
1 005
113 143
36 947
13 470
1 050
83 485
17 440
627 312

أنو اع

209
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175

444

4

164
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1 359
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37

5

2 813

أجناس

63

161

12

9

34

3

16

72

358

2

11

1

494

AVRDC

CIAT

CIMMIT

CIP

ICARDA

ICRAF

ICRISAT

IITA

ILRI

INIBAP/Bioversity

IRRI

WARDA

اجملموع

املراكز

مدخالت
56 522
64 446
173 571
15 046
132 793

180
158
6
1 746
23
39
3 446

أ

0

118 882
27 596
18 763
1 207
109 161
21 527
741 319

العدد عام 1995

أجناس
154
 200
22
153
0
0
0
0
0
0
24

العدد عام 2008

أنواع
93
42
43
28
50
10
2
28
10
5
20
23

التغيرات ()%
مدخالت
31
10
27
12
22
78
5
 2539
15
31
23
18

املصدر :بنوك وراثية فردية ،موقع شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية على مستوى املنظومة (على اإلنترنت عام )2008؛ النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 1996؛ بيانات  1995لكل من املعهد
الدولي للزراعة املدارية و املركز الدولي لبحوث الزراعات احلراجية (يسمى اليوم باملركز العاملي للزراعة احلراجية) من موقع شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية على مستوى املنظومة  .1997األجناس غير احملددة لم حتسب في اجلدول.

أ ( )AVRDCاملركز العاملي للخضروات (سابقا ً ،املركز اآلسيوي للبحث والتطويراملتعلقني باخلضروات)؛ ( )CIATاملركز الدولي للزراعات املدارية؛ ( )CIMMYTاملركز الدولي لبحوث حتسني الذرة الصفراء والقمح؛ ( )CIPاملركز الدولي للبطاطا؛ ()ICARDA
املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة؛ ( )ICRAFاملركز الدولي لبحوث الزراعة احلراجية [املركز العاملي للزراعة احلراجية اليوم]؛ ( )ICRISATاملعهد الدولي للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة؛ ( )IITAاملعهد
الدولي للزراعة املدارية؛ ( )ILRIاملعهد الدولي لبحوث الثروة احليوانية؛ ( )INIBAPالشبكة الدولية لتحسني املوز وموز اجلنة؛ ( )IRRIاملعهد الدولي لبحوث األرز؛ ( )WARDAرابطة غرب أفريقيا لتحسني األرز (الذي يسمى اليوم املركز األفريقي لألرز -
)AfricaRice

التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

الفصل األول

اجلدول 2-1
مقارنة بني مجموعات حتتفظ بها بنوك وراثية منتخبة بني عامي  1995و 2008
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االحتاد الروسي

تركيا

اجلمهورية
التشيكية
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أ
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د
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أ

ب
أجناس
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262
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-
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البنوك الوراثية
أنواع
2 513
74
499
312
1 840
1 941
96
188
177

العدد عام 1995

32 122

154 533

العدد عام 2008

147 436
46 322
10 835
40 514
328 727
14 495
24 241
358 963

التغيرات
()%
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256
545
30
129
723

مدخالت

3 049
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2 025
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175
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1 495
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أجناس

54 523

366 333

1 028

أنواع

148 128
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107 246
322 238
15 421
28 007
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100 522
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مدخالت

27
113
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272
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أجناس
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1 166

35017
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0
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6
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9
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8
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6

2 350
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37 969
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CGN

20
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املعدل
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511
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-
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23
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19
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1 409
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الواليات املتحدة
األمريكية

39

243 463
178 294

NPGS

24

74

اليابان

60

NIAS

20
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اجلدول 2-1
مقارنة بني مجموعات حتتفظ بها بنوك وراثية منتخبة بني عامي  1995و 2008

أ

أ بنوك اجلينات مت إختيارها حسب حجم املدخالت وتوفر املعلومات .األرقام متثل رقم املدخل .مصادر املعلومات هي على الشكل التالي :مدير بنك اجلينات في البرازيل؛ مديربنك اجلينات في كندا؛ التقارير الوطنية للصني،
 1995و2008؛ اجلمهورية التشيكية ،النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية  1996والقائمة األوروبية للبحث في الشبكة الدولية 2008؛ اثيوبيا ،النظام العاملي للمعلومات واإلنذار
املبكر حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية  1996واآللية الوطنية لتبادل املعلومات في مجال تنفيذ خطة العمل العاملية 2007؛ إكوادور ،مجموعة بيانات بنك اجلينات ،النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر حول
املوارد الوراثية النباتية لألغذية  1996واآللية الوطنية لتبادل املعلومات في مجال تنفيذ خطة العمل العاملية 2008؛ أملانيا ،النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية  1996والقائمة
األوروبية للبحث في الشبكة الدولية  ،2008التقرير الوطني  1995و2007؛ هنغاريا ،مديربنك اجلينات؛ الهند ،مديربنك اجلينات؛ كينيا ،مجموعة بيانات بنك اجلينات ،النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر حول املوارد
الوراثية النباتية لألغذية  1996واآللية الوطنية لتبادل املعلومات في مجال تنفيذ خطة العمل العاملية 2008؛ دول الشمال األوربي ،مجموعة بيانات بنك اجلينات؛ اإلحتاد الروسي ،مدير بنك اجلينات؛ هولندا ،مدير بنك
اجلينات؛ تركيا ،مدير بنك اجلينات؛ الواليات املتحدة األمريكية ،وزارة الزراعة األمريكية ،املؤسسة الوطنية لألصول الوراثية النباتية ،شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية.

ب أنظمة التصنيف تختلف بني بنوك اجلينات ومن احملتمل انها قد تغيرت عبر الزمن ،األصناف املهجنة واألجناس غير املوصوفة داخلة في التجميعات.

ج املعلومات لعام  1995تشير إلى املوارد الوراثية املوجودة في البنك الوراثي ،معهد اليبنيز للوراثة النباتية وبحوث احملاصيل وفرعيها في جروس لويسيويتس و مالشو ،باإلضافة إلى مجموعة مركز املوارد الوراثية النباتية
في برونويتش ،حيث انها اغلقت والقسم األعظم من مجموعتها مت حتويله إلى البنك الوراثي ،معهد اليبنيز للوراثة النباتية وبحوث احملاصيل بحلول .2004

د ماعدا املدخالت احملفوظة في البنك الوراثي احلقلي ،ولكن حتوي على جتميعات خاصة من البذور وسالالت وراثية .معلومات إضافية من التقرير الوطني للسويد.1995 ،

هـ املؤسسة الوطنية لألصول الوراثية النباتية تضم مراكز التخزين التالية :مركز س .م .ريك للموارد الوراثية للبندورة (الطماطم) ،ديفس ،كاليفورنيا؛ مجموعة البرسيم/النفل ،قسم علم الزراعة ،جامعة كنتاكي،
ليكسنجتون ،كنتاكي؛ وحدة ابحاث موارد احملاصيل ،موقف اجلامعة ،تكساس؛ املركز الوطني لبحوث األرز في دال مببرز ،ستوتكارت  ،أركانسس؛ برنامج البقوليات الصحراوية ،توسزون ،أريزونا؛ مخابر الفواكهة ،خدمات
البحوث الزراعية ،مكتب احلجز الصحي للموارد الزراعية ،بيلتس فيلد ،ماريالند؛ مركز ماركس للسالالت الوراثية حملصول البازالء ،احملطة املركزية الغربية اإلقليمية إلدخال النبات ،بول مان ،واشنطن؛ جمعية وراثة الذرة
الصفراء ،مركز الالالت الوراثية ،ففرنا ،الينويس؛ الوحدة الوطنية لالصول الوراثية النباتية في القطب الشمالي ،مركزاالسكا للمواد النباتية ،بال ميير ،االسكا؛ الوحدة الوطنية لالصول الوراثية النباتية للمناطق
اجلافة ،بارل يير ،كاليفورنيا؛ املركز الوطني للمحافظة على املوارد الوراثية ،فورد كولون ,كولورادو؛ املستودع الوطني لألصول الوراثية املستنسخة ،كورفالييس ،اوريغون؛ املستودع الوطني لألصول الوراثية املستنسخة
للحمضيات والتمر ،ريفرسايد ،كاليفورنيا؛ املستودع الوطني لألصول الوراثية ،ديفس ،كاليفورنيا؛ املستودع الوطني لألصول الوراثية ،هيلو ،هاواي؛ املؤسسة الوطنية لألصول الوراثية النباتية ،بيلتس فيلد ،ماريالند؛
املرفق الوطني لبحوث األصول الوراثية للحبوب الصغيرة ،ابردين ،اداهو؛ اخملبرالوطني لبذوراألشجار ،)Dry Branch( ،جورجيا؛ احملطة املركزية الشمالية اإلقليمية إلدخال النبات)Ames, Iowa( ،؛ احملطة اإلقليمية الشمالية
الشرقية إلدخال النبات ،وحدة املوارد الوراثية النباتية ،خدمات البحوث الزراعية ،محطة التجارب الزراعية احلكومية في نيويورك ،جنيف ،نيويورك؛ مركز املوارد الوراثية لنباتات الزينة ،كولومبوس ،اوهايو؛ محطة
أوكسفورد لبحوث التبغ ،أوكسفورد ،كاروالينا؛ قسم التربية والوراثة اجلوز األمريكي (البقّ ان) ،وحدة حفظ املوارد الوراثية النباتية ،سومرفيل ،تكساس؛ وحدة حفظ املوارد الوراثية النباتية ،احملطة اإلقليمية اجلنوبية
إلدخال النبات ،غريفن ،جورجيا؛ وحدة املوارد الوراثية النباتية ،جامعة كورنيل ،محطة التجارب الزراعية احلكومية في نيويورك ،خدمات البحوث الزراعية ،جنيف ،نيويورك؛ محطة إدخال األصول الوراثية للبطاطا،
ستورجيون باي ،ويسكونسون.
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 3-2-1تغيرات في حالة األقارب البرية للمحاصيل
تناقش إدارة األقارب البرية للمحاصيل في موطنها الطبيعي
في الفصل الثاني ،وتقدم أرقام عن حفظ األقارب البرية
للمحاصيل خارج موطنها الطبيعي في الفصل الثالث.
وبينما تعتبر طرائق احلفظ خارج املوطن الطبيعي واإلدارة
على مستوى املزرعة هي األكثر مالءمة حلفظ األصول الوراثية
حملاصيل مستأنسة ،وأقارب برية للمحاصيل ،وأنواع محصودة
من البرية ،جند احلفظ في املوطن الطبيعي ميثل بشكل
عام االستراتيجية اخملتارة ،واملدعومة باحلفظ خارج املوطن
الطبيعي ،األمر الذي يسهل بشكل كبير من استخدامها.
ورغم التقدير املتنامي ألهمية األقارب البرية للمحاصيل كما
يتضح في كثير من التقارير القطرية ،يبقى التنوع داخل كثير
من األنواع ،وفي بعض احلاالت حتى استمرارية وجودها ،رهن
التهديد كنتيجة للتغيرات في ممارسات استخدام األراضي،
والتغير املناخي ،وفقد املوائل الطبيعية أو تدهورها.
وقد جرى حتديد كثير من املواقع في العالم التي حتظى
باألولوية حلفظ األقارب البرية للمحاصيل في املوطن
الطبيعي لها خالل العقد املنصرم ،وذلك باتباع أحد أشكال
13
واقتـرحت في بعض احلاالت مناطق
املسح البيئي-اجلغرافي.
ُ
محمية جديدة حلفظ جنس معني أو حتى نوع .كما شهد
تنوع األقارب البرية للمحاصيل انخفاضا ً في بعض املناطق
احملمية املوجودة خالل هذه الفترة ،بينما ال تزال مناطق أخرى
تأوي تنوعا ً كبيراً.
ويبقى توزع احملميات التي حتتوي على عشائر األقارب البرية
للمحاصيل داخل حدودها عبر األقاليم غير متساو ،كما
ال يزال متثيل عديد من األقاليم الرئيسة ،كأفريقيا جنوب
الصحراء على سبيل املثال ،دون املستوى املطلوب .بيد أن
حفظ األقارب البرية للمحاصيل في املوطن الطبيعي حظي
باهتمام متزايد في كثير من البلدان ،كتلك املشاركة في
مشروع يديره املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي بعنوان
‘‘حفظ األقارب البرية للمحاصيل في موطنها الطبيعي من
خالل إدارة محسنة للمعلومات وتطبيقات ميدانية’’ (انظر
املؤطر  .)1-2وورد ذكر نشاطات حتضيرية ،كتلك املتعلقة
بالبحوث وانتقاء املوقع ،في عديد من التقارير القطرية ،لكن
ال تزال احلاجة موجودة العتراف رسمي أو لتبني نظم إدارة
مناسبة أو لكليهما معاً .وقد طلبت هيئة املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة مؤخرا ً تقريرا ً حول ‘‘تأسيس شبكة عاملية
حلفظ األقارب البرية للمحاصيل في موطنها الطبيعي:
حالة واحتياجات 14’’.حيث يحدد هذا التقرير األولويات
العاملية للحفظ ويقترح مواقع حملميات األقارب البرية لـ 12
محصوال ً منتخبا ً (انظر الشكل  1-1واجلدول  .)1-2وستشكل
هذه املواقع ،إلى جانب مواقع إضافية حتظى بأولوية سيتم

حتديدها في املستقبل عند دراسة التجميعات الوراثية
للمحاصيل بشكل مستفيض ،شبكة عاملية حلفظ األقارب
البرية للمحاصيل في موطنها الطبيعي.
سـلط الضوء على التهديد الذي يفرضه التغير املناخي
ُ
ً15
على األقارب البرية للمحاصيل خالل دراسة أجريت مؤخرا
ركزت على ثالثة أجناس حملاصيل مهمة هي :الفول السوداني
( ،)Arachisوالبطاطا ( ،)Solanumواللوبياء ( .)vignaوتتوقع
الدراسة أن ينقرض ما نسبته  22-16باملائة من األنواع في
تلك األجناس قبل عام  ،2055وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة
حلفظ األقارب البرية للمحاصيل خارج موطنها الطبيعي
وداخله .كما ستزداد أهمية العينات الداعمة احملفوظة خارج
املوطن الطبيعي ،السيما عندما يكون التغير البيئي أسرع
من فعالية التغير التطوري ،والتكيف ،أو الهجرة (وحتى
الهجرة املساعدة) .وللعينات اخملزونة خارج املوطن الطبيعي
ميزة الوصول إليها بصورة أسرع .غير أن ثمة فجوات كبيرة في
التغطية التصنيفية واجلغرافية لألقارب البرية للمحاصيل
في مجموعات خارج املوطن الطبيعي ،حيث قامت دراسة
حديثة أجراها املركز الدولي للزراعة املدارية واملنظمة الدولية
للتنوع البيولوجي بتسليط الضوء على هذه الفجوات لعدد
من التجميعات الوراثية.
ويلخص الشكل  2-1النتائج املتعلقة بـاحملاصيل الـ 12
موضع الدراسة ،16إذ يسلط الضوء على مناطق من العالم
من املتوقع وجود أقارب برية لهذه احملاصيل فيها ،اعتمادا ً على
عينات من املعشبات النباتية ،لكنها تغيب عن مجموعات
خارج املوطن الطبيعي.
وقد أدى التقدم الذي شهدته الطرائق البحثية وتوافرها
على نطاق أوسع خالل العقد املنصرم إلى بعض الرؤى املهمة
اجلديدة بخصوص مدى التنوع الوراثي وتوزعه عبر املكان
والزمان على حد سواء ،وذلك وفقا ً ملا يدرج في األقسام التالية.
 1-3-2-1التكنولوجيا اجلزيئية
منذ نشر التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية في
العالم ،شهد العالم انتشارا ً واسعا ً لتكنولوجيا جزيئية
جديدة ،كثير منها أبسط استخداما ً وأرخص من الطرائق
كم كبير من البيانات
السابقة األمر الذي أدى إلى توليد ّ
حول التنوع الوراثي التي تزايدت كالنار في الهشيم وأضحى
معظمها متاحا ً للعموم .فالزيادة الكبيرة في سعة سلسلة
احلامض النووي الريبي منقوص األوكسجني (الدنا) على
سبيل املثال قد مكنت من حتديد سلسلة جينوم األرز ،وكذلك
إجراء مقارنات بني جينومي أرز  japonicaو  ،indicaوكذلك بني
جينومي األرز والقمح 17.ويزداد تطبيق التقنيات اجلزيئية على
نحو سريع على صعيد حتسني القمح (انظر القسم )4-4

9

10

الشرق األوسط -مواقع حفظ اخملزون الوراثي من
األقارب البرية ذات األولوية حملصول البازالء (،)Pisum
والقمح ( ,)Triticum &Aegilopsوالفول

آسيا والشرق األقصى -مواقع حفظ
اخملزون الوراثي من األقارب البرية حملاصيل
ذات األولوية حملصول الرز
()Oryza

أفريقيا جنوب الصحراء وجزيرة مدغشقر-
مواقع حفظ اخملزون الوراثي من األقارب
البرية حملاصيل ذات األولوية حملصول الدخن
الرفيع ( )Eleusineواللوبياء ()Vigna

أمريكا الوسطى واملكسيك -مواقع
حفظ اخملزون الوراثي من األقارب البرية
ذات األولوية حملصول – البطاطا احللوة
( ،)Ipomoeaالبطاطا ( ،)Solanumوالذرة
الصفراء ()Zea

أمريكا اجلنوبية -مواقع حفظ اخملزون
اجليني من األقارب البرية حملاصيل ذات
األولوية حملصول الشعير (,)Hordium
البطاطا ()Solanum
والكاسافا ()Manihot

جبال أثيوبيا -مواقع حفظ اخملزون
الوراثي من األقارب البرية حملاصيل ذات
األولوية حملصول الدخن ()Pennisetum
والبازالء ()Pisum

الشكل 1-1
مواقع احلفظ الوراثي لألقارب البرية ذات األولوية العاملية ألثني عشر محصوال ً غذائيا ً

املصدر2009 .Maxted, N. & Kell, S.P :

 .قد تشتمل مراكز فافيلوف الثمانية اخملتصة مبنشأ النباتات املزروعة وتنوعها واملشار إليها باخلطوط املغلقة على مواقع إضافية ذات أولوية لتجميعات وراثية حملاصيل أخرى
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وحفظ املوارد الوراثية النباتية على حد سواء .غير أن العملية
كانت أبطأ عموما ً مما كان متوقعا ً لها قبل عقد مضى ،حيث
جند هذه التقنيات في بعض التقارير القطرية ،السيما تلك
التي أعدتها البلدان األقل تطوراً .ويدرج املؤطر  1-1بضعة
أمثلة مختارة لتوضيح بعض االستخدامات املتمخضة عن
هذه التقنيات اجلديدة.
بينما جرى تطوير كثير من التقنيات اجلزيئية ،بدءا ً من
تعريف األليل واالنتخاب مبساعدة الواسمات إلى التحوير
الوراثي لدفع عملية حتسني احملاصيل على وجه اخلصوص ،جند
أن الكثير منها قد أثبت أنه غير ذي قيمة في عملية احلفظ،
وتشتمل على سبيل املثال على :تقنيات تقييم التوزع املكاني
18
والزماني للتنوع الوراثي ،والعالقات بني العشائر وداخلها؛
واحلصول على رؤى تخص استئناس احملاصيل وتطورها؛ 19ورصد
20
الدفق الوراثي بني العشائر املستأنسة والعشائر البرية؛
وزيادة كفاءة عمليات البنوك الوراثية وفعاليتها 21كتحديد
املواد التي سيتم إدخالها في مجموعة ما؛ 22وحتديد النسخ
املضاعفة؛ 23وزيادة فعالية اإلكثار؛ 24وتأسيس مجموعات
أساسية .نتيجة ذلك ،أضحت املعرفة اليوم املتعلقة بتاريخ
وبنية التنوع الوراثي في جتميعات وراثية رئيسة للمحاصيل
أكبر مما كانت عليه احلال قبل عقد مضى.

 2-3-2-1نظم املعلومات اجلغرافية
تثبت الطرائق اجلغرافية اجلديدة أيضا ً أنها ذات قيمة كبيرة
في إدارة املوارد الوراثية النباتية .فيعد النظام العاملي لتحديد
املواقع نظاما ً شديد الفعالية في الـتحديد الـدقيق للموقع
الذي جمعت منه النباتات في احلقل ،حيث ال ميكن ملثل هذه
البيانات أن تقدر بثمن ،السيما إذا ما ُجمعت مع بيانات ذات
مرجع جغرافي ،كالطبوغرافيا أو املناخ أو التربة ،وجرى حتليلها
باستخدام برمجية نظام باملعلومات اجلغرافية .وميكن لهذه
املعلومات أن تسهل بشكل كبير من القرارات املتعلقة مبا
يجب جمعه وموقع اجلمع ،كما ميكنها أن تساعد على تفسير
العالقات بني إنتاج احملاصيل والتنوع الوراثي وشتى املتثابتات
الزراعية-البيئية .كما ميكن استخدام تلك التقنيات أيضا ً
الستخالص مناذج زراعية-بيئية ميكنها التنبؤ على سبيل
املثال بتأثير التغير املناخي على محاصيل مختلفة وفي مواقع
مختلفة .وقد أظهرت هذه الطرائق من خالل استراتيجية
التعريف املُركز لألصول الوراثية عمق تأثيرها على صعيد
الفعالية والكفاءة في استخالص أصول وراثية تعطي صفات
25
تكيفية نوعية لتحسني احملاصيل.
لم يشر أيا ً من التقارير القطرية إلى مدى توافر وسائل

الشكل 2-1
فجوات في مجموعات خارج املوطن الطبيعي لتجميعات وراثية حملاصيل مختارة

أ

أ تُمثل المناطق الملونة األماكن التي تحتوي على أكبر عدد من الفجوات في التجميعات الوراثية لألقارب البرية للمحاصيل .وتتناسب درجة قتامة األلوان (البرتقالي واألحمر)
طرداً مع عدد الفجوات الموجودة في التجميعات الوراثية لألقارب البرية للمحاصيل.
المصدرRamirez, J., Jarvis, A., Castaneda, N. & Guarino, L. 2009 :
تحليل الفجوات لألقارب البرية للمحاصيل ،المركز الدولي للزراعة المدارية ،متوافر على الموقعhttp://gisweb.ciat.cgiar.org/gapanalysis :
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املؤطر 1-1
أمثلة عن استخدام األدوات اجلزيئية في احلفظ والتوصيف حسبما ورد في بعض التقارير القطرية اخملتارة
أفريقيا
• إثيوبيا

التقنيات اجلزيئية املستخدمة في دراسات تصنيف التنوع الوراثي للعديد من أنواع احملاصيل
احلقلية.

• بنني

بدء العمل بالتوصيف اجلزيئي لألصول الوراثية لليام.

• بوركينا فاسو

التوصيف اجلزيئي للدخن والذرة البيضاء والقلقاس والفاصولياء و ()Abelmoschus esculentus
و ( )Macrotyloma geocarpumو ( )Pennisetum glaucumو ()Solenostemon rotundifolius
و( ( )Sorghum bicolourو ( )Colocasia esculentaو ( )Vigna unguiculataو (�Ximenia Ameri
.)cana

• جمهورية تنزانيا
املتحدة

استخدام الواسمات اجلزيئية في أكثر من  50%من مجموعة جوز الهند و  46%من مجموعة
القطن ( ).Gossypium sppو  30%من مجموعة الكاجو (.)Anacardium occidentale

• زمبابوي

تطبيق التوصيف اجلزيئي على السالالت احمللية املأخوذة من منطقتي نيانغا وتشولوتشو وعلى
املدخالت املوجودة في حيازة معهد املوارد الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية.

• كينيا

تطبيق تقنيات قطعة احلصر ذات التكوين والطول املتعدد لـ (دنا) وتبصيم (دنا) وتفاعل البوليميريز
املتسلسل.

• مالوي

البدء بالتوصيف اجلزيئي ملدخالت الذرة الرفيعة.

• ناميبيا

دراسات التنوع الوراثي للذرة الرفيعة واحلنظل (.)Citrullus

• النيجر

بدء العمل بالتوصيف اجلزيئي للدخن.

القارة األمريكية

• البرازيل

دراسات نظام املعلومات اجلغرافية حول األقارب البرية الفول السوداني.

• إكوادور

توصيف وتقييم عدة أنواع من احملاصيل.

• بيرو

تطبيق التوصيف اجلزيئي على مدخالت اليوكا والياكون واملاني واآلجي (شيلي) و 75صنفا ً من
البطاطا الواطنة.

• جامايكا

اعتماد التربية مبساعدة الواسمات اجلزيئية في حتسني الفلفل الصيني وبدء العمل داخل مختبر
البيولوجيا اجلزيئية احلديث لتحسني أصناف جوز الهند.

• جمهورية فنزويال
البوليفارية

تطبيق التوصيف اجلزيئي لقصب السكر والكاكاو والبطاطا ومدخالت البنك الوراثي من القطن
من بني أصانيف أخرى.

• دولة بوليفيا املتعددة
القوميات

تطبيق التوصيف اجلزيئي على عدد محدود من اخملالت معظمها من احملاصيل اجلذرية والدرنية في
األنديز.

• كوستاريكا

تطبيق التوصيف اجلزيئي على نسيالت الشابوت الطعامي واألصول الوراثية للموز والكاكاو
وتأسيس أول بنك حلفظ بذور النب بالتجميد في العالم .

• املكسيك

حتليل التسلسل والتناسخ ملدخالت ( )Agave tequilanaفي حرم كارمبيش في كلية الدراسات
العليا.
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املؤطر ( 1-1تتمة)
أمثلة عن استخدام األدوات اجلزيئية في احلفظ والتوصيف حسبما ورد في بعض التقارير القطرية اخملتارة
آسيا و الهادي
• الصني

اعتمادا ً على التكنولوجيا احلديثة للواسمات اجلزيئية ،جتميع مجموعات أساسية ومجموعات
أساسية صغرى للكثير من احملاصيل ،واستخدامها لربط الواسمات اجلزيئية باملورثات املستهدفة

• الهند

انتشار استخدام الواسمات اجلزيئية ملقاومة األمراض واحلشرات واآلفات من اجل حتسني القمح
والتريتيكالي

• اليابان

دمج الواسمات اجلزيئية ضمن نشاط التوصيف التابع للبنك الوراثي الوطني واستخدام االنتخاب
بواسطة الواسمات اجلزيئية لتحسني محاصيل كاألرز والقمح وفول الصويا بشكل روتيني

• إندونيسيا

استخدام حتليل التنوع الوراثي اجلزيئي لتعيني بابوا كمركز ثانوي لتنوع البطاطا احللوة .استخدمت
الواسمات اجلزيئية لعدة سنوات خلت من أجل توصيف مدخالت عدة محاصيل غذائية (األرز وفول
الصويا والبطاطا احللوة) وفي برامج حتسني احملاصيل

• بنغالديش

تطبيق التوصيف اجلزيئي على العدس والشعير من خالل التعاون بني معهد بنغالديش للبحوث
الزراعية وايكاردا

• تايلند

التنوع الوراثي للجنس ( )Crucumaوأنواع شجرة املانغروف ( )Rhizophora mucronataو(Tectona

• جمهورية الو
الدميقراطية الشعبية

دمج الواسمات اجلزيئية ملوقع الصفات الكمية ضمن برامج تربية األرز

• فيجي

النـ ُهج اجلزيئية في توصيف األصول الوراثية بالتعاون بني املؤسسات اإلقليمية والوطنية
استخدام ُ

 .)grandisويستخدم البلد البيانات املناخية الزراعية باإلضافة الى بيانات الواسمات اجلزيئية في
دراسات نظام املعلومات اجلغرافية للتنبؤ مبواقع تنوع العشائر بهدف حتديد مناطق للحفظ داخل
املوطن الطبيعي ومن أجل بعثات اجلمع املستقبلية

أوروبا
• البرتغال

تنفيذ جزئي للتوصيف اجلزيئي ملدخالت البرقوق واملشمش والكرز واللوز ضمن اجملموعات البرتغالية

• اليونان

البدء بالتوصيف والتقييم اجلزيئي حملاصيل النجيليات واخلضروات

• آيرلندا

حتليل تنوع العينات اجملموعة من الشوفان البري ( )Avena fatuaوالشيلم البري (Brassica rapa
 )subsp. campestrisوالعشائر اآليرلندية للهليون البري ()Asparagus officinalis ssp. prostratus

• إستونيا

استخدام الواسمات اجلزيئية لرسم خرائط بعض مدخالت القمح

• إيطاليا

إسهام التحليل اجلزيئي بدور مهم في تقييم التباين الوراثي املعبر عنه في نسيالت الصنف نفسه
من بعض أنواع الفاكهة

• بلجيكا

استخدام الواسمات اجلزيئية لوصف معظم مدخالت التفاح الـ  1 600في مركز زراعة الفاكهة

• فنلندا

استخدام الواسمات اجلزيئية لتقييم التنوع الوراثي لألقارب البرية للمحاصيل

• هولندا

غربلة مجموعات مركز املوارد الوراثية من اخلس ( 2 700مدخل) و(بشكل جزئي) السلجم/اخلردل (300
مدخل) والبطاطا ( 300مدخل) وتشكيلة من  8مجموعات من التفاح الهولندي ( 800مدخل) وذلك
من أجل حتسني استبصار بنية اجملموعة في الوقت الذي مت فيه حتليل جزء من مجموعة البطاطا (800
مدخل) بوسائل جزيئية لتحديد وجود مورثات محددة محتملة للمقاومة
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الفصل األول

املؤطر ( 1-1تتمة)
أمثلة عن استخدام األدوات اجلزيئية في احلفظ والتوصيف حسبما ورد في بعض التقارير القطرية اخملتارة
الشرق األدنى
• األردن

إرساء مخابر البيولوجيا اجلزيئية في املركز الوطني للبحوث كما في عدة جامعات ،واستخدام نظم
املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد في  3مؤسسات

• املغرب

استخدام الواسمات اجلزيئية ونظم املعلومات اجلغرافية لتقييم األصول الوراثية للنجيليات الستهداف
مناطق لعملية اجلمع

• اليمن

امتالك املركز الوطني للموارد الوراثية القدرة على إجراء التوصيف اجلزيئي لألصول الوراثية

• جمهورية إيران
اإلسالمية

دمج استخدام الواسمات اجلزيئية ضمن برنامج التوصيف في البنوك الوراثية النباتية ،وكذلك استخدام
تكنولوجيا االنتخاب مبساعدة الواسمات اجلزيئية والتحوير الوراثي الستنباط أصناف منتخبة جديدة

• عُ مان

استخدمت الواسمات اجلزيئية لتوصيف مدخالت الفصة للـ (دنا) املتعدد األشكال واملضخم عشوائيا ً

• قبرص

إدخال األدوات اجلزيئية لتقييم املادة الوراثية وإجراء عمليات التقييم اجلزيئي ملدخالت الطماطم في الوقت
الراهن

• كازاخستان

تقييم التنوع الوراثي ودراسة النسب باسخدام الواسمات اجلزيئية للشعير والقمح

• لبنان

تطبيق التوصيف الوراثي اجلزيئي على أصناف الزيتون واللوز

• مصر

استخدام البيانات الوراثية اجلزيئية في تقييم موارد األصول الوراثية ملدخالت البنك الوراثي الوطني

املعلومات اجلغرافية واستخدامها في البلد املعني ،كما لم
تـقدم جل التقارير التي حتدثت عن دراسات تنطوي على نظام
ُ
املعلومات اجلغرافية وصفا ً لنتائج العمل .باملقابل يبدو أن
دراسات كهذه قد أدخلت إلى ح ّد كبير ضمن دراسات توزع
احملاصيل ودراسات بيئية-جغرافية وأخرى مماثلة .كما لم يتم
االعتراف بصلة هذه الدراسات بإدارة املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة بصفة عامة كما يجب.

إدارة البيانات وقواعدها واتساع شبكات احلاسوب احمللية
والشبكة الدولية (اإلنترنت) .أضف إلى ذلك أن هذه التطورات
دفعت إلى إحراز تقدم سريع على صعيد القدرة على القيام
بعمليات معقدة ملعاجلة وحتليل مجموعات كبيرة ومعقدة
من البيانات ،مثلما هي احلال مع ظهور علم املعلوماتية
البيولوجية للبيانات اجلزيئية وتطبيقاته.

 3-3-2-1تكنولوجيا املعلومات والتواصل

 3-1الضعف والتآكل الوراثي

أعطى التقدم الذي شهدته تكنولوجيا املعلومات والتواصل
خالل العقد املنصرم فائدة كبيرة على صعيد القدرة على
قياس ورصد حالة التنوع ،وذلك من خالل توفير معال ِـجات
أسرع وأرخص حلواسب ذات ذاكرات وسعات تخزين أكبر،
ودمجها مع طيف واسع من األدوات واألجهزة املزودة ببرمجيات
أكثر تطورا ً وتوجيهات أفضل للمستخدم .كما حققت
سرعة وفعالية التواصل وجمع البيانات وإدارتها والتشارك
بها تطورا ً هائال ً منذ عام  1996نتيجة إدخال احلواسب إلى
أجهزة استخالص البيانات ،وكذلك بفعل التطوير في برامج

وفقا ً ملا جاء في التعريف الوارد في التقرير األول عن حالة
املوارد الوراثية النباتية ،فإن الضعف الوراثي هو ‘‘الظرف الذي
يظهر في حال كون محصول مزروع على نطاق واسع حساسا ً
آلفة ما أو ممرض أو خطر بيئي نتيجة تركيبته الوراثية ،مما
يخلق إمكانية حدوث خسائر فادحة في ذلك احملصول ’’.أما
التآكل الوراثي من ناحية أخرى ،فقد عُ رّف بأنه ‘‘فقد مورثات
فردية وتوليفات وراثية معينة (مركبات جينية املعقدة
على سبيل املثال) كتلك احملافظ عليها في سالالت محلية
متكيفة محلياً .ويستخدم مصطلح ‘‘التآكل الوراثي’’ أحيانا ً
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مبعناه الضيق ،أي فقد املورثات أو األليالت ،وكذلك مبعناه
األوسع عند اإلشارة إلى فقد األصناف ’’.فبينما قد ال ينطوي
التآكل الوراثي بالضرورة على انقراض نوع أو عشيرة فرعية
ما ،إال أنه يشير إلى فقد في التباين وبذلك فقد في القدرة
على التكيف 26.إن هذه التعريفات تأخذ وجهي عملة التنوع
بعني االعتبار ،أي الغنى والتوازن ،فالوجه األول يتعلق بإجمالي
عدد األليالت املوجودة ،أما الثاني فبالتكرار النسبي ألليالت
مختلفة .ولم يشهد التعريفان أي تغيير يذكر رغم الكم
الكبير من النقاشات التي دارت حول هذين املفهومني منذ
إصدار التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية.
 1-3-1اجتاهات في الضعف والتآكل الوراثي
ببينما تقدم بعض التقارير القطرية أمثلة حية ،جند أن
قرابة  60منها تتحدث عن مغزى الضعف الوراثي ،وكثير
منها عن احلاجة إلى نشر أكبر للتنوع الوراثي بغرض عكس
اجتاه التهديد احملتمل الذي يواجه اإلنتاج الزراعي .ففي بنني،
على سبيل املثال ،كان ثمة قلق فحواه أن النظام الزراعي
الراهن محكوم بزراعات محصول وحيد ،وهو اليام على وجه
اخلصوص ،ومحاصيل جتارية .أما الصني ،فتتحدث عن حاالت
أضحت فيها أصناف األرز والذرة الصفراء أكثر انسجاما ً
وبالتالي أكثر ضعفا ً من الناحية الوراثية .وأما اإلكوادور
فتقول أن النباتات املتوطنة ضعيفة بصفة خاصة نتيجة
توزيعها املقيد .وفي جزر غاالباغوس ،يعتبر ما ال يقل عن 144
نوعا ً من النباتات الوعائية احمللية نادراً؛  69منها متوطنة في
آرتشيبيالغو ،مبا في ذلك  38نوعا ً محصورا ً بجزيرة وحيدة .وفي
لبنان ،يعزى االنخفاض في اإلنتاج الوطني للَّوز إلى الضعف
الوراثي في بعض األصناف املزروعة .أما أكبر مثال عاملي حول
تأثير الضعف الوراثي الذي حدث منذ نشر التقرير األول عن
حالة املوارد الوراثية النباتية فهو التفشي واالنتشار املستمر
لساللة صدأ الساق  Ug99والتي تعتبر األغلبية الساحقة
من أصناف القمح املوجودة حساسة اجتاهها .من ناحية
أخرى ،أوردت بعض البلدان في تقاريرها اتخاذ تدابير ناجحة
وُضعت في مكانها الصحيح لعكس حالة الضعف الوراثي.
فهذه كوبا على سبيل املثال تقول أن إدخال طيف واسع من
األصناف وزيادة استخدام نظم اإلنتاج املتنوعة قد خفض من
الضعف الوراثي .أما تايلندا فتحفز استخدام التنوع بدرجة
أكبر في برامج التربية واألصناف املعتمدة.
وعلى صعيد التآكل الوراثي ،جند أن التقارير القطرية
تأتي على ذكر عدد كبير من األسباب ،التي عموما ً ما كانت
هي نفسها التي جرى تعريفها عام  1996حيث تشتمل
األسباب الرئيسة على :استبدال األصناف احمللية ،وتنظيف
األرض ،واالستغالل اجلائر ،والضغط السكاني ،والتدهور

البيئي ،وتغيير النظم الزراعية ،والرعي اجلائر ،والتشريعات
والسياسات غير املناسبة ،وكذلك اآلفات واألمراض واألعشاب.
فلدى إجراء حتليل للتقارير القطرية ،يتضح أن التآكل الوراثي
يحدث بالدرجة األكبر في النجيليات ،ليحل بعدها اخلضروات
فالفاكهة واللوزيات والبقوليات الغذائية (انظر اجلدول .)3-1
وقد يعزى ذلك إلى ما تلقاه احملاصيل احلقلية من اهتمام أكبر.
تعطي األمثلة التالية حول التآكل الوراثي املشار إليه في
خمسة من التقارير القطرية تنوع احلاالت ،ولعلها تقدم
توضيحا ً عن الوضع العام .لكن ما يجدر مالحظته أن القائمة
ليست بالكاملة ،ومبا أن املعلومات الواردة في التقارير القطرية
غير موحدة ،فإنه من غير املمكن إجراء مقارنات بني البلدان أو
بني احملاصيل ،ومن غير املمكن كذلك استخدام تلك املعلومات
كقاعدة للرصد املستقبلي .وقد حتدثت مدغشقر عن ندرة
صنف األرز روجومينا الذي يحبذ ملذاقه ،بينما اختفى صنفا
بوتوجينجو وجافا من املنطقة الساحلية الشمالية الشرقية.
واختفى كذلك صنف الكاسافا بيالماينتي دي تاوالجنارو
وأصناف معينة للفاصولياء من معظم املناطق املنتجة ،أما
بالنسبة للنب ،فقد اختفى  100من بني  256نسيلة ،وكذلك
هي احلال بالنسبة خلمسة أنواع ( Coffea campaniensisو C.
 arnoldianaو  C. rostandiiو  C. tricalysioidesو )C. humbertii
من اجملموعات خالل السنوات العشرين األخيرة .ومن احملتمل
أن يؤول مصير أنواع اليام البرية إلى االختفاء أيضاً .فهذه
كوستاريكا تتحدث عن تهديد يواجه الصنف Phaseolus spp.
مبا في ذلك  P. vulgarisناجم عن تآكل وراثي خطير؛ وهذا ينطبق
على احملصول احمللي  Sechium tacacoوأربعة أنواع ذات صلة:
 S. pittieriو  S. talamancenseو  S. venosumو .S. vellosum
وفي الهند ،غاب عدد كبير من أصناف األرز عن حقول أوريسا،
وكذلك هي احلال بالنسبة لبعض أصناف األرز ذات اخلصائص
الطبية في كيراال ،وطيف من أنواع الدخن في تاميل نادو في
موائلها الطبيعية 27.أما اليمن فتقول في تقريرها بأن أصناف
الدخن األصبعي ( )Eleusine coracanaوالتيف ( )Eragrostis tef
وكذلك اللفت الزيتي ( ،)Brassica napusوالتي كانت تعد
من أهم أصناف احملاصيل التقليدية املزروعة في البالد ،لم
تعد تزرع ،أو أضحت تزرع في مناطق محددة جداً ،وأن زراعة
القمح مبا في ذلك القمح ثنائي احلبة ( )Triticum dicoccumقد
انخفضت على نحو مخيف .وفي ألبانيا ،ثمة تقارير تتحدث
عن اختفاء جميع أصناف القمح البدائية وكثير من أصناف
الذرة الصفراء.
رغم تناول تقارير كهذه فقد أصناف محلية ،وسالالت
محلية ،وأقارب برية للمحاصيل ،إال أن احلالة املتعلقة باملدى
احلقيقي للتآكل الوراثي تعد بالغة التعقيد على نحو ال
يخفى على أحد .فبينما أكدت بعض الدراسات التي أجريت
مؤخرا ً بأن التنوع في حقول املزارعني وفي مناطق محمية قد
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اجلدول 3-1
مجموعات احملاصيل وعدد البلدان التي قدمت أمثلة على
التآكل الوراثي في مجموعة محصول ما
مجموعات احملاصيل

عدد البلدان التي أبلغت عن
التآكل الوراثي

النجيليات واألعشاب

30

األنواع احلراجية

7

أشجار الفاكهة و اللوزيات

17

البقوليات الغذائية

17

احملاصيل الطبية و العطرية

7

احملاصيل اجلذرية والدرنات

10

التوابل واملنبهات

5

اخلضروات

18

محاصيل متفرقة

6

انخفض بالفعل ،إال أن التعميم ليس ممكنا ً هنا ،ففي بعض
احلاالت ليس ثمة دليل عن حدوثه البتة .فعلى سبيل املثال،
خلص مشروع كبير للحفظ على مستوى املزرعة والذي درس
التنوع الوراثي في حقول املزارعني في تسعة بلدان نامية
أن حفظ التنوع الوراثي للمحاصيل ال يزال مستمرا ً بصفة
عامة 28.إال أن دراسات أخرى قد حتدثت عن حتوالت وراثية في
أصناف املزارعني ،كالدخن اللؤلؤي على سبيل املثال في
النيجر ،29والذرة الرفيعة في الكاميرون 30،ووُجد في دراسات
32
حول تبني املزارعني ألصناف محسنة لألرز في الهند 31ونيبال
أن التبني قد يؤدي إلى اختفاء كبير في أصناف املزارعني.
من ناحية أخرى ،لوحظ كذلك أن كثيرا ً من املزارعني الذين
يزرعون أصنافا ً حديثة (السيما أصحاب احليازات الكبيرة
واملتوسطة لألراضي) مييلون إلى حفظ سالالتهم احمللية،
حيث ميكن لتبني أصناف حديثة في ظروف كهذه أن يزيد
التنوع في حقول املزارعني بدال ً من خفضه 33.وخالصة القول،
يبدو أن البيانات العامة التي تنطوي على حتديد كم التآكل
الوراثي بصفة عامة خالل العقد املنصرم غير مضمونة.
وكما هي احلال بالنسبة لألصناف التقليدية للمزارعني
واألقارب البرية للمحاصيل ،ال تعطي الدراسات التي تتناول
اجتاهات التنوع داخل األصناف املعتمدة صورة متسقة عبر
الزمان .فبعضها يتحدث عن عدم وجود انخفاض وال حتى
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زيادة في التنوع الوراثي والغنى األليلي في األصناف املعتمدة،
كما في أصناف القمح الطري الربيعي للمركز الدولي لبحوث
حتسني الذرة الصفراء والقمح  34،والذرة الصفراء والبازالء في
فرنسا 35،وأصناف الفاكهة في اليمن ،36والشعير في أستراليا
والهند 37.ولعل األصناف اجلديدة في حاالت كهذه تكون أقل
ضعفا ً مما كان يعتقد باألصل .وهناك دراسات أخرى تتحدث إما
عن انخفاض مبدئي في التنوع الوراثي يعقبه زيادة ،كما في
صنفي األرز  indicaو  japonicaفي الصني 38،أو انخفاض مستمر
كما هي احلال بالنسبة للقمح في الصني 39والشوفان في
كندا 40والذرة الصفراء في أوروبا الوسطى 41.وقد أظهر حتليل
مستفيض بني على هذه التقارير وتقارير أخرى منشورة حول
اجتاهات التنوع عدم وجود انخفاض كبير في التنوع الوراثي
بصفة عامة نتيجة لتربية احملاصيل في القرن العشرين،
وليس ثمة تضييق تدريجي في القاعدة الوراثية لألصناف
املعتمدة 42.إال أنه يجب التمحيص في سياق التحليل
املستفيض لفهم إمكانية استقراء النتائج ،السيما بالنسبة
لظروف البلدان النامية وطيف واسع من احملاصيل اخملتلفة.
يـفتقر فيه إلى الدليل املقنع عن التآكل
في الوقت الذي ُ
الوراثي في أصناف املزارعني من ناحية واألصناف املعتمدة من
ناحية أخرى ،جند ثمة إجماع أكبر بشأن حدوث اجنراف وراثي
بفعل التحول الكلي من نظم اإلنتاج التقليدية اعتمادا ً على
أصناف املزارعني إلى نظم إنتاج حديثة اعتمادا ً على أصناف
معتمدة.
 2-3-1مؤشرات التآكل والضعف الوراثي
خالل العقد الفائت ،زاد االهتمام باملؤشرات املباشرة وغير
املباشرة عن الضعف والتآكل الوراثي ،على األقل جزئياً ،وذلك
بسبب قلة األدلة الدامغة عن حالة التقدم فيها .وقد دعت
هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة إلى تطوير ‘‘مؤشرات
أعلى مستوى’’ للتآكل الوراثي والضعف الوراثي من حيث
رصد تنفيذ خطة العمل العاملية.
يضم برنامج مؤشرات التنوع البيولوجي لعام  2010برعاية
اتفاقية التنوع البيولوجي عددا ً كبيرا ً من املنظمات الدولية
لتطوير مؤشرات ذات صلة باتفاقية التنوع البيولوجي ،مبا في
ذلك تلك املتعلقة برصد اجتاهات التنوع الوراثي .لكن حتى
تاريخه ال تتوافر بشكل فعلي مؤشرات عملية وإخبارية
مقبولة عموما ً لهذا يجب أن تعطى األولوية لتطوير تلك
املؤشرات .ولكي تكون هذه املؤشرات فعالة ،ثمة حاجة إلى
عديد من الصفات املهمة التي يجب أن تتسم بها:
• يجب أن تكون حساسة للتغيرات في تكرار األليالت
املهمة ،كما يجب أن تعطى وزنا ً أكبر مما يعطى لألليات

حالة التنوع

األقل أهمية :إذ أن فقد أليل ما في موقع تابع كثير التعدد
الشكلي على سبيل املثال قد ال يحمل سوى أهمية ثانوية
مقارنة مع فقد أليل ملقاومة املرض.
• يجب أن تعطي مقياسا ً لدرجة الفقد احملتمل .على سبيل
املثال ،من خالل تقدير قطعة املعلومات الوراثية املعرضة
للخطر مقارنة مع إجمالي التنوع؛
تـمكّن من إجراء تقييم الحتماالت الفقد خالل
• يجب أن ُ
فترة زمنية محددة ،وذلك في غياب التدخل البشري.
ال يجب أن تأخذ مؤشرات تقدير الضعف الوراثي بعني
االعتبار مدى االنسجام الوراثي بحد ذاته وحسب ،بل أن تأخذ
باحلسبان أيضا ً التآثرات ما بني النمط الوراثي × البيئة .ولعل
ثمة اختالف في طريقة استسالم منط وراثي (عشيرة أو صنف)
محدد إلجهاد أحيائي أو ال أحيائي ضمن البيئات املتنوعة .وقد
تشتمل مؤشرات الضعف الوراثي املفيدة على ما يلي:
• مدى التنوع الوراثي للمورثات التي متنح صفة املقاومة
آلفات وأمراض رئيسة فعلية أو محتملة أو التحمل
إلجهادات ال أحيائية؛
• مدى تنوع التآثر ما بني املضيف-املمرض وحدوث استجابات
تفاضلية ألمناط بيولوجية مختلفة لآلفات واألمراض ،حيث
سيقدم هذا املؤشر معلومات عن تنوع آليات التأقلم
املتاحة ،وبالتالي عن احتمال التحول في عشيرة املمرض مما
يؤدي إلى انتشار الفوعة؛
• مواجهة عقبات شديدة خالل مراحل االستئناس أو
الهجرة أو التربية :ميكن استخالص مؤشرات عن العقبات
الوراثية من بيانات جزيئية ،أو معلومات تاريخية ،أو حتليالت
النـ َسب؛
َ
• لعل مدى سيطرة أصناف وحيدة على مساحات واسعة
يشكل أول مؤشر مفيد لتقدير الضعف الوراثي ،اعتمادا ً
على فرضية أن الضعف الوراثي يكون أعلى عند زراعة
مساحات واسعة بصنف واحد فقط ؛
• قد تكون املسافات الوراثية بني السالالت األبوية لصنف
ما مؤشرا ً بديالً ،في ظروف معينة ،عن درجة التغايرية
وبذلك عن الضعف الوراثي لذلك الصنف.

 4-1الترابط
ميكن للترابط املتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
أن يأخذ أشكاال ً كثيرة وقد يضم طيفا ً واسعا ً من املعنيني عبر
املكان أو الزمان أو كليهما معاً .فمعظم احملاصيل ،واألقارب
البرية للمحاصيل ،وأنواع نباتات برية مفيدة أخرى ال تنحصر
داخل احلدود الوطنية للبلد ،إذ يعكس توزعها جغرافية

النظم إيكولوجية وتشتتها عامليا ً بفعل البشر أو الطبيعة.
ونتيجة لذلك ،غالبا ً ما يتعني على أولئك املهتمني باستخدام
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة احلصول على املواد
واكتساب املعرفة املتعلقة بها من خارج حدود البلد العاملني
فيه .فبينما تعتبر كافة البلدان مانحة ومستقبلة للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،إال أنها ال متلك جميعا ً
الكم
ّ
عينه من تلك املوارد ،وال حتى القدرة ذاتها على استخدامها.
األمر الذي أفضى إلى ترابط متبادل ال يتمتع باملساواة ،حيث
ميكن اعتباره إما تهديدا ً محتمال ً للسيادة الوطنية أو فرصة
للتعاون البناء( 43انظر الشكل  3-1واجلدول .)4-1
ال ينحصر مفهوم الترابط باملستوى الدولي فحسب ،بل
يتعلق أيضا ً بالدور الذي يلعبه املزارعون ،واملربون ،والقائمون
على إدارة املوارد الوراثية .فاملزارعون هم مديرو املوارد الوراثية
التي يزرعون ،أما مديرو البنوك الوراثية فقد عُ ه ِـدت إليهم
مهمة حماية مجموعات هذا التنوع ،وأما املربون ،فيعتمدون
إلى ح ّد كبير على االثنني للحصول على املواد األولية التي
يحتاجون إليها إلنتاج أصناف جديدة الستخدامها من قبل
املزارعني .فاجلميع مترابط.
ويحدث الترابط الكبير كذلك على املستوى احمللي بني
املزارعني الذين عادة ما يتاجرون بالبذور ومواد زراعية أخرى
ويقومون مبقايضتها مع بعضهم البعض .وتعد نظم تبادل
األصول الوراثية ضاربة اجلذور في اجملتمعات الريفية ،ولعلها
عنصر مهم في العالقات بني األسر واجملتمعات احمللية ،حيث
تعد هذه النظم ‘‘متينة’’ وقادرة على التأقلم جيدا ً مع
اإلجهاد 44إذ أن مستوى الترابط العالي لديها يسهم في
قدرتها على التكيف.
وعلى املستويني اإلقليمي والعاملي ،تتجلى النتيجة الرئيسة
التي يتمخض عنها الترابط بني األمم في احلاجة إلى تبادل دولي
لألصول الوراثية ،حيث أشارت الدراسات إلى أن هذا التبادل
قد أضحى في كثير من احلاالت أكثر تعقيدا ً وصعوبة خالل
السنوات األخيرة .فثمة خطر بفعل ما يشكله انخفاض
الدفق الدولي للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من
تهديد ال على صعيد استخدام تلك املوارد وحسب ،بل أيضا ً
على صعيد حفظها ،وبالتالي هو تهديد لألمن الغذائي .وتلك
كانت من بني العوامل الرئيسة التي أدت إلى اعتماد املعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
ال شك أن مع التأثير املتنامي للتغير املناخي ،سيكون ثمة
زيادة في الطلب على أصناف متكيفة مع الظروف البيئية
اجلديدة وأطياف اآلفات واألمراض .إن القدرة على الوصول
إلى طيف واسع من التنوع الوراثي يعد محوريا ً لتلبية هذا
الطلب ،وهذا ما ينطوي على وجود ترابط أعظم في املستقبل
بني البلدان واملناطق مما هي عليه احلال اليوم.
يشكل غياب اليقني حيال اجلوانب القانونية عامال ً مهما ً
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الشكل 3-1
يوضح الترابط مبثال عن املوارد الوراثية للكاكاو

مركز تنوع الكاكاو

املنتجني الرئيسني للكاكاو

املستهلكني الرئيسني للكاكاو

البنوك الوراثية الرئيسة للكاكاو

املصنّعني الرئيسني للكاكاو

املعاهد الرئيسة لتربية الكاكاو

يعيق التبادل الدولي وحتى الوطني لألصول الوراثية .فبينما
مضت سنوات كثيرة على دخول اتفاقية التنوع البيولوجي
حيز التنفيذ ،إال أن االفتقار إلى إجراءات واضحة وكفوءة
للوصول إلى املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ال يزال
يعيق جمع املوارد الوراثية النباتية أو حركتها عبر احلدود أو
كليهما معا ً في كثير من البلدان (انظر الفصل السابع).
وضمن هذا السياق ،جند أن عددا ً من احلكومات الوطنية لم
ينضم بعد إلى املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة ،رغم أنها أساسية لضمان الدفق امليسر
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،إذ يجب أن يصادق
أكبر عدد من البلدان على املعاهدة كي تتخذ تلك البلدان
اإلجراءات الالزمة التي تضمن فعالية تنفيذها.
وكما أن ثمة عدم تكافؤ في توزع املوارد الوراثية النباتية،
هناك عدم تكافؤ في القدرة على استخدامها أيضاً .فكثير
من البلدان تفتقر إلى ما يكفي من املؤسسات أو املرافق أو
املربني للقيام بنشاطات حديثة أو حتى تقليدية لتحسني
احملاصيل بفعالية ،السيما تلك الثانوية منها  .مع هذا ،تعتمد
كثير من البلدان بشكل كبير على الدعم اخلارجي لتربية
النباتات ،إما بشكل مباشر من خالل أصناف محسنة ،أو غير
مباشر من خالل التعاون في مجال التدريب والبحوث .وقد
أحرز مؤخرا ً عدد من التطورات اإليجابية على هذا الصعيد،
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مبا في ذلك مبادرة الشراكة العاملية لبناء القدرات في تربية
النباتات 45وتطوير مراكز إقليمية لالمتياز في التكنولوجيا
البيولوجية ،من قبيل مركز العلوم البيولوجية في شرق
ووسط أفريقيا 46.وتعطي مراكز كهذه القدرة لعلماء من
بلدان نامية على تطبيق معرفتهم ومهاراتهم ملواجهة
حتديات نوعية أمام حتسني احملاصيل على املستوى الوطني.
وتعتبر هذه املبادرة ومبادرات أخرى مماثلة جانبا ً مهما ً للترابط،
كما تعد جزءا ً ال يتجزأ من نظم اقتسام املنافع .هذا وجتدون
مزيدا ً من التفصيل عن حالة حتسني احملاصيل واستخدامات
أخرى للموارد الوراثية النباتية في الفصل الرابع.

 5-1تغيرات منذ نشر التقرير األول عن حالة
الموارد الوراثية النباتية
ثمة تغيرات أساسية طرأت على حالة التنوع منذ نشر
التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية ،منها:
• زيادة عدد مجموعات خارج املوطن الطبيعي بشكل كبير،
سواء من خالل عمليات جمع جديدة أو عمليات تبادل بني
بنوك وراثية ،حيث أسهمت تلك األخيرة باستمرارية

()Theobroma cacao

البلدان التي سجل فيها
4
االستهالك األكبر
فرنسا وأملانيا واليابان
واالحتاد الروسي وأمريكا

البلدان األفريقية والصني
والهند وإندونيسيا
ونيجيريا وأمريكا
صناعة احللوى
الصني والهند وإندونيسيا
ونيجيريا وأمريكا

الصني والهند وإندونيسيا
واملكسيك وجنوب أفريقيا

إثيوبيا والهند ونيبال
واململكة املتحدة وأمريكا

أهم برامج البحث العلمي والتربية

البرازيل وكوستا ريكا و كوت ديفوار
وغانا وبابوا نيوغينيا وترينيداد وتوباغو

املركز اآلسيوي للبحث والتطوير
املتعلقني باخلضروات والهند

أستراليا والبرازيل والصني والهند
وأمريكا

اجملموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية وأفريقيا والبرازيل
والصني وأوروبا والهند وأمريكا
إثيوبيا والهند

ماليزيا (مجلس زيت النخيل في
ماليزيا)

أهم البلدان املنتجة

البرازيل وكوت ديفوار وغانا
وإندونيسيا ونيجيريا

الصني والهند ومصر وتركيا
وإندونيسيا

الصني والهند وإندونيسيا وأمريكا

األرجنتني والبرازيل والصني
واملكسيك وأمريكا

إثيوبيا والهند ونيبال

كولومبيا وإندونيسيا وماليزيا
ونيجيريا وتايلندا

أهم مجموعات خارج املوطن
2
الطبيعي
البرازيل وكوستا ريكا وترينيداد
وتوباغو وفنزويال

املركز اآلسيوي للبحث والتطوير
املتعلقني باخلضروات والهند

اجملموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية ووزارة الزراعة
األمريكية والهند والصني والسنغال
والبرازيل

اجملموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية والهند واملكسيك
واالحتاد الروسي وأمريكا
إثيوبيا والهند

البرازيل وغانا وماليزيا

اإلقليم/األقاليم ذات التنوع الوراثي
1
املعنوي

حوض األمازون وأمريكا الوسطى

إقليم ميامنار الهندية

أمريكا اجلنوبية

آسيا وأمريكا الوسطى واملكسيك
وأمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية

القرن األفريقي

حوض نهر األمازون وأفريقيا الغربية

3

املنتجات/البلدان
5
املستوردة
حبوب الكاكاو
بلجيكا وأملانيا
وماليزيا وهولندا
وأمريكا
فرنسا وأملانيا والعراق
واململكة املتحدة
وأمريكا
الفستق املقشور
كندا واملكسيك
وهولندا واالحتاد
الروسي واململكة
املتحدة

الصني،اليابان
واملكسيك وجمهورية
كوريا وإسبانيا
اململكة املتحدة
وأمريكا

الصني والهند وإندونيسيا
ونيجيريا وباكستان

اجلدول 4-1
موشرات عن الترابط العاملي في بعض احملاصيل املنتخبة

احملصول

كاكاو

الباذجنان

()Zea mays

()Arachis hypogea

()Solanum melongena

الفول السوداني

الذرة الصفراء

النوغ

()Guizotia abyssinica

نخيل الزيت

()Elias spp

الصني وأملانيا والهند
وهولندا وباكستان

حالة التنوع
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20
البلدان التي سجل فيها
4
االستهالك األكبر
الصني والهند واالحتاد
الروسي واململكة املتحدة
و أمريكا

بنغالديش والصني والهند
وإندونيسيا وفييت نام

بوليفيا وكندا وأوروبا وبيرو
وأمريكا

البذور:
بلجيكا
والصني
وهولندا
والفلبني
واململكة
املتحدة

أهم برامج البحث العلمي
والتربية
اجملموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية واألرجنتني
وأستراليا وكندا وشيلي
والصني وكولومبيا واإلكوادور
وفرنسا وأملانيا والهند وهولندا
وبولندا وجمهورية كوريا
وجنوب أفريقيا واململكة
املتحدة وأمريكا
اجملموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية والصني
والهند والفلبني وأمريكا
بوليفيا وبيرو

أستراليا وكندا والصني والهند
واملكسيك وإسبانيا وأمريكا

الهند وتركيا وأمريكا

أهم البلدان املنتجة

الصني والهند واالحتاد الروسي
وأوكرانيا وأمريكا

الصني وبنغالديش والهند
وإندونيسيا وفييت نام

بوليفيا واإلكوادور وبيرو

استراليا والصني والهند
وكازاخستان وأمريكا

الصني والهند وميامنار والسودان
وأوغندا

أهم مجموعات خارج املوطن
2
الطبيعي
اجملموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية وكولومبيا
واجلمهورية التشيكية،اليابان
وهولندا

اجملموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية وبنني والصني والهند
والفلبني وتايلندا وأمريكا
اجملموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية وأمريكا

الصني وإثيوبيا والهند واملكسيك
وأمريكا

الصني والهند وإسرائيل واملكسيك
وفنزويال

اإلقليم/األقاليم ذات التنوع الوراثي
1
املعنوي

أمريكا اجلنوبية

جنوب وشرق و جنوب شرقي آسيا
وأفريقيا

سالسل جبال األنديز

مصر وإثيوبيا والهند والشرق
األوسط وأوروبا والسودان

وسط آسيا والصني والقرن األفريقي
والهند والشرق األدنى

3

املنتجات/البلدان املستوردة

بلجيكا وأملانيا وإيطاليا
وهولندا وإسبانيا

األرز والدخن/إيران والعراق
ونيجيريا والفلبني
والسعودية
غير متوافر

بذور العصفر /بلجيكا
والصني وهولندا والفلبني
واململكة املتحدة

الزيت:
أملانيا
واليابان
وهولندا
وأمريكا
واليمن

البذور:
الصني
ومصر
والهند
واليابان
وأوغندا

اجلدول ( 4-1تتمة)
موشرات عن الترابط العاملي في بعض احملاصيل املنتخبة

احملصول

البطاطا

()Solanum tubersum

()Carthamus tinctorius

().Oryza spp

الكينوا
()Quinoa) (Chenopodium quinoa

األرز

العصفر

السمسم

()Sesamum indicum

بذور السمسم:
الصني واليابان وجمهورية
كوريا وسوريا وتركيا

الزيت:
الصني
والهند
وميامنار

5

التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

الفصل األول

()Glycine max

()Helianthus annuus

أهم البلدان املنتجة

أهم مجموعات خارج املوطن
2
الطبيعي

اإلقليم/األقاليم ذات التنوع
1
الوراثي املعنوي

شرقي آسيا

أمريكا الشمالية

آسيا الوسطى وشرقي أفريقيا
وشرقي آسيا وجنوبي شرقي
املتوسط وجنوب آسيا وغربي
آسيا

3

األرجنتني والبرازيل
والصني والهند وأمريكا

املركز اآلسيوي للبحث والتطوير
املتعلقني باخلضروات (إقليمي)
والصني واالحتاد الروسي وأوكرانيا
و أمريكا

فرنسا ورومانيا واالحتاد الروسي
وصربيا وأمريكا

اجملموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية وأستراليا
وإيطاليا واالحتاد الروسي وأمريكا

أهم برامج البحث العلمي
والتربية

االحتاد الروسي وأمريكا

األرجنتني والصني فرنسا
وهنغاريا والهند واالحتاد
الروسي وتركيا وأوكرانيا
وأمريكا

الصني وفرنسا والهند
واالحتاد الروسي وأمريكا

اجلدول ( 4-1تتمة)
موشرات عن الترابط العاملي في بعض احملاصيل املنتخبة

احملصول

فول الصويا

عباد الشمس

القمح

()Triticum aestivum

اجملموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية وأستراليا
والبرازيل وكندا والصني وفرنسا
والهند واململكة املتحدة
وأمريكا

 1التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم؛
 2التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم والتقارير القطرية للتقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم؛
 3قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة2007 ،؛
 4قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة2003 ،؛ وبيانات حول واردات العصفر لعام 2006؛ أما املعلومات اخلاصة عن الكينوا والباذجنان فهي مستقاة من األحاديث
املتداولة؛ الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قاعدة متينة لتحسني هذه العمليات وتيسيرها.
 5قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة.2006 ،

البذور:
البرازيل والصني
وإندونيسيا
واليابان
وجمهورية
كوريوإندونيسيا
واليابان
وجمهورية
كوريا

البذور:
البرازيل وبلغاريا
وميامنار
وإسبانيا
وأمريكا

البلدان التي سجل فيها االستهالك
4
األكبر
الزيت:
البرازيل
والصني
والهند واليابان
وأمريكا

الزيت:
الصني والهند
واالحتاد
الروسي
وإسبانيا
وأوكرانيا

الصني والهند وباكستان و االحتاد
الروسي وأمريكا

املنتجات/البلدان
5
املستوردة
الصني وأملانيا واليابان
واملكسيك وهولندا

بذور عباد الشمس/
فرنسا وإيطاليا
وهولندا وإسبانيا
وتركيا

البرازيل ومصر
والهند وإيطاليا
واليابان

حالة التنوع
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التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

الفصل األول

مشكلة النسخ املضاعفة غير اخملطط لها؛
• ارتفاع مستوى الفهم العلمي حيال إدارة التنوع الوراثي
على مستوى املزرعة ،حيث أضحى نهج حفظ املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها اجتاها ً
سائدا ً على نحو مطـّرد ضمن البرامج الوطنية؛
• ازدياد كبير في االهتمام بحفظ األقارب البرية للمحاصيل
واستخدامها والوعي بأهميتها ،سواء داخل املوطن
الطبيعي أم خارجه؛
• تنامي االهتمام باألنواع املهملة والتي ال يستفاد منها
إستفادة كاملة حتى يومنا هذا كاخلضروات والفاكهة
التقليدية؛
كم كبير من البيانات حول مدى
• إمكانية احلصول على ّ
وطبيعة التآكل الوراثي وضعف محاصيل نوعية في
مناطق معينة وذلك في ظل توافر التقنيات الوراثية
اجلزيئية احلديثة .وتعد الصورة اجلديدة معقدة ،جتعل من
الصعوبة مبكان التوصل إلى استنتاجات واضحة حول قوة
هذه التأثيرات ومداها.
• زيادة أهمية مدى الترابط بني البلدان بشأن حاجتها
للحصول على مواد متلكها بلدان أخرى أكثر من ذي قبل.
وهذه الزيادة مطلوبة بشكل خاص ملواجهة احلاجة إلى
استنباط أصناف متكيفة مع ما هو جديد من ظروف بيئية
وأطياف آفات وأمراض بفعل التغير املناخي .وقد أرست
املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة قاعدة متينة لتحسني هذه العمليات وتيسيرها.

 6-1الفجوات واالحتياجات
استنادا ً إلى املعلومات التي وفرها هذا الفصل ،تقدم النقاط
التالية وصفا ً لبعض الفجوات واالحتياجات الرئيسة التي
جرى حتديدها بخصوص التنوع الوراثي:
• ال تزال احلاجة مستمرة لتحسني غطاء التنوع في
مجموعات خارج املوطن الطبيعي ،مبا في ذلك األقارب
البرية للمحاصيل وأصناف املزارعني ،إلى جانب احلاجة إلى
مستوى أفضل من التوصيف والتقييم والتوثيق اخلاص
بهذه اجملموعات؛
• تستمر احلاجة إلى حتقيق فهم أفضل إلدارة ودعم املزارعني
للتنوع ،رغم ما أحرز من تقدم هائل على هذا الصعيد.
وثمة فرص لتحسني مصادر املعيشة لدى اجملتمعات
الريفية من خالل اإلدارة احملسنة للتنوع؛
• ال تزال احلاجة موجودة لترشيد أكبر في النظام العاملي
جملموعات خارج املوطن الطبيعي ،وذلك تبعا ً ملا دعت إليه
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خطة العمل العاملية حلفظ واستخدام املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة واملعاهدة الدولية بشأن املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،ووفقا ً ملا انعكس في
مبادرات الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي
والنظام املتكامل لبنوك اجلينات في أوروبا؛
• ثمة حاجة إلى إيالء مزيد من االهتمام بخصوص
حفظ واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
حملاصيل مهملة ومحاصيل ال يستفاد منها استفادة
كاملة ومحاصيل غير غذائية .إذ ميكن لكثير من تلك
األنواع تقدمي إسهام قيم لتحسني الوجبات الغذائية
والدخل؛
• هناك حاجة لتشجيع التوصل إلى تعريفات قياسية
ووسائل لتقييم الضعف الوراثي والتآكل الوراثي ،وكذلك
للموافقة على مؤشرات أكبر كما ً وأفضل نوعاً ،بهدف
إعطاء القدرة على إرساء أسس وطنية وإقليمية ودولية
لرصد التنوع والتغيرات فيه وتأسيس نظم فعالة لإلنذار
املبكر؛
• ال تزال الكثير من البلدان تفتقر إلى وجود استراتيجيات
وطنية أو خطط عمل أو االثنني معا ً إلدارة التنوع .وإن كانت
لديها ،فهي ال تعمل على تنفيذها بالشكل الكامل.
وتشتمل اجملاالت التي تتطلب اهتماما ً خاصا ً على إعداد
األولويات ،وتعزيز التعاون الوطني والدولي ،وتطوير نظم
املعلومات على نحو ٍأكبر ،وحتديد الفجوات في حفظ املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة ،مبا فيها األقارب البرية للمحاصيل.
• رغم تنامي الوعي بأهمية األقارب البرية للمحاصيل،
إال أن احلاجة ال تزال قائمة لدى كثير من البلدان إلى وجود
سياسات وتشريعات وإجراءات مالئمة جلمع األقارب البرية
للمحاصيل ،وتأسيس مناطق محمية لهذه األقارب
وحتسني مستوى التنسيق الوطني اخلاص بهذه اجلهود.
وطنية أو خطط عمل أو االثنني معا ً إلدارة التنوع .وإن كانت
لديها ،فهي ال تعمل على تنفيذها بالشكل الكامل.
وتشتمل اجملاالت التي تتطلب اهتماما ً خاصا ً على إعداد
األولويات ،وتعزيز التعاون الوطني والدولي ،وتطوير نظم
نحو أكبر ،وحتديد الفجوات في حفظ املوارد
املعلومات على ٍ
الوراثية لألغذية والزراعة ،مبا فيها األقارب البرية للمحاصيل.
• رغم تنامي الوعي بأهمية األقارب البرية للمحاصيل،
إال أن احلاجة ال تزال قائمة لدى كثير من البلدان إلى وجود
سياسات وتشريعات وإجراءات مالئمة جلمع األقارب البرية
للمحاصيل ،وتأسيس مناطق محمية لهذه األقارب
وحتسني مستوى التنسيق الوطني اخلاص بهذه اجلهود.
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 1-2مقدمة
تـعرِّف اتفاقية التنوع البيولوجي احلفظ في املوطن الطبيعي
ُ
بأنه ‘‘حفظ النظم اإليكولوجية واملوائل الطبيعية واحملافظة
على عشائر األنواع القابلة للحياة واستعادتها في محيطها
الطبيعي؛ وفي حالة األنواع املستأنسة أو املزروعة ،في محيط
طورت فيه خصائصها املميزة ’’.وبينما تطور هذا املفهوم
منذ تبني اتفاقية التنوع البيولوجي ،جند أن هذا التعريف قد
استخدم في عديد من املعاهدات واملبادرات الدولية الرئيسة
مبا في ذلك املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة ،واإلستراتيجية العاملية حلفظ النباتات .ومن
املتوقع في أغلب األحيان أن يتم احلفظ في املوطن الطبيعي
داخل مناطق أو موائل محمية (خالفا ً للحفظ خارج املوطن
الطبيعي) ،حيث ميكن أن تستهدف العملية األنواع أو النظام
اإليكولوجي الذي توجد فيه .ويعد طريقة مهمة بصفة
خاصة حلفظ األنواع التي يصعب حفظها خارج املوطن
الطبيعي ،كالكثير من األقارب البرية للمحاصيل.
غالبا ً ما يعتبر حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة وإدارتها على مستوى املزرعة شكال ً من أشكال
احلفظ في املوطن الطبيعي .إال أنه ال توجد في كثير من
احلاالت عالقة وطيدة تربط أسباب استمرار املزارعني بزراعة
أصناف تقليدية مع الرغبة بحفظها ،في الوقت الذي يرتبط
به هذا االستمرار على نحو أكبر بأسباب تعود إلى التقاليد
والتفضيل ،وجتنب اخملاطر ،والتكيف احمللي ،وفرص األسواق
املتخصصة ،أو ببساطة إلى غياب البديل األفضل .مع ذلك،
تستمر احملافظة على التنوع األكثر أهمية في حقول املزارعني،
حيث رسخت جهود حتسني إدارته واستخدامه بشكل أكبر
خالل العقد املنصرم .واليوم ثمة فهم أوضح للعوامل ذات
1
الصلة بهذا السياق.
يقدم هذا الفصل وصفا ً ملا أحرز من تقدم بعد نشر التقرير
األول عن حالة املوارد الوراثية (التقرير األول) على صعيد حفظ
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإدارتها في نظم
بيئية برية ،ونظم اإلنتاج الزراعي ،والتقاطع بينهما .كما
يقوم فصلنا هذا مبراجعة املعرفة اجلديدة بخصوص كمية
وتوزع تنوع السالالت احمللية ،واألقارب البرية للمحاصيل،
ونباتات مفيدة أخرى ،وتقييم القدرات الراهنة حلفظ وإدارة
التنوع في املوطن الطبيعي .ويصف كذلك بعض التحديات
العاملية التي توجد اليوم ،فضال ً عن تقدميه موجز عن التغيرات
الرئيسة التي طرأت منذ نشر التقرير األول  ،ليختتم بتعريف
املزيد من الفجوات واالحتياجات.

 2-2حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة وإدارتها في نظم إيكولوجية برية
تعتبر الكثير من األنواع النباتية التي تنمو في النظم
اإليكولوجية البرية قيمة لألغذية والزراعة ،ولعلها تسهم
بدور ثقافي مهم داخل اجملتمعات احمللية .إذ متتلك القدرة
على توفير شبكة األمان إذا ما نضب الغذاء ،فضال ً عن تزايد
تسويقها محليا ً ودولياً ،لتسهم بذلك في دخل األسر بشكل
كبير .وقد ورد في قرابة ثلث التقارير القطرية التي مت تلقيها
ذكر استخدام النباتات احملصودة من البرية .فهذه نيجيريا على
سبيل املثال تتحدث عن استخدام املاجنو األفريقي (Irvingia
 )gabonensisواخلروب ( )Parkia biglobosaخالل فترات شح
الغذاء.
كمكون مهم آخر
تأتي أنواع املراعي الطبيعية واألعالف
ّ
للتنوع البيولوجي الزراعي ،السيما في بلدان يعد فيها إنتاج
الثروة احليوانية مسهما ً رئيسا ً في االقتصاد الوطني 2.غير أن
املراعي الطبيعية تتعرض لتدهور خطير في كثير من بقاع
العالم ،مما يخلق حاجة إلى تكريس مزيد من االهتمام باحلفظ
داخل املوطن الطبيعي في نظم إيكولوجية كهذه .وفي كثير
من احلاالت يحمل حفظ املراعي الطبيعية واستخدامها
أهمية في استراتيجيات حفظ املوارد الوراثية احليوانية
واستخدامها.
ومع تطور طرائق جديدة للتكنولوجيا البيولوجية ،تزداد
أهمية األقارب البرية للمحاصيل في التحسني الوراثي
للمحاصيل .فإذا ما أخذنا الشكل العريض لتعريف األقارب
البرية للمحاصيل بأن أي تصنيف ينتمي إلى اجلنس نفسه
هو محصول ،لوجدنا أن عدد أنواع األقارب البرية للمحاصيل
في العالم يقدر بـ  60000-50000نوع 3.منها قرابة  700نوع
حتمل أولوية قصوى ،كونها أنواع حتتوي على جتميعات وراثية
أولية وثانوية ألكثر احملاصيل الغذائية أهمية في العالم ،حيث
يرد كثير منها في امللحق األول من املعاهدة الدولية بشأن
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 1-2-2اجلرد وحالة املعرفة
منذ إصدار التقرير األول ،نفّ ذت معظم البلدان عمليات مسوح
وجرد نوعية ،إما كجزء من خطط العمل الوطنية حول التنوع
الوراثي 4،أو على نطاق أعم ،ضمن إطار عمل مشروعات فردية.
فهذه سويسرا على سبيل املثال استكملت جردا ً لألقارب
البرية للمحاصيل املوجودة لديها عام ُ ،2009حدد فيه 142
نوعا ً بأنها ذات أولوية في عملية احلفظ واالستخدام 5.بيد
أن جلّ املسوحات اقتصرت على محاصيل وحيدة ،أو على
مجموعات صغيرة لألنواع ،أو حتى على مساحات محدودة
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داخل احلدود الوطنية 6.ففي السنغال على سبيل املثال،
أجريت عمليات جرد على أنواع منتخبة من الديجيتاريا
والدخن والذرة الصفراء واللوبياء وبعض اخلضروات الورقية.
وحتدثت مالي عن تنفيذ  16جردا ً ومسحا ً لـ  12محصوالً ،كما
أجرت ألبانيا وماليزيا عمليات جرد ألنواع فاكهة برية.
نُفذت القلة القليلة من عمليات مسح وجرد املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة في مناطق محمية مقارنة مع
مكونات أخرى للتنوع البيولوجي في تلك املناطق 7.وتبقى
املالحظة التي خلص إليها التقرير األول صحيحة ،مبعنى
أن حفظ األقارب البرية ذات األهمية الزراعية في املوطن
الطبيعي يحدث بشكل رئيس نتيجة جهود غير مخطط لها
حلماية موائل أو أنواع مؤثرة محددة .فبينما تفترض الكثير من
البلدان حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،مبا في
ذلك األقارب البرية للمحاصيل ،من خالل تخصيص مناطق
محمية 8،جند أن احلقيقة تكمن في قيام كثير من البلدان
بهذه العملية بني شقوق نهجني مختلفني للحفظ ،هما
اإليكولوجي والزراعي؛ فالنهج األول يركز بشكل رئيس على
األنواع البرية النادرة أو النظم اإليكولوجية املهددة ،أما األخير
فيركز على حفظ احملاصيل املستأنسة خارج املوطن الطبيعي
لها .نتيجة لذلك ،أُهمل حفظ األقارب البرية للمحاصيل
بشكل نسبي 9.أما اجلهود الرامية إلى تصحيح هذه احلالة
فاشتملت على مشروع عاملي بقيادة املركز الدولي للتنوع
البيولوجي ،لتحفيز التعاون بني قطاعي البيئة والزراعة
بهدف وضع األقارب البرية للمحاصيل في موقع األولوية
وحفظها داخل مناطق محمية (انظر املؤطر .)1-2
10
مقارنة مع التقرير األول ،الذي حتدثت فيه أربعة بلدان فقط
عن إجرائها مسوحات حلالة األقارب البرية للمحاصيل ،شهد
العقد املنصرم تقدما ً كبيرا ً في هذا اجملال ،حيث مت جتميع
عمليات جرد األقارب البرية للمحاصيل في ما ال يقل عن 28
بلداً .وأفادت بلدان أخرى أنه جرى حتديد مواقع معينة حلفظ
األقارب البرية للمحاصيل في املوطن الطبيعي لها 11.ففي
جمهورية فنزويال البوليفارية ،نُفذت خالل الفترة ما بني عامي
 1997و  32 ،2007عملية جرد ومسح لتحديد املناطق التي
حتظى باألولوية في البلد حيث تتعرض املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة للخطر .وقد أجرت كل من األردن ولبنان
والضفة الغربية وقطاع غزة واجلمهورية العربية السورية
بالتعاون مع املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق
اجلافة مسوحات خالل الفترة  2004-1999لتقييم كثافة
وتكرار وتهديد األقارب البرية للنجيليات والبقوليات الغذائية
والبقوليات العلفية ،وسبعة أجناس ألشجار الفاكهة
واألنواع التي ال يستفاد منها استفادة كاملة.
وعلى املستوى اإلقليمي والعاملي ،تبذل جهود من قبل
عديد من املنظمات الدولية لتنفيذ مسوحات وحتديد حالة
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املؤطر 1-2
مشروع األقارب البرية للمحاصيل :زيادة املعرفة ورفع
الوعي وتعزيز العمل
حقق املشروع العاملي ‘‘حفظ األقارب البرية للمحاصيل
داخل املوطن الطبيعي من خالل حتسني إدارة املعلومات
والتطبيقات احلقلية’’ ،الذي يرعاه برنامج األمم املتحدة
للبيئة/املرفق العاملي للبيئة وتنسقه املنظمة الدولية
للتنوع البيولوجي ،تطورات معنوية على صعيد حتفيز
حفظ األقارب البرية للمحاصيل خارج املوطن الطبيعي
في املناطق احملمية .ويعمل هذا املشروع في كل من أرمينيا
وأوزبكستان ودولة بوليفيا متعددة القوميات وسري النكا
ومدغشقر .كما يسعى إلى إرساء شراكات فعالة فيما
بني املعنيني من القطاعني الزراعي والبيئي .وقد عمل
هذا املشروع على تقييم اخملاطر التي تتعرض لها األقارب
البرية للمحاصيل بشكل شامل وحدد النشاطات
الالزمة لتخفيفها .كما متخض عن مخرجات منها
تطوير خطط العمل الوطنية لألقارب البرية للمحاصيل،
وخطط إلدارة بعض األنواع املعينة واملناطق احملمية،
وإرشادات حلفظ األقارب البرية خارج املناطق احملمية،
وكذلك أطر عمل تشريعية محسنة حلفظ األقارب البرية
للمحاصيل .ومت تقييم بعض األنواع املنتخبة من األقارب
البرية للمحاصيل لتحديد الصفات التي حتمل قيمة في
مجال حتسني احملاصيل .ومت دمج املعلومات املستقاة من
املشروع في النظم الوطنية للمعلومات وهي متوافرة
على البوابة اإللكترونية العاملية.
إن تضافٌر كل ذلك مع اجلهود املبتكرة التي تبذل على
صعيد التدريب ورفع التوعية العامة ،يعني أن املشروع
يساعد على حتسني عمليات حفظ األقارب البرية ال في
البلدان املشاركة وحسب ،بل في جميع أنحاء العالم أيضاً.

حفظ النباتات البرية .ويظهر حتليل القائمة احلمراء لألنواع
12
املهددة اخلاصة باالحتاد الدولي حلفظ املوارد الطبيعية
أنه من بني احملاصيل الـ  14املهمة لتحقيق األمن الغذائي،
والتي جرى حتديدها في الدراسة املوضوعية (املوز/موز اجلنة
والشعير والكاسافا واللوبياء والفول والدخن اإلصبعي
والبازالء والذرة الصفراء والدخن اللؤلؤي والبطاطا واألرز والذرة
الرفيعة والبطاطا احللوة والقمح) ،لم يتم تقييم سوى 45
13
نوعا ً بريا ً على مستوى العالم ،معظمها أقارب للبطاطا.
وقد أسست هيئة بقاء األنواع التابعة لالحتاد الدولي

حالة اإلدارة في املوطن الطبيعي

حلفظ الطبيعة مجموعة جديدة مختصة باألقارب البرية
للمحاصيل لدعم وحتفيز حفظ األقارب البرية واستخدامها.
أما املركز الدولي حلفظ احلدائق النباتية فقد أجرى جردا ً جلميع
األقارب البرية للمحاصيل املوجودة في احلدائق ،وأضافت
راية األقارب البرية للمحاصيل في قاعدة بياناتها اخلاصة
بالنباتات 14.ومتثل اجلرد األكثر شمولية لتلك األقارب في
قائمة ملنطقة أوروبا وحوض املتوسط 15،حيث أدرجت القائمة
 25 000نوعا ًلألقارب البرية املوجودة في منطقة أوروبا واملتوسط.
وكخطوة أولى نحو عمل جرد أوروبي لعشائر األقارب البرية
للمحاصيل داخل املوطن الطبيعي ،دعا البرنامج التعاوني
األوروبي للموارد الوراثية إلى تعيني مسؤولي تواصل لالضطالع
16
مبسؤولية إجراء عمليات جرد وطني داخل املوطن الطبيعي.
هذا وقد أتت كثير من التقارير القطرية على ذكر عقبات
رئيسة تقف أمام إجراء عمليات جرد ومسح منتظمة للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،منها االفتقار إلى التمويل
وغياب املوارد البشرية واملهارات واملعرفة 17وانعدام التنسيق
وضبابية املسؤوليات 18وانخفاض األولوية الوطنية 19وكذلك
20
انعدام القدرة على الوصول إلى مناطق املوطن الطبيعي
وصعوبات في احلصول على املوافقات الضرورية.

 2-2-2حفظ األقارب البرية للمحاصيل في موطنها
الطبيعي داخل مناطق محمية
ارتفع عدد املناطق احملمية في العالم من قرابة  56 000عام
 1996إلى حوالي  70 000منطقة عام  ،2007واتسعت إجمالي
مساحة املنطقة التي متت تغطيتها خالل الفترة عينها من
 13إلى  17.5مليون كم( 2انظر الشكل  21،)1-2وهو ما انعكس
على املستوى الوطني ،حيث حتدثت جلّ البلدان عن زيادة في
إجمالي املساحة احملمية .فهذه الباراغواي على سبيل املثال
قد زادت مساحتها احملمية من  3.9إلى  14,9باملئة من إجمالي
مساحة البلد ،بينما تعهدت مدغشقر بأن ثلث مساحتها
22
ستكون محمية بحلول .2008
يبني الشكل  1-2النمو التراكمي الذي شهدته املناطق
احملمية احملددة على املستوى الوطني (بحرية وبرية) ،وذلك
على صعيدي إجمالي عدد املواقع وإجمالي املساحة
املزروعة (مقدرة بالكيلومترات املربعة) على حد سواء خالل
الفترة املمتدة من عام  1928وحتى عام  ،2008حيث لم يتم
إدخال سوى املواقع احملددة والتي تعرف سنة تأسيسها.
ولدى إجراء تقييم ملدى احلفظ الفعلي ملوارد وراثية نباتية

الشكل 1-2
النمو في عدد احملميات احملددة على املستوى الوطني ()2008-1928
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برية لألغذية والزراعة في مناطق محمية ،23تبني أن حماية
املناطق ذات التنوع األكبر (ضمن مراكز املنشأ أو التنوع
أو كليهما) قد انخفضت كثيرا ً عن املعدل العاملي بصفة
عامة ،فاملساحات التي حظيت بشكل ما من أشكال احلماية
كانت دون  5في املائة من مساحة البلدان في معظمها.
ومنذ صدور التقرير األخير ،ظهرت زيادة كبيرة في
عدد املقاالت املنشورة والتي تصف حالة األقارب البرية
للمحاصيل 25وتستقطب االنتباه إلى العمل النوعي
املطلوب 26.لكن لم ينفذ سوى القليل من التوصيات ،حيث
يعود ذلك بدرجة كبيرة إلى االفتقار إلى التمويل وكذلك إلى
الكادر املتمتع مبهارة مناسبة (انظر القسم .)5-2
وقد أظهرت دراسة أجريت مؤخرا ً عن الوضع الراهن حلالة
واجتاهات حفظ األقارب البرية للمحاصيل في  40بلدا ً 27أنه
ميكن ألنشطة احلفظ أن تتخذ أشكاال ً كثيرة مبا في ذلك إجراء
28
عمليات جرد حقلية أو جرد لقاعدة البيانات ،ورسم اخلرائط؛
وإجراء مسوحات بيئية-جغرافية؛ 29وحتري بنى السياسات
وصناعة القرار؛ 30وإجراء دراسات لألحياء العرقية التقليدية
واحمللية؛ 31ورصد األقارب البرية للمحاصيل حاملا يتم إقرار
32
خطط اإلدارة.
في الوقت الذي يكشف فيه مسح عاملي حلفظ املوارد
الوراثية النباتية البرية لألغذية والزراعة 33في موطنها
الطبيعي وجود نشاط نسبي لبضعة بلدان على صعيد حفظ
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في مناطق محمية،
يلوح في األفق إحراز شيء من التقدم كما في األمثلة التالية:
• حفظ األقارب البرية للمحاصيل بشكل فاعل في منطقة
محمية واحدة على األقل في كل من البلدان اخلمسة
املشاركة في مشروع األقارب البرية للمحاصيل بتنسيق
من املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي (انظر املؤطر )1-2؛
• في إثيوبيا ،يتم حفظ عشائر برية للنب العربي (Coffea
 )Arabicaفي الغابات املطرية اجلبلية ،كما تنفـَّذ دراسات
لتقييم مدى التنوع الوراثي للنب اإلثيوبي وقيمته
االقتصادية ،وذلك بهدف تطوير مناذج حلفظ املوارد الوراثية
34
للنب العربي داخل املناطق احملمية وخارجها على حد سواء؛
• ذكرت مالي في تقاريرها أن األشجار البرية املثمرة ،ذات
األهمية على صعيد األمن الغذائي ،تخضع لإلدارة في
غابات محمية وكذلك في جنوب جمهورية تنزانيا املتحدة،
كما تستخدم طرائق حفظ خاصة إلدارة شجرة الفاكهة
احمللية وابيكا كيركيانا ()Uapaca kirkiana؛
• في غواتيماال ،قدمت توصيات حول مناطق حتظى
باألولوية حلفظ  14نوعا ً ‘‘معرضا ً للخطر’’ مبا فيها
 Capsicum lanceolatumو  Carica caulifloraو Phaseolus
 macrolepisو  Solanum demissumو .Zea mays subsp

34

Huehuetenangensis؛
• أسست محمية سييرا دي مانانتالين في جنوب غرب
املكسيك بهدف خاص يتمثل في حفظ األقارب البرية
املعمرة واملتوطنة للذرة الصفراء Zea mays؛
نـفذ مشروع شامل حول
• في منطقة آسيا والهاديُ ،
أنواع الفاكهة املدارية احمللية ،مبا فيها املاجنو واحلمضيات
ورامبوتان وماجنوستني وجاكفروت وليتشي ،من قبل
عشرة بلدان آسيوية بدعم فني من املنظمة الدولية
للتنوع البيولوجي 36.وفي الصني ،جرى تأسيس  86موقعا ً
حلفظ األقارب البرية للمحاصيل في املوطن الطبيعي مع
نهاية عام  2007وزراعة 30موقعا ً آخر .أما في فييت نام،
فقد أدخل الليمون Citrus spp.في ستة مناطق إلدارة املورثات،
وفي الهند ،أسست محميات في هضاب غارو مبيغااليا حلفظ
37
التنوع احمللي الغني لألنواع البرية لليمون  Citrusواملوز .Musa
• في أوروبا ،نفذت مسوحات حول األنواع البرية للبرقوق
 38 Prunusوكذلك على التفاح واإلجاص البري 39.كما
أرسى املنتدى األوروبي لتقييم وحفظ تنوع األقارب
البرية للمحاصيل 40أسس منهجيات حفظ األقارب البرية
للمحاصيل 41في املوطن األصلي بهدف حتفيز احملميات
الوراثية ملعقدات احملاصيل كأنواع الشوفان ()Avena
والسلق ( )Betaواخلردل ( )Brassicaوالبرقوق ()Prunus؛
• أسست محمية إيريبوني في أرمينيا حلفظ عشائر األقارب
البرية للنجيليات ،مثل قمحيلم أرارات ()Triticum araraticum
وقمحيلم بويتيكم  T.boeoticumوقمحيلم أورارتو
( )T. urartuوالشيلم البري ( )Secale vaviloviiوالشيلم اجلبلي
( )S. montanumوالشعير العفوي ()Hordeum spontaneum
42
والشعير البصيلي ( ) H. bulbosumواخلافور (.)H. glaucum
وفي أملانيا تعد محمية احمليط البيولوجي عند املشهد
الطبيعي لنهر إلبه مهمة حلفظ موارد وراثية حملاصيل فاكهة
برية وللشيلم املعمر ( )Lolium perenneفي املوطن الطبيعي؛
• في الشرق األدنى ،وإضافة إلى املنطقة احملمية التي
أسست في تركيا حلفظ األقارب البرية للنجيليات
والبقوليات ،عملت اجلمهورية العربية السورية عام 2007
على تأسيس منطقة محمية في اللجاة ،حيث منعت
رعي اجملترات الصغيرة في منطقة السويداء لإلسهام في
حفظ األقارب البرية للنجيليات والبقوليات واألشجار املثمرة.
إلى جانب األمثلة التي ورد ذكرها آنفاً ،والزيادة العامة
في عدد احملميات ،ال يزال متثيل مدى التنوع الوراثي لألنواع
املستهدفة ضمنها غير كاف ،ويبقى كذلك الكثير من
املوائل اإليكولوجية املهمة للموارد الوراثية النباتية البرية
لألغذية والزراعة غير محمية .وفي دراسة للفول السوداني
البري ( )Arachis spp.في أمريكا اجلنوبية ،وُجد ضعف
في تغطية املناطق الراهنة حلفظ توزع األنواع ،حيث لم
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تشتمل الدراسة التي تعود مبنشئها إلى احلدائق الوطنية
سوى على  48مالحظة ذات مرجع جغرافي من أصل .2 175
43

 3-2-2حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
داخل موطنها الطبيعي وخارج املناطق احملمية
أفادت دراسة للبنك الدولي 44أنه في الوقت الذي تعتبر فيه
احلدائق واملناطق احملمية القائمة اليوم حجر الزاوية حلفظ
التنوع البيولوجي ،جندها غير كافية لضمان استمرارية وجود
نسبة كبيرة من التنوع البيولوجي املداري .إذ ثمة عدد كبير
من األنواع املهمة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
مبا في ذلك األقارب البرية للمحاصيل ونباتات مفيدة جمعت
من البرية ،خارج املناطق احملمية التقليدية ،وبالتالي جندها ال
حتصل على أي شكل من أشكال احلماية القانونية 45.وميكن
للحقول املزروعة ،وهوامش احلقول ،واملعشبات ،والبساتني،
ومناطق الترفيه ،وأطراف الطرق أن تأوي أقارب برية مهمة
للمحاصيل وكذلك نباتات برية مفيدة .لكن التنوع النباتي
في مثل هذه املناطق يواجه العديد من التهديدات ،منها
توسيع الطرق وإزالة مص ّدات الرياح أو البساتني والرعي
اجلائر وتوسيع استخدام مبيدات األعشاب أو حتى إتباع نظم
46
مختلفة للتحكم املادي باألعشاب.
تتطلب عملية احلفظ الفعال للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة خارج املناطق احملمية تناول جوانب اجتماعية
واقتصادية .وهذا يتطلب بدوره التوصل إلى اتفاقيات إدارة
نوعية بني املؤسسات املعنية باحلفظ وتلك التي متلك مواقع
مرتقبة أو حق العمل فيها على سبيل املثال ،حيث تزداد مثل
هذه االتفاقيات شيوعا ً يوما ً تلو اآلخر ،السيما في أمريكا
الشمالية وأوروبا .فقد أسست محميات صغيرة على سبيل
املثال في منطقة فالنسيا في اسبانيا 47 .وفي البيرو ،وقعت
مجتمعات زراعية اتفاقية مع املركز الدولي للبطاطا لتأسيس
حديقة بطاطا مبساحة  15 000هكتار بالقرب من كوسكو،
حيث يخضع التنوع الوراثي ألصناف البطاطا العديدة في
املنطقة إلى حماية من جانب سكان محليني أصليني مالكني
لألرض ومخولني بضبط الوصول إلى تلك املوارد الوراثية احمللية.
تنمو الكثير من األقارب البرية للمحاصيل وأنواع مفيدة
أخرى كأعشاب في النظم الزراعية ونظم البستنة والغابات،
السيما تلك املرتبطة مبمارسات ثقافية تقليدية أو بيئات
هامشية .ولعل هذه األنواع تواجه في كثير من املناطق
تهديدا ً يعود بشكل خاص إلى االبتعاد عن نظم الزراعة
التقليدية .واليوم ،تقدم العديد من احلكومات الوطنية،
وبخاصة حكومات البلدان املتقدمة 48حوافز ،منها إعانات
مالية ،للمحافظة على هذه النظم وما تأويه من أنواع برية.
فبينما تعد خيارات كهذه عصيـّة من حيث س ّد التكاليف

والتطبيق في جل بلدان العالم النامي ،جند ثمة فرص لتحقيق
التكامل بني إدارة السالالت احمللية على مستوى املزرعة
49
وأصناف املزارعني وحفظ تنوع األقارب البرية للمحاصيل.
فعلى سبيل املثال ،علقت عديد من البلدان في غرب أفريقيا
على الدور املهم للمجتمعات احمللية والطرائق التقليدية في
اإلدارة املستدامة للنظم اإليكولوجية للمعشبات.
في الوقت الذي أتت فيه عديد من التقارير القطرية على
ذكر اتخاذ إجراءات لدعم احلفظ في املوطن الطبيعي خارج
يـقدم سوى اليسير من التفاصيل
املناطق احملمية ،جند أنه لم ُ
طـور مشروع بحثي حول حفظ
بهذا الشأن .ففي فييت نامُ ،
السالالت احمللية واألقارب البرية للمحاصيل داخل موطنها
الطبيعي وخارج املناطق احملمية حلفظ التنوع البيولوجي
الزراعي املهم عامليا ً لكل من األرز وتارو وليتشي ولوجنان
والليمون والشاي في  11موقعا ً داخل  7محافظات .وكان
على االستراتيجية العمل على حتفيز املناطق املهمة للموارد
الوراثية النباتية القائمة على اجملتمع وفي أملانيا ،يركز مشروع
‘‘ 100حقل للتنوع البيولوجي’’ 50على حفظ أنواع النباتات
البرية (مبا في ذلك األقارب البرية للمحاصيل) خارج املناطق
احملمية من خالل تأسيس شبكة حفظ على املستوى الوطني
ألنواع النباتات البرية الصاحلة للزراعة .وخلصت البحوث في
غرب آسيا إلى وجود تنوع كبير في األقارب البرية للمحاصيل في
مناطق مزروعة ،السيما عند تخوم احلقول وعلى امتداد أطراف
الطرقات 51.وورد كذلك أنه في جبل السويداء في اجلمهورية
العربية السورية ،تعد األقارب البرية النادرة للقمح والشعير
52
والعدس والبازالء والفول شائعة في بساتني التفاح احلديثة.
 4-2-2النظام العاملي ملناطق احلفظ في املوطن الطبيعي
أوصى التقرير األول بتأسيس نظام ملناطق احلفظ في املوطن
الطبيعي وبتطوير دالئل إرشادية النتخاب املوقع وإدارته.
واستجابة لتلك التوصية ،طلبت جلنة املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة إجراء دراسة 53لتأسيس شبكة عاملية حلفظ األقارب
البرية للمحاصيل في موطنها الطبيعي .واقترح تقرير
الدراسة أولويات احلفظ ومواقع محددة يتم فيها حفظ أكثر
األقارب البرية أهمية لـ  14محصوال ً غذائيا ً رئيسا ً في العالم
(انظر اجلدول  )1-2ويشير التقرير إلى أن قرابة  9في املائة من
األقارب البرية لـ  14محصوال ً بحاجة إلى اهتمام عاجل على
صعيد احلفظ .وفيما يلي موجز عن األولويات اإلقليمية التي
عرضها التقرير:
أفريقيا
ُحددت مواقع تتسم بأولوية قصوى في أفريقيا حلفظ
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األقارب البرية للدخن األصبعي ( )Eleusine spp.والدخن
اللؤلؤي ( )Pennisetum spp.والبازالء ( )Pisum spp.واللوبياء
(.)Vigna spp.
القارة األمريكية
في القارة األمريكية ،جرى حتديد مواقع ذات أولوية
للمحميات الوراثية للشعير ( )Hordeum spp.والبطاطا
احللوة ( )Ipomoea spp.والكاسافا ()Manihot spp.
والبطاطا ( )Solanum spp.والذرة الصفراء (.)Zea spp.
آسيا والهادي
ُحددت مواقع محميات وراثية محتملة لألصانيف األربع ذات
األولوية القصوى لألرز البري ( )Oryza spp.وعشر أصانيف
حتظى بأولوية تتعلق باملوز/موز اجلنة املزروع (.)Musa spp.
الشرق األدنى
في هذه املنطقة ثمة مواقع تتسم بأولوية قصوى حلفظ األقارب
البرية للبازالء ( )Pisum spp.والقمح (Triticum spp.و )Aegilops spp.
والشعير ( Hordeum spontaneumو  )H. bulbosumوالفول ()Vicia spp.
واحلمص ( )Cicer spp.والفصة ( )Medicago spp.والنفل ()Trifolium spp.
وكذلك حفظ أقارب برية ألشجار مثمرة.
توفر هذه املواقع ذات األولوية القصوى أرضية جيدة لتأسيس
شبكة عاملية حملميات وراثية ألقارب برية للمحاصيل ،مبا
يتماشى ومسودة االستراتيجية العاملية حلفظ األقارب البرية
للمحاصيل واستخدامها 54التي مت تطويرها عام .2006

 3-2إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة على مستوى املزرعة في نظم
اإلنتاج الزراعي
أحرزت إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحفظها
على مستوى املزرعة ،وبخاصة عمليات احملافظة على األصناف
التقليدية للمحاصيل في نظم اإلنتاج ،تقدما ً كبيرا ً منذ
نشر التقرير األول .وقد جرى إعداد كثير من البرامج الوطنية
والدولية في املعمورة لتحفيز اإلدارة على مستوى املزرعة ،بينما
متخضت املراجع املنشورة خالل السنوات العشر السابقة عن
55
طـورت
فهم أوضح للعوامل التي تؤثر في تلك اإلدارة .كما ُ
أدوات جديدة لتمكني هذا التنوع وكذلك العمليات التي يصان
وفقها ،ليصار إلى تقييمها وفهمها بدقة أكبر 56،مع الوصول
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إلى فهم أفضل للمتممات بني احلفظ في املوطن الطبيعي/
يـعرف نسبيا ً سوى
املزرعة وخارج املوطن الطبيعي .لكن ال ُ
النذر اليسير عن كيفية حتقيق أفضل مستوى من التوازن في
استخدام هذين النهجني أو عن الطبيعة الديناميكية لتلك
العالقة .فقد قدمت التقارير القطرية معلومات ملخصة في
اجلدول  ، 1-2حول مدى وتوزع التنوع الوراثي للمحاصيل داخل
نظم اإلنتاج الزراعي وعمليات اإلدارة التي سعت إلى احملافظة
على ذلك التنوع والقدرة الوطنية لدعم احملافظة على التنوع
والتقدم في مجال تدخالت احلفظ على أرض الواقع.
 1-3-2حجم التنوع الوراثي للمحاصيل وتوزعه في نظم
اإلنتاج
تراوحت مساعي قياس التنوع الوراثي ضمن نظم اإلنتاج
من تقييم األمناط املظهرية للنباتات باستخدام صفات
مورفولوجية ،إلى استخدام وسائل جديدة لعلم األحياء
اجلزيئية .إذ أن هناك تباين كبير بني نظم اإلنتاج ،حيث أشارت
كثير من التقارير القطرية إلى وجود أعلى مستويات من التنوع
الوراثي للمحاصيل داخل مناطق يصعب فيها اإلنتاج بصفة
خاصة كما هي احلال عليه في املناطق الهامشية للصحراء
أو في املناطق ذات االرتفاعات الشاهقة ،حيث تتسم البيئة
فيها بتباين كبير ،ويكون الوصول إلى املوارد واألسواق مقيداً.
لم تقدم التقارير القطرية سوى معلومات محدودة عن
األعداد احلقيقية لألصناف التقليدية التي تتم احملافظة
عليها في حقول املزارعني .فقد ذكر التقرير القطري جلورجيا
أن  525من أصناف العنب احمللي ال تزال تزرع في الريف اجلبلي
وقرى معزولة ،بينما مت في جبال الكاربات الغربية في رومانيا،
حتديد ما يربو على  200ساللة محلية للمحاصيل.
وخالفا ً للتقارير القطرية ،حتتوي املراجع العلمية املنشورة
كما ً كبيرا ً من املعلومات حول أعداد األصناف
منذ التقرير األول َّ
التقليدية املزروعة على مستوى املزرعة .أما االستنتاج الرئيس
من تلك املطبوعات فتمثل في استمرارية احملافظة على
كم كبير من التنوع الوراثي للمحاصيل على شكل أصناف
ّ
تقليدية وذلك على مستوى املزرعة حتى خالل السنوات التي
شهدت حاالت إجهاد شديد 57.وفي دراسة أجريت في نيبال
وفييت نام ملعرفة إن كانت األصناف التقليدية لألرز تزرع من
قبل الكثير من األسر أو البعض منها ،فوق مساحات كبيرة
أم صغيرة 58،تبني أن  50باملئة من األصناف التقليدية تزرع
من قبل بعض األسر فقط ضمن مساحات صغيرة نسبياً.
ميكن ألسماء أصناف املزارعني أن تؤسس أرضية لتقدير األعداد
احلقيقية لألصناف التقليدية املوجودة في مساحة معينة،
وبشكل أعم ،قد تعمل كدليل يرشد إلى إجمالي حجم التنوع
الوراثي .غير أن ثمة مجتمعات وثقافات تنظر إلى تسمية
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الكاسافا
()Manihot esculenta

I. batatas var. apiculata
I. tabascana

M. alutacea
M. foetida
M. leptopoda M. neusana
M. oligantha M. peltata
M. pilosa M. ringlei
M. tristis

البطاطا احللوة
()Ipomoea batatas

الشعير
()Hordeium vulgare

E. intermedia
E. kigeziensis

H. chilense

الدخن الرفيع
()Eleusine coracana

احملصول

األقارب البرية
للمحاصيل التي حتظى
بأولوية قصوى

البرازيل وبوليفيا
وأمريكا الالتينية

الرئيسة :شمال غربي
أمريكا اجلنوبية؛
مواقع أخرى :إندونيسيا
وبابوا غينيا اجلديدة
وأفريقيا جنوب
الصحراء

الرئيسة :جنوب غربي
آسيا؛
مواقع أخرى :وسط
آسيا وجنوب أمريكا
اجلنوبية وغربي أمريكا
الشمالية

X

X

X

X

شرق أفريقيا

مراكز التنوع

احتمال وجودها داخل
احملميات

وجودها معروف داخل
احملميات

اجلدول 1-2
ملخص أربعة عشر نوعا ً ذات أولوية من األقارب البرية للمحاصيل وفق تقرير  Maxtedو 2009 ،Kell

X

X

X

وجودها معروف خارج
احملميات

البرازيل

نعم

نعم

نعم

ال

ال

املكسيك

شيلي

بوروندي وجمهورية
الكونغو وإثيوبيا وكينيا
ورواندا وأوغندا

البلدان التي يجب أن
تتموضع فيها املواقع/
املناطق املقترحة ذات
األولوية

املواقع املقترحة
هل هي مناطق
محمية معينة أو في
محيطها؟ (نعم/ال)
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الذرة البيضاء
()Sorghum bicolor

اللوبياء

()Pisum sativum

اللوبياء

()Pisum sativum

الدخن اللؤلؤي

() Pennisetum glaucum

األرز
()Oryza sativa

املوز وموز اجلنة
()Musa acuminate

احملصول

ال يوجد

 110أنواع مع  5سجالت خاصة
باملالحظات أو أقل
جنوب شرق آسيا والهند وأمريكا
اجلنوبية وأفريقيا

أثيوبيا وحوض البحر املتوسط وأواسط
آسيا

غرب أفريقيا

آسيا والهادي وأفريقيا

ماليزيا والهند

جنوب املكسيك الوسطى وأمريكا
اجلنوبية

P. abyssinicum
P. sativum subsp. elatius
var. brevipedunculatum

P. schweinfurthii

O. rhizomatis
O. schlechteri

O. longiglumis
O. minuta

M. basjoo
M. cheesmani
M. flaviflora
M. halabanensis
M. itinerans
M. nagensium
M. ochracea
M. schizocarpa
M. sikkimensis
M. textilis

األقارب البرية للمحاصيل
التي حتظى بأولوية قصوى

مراكز التنوع

X

X

X

احتمال وجودها
داخل احملميات

X

وجودها معروف
داخل احملميات

اجلدول( 1-2 :تتمة)
ملخص أربعة عشر نوعا ً ذات أولوية من األقارب البرية للمحاصيل وفق تقرير  Maxtedو2009 ،Kell

X

األرجنتني واإلكوادور وبوليفيا
وبيرو واملكسيك

اجلمهورية العربية السورية
وإثيوبيا وتركيا وقبرص واليمن

ال

ال

نعم

X

السودان

نعم

نعم

نعم

X

بابوا نيوغينيا وسري النكا و الهند

بوتان وبابوا غينيا اجلديدة
وسومطرة والفلبني والهند

ال

نعم

وجودها
معروف
خارج
احملميات

البلدان التي يجب أن
تتموضع فيها املواقع/
املناطق املقترحة ذات
األولوية

املواقع املقترحة هل هي مناطق
محمية معينة أو في محيطها؟
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Z. luxurians
Z. mays subsp.
huehuetenangensis
Z. diploperennis

V. unguiculata
- subsp. Pawekiae
- subsp. Pubescens

V. unguiculata
- subsp. Aduensis
- subsp. Alba
- subsp. Baoulensis
- subsp. Burundiensis
- subsp. Letouzeyi
- subsp. Unguiculata var.
spontanea

V. hyaeniscyamus

V. eristalioides
V. faba subsp. paucijuga V.
galilaea
V. hyaeniscyamus
V. kalakhensis

T. monococcum subsp.
aegilopoides
T. timopheevii subsp.
armeniacum
T. turgidum subsp.
aleocolchicum
T. turgidum subsp.
dicoccoides
T. turgidum subsp. polonicum
T. turgidum subsp. turanicum
T. urartu
T. zhukovskyi

املكسيك

الهند وجنوب شرقي آسيا وأفريقيا
االستوائية

القوقاز والهالل اخلصيب وشرق املتوسط

X

X

X

X
X

X

X

X

X

غواتيماال واملكسيك ونيكاراغوا

دول أفريقية متعددة

تركيا وسوريا

إيران وجورجيا وتركيا والعراق
ولبنان

البلدان التي يجب أن تتموضع
فيها املواقع/املناطق املقترحة
ذات األولوية

املصدر ) :و ( 2009 )Kell, S.P. Maxted, Nتأسيس شبكة عاملية حلفظ األقارب البرية للمحاصيل في املوطن الطبيعي :احلالة واالحتياجات ،FAO CGRFA .روما ،إيطاليا ،ص .266

الذرة الصفراء

البازالء
()Vigna unguiculata

الفول
()Vicia faba

القمح
()Triticum aestivum

احملصول

األقارب البرية للمحاصيل التي
حتظى بأولوية قصوى

مراكز التنوع

احتمال وجودها داخل
احملميات

وجودها معروف داخل
احملميات

وجودها معروف
خارج احملميات

اجلدول( 1-2 :تتمة)
ملخص أربعة عشر نوعا ً ذات أولوية من األقارب البرية للمحاصيل وفق تقرير  Maxtedو 2009 ،Kell

نعم/ال

نعم

ال

ال
(ماعدا واحد)

املواقع املقترحة هل هي مناطق محمية
معينة أو في محيطها؟ (نعم/ال)
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األصناف احمللية وإدارتها ومتييزها بطرائق مختلفة ،حيث ال توجد
59
عالقة بسيطة ومباشرة بني هوية الصنف والتنوع الوراثي.
 2-3-2ممارسات اإلدارة للمحافظة على التنوع
تشتمل املمارسات التي تدعم احملافظة على التنوع ضمن
نظم اإلنتاج الزراعي على ممارسات زراعية وإنتاج البذور ونظم
توزيعها وإدارة التقاطع ما بني األنواع البرية وتلك املزروعة.
وثمة نظام واسع االنتشار حلفظ كنز األصناف التقليدية
يتمثل في اإلنتاج داخل احلدائق املنزلية .فقد حتدثت كل من
إندونيسيا وغانا وغواتيماال وكوبا وكذلك جمهورية فنزويال
البوليفارية وفييت نام في تقاريرها عن وجود تنوع وراثي
كبير للمحاصيل داخل احلدائق املنزلية ،حيث تعمل هذه
احلدائق كمالجئ للمحاصيل وأصنافها التي كانت يوما ً
واسعة االنتشار .وغالبا ً ما يستخدم املزارعون احلدائق املنزلية
كموقع للتجارب وإدخال أصناف جديدة ،أو الستئناس أنواع
برية .ولعل أنواع برية مفيدة تنتقل إلى حدائق منزلية في
الوقت الذي يتعرض موئلها الطبيعي إلى التهديد ،بسبب
قطع الغابات على سبيل املثال ،وهذا ما حدث بالنسبة
60
لزهور الصحراء ( )loroco، Fernaldia pandurataفي غواتيماال.
ولقد كشفت مراجعة 61أجريت مؤخرا ً عن استمرارية
زراعة األصناف التقليدية والسالالت احمللية حملاصيل البستنة
والبقوليات واحلبوب على نطاق واسع من قبل مزارعني
وأصحاب حدائق في شتى أنحاء أوروبا ،وغالبا ً ما توجد في
احلدائق املنزلية لألسر الريفية .كما يستمر توافر التنوع
الذي ال يقدر بثمن في أصناف تقليدية لكثير من احملاصيل،
وبخاصة الفاكهة واخلضروات ،وكذلك الذرة الصفراء
والقمح ،حتى في بلدان تطغى فيها األصناف التجارية
احلديثة على نظم البذور وحقول احملاصيل والبساتني التجارية.
وقد أشارت كثير من التقارير القطرية إلى أن النظم ‘‘غير
الرسمية’’ للبذور تبقى عنصرا ً أساسا ً في احملافظة على
تنوع احملاصيل على مستوى املزرعة (انظر القسم  ،)8-4وقد
تشكل حتى  90في املائة من حركة البذور 62.ومع أن تبادل
البذور يحدث فوق مسافات شاسعة ،إال أنه يتضح في كثير
من احلاالت أن هذا التبادل يحمل أهمية أكبر على املستوى
احمللي ،وبخاصة ضمن النظم الزراعية التقليدية .ففي بيرو
على سبيل املثال ،جرى تبادل  75و 100في املائة من البذور
املستخدمة من قبل املزارعني في وادي أغوايتا داخل اجملتمع،
63
ولم يخرج سوى القليل منها.
وقد يشكل احلصول على بذور أصناف تقليدية حملاصيل
حقلية مسألة ذات شأن في بعض البلدان املتقدمة .ففي
االحتاد األوروبي على سبيل املثال ،ينحصر التسويق التجاري
فقط في البذور املصدقة ألصناف مسجلة رسمياً ،مع أن
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التبادل غير التجاري ملواد الزراعة على النطاق احمللي والضيق
يبقى شائعاً .لكن تعليمات االحتاد األوروبي رقم EC/62/2008
تؤمن مرونة إلى حد ما في تسجيل وتسويق سالالت محلية
وأصناف زراعية تقليدية ومتكيفة محلياً؛ أو ما يسمى بـ
‘‘أصناف احلفظ’’ .وملزيد من املعلومات عن التشريعات اخلاصة
بالبذور وتأثيرها ،انظر القسم .2-4-5
تورد عديد من البلدان في تقاريرها كيفية اعتماد التركيبة
الوراثية لألصناف احمللية على تأثيرات االنتخاب الطبيعي
واالنتخاب من قبل املزارعني على حد سواء .ففي مالي ،أظهرت
الدراسات أن األصناف احمللية للذرة الرفيعة اجملمعة خالل عامي
 1998و  1999نضجت قبل سبعة إلى عشرة أيام من تلك
اجملمعة قبل  20سنة ،وذلك إما نتيجة االنتخاب الطبيعي أو
انتخاب املزارعني أو كليهما معاً ،األمر الذي يبرز الطبيعة
الديناميكية لإلدارة في املوطن الطبيعي ،فهي قد تؤدي إلى
حفظ الكثير من مكونات التركيبة الوراثية لألصناف املعنية،
لكنها قد تسمح بحدوث تغير وراثي أيضاً.
تتباين ممارسات انتخاب البذور لدى املزارعني إلى ح ّد كبير .إذ
قد يعمل هؤالء املزارعون على انتخاب بذور من نباتات تنمو في
أجزاء معينة من احلقل ،أو من نباتات ‘‘سليمة’’ بشكل خاص،
أو من جزء معني من النبات ،أو من نباتات في مراحل مختلفة
من النضج ،أو قد يعمدون إلى أخذ حفنة بذور من مجمل
احلصاد .ففي بعض اجملتمعات احمللية في أواهيغويا ،بوركينا
فاسو ،يحصد مزارعو الدخن اللؤلؤي البذور من وسط احلقل
للمحافظة على ‘‘النقاء’’ ،حيث يعملون على انتخاب طيف
من النمط مع األخذ بعني االعتبار جتانس لون احلبوب وتفزر
السنيبالت .ويبدو أن في هذه املمارسة تفضيال ً جلودة البذور
64
وقوتها.
وأشار التقريران القطريان لكل من قبرص واليونان إلى
تفضيل كثير من املزارعني في هذين البلدين ادخار بذورهم
اخلاصة ،فإذا ما مت استبدالها ،فسيتم عموما ً احلصول على
الصنف عينه من قريب أو جار أو من السوق احمللية (عادة وفق
هذا الترتيب من التفضيل) .وبهذه الطريقة ،يحدث الكثير من
اخللط مع مرور عدة سنوات .هذا وقد أسست بنوك وراثية
مجتمعية في عدد من البلدان ، 65ولعلها تعتبر موارد مهمة
للبذور بالنسبة للمزارعني احملليني.
إن االنخفاض احلاد في عدد املزارعني الذين يقومون بزراعة
صنف معني والتحول إلى صنف جديد واحد أو عدد محدود من
األصناف اجلديدة قد يشكل عقبة وراثية ،كما قد يسفر عن
فقد التنوع الوراثي .وهذا ما ميكن أن يحدث على سبيل املثال
بفعل الكوارث الطبيعية ،أو احلروب ،أو الصراعات األهلية وذلك
عندما يشهد توافر البذور احمللية انخفاضا ً كبيراً .ومن املمكن
أيضا ً أن تتعرض البذور ومواد إكثار أخرى للفقد أو األكل ،وقد
يصيب االضطراب ن ُ ُظم اإلمداد ،كما قد تتعرض نظم إنتاج
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البذور إلى الدمار (انظر الفصل األول) .وفي الوقت عينه ،قد
تقوم منظمات الغوث بتوزيع بذور أصناف جديدة من شأنها
أن تؤدي إلى املزيد من التغيرات في عدد ومنط األصناف املزروعة.
يشكل التقاطع ما بني النباتات البرية والزراعية والنظم
اإليكولوجية شكال ً شديد التعقيد من شأنه أن يتمخض عن
تأثيرات إيجابية وسلبية على حد سواء فيما يتعلق باحملافظة
على التنوع الوراثي .ولعل االجنبال الطبيعي ملورثات جديدة
في احملاصيل يقود إلى توسع التنوع املتوافر لدى املزارعني .إذ
كان دفق املورثات بني أصناف احملاصيل وأقاربها البرية صفة
67
مهمة لتطوير جل أنواع احملاصيل 66وال يزال حتى يومنا هذا.
أفريقية على سبيل املثال ،يعد
ففي بنني وبلدان أخرى غرب
ّ
االجنبال بني اليام البري واملستأنس مهما ً في استمرار حتسني
أصناف اليام من جانب املزارعني 68.وفي الوقت ذاته ،جتتنب
الكثير من األقارب البرية وأصناف احملاصيل فقد هوياتها
حتى عندما تزرع على مسافات قريبة من بعضها ،وهذا ما
يتم غالبا ً باستخدام آليات اإلكثار كمنافسة الطلع ،حيث
قد يحدث ذلك مثال ً عندما يحاط أحد األقارب البرية بحقول
مزروعة ،كما في العالقة بني الذرة الريانة والذرة الصفراء في
املكسيك ،69وكذلك بالنسبة للحالة املعاكسة ،عندما حتيط
األقارب البرية بحقول احملاصيل ،كما هي احلال بالنسبة للدخن
70
اللؤلؤي في الساحل.
تقدم العديد من التقارير القطرية أمثلة عن إدارة التقاطع
ما بني احملاصيل املزروعة والبرية .ففي جنوب الكاميرون على
سبيل املثال ،تعتبر أصناف اليام البرية ()Dioscorea spp.
مهمة كغذاء وفي ثقافة شعب الباكا بيجميس .فمن خالل
عدد متنوع من املمارسات الفنية واالجتماعية والثقافية،
والتي يشار إليها بعبارة ‘‘الزراعة احمليطة’’ ميكنهم االستفادة
من املوارد البرية مع احلفاظ عليها في بيئتها الطبيعية.
أما في طاجكستان ،فقد جرى انتخاب أمناط وراثية متفوقة
للجوز ( )Juglans regiaوالفستق احللبي ( )Pistacia veraمن
البرية ،وأضحت تزرع اليوم .كما زرعت أصناف تفاح بري في
بساتني بعض بقاع سلسلة جبال بامير.
ثبـت
أما في األردن واجلمهورية العربية السورية ،فقد ُ
الدفق الوراثي الطبيعي بني أنواع القمح املزروع والقمح البري
71
باستخدام تقنيات مورفولوجية وجزيئية.
 3-3-2املزارعون كأوصياء على التنوع
خالل العقد املنصرم ،نفذت أعمال واسعة لتحقيق فهم
أعمق لسبب وكيفية استمرار املزارعني باحملافظة على التنوع
في حقولهم ،جنم عنها تقدير أوسع لطيف من األوصياء،
ولدور املعرفة احمللية ،ولالحتياجات واخليارات املوجودة لدى
املزارعني داخل نظم مصادر معيشتهم .ووجهت األنظار إلى

تنوع املعنيني الذين يحافظون على املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة ويستخدمونها في كثير من البلدان .فقد
خلص العمل في الصني ونيبال على سبيل املثال ،إلى أن
مزارع واحد أو اثنني في مجتمع معني يضطلعون مبسؤولية
احملافظة على جل التنوع 72.فالعمر واجلنس واجملموعة العرقية
وحالة الثروة تلعب جميعها دورا ً في اختيار من يحافظ على
حافـظ عليه ومكانه
يـ
َ
التنوع ،وفي طبيعة التنوع الذي ُ
(انظر الفصل الثامن) .ولعل انخراط أفراد في هذه املسألة
يعود إلى الهواية أو ألسباب غير جتارية ،السيما في البلدان
املتقدمة .فهذه اليابان قد أقامت نظاما ً لالعتراف بأشخاص
وتسجيلهم كقادة في زراعة محاصيل محلية اعتمادا ً على
خبرتهم وقدراتهم الفنية.
وتعترف كثير من التقارير القطرية بأهمية املعرفة
التقليدية في حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
واستخدامها في املزرعة .إذ تصف كل من إثيوبيا وبنغالديش
وجمهورية تنزانيا املتحدة وكازاخستان وجمهورية الو
الدميقراطية الشعبية والهند على سبيل املثال ،جهود توثيق
املعرفة احمللية وحمايتها ،بينما تتحدث كثير من البلدان
األخرى عن احلاجة إلى القيام بذلك ،أو تشير إلى احلاجة لوجود
سياسات مناسبة لبلوغ ذلك الهدف.
وتؤثر كثير من العوامل في اختيار كم ونوع األصناف التي
ستتم زراعتها ،ومناطق زراعتها ،مبا في ذلك احلاجة إلى
تقليص اخلطر إلى احلد األدنى ،وزيادة الغالل إلى احلد األقصى،
وضمان التوازن الغذائي ،وتوزيع أعباء العمل ،واستغالل فرص
األسواق .فقد أشارت سلسلة من الدراسات التي نفذت في
أوغندا وبوركينا فاسو وفييت نام واملكسيك ونيبال وهنغاريا
إلى أن العوامل الرئيسة التي تؤثر في انتخاب األصناف
تشتمل كذلك على الوصول إلى األسواق ،واإلمداد بالبذور،
73
وسن املزارع وجنسه ،ومدى شيوع الصنف أو ندرته.
 4-3-2خيارات لدعم حفظ التنوع في نظم اإلنتاج الزراعي
في الوقت الذي جند فيه الكثير من الطرائق التي ميكن
للمزارعني من خاللها حتقيق الفائدة جراء استخدامهم
محاصيل وأصناف محلية مبعدل أكبر ،جند أن العمل مطلوب
في كثير من احلاالت جلعل تلك احملاصيل واألصناف أكثر
تنافسية مع محاصيل رئيسة وأصناف حديثة .وتشتمل
التدخالت احملتملة لزيادة التنافسية على :توصيف أفضل
للمواد احمللية وحتسينها من خالل التربية والتصنيع ،والوصول
بشكل أيسر إلى املواد واملعلومات ،والتشجيع على زيادة
الطلب من جانب املستهلك ،ووجود سياسات وحوافز تؤمن
دعما ً أكبر .وغالبا ً ما تقاد اجلهود الرامية لتنفيذ تدخالت
كهذه من قبل منظمات غير حكومية قد ترتبط أو ال ترتبط
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مبؤسسات وطنية للبحوث والتعليم.
 1-4-3-2إضافة قيمة من خالل توصيف مواد محلية
رغم قيام عدد من البلدان بتوصيف مواد محلية ،إال أن
توصيف السالالت احمللية غالبا ً ما يعد غير كاف ،وبخاصة في
ظروف املزرعة .وثمة إشارة في التقارير القطرية إلى بذل مزيد
من اجلهود لتوصيف أصناف تقليدية ومحلية خالل العقد
املنصرم ،كما ورد في تقرير جمهورية التشيك توافر دعم مالي
حكومي لتقييم محاصيل مهملة.
 2-4-3-2حتسني املواد احمللية من خالل التربية ومعاجلة
البذور
ميكن حتسني املواد احمللية من خالل تربية النباتات أو من خالل
إنتاج بذور أو مواد تربية أفضل نوعية أو كليهما معاً .فمنذ نشر
بالنـ ُهج التشاركية لتقييم
التقرير األول ،أولي اهتمام خاص
ُ
احملاصيل وحتسينها وتربيتها ،السيما تلك التي تضم األصناف
احمللية للمزارعني (انظر الفصل الرابع) .وقد أجريت حاالت
دراسية عديدة من قبل فريق عمل البرنامج التعاوني األوروبي
للموارد الوراثية املعني بحفظ األصناف وإدارتها على مستوى
املزرعة .وهذا األمر ينطبق على اللوبياء والفاصولياء في إيطاليا،
وملفوف شيتالند في اسكتلندة ،والشوندر العلفي في
74
أملانيا ،وعشب تيموثي في النرويج ،والطماطم في اسبانيا.
 3-4-3-2زيادة طلب املستهلك من خالل حوافز السوق
والتوعية العامة
ميكن لرفع التوعية العامة باحملاصيل واألصناف احمللية أن
يساعد على بناء قاعدة أعرض للدعم ،حيث ميكن بلوغ
ذلك بطرائق كثيرة ،على سبيل املثال ،من خالل العالقات
الشخصية والتبادل اجلماعي ومعارض التنوع ،وكذلك من
خالل املهرجانات الشعرية واملوسيقية واملسرحية واستخدام
اإلعالم احمللي والدولي 75.فعلى سبيل املثال ،حتدثت كل من
أذربيجان واألردن وألبانيا وباكستان وكذلك البرتغال وتايلند
والفلبني وماليزيا وناميبيا ونيبال عن تأسيس أسواق ومعارض
لتحفيز املنتجات احمللية .أما الطرائق األخرى للحصول على
الدخل فتشتمل على تشجيع السياحة اإليكولوجية ومهر
املنتجات بشهادات منشأ مقبولة دوليا ً أو مثلها لألسواق
اخملتصة 76.ففي جامايكا ،تلقى اإلدارة على مستوى املزرعة
دعما ً من خالل تطوير أسواق محلية وأسواق تصدير لطيف
واسع من املنتجات التقليدية واجلديدة التي تعود مبنشئها إلى
محاصيل محلية استهالكها أقل .وكذلك هي احلال بالنسبة
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ملاليزيا ،فقد حتدثت التقارير عن جهود لتطوير منتجات جتارية
ذات قيمة مضافة و(غنية بالتنوع).
 4-4-3-2حتسني الوصول إلى املعلومات واملواد
تعترف كثير من التقارير بأهمية احملافظة على املعلومات
واملعرفة املتعلقة بالتنوع وإدارتها على مستوى اجملتمع أو
اتـخذ عدد من املبادرات من خالل مجتمع املنظمات
املُزارع .فقد ُ
غير احلكومية ،بهدف تعزيز نظم املعرفة احمللية‘‘ ،كسجالت
التنوع البيولوجي لدى اجملتمع’’ في نيبال ،التي تسجل
معلومات عن األصناف التي يزرعها مزارعون محليون 77.وتقول
تقارير إثيوبيا وبيرو وفييت نام وكوبا ونيبال أن ‘‘معارض التنوع’’
تتيح ملزارعيها التعرّف على مدى التنوع املتوافر في منطقة
ما وتبادل املواد .ففي أذربيجان على سبيل املثال ،اتخذت
احلكومة إجراءات لتحسني معرفة املزارعني باملوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة .فقد أثبتت تلك املعارض أنها
طريقة شعبية ناجحة لتعزيز املعرفة احمللية ونظم اإلمداد
بالبذور 78.أما في فنلندا ،فيهدف مشروع ONFARMSUOMI
‘‘القيمة االجتماعية والثقافية ،وتنوع واستخدام السالالت
احمللية الفنلندية’’ إلى إيجاد سبل جديدة لتشجيع إدارة تنوع
احملاصيل التقليدية على مستوى املزرعة .كما قام املشروع
بتطوير ‘‘بنك املعلومات اخلاص بالسالالت احمللية’’ لتشجيع
زراعة سالالت محلية ودعمها بني املزارعني وكذلك لتعزيز
التوعية بني العامة.
 5-4-3-2سياسات وتشريعات وحوافز داعمة
تعد األصناف التقليدية عموما ً كيانات ديناميكية قابلة
للتطوير ،وخصائص يتعني االعتراف بها في السياسات التي
وضعت لدعم احملافظة على هذه األصناف .وقد شهدت األعوام
األخيرة قيام العديد من البلدان بسن تشريع جديد لدعم
استخدام األصناف التقليدية .ففي قبرص على سبيل املثال ،تعد
خطة التنمية الريفية  2013-2007الوثيقة السياسية الرئيسة
التي تغطي إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على
مستوى املزرعة .فهي حتتوي على طيف من التدابير اخملتلفة
لتحفيز حفظ واستخدام التنوع في األراضي الزراعية واحلراجية
ضمن املناطق احملمية .وفي هنغاريا ،تبنـّى البرنامج الوطني
للبيئة الزراعية نظاما ً للمناطق احلساسة بيئياً ،حيث يتم من
خالله تخصيص مناطق ذات إنتاجية زراعية متدنية لكنها
تتسم بقيمة بيئية مرتفعة إليالئها اهتماما ً خاصا ً على صعيد
حفظ التنوع فيها( .ملزيد من املناقشة املوسعة حول جوانب
السياسات املرتبطة بحفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة واستخدامها ،انظر الفصلني اخلامس والسابع).

حالة اإلدارة في املوطن الطبيعي

 4-2حتديات عاملية في وجه حفظ وإدارة املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في
املوطن الطبيعي
حدد تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية 79خمسة موجهات
رئيسة لفقد التنوع البيولوجي :التغير املناخي وتغير املوئل
واألنواع الدخيلة التوسعية واالستغالل اجلائر والتلوث .ويعتبر
جدال ً أن الثالثة األولى منها تشكل التهديد األعظم للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وسوف تتم مناقشتها
في األقسام الالحقة .باإلضافة إلى ذلك فإن إدخال أصناف
جديدة في كثير من البلدان يعد عامال ً مهما ً في ضياع تنوع
احملاصيل التقليدية .وتناقش الحقا ً هذه النقطة أيضا ً بإيجاز.
 1-4-2التغير املناخي
تشير كثير من التقارير القطرية 80إلى التهديد الذي يشكله
التغير املناخي على املوارد الوراثية .فجميع السيناريوهات
املتوقعة للجنة احلكوماتية املعنية بالتغير املناخي 81ستؤدي
إلى تبعات رئيسة ذات صلة بالتوزع اجلغرافي للمحاصيل،
واألصناف الفردية ،وكذلك األقارب البرية للمحاصيل .حتى
أن نظام املناطق احملمية الراهن سيكون بحاجة إلى إعادة
82
التفكير بشكل جاد مبساحة تلك املناطق ومداها وإدارتها.
نحو
فأَرْوقة احلياة البرية على سبيل املثال ،ستزداد أهمية على ٍ
مطرد لتمكن األنواع من الهجرة وتعديل مجاالتها .أما دول
اجلزر الصغيرة ،التي غالبا ً ما حتتوي على أنواع متوطنة عديدة،
فتعد ضعيفة بشكل كبير أمام التغير املناخي ،السيما أمام
االرتفاع في مستوى سطح البحر.
استخدمت دراسة حديثة 83بيانات راهنة ومتوقعة للمناخ
لعام  2055للتنبؤ بتأثير التغير املناخي في مناطق مالئمة
لعدد من احملاصيل األساسية والنقدية .وبزغت صورة أظهرت
فقدان مناطق مالئمة في بعض األقاليم ،منها بقاع كثيرة
في أفريقيا جنوب الصحراء ،وفقدان حبوب في أقاليم أخرى.
ومن بني احملاصيل التي خضعت للدراسة ،بلغ عدد احملاصيل
املتوقع كسبها من حيث إجمالي املساحة املناسبة لإلنتاج
على املستوى العاملي  23محصوالً ،بينما بلغ عدد تلك املتوقع
84
فقدها  20محصوالً .وتنبأت دراسة أخرى باجتاهات مشابهة
أراض مالئمة واإلنتاج احملتمل حملاصيل
مبا في ذلك إجمالي فقد ٍ
جنيليات أساسية في أفريقيا جنوب الصحراء .أما بالنسبة
لكثير من األمم املتقدمة من ناحية أخرى ،فيتوقع لها أن تشهد
توسعا ً في األراضي املناسبة الصاحلة للزراعة إلى خطوط
عرض أكثر بعدا ً عن خط االستواء.
وستزداد أهمية احلفظ خارج املوطن الطبيعي كشبكة
أمان حلفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املهددة

باالنقراض بفعل التغير املناخي .وفي الوقت عينه ،ستزداد
أهمية التنوع الوراثي احملفوظ في البنوك الوراثية لتعزيز جهود
مربي النباتات عند استنباطهم ألصناف متكيفة مع الظروف
اجلديدة .وعلى نحو مماثل ،سيصبح احلفظ داخل املوطن
الطبيعي ،ملا يتسم به من طبيعة ديناميكية ،أكثر أهمية
في املستقبل نتيجة للتغير املناخي .ففي احلاالت التي تكون
فيها عشائر األقارب البرية للمحاصيل والسالالت احمللية قادرة
على البقاء في ظل التغير املناخي ،سيؤدي تطور تلك العشائر
حتت ضغط االنتخاب املناخي إلى ظهور عشائر قد ال تكون
مهمة بحد ذاتها وحسب ،بل قد تتسم بالقدرة على اإلسهام
بصفات جديدة قيمة إلحداث حتسني وراثي للمحاصيل.
 2-4-2تغير املوئل
يعتبر التوسع الزراعي بحد ذاته ،الذي يعود بدرجة كبيرة
إلى التأثيرات املباشرة أو غير املباشرة لنمو السكان اآلخذين
بالتحضر وتزايد أعدادهم ،أحد أكبر تهديدات حفظ التنوع
الوراثي البري ذي األهمية الزراعية .وقد أورد تقرير تقييم
النظام البيئي لأللفية أن األراضي املزروعة تغطي ربع
مساحة اليابسة في األرض ،وأنه بينما كانت املناطق
املزروعة باحملاصيل تنعم باالستقرار في أمريكا الشمالية
وأوروبا والصني منذ عام  ،1950جند أن حالة االستقرار هذه
ال تنطبق على كثير من البقاع األخرى في العالم ،حيث
سيتحول ما نسبته  20-10باملائة من املعشبات أو احلراج
أراض زراعية بحلول عام  ،2050إذ تشير
في الوقت الراهن إلى ٍ
بعض البلدان ،كاألرجنتني ودولة بوليفيا متعددة القوميات،
بشكل خاص إلى هذا التوسع في األراضي اخملصصة
للزراعة على أنه تهديد رئيس لألقارب البرية للمحاصيل.
 3-4-2أنواع دخيلة توسعية
نَوَّه تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية إلى األنواع الدخيلة
التوسعية مبا في ذلك متعضيات اآلفات واألمراض ،كأحد
أكبر التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي .ففي الوقت
الذي تبدو فيه املشكلة عويصة لدى جزر صغيرة على وجه
اخلصوص ،جند أن العديد من البلدان في قارات مختلفة ،مبا
فيها أوغندا والبوسنة والهرسك ،وسلوفاكيا ونيبال حتدثت
عن تلك األنواع بالتحديد كتهديد للموارد الوراثية النباتية
البرية لألغذية والزراعة .وقد تفاقمت املشكلة خالل السنوات
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التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم
الفصل الثاني

األخيرة بفعل التجارة والسفر الدوليني .إذ يتعني على كثير
من دول اجلزر الصغيرة النامية اليوم مواجهة مشكالت هائلة
من الغزو البيولوجي .فهذه بولينيسيا الفرنسية وبيتكارين
وجاميكا وريونيون وسان هيلينا وسيشلز وموريشيوس قد
حلت بني أول عشر بلدان تأثرت بهذا التهديد اعتمادا ً على
النسبة املئوية إلجمالي احلياة النباتية فيها 85.كما حتدثت
قبرص في تقريرها عن وجود عدد من أنواع احملاصيل تعرف
بأنها أنواع دخيلة توسعية وحتمل تأثيرات سلبية في التنوع
البيولوجي احمللي.
 4-4-2استبدال األصناف احلديثة باألصناف التقليدية
ثمة اعتراف بقيام املزارعني باستبدال األصناف احلديثة احملسنة
باألصناف التقليدية كمسألة مهمة في أكثر من  40تقرير
قطري (انظر الفصل األول) .فقد أوردت اإلكوادور هذا التأثير في
ونوهت جورجيا على سبيل املثال ،إلى حقيقة
منطقة سييراّ .
استبدال أصناف حديثة مدخلة من خارج البالد باألصناف
احمللية للتفاح وفاكهة أخرى ،بينما ذكرت باكستان أن اعتماد
أصناف عالية الغلة للحمص والعدس واملاش وفاصولياء يورد
أدت إلى فقد أصناف محلية من حقول املزارعني .أما األردن فقد
حتدث عن تعرض محاصيل من قبيل اللوز البري وأشجار الزيتون
التاريخية إلى التهديد بفعل إحالل أصناف جديدة محلها.

 5-2تغيرات منذ نشر التقرير األول عن حالة
املوارد الوراثية
شدد التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة على احلاجة إلى اتخاذ تدابير نوعية حلفظ األقارب
البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية ،السيما في
مناطق محمية؛ كما شدد على نظم اإلدارة املستدامة
للمراعي الطبيعية ،والغابات ،ونظم إيكولوجية أخرى
تعرضت لتدخل البشر؛ وكذلك على نظم حفظ السالالت
احمللية أو أصناف احملاصيل التقليدية واستخدامها املستدام
في حقول املزارعني وفي احلدائق املنزلية .فبينما ثمة دليل
قاطع على إحراز تقدم خالل العقد املنصرم على صعيد تطوير
وسائل لدعم تقييم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
وحفظها وإدارتها على مستوى املزرعة ،جند أن الصورة
لم تتضح حيال حتقيق حفظ األقارب البرية في موطنها
الطبيعي تقدما ً ملموسا ً السيما خارج املناطق احملمية .وفيما
يلي موجز عن االجتاهات والتطورات الرئيسة منذ نشر التقرير
األول عن حالة املوارد الوراثية:
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• أجري عدد كبير من عمليات مسح املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة وجردها؛
• إن حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (وبخاصة
األقارب البرية للمحاصيل) في موطنها الطبيعي داخل نظم
ايكولوجية برية ال يزال يتم في مناطق محمية على وجه
اخلصوص ،بينما انخفض االهتمام بحفظ تلك املوارد في
مناطق أخرى .وكان ثمة زيادة معنوية في عدد املناطق
احملمية وتغطيتها؛
• حظيت األقارب البرية للمحاصيل مبزيد من االهتمام .فقد
وضعت مسودة استراتيجية عاملية حلفظ واستخدام األقارب
البرية للمحاصيل ،حيث أضحت بروتوكوالت حفظ األقارب
البرية للمحاصيل في املوطن األصلي متوافرة اليوم ،وجرى
تشكيل فريق مختص جديد في األقارب البرية للمحاصيل
ضمن هيئة بقاء األنواع في االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة؛
• بينما حتدثت بلدان كثيرة عن الزيادة التي شهدتها نشاطات
احلفظ في املوطن الطبيعي وعلى مستوى املزرعة ،جند أن
تلك النشاطات لم تكن حتظى بتنسيق جيد على الدوام؛
• أُحرز القليل من التقدم على صعيد تطوير تقنيات إدارة
مستدامة لنباتات حصدت من البرية ،حيث ال تزال تُدار
بشكل كبير باتّباع ممارسات تقليدية؛
النـهج التشاركية
• شهد العقد املنصرم زيادة في استخدام ُ
وتنفيذ جهات معنية عديدة ملشروعات حفظ على مستوى
املزرعة؛
• أضحى عدد من الوسائل اجلديدة ،وبخاصة في مجال الوراثة
اجلزيئية ،متوافراً ،مع تطوير مواد تدريبية لتقييم التنوع
الوراثي على مستوى املزرعة؛
• أعطت آليات قانونية جديدة متكـّن املزارعني من تسويق أصناف
متنوعة وراثياً ،وكذلك التشريعات الداعمة لتسويق منتجات
محددة جغرافياً ،حوافز إضافية للمزارعني حلفظ واستخدام
التنوع الوراثي للمحاصيل احمللية في عدد من البلدان؛
• أحرز تقدم ملموس على صعيد فهم قيمة النظم احمللية
للبذور وتعزيز دورها في احملافظة على التنوع الوراثي على
مستوى املزرعة؛
• ثمة دليل على إيالء مزيد من االهتمام اليوم بزيادة مستويات
التنوع الوراثي داخل نظم اإلنتاج كوسيلة للتخفيف من
اخملاطر ،السيما في ضوء التأثيرات املتوقعة للتغير املناخي.

 6-2الفجوات واالحتياجات
عمل حتليل للتقارير القطرية واملشورات اإلقليمية والدراسات
املوضوعية على حتديد عدد من الفجوات واالحتياجات لتحسني
حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإدارتها على

حالة اإلدارة في املوطن الطبيعي

مستوى املزرعة .فإلى جانب بقاء اجلوانب الرئيسة التي حددها
التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية (االفتقار إلى الكوادر
املاهرة واملوارد املالية والسياسات املالئمة) ،مت حتديد بضعة
احتياجات جديدة ،وفقا ً ملا يلي:
• يجب وضع الصيغة النهائية ملسودة االستراتيجية العاملية
بشأن حفظ األقارب البرية للمحاصيل واعتمادها من قبل
86
احلكومات كمنصة إلطالق العمل؛
• ثمة حاجة لتعزيز قدرات املزارعني ،ومجتمعات السكان
األصليني واحملليني ،ومنظماتها ،وكذلك قدرات كادر اإلرشاد
ومعنيني آخرين ،إلدارة التنوع البيولوجي الزراعي على نحو
مستدام؛
• هنالك حاجة إلى فعالية أكبر في السياسات والتشريعات
واللوائح التي حتكم إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة في املوطن الطبيعي وعلى مستوى املزرعة ،داخل
املناطق احملمية وخارجها على حد سواء؛
• هنالك حاجة إلى تعاون وتنسيق أقوى على املستويني
الوطني والدولي ،السيما بني قطاعي الزراعة والبيئة؛
• ثمة حاجة إلى وضع استراتيجيات نوعية حلفظ املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في املوطن الطبيعي
وإلدارة تنوع احملاصيل على مستوى املزرعة .ويجب إيالء
اهتمام خاص بحفظ األقارب البرية للمحاصيل في مراكز
منشئها ،ومراكز رئيسة للتنوع ،ومناطق بؤر التنوع
البيولوجي؛
• تعتبر مشاركة اجملتمعات احمللية أساسية في أي مسعى
للحفظ في املوطن الطبيعي أو لإلدارة على مستوى
املزرعة ،ويجب األخذ بعني االعتبار نظم املعرفة واملمارسات
احمللية بشكل كامل .كما يجب تعزيز التعاون ما بني جميع
األطراف املعنية في كثير من البلدان؛
• ثمة حاجة في جميع البلدان إلى تطوير وتركيب نظم إنذار
مبكر للتآكل الوراثي؛
• هنالك حاجة إلى اتخاذ مزيد من التدابير في كثير من البلدان
لعكس التهديد الذي تشكله األنواع الدخيلة التوسعية؛
• ثمة حاجة إلى قدرة بحثية معززة في كثير من املناطق،
السيما على صعيد تصنيف األقارب البرية للمحاصيل
وإجراء عمليات جرد ومسح باستخدام وسائل جزيئية
جديدة؛
• تشتمل البحوث النوعية ذات الصلة بإدارة املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة على مستوى املزرعة أو حفظها
في املوطن الطبيعي على ما يلي:
• دراسات حول مدى وطبيعة التهديدات احملتملة للتنوع
املوجود على مستوى املزرعة وفي املوطن الطبيعي؛
• احلاجة إلى إجراء عمليات جرد أفضل وتوصيف للبيانات

املتعلقة بالسالالت احمللية ،واألقارب البرية للمحاصيل،
وأنواع برية مفيدة أخرى ،مبا فيها األعالف ،وذلك الستهداف
أعمال احلفظ في املوطن الطبيعي على نحو أفضل؛
• دراسات حول علم األحياء التكاثري واملتطلبات اإليكولوجية
لألقارب البرية للمحاصيل وأنواع برية مفيدة أخرى؛
• دراسات نباتية-عرقية واجتماعية-اقتصادية ،مبا في ذلك
دراسة املعرفة األهلية واحمللية ،لتحقيق فهم أفضل لدور
اجملتمعات الزراعية وقيودها على صعيد إدارة املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة؛
• دراسات حول فعالية اآلليات اخملتلفة إلدارة التنوع الوراثي
وكيفية حتسينها؛
• دراسات حول التوازن الديناميكي ما بني احلفظ في املوطن
الطبيعي وخارج املوطن الطبيعي ،ومعرفة التوليفات
الفضلى ،ومكانها ،وظروفها ،وكيفية حتديد التوازن ورصده؛
• دراسات حول آليات الدفق الوراثي ومداه وطبيعته ونتائجه
بني العشائر البرية وتلك املزروعة؛
• إجراء مزيد من البحوث لتوفير معلومات تدعم وضع
سياسات مناسبة حلفظ التنوع الوراثي واستخدامه ،مبا
في ذلك حتديد القيمة االقتصادية للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة.
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حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي

 1-3مقدمة
اليزال احلفظ خارج املوطن الطبيعي أكثر طرائق حفظ املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة انتشارا ً وتأثيراً .إذ يتم تخزين
جل املدخالت احملفوظة ضمن مرافق تسمى بالبنوك الوراثية
حيث يتم حفظها من قبل مؤسسات عامة أو خاصة تعمل
إما مبفردها أو ضمن شبكة من املؤسسات األخرى .وميكن
حفظ املوارد الوراثية النباتية على شكل بذور ضمن مخازن
مبردة ومصممة خصيصا ً لهذا الغرض أو ،في حالة النباتات
ذات اإلكثار اخلضري أو احملاصيل ذات البذور غير القابلة لإلنبات،
فتحفظ كنباتات حية تزرع في العراء ضمن بنوك وراثية
حقلية .وأحيانا ً حتفظ عينات النسج في اخملتبر ضمن أنابيب
االختبار أو بشكل مبرد .أما البعض اآلخر والقليل من األنواع
فيحفظ إما على شكل حبوب لقاح أو على شكل أجنّة .كما
يتزايد اهتمام العلماء بتبعات حفظ عينات احلامض النووي
الريبي منقوص األكسجني الـ (دنا) أو باملعلومات اإللكترونية
اخلاصة بتسلسل الـ (دنا) (انظر القسم .)6-4-3
بعد استعراض عام حلالة البنوك الوراثية في العالم ،يتطرق
أوجه احلفظ خارج املوطن الطبيعي،
هذا الفصل لعدد من ُ
كاجلمع وأمناط اجملموعات وأمن األصول الوراثية احملفوظة
والتجديد والتوصيف والتوثيق وكذلك حركة األصول الوراثية
واحلدائق النباتية ،وينتهي بتقدمي حملة موجزة عن التغييرات
التي حصلت منذ نشر التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية
النباتية ،وبإجراء تقييم للفجوات املوجودة واالحتياجات
املستقبلية.

 2-3حملة عن البنوك الوراثية
يوجد اليوم ما يربو على  1 750بنكا ً وراثيا ً منفردا ً في
العالم ،يحتوى حوالي  130من تلك البنوك أكثر من
 10 000مدخل في كلّ منها .كما توجد مجموعات ضخمة
من خارج املوطن الطبيعي ضمن احلدائق النباتية التي يحتوي
العالم قرابة  2 500منها .وتنتشر هذه البنوك الوراثية في
كل القارّات ،ولكنها أقل عددا ً في القارة األفريقية مقارن ًة
مع باقي أنحاء العالم .ولعل من أكبر اجملموعات عددا ً في
جمعتها اجملموعة االستشارية للبحوث
العالم تلك التي ّ
الزراعية الدولية على مدى أكثر من  35عاما ً وحفظتها في
عهدتها لصالح اجملتمع الدولي .وفي عام  ،1994أبرمت مراكز
اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية اتفاقية مع
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) تقضي بضم
مجموعاتها إلى الشبكة الدولية جملموعات خارج املوطن
الطبيعي ،وهو ما مت إدراجه ضمن املعاهدة الدولية بشأن املوارد

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (انظر الفصل السابع).
وتفيد األرقام املأخوذة من النظام العاملي للمعلومات واإلنذار
املبكر حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  1ومن
التقارير القطرية ،أنه من املتوقع أن يكون هنالك قرابة 7,4
مليون مدخل يتم احملافظة عليها على نطاق العالم اليوم،
أي ما يفوق العدد الذي ورد ذكره في التقرير األول بأكثر من
 1,4مليون مدخل .وتشير حتليالت عديدة إلى أنه ما بني
 25و 30باملائة من إجمالي املدخالت احملفوظة (أو 2,2 – 1,9
مليون مدخل) هي مدخالت فريدة ،بينما يشكل اجلزء الباقي
منها مدخالت مكررة محفوظة إما في نفس اجملموعة أو في
مجموعات أخرى وهو األكثر شيوعاً.
وتحُ فَ ظ املصادر الوراثية املدرجة في املرفق  1للمعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ضمن أكثر من  1 240بنكا ً وراثيا ً حول العالم ،يصل إجمالي
عددها إلى قرابة  4,6مليون عينة ،حيث يُحفظ ما يزيد
على  51باملائة منها في أكثر من  800بنك وراثي من بنوك
األطراف املتعاقدة مع املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة؛ ويحفظ  13باملائة منها لدى
مراكز اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية .ومن
بني إجمالي املدخالت البالغ عددها  7,4مليون مدخل ،تحَ فظ
البنوك الوراثية الوطنية حوالي  6,6مليون مدخل ،منها 45
باملائة محفوظ لدى سبعة بلدان 2فقط مقارنة بالـ  12بلدا ً
عام  .1996إن هذا التركيز املتزايد للمصادر الوراثية من خارج
املوطن الطبيعي ضمن عدد أقل من البلدان ومراكز البحوث
يسلط الضوء على أهمية إيجاد آليات تضمن الوصول امليسر
إلى املدخالت كآليات النظام املتعدد األطراف للحصول على
املوارد وتقاسم املنافع الواردة في املعاهدة.
هذا ويعرض الشكل  1-3واجلدول  1-3موجزا ً حول التوزع
اجلغرافي للمدخالت اخملزنة في البنوك الوراثية وتلك التي
تخزن كعينات داعمة لألمان ضمن القبو الدولي للبذور في
سفالبارد.

 3-3اجلمع
تشير التقارير القطرية إلى استمرارية االجتاهات التي أشار
إليها التقرير األول ،واملرتبطة بتراجع جمع األصول الوراثية
املنصب على األقارب
دوليا ً وازدياد جمعها وطنياً ،واالهتمام
ِّ
البرية للمحاصيل .وتفيد التقارير القطرية وقواعد البيانات
اإللكترونية أنه مت جمع ما يزيد عن  240 000مدخل جديد
وإضافتها إلى بنوك وراثية خارج املوطن الطبيعي في الفترة
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الشكل 1-3
التوزع اجلغرافي لبنوك وراثية في حيازتها ما يزيد على  10 000مدخل (البنوك الوراثية الوطنية واإلقليمية باللون األزرق،
والبنوك الوراثية ملراكز اجملموعة االستشارية الدولية للبحوث الزراعية باللون البيج ،واملدخالت املوجودة في القبو
5
الدولي للبذور في سفالبارد باللون االخضر)

املصدر :النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ()2009؛ التقارير القطرية؛ شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية التابعة لوزارة
الزراعة األمريكية ()2009

اجلدول 1-3
التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي للمدخالت الوراثية اخملزنة في بنوك وراثية وطنية (البنوك الوراثية الدولية واإلقليمية
مستثناة)
اإلقليم6

املنطقة دون اإلقليمية

أفريقيا

شرق أفريقيا

145 644

أفريقيا

أفريقيا الوسطى

20 277

أفريقيا

غربي أفريقيا

113 021

أفريقيا

أفريقيا اجلنوبية

70 650

أفريقيا

جزر احمليط الهندي

4 604

أمريكا

أمريكا اجلنوبية

687 012

أمريكا

أمريكا الوسطى و املكسيك

303 021

أمريكا

بلدان الكاريبي

33 115

أمريكا

أمريكا الشمالية

708 107

آسيا والهادي

شرقي آسيا

آسيا والهادي

منطقة الهادي

252 455

آسيا والهادي

جنوب آسيا

714 562

آسيا والهادي

جنوبي شرق آسيا

290 097

أوروبا

أوروبا

1 725 315

الشرق األدنى

جنوب/شرق املتوسط

141 015

الشرق األدنى

آسيا الوسطى

153 849

الشرق األدنى

غرب آسيا

165 930

املصدر :النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ( ،)2009والتقارير القطرية
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عدد املدخالت

1 036 946

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي

الواقعة بني  .32007-1996إذ تركز الغالبية العظمى من
البعثات على جمع أصول وراثية ذات اهتمام وطني مباشر،
السيما األصناف املنقرضة والسالالت احمللية واألنواع البرية
ذات الصلة؛ حيث يتم التركيز على احلبوب والبقول الغذائية
واألعالف .ويوضح الشكل  2-3عدد املدخالت التي مت جمعها
سنويا ً منذ عام  ،1920وتخزينها في بنوك وراثية مختارة،4
مبا فيها تلك العائدة ملراكز اجملموعة االستشارية .وقد شهد
املعدل السنوي للجمع ارتفاعا ً تدريجيا ً بني عامي  1920وأواخر
ستينيات القرن املنصرم ،متبوعا ً بزيادة سريعة دامت حتى
منتصف الثمانينيات ،لتخف حدة اجلمع منذ ذلك احلني؛ في
الوقت الذي بدأ فيه اجلمع في مراكز اجملموعة االستشارية
باالستقرار منذ مطلع عام .72000
ويشير الشكل  3-3إلى أنواع املدخالت التي مت جمعها من
ِقبل بعض البنوك الوراثية خالل الفترتني  1995-1984و-1996
2007؛ بينما يوضح الشكل  4-3أنواع احملاصيل التي مت جمعها
خالل هذه الفترة األخيرة .2007-1996
 1-3-3الوضع في األقاليم
نـفذت معظم بعثات اجلمع خالل السنوات العشر املاضية
ُ

ضمن البلد ،حيث هدفت بشكل أساسي إلى ملء الفجوات
املوجودة في اجملموعات أو إلى إعادة جمع األصول الوراثية التي
فقدت أثناء عمليات احلفظ خارج املوطن الطبيعي .ولوحظ
في سياق األمناط املتغيرة الستخدام األراضي والتدهور البيئي
متنام جلمع
املتزايد في كثير من أنحاء العالم ،وجود احتياج
ٍ
مواد للحفظ خارج املوطن الطبيعي التي كان من املمكن
جمعها في املوطن الطبيعي لوال تلك التغيرات املذكورة .كما
دفعت اخملاوف من تأثيرات التغير املناخي الوشيك إلى جمع
أصول وراثية تتسم بصفات محددة كتحمل اجلفاف واحلرارة
8
املرتفعة.
أفريقيا
ورد في العديد من تقارير األمم األفريقية قيامها بتنفيذ بعثات
جمع خالل السنوات املاضية ،مما أسفر عن جمع أكثر من
 35 000مدخل .ومت منذ  1995جمع ما يزيد على  4 000مدخل
من أكثر من  650جنساً ،وإضافتها إلى اجملموعة املوجودة لدى
البنك الوطني لألصول الوراثية في كينيا .وفي بنني ُجمعت
مجموعة كبيرة من األنواع اخملتلفة مبا فيها النجيليات
والنباتات الزيتية والفاكهة واجلذور والدرنات؛ كما أشارت

الشكل 2-3
جمعت في كل عام منذ  1920واخملزنة في بنوك وراثية منتخبة ،من ضمنها البنوك الوراثية للمراكز
عدد املدخالت التي ُ
الدولية التابعة للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

2007

2004

2000

1996

1992

1988

1984

1980

1976

1972

1968

1964

1960

1956

1952

1948

1944

1940

1936

1932

1928

1924

1920

املصدر 31 :بنكا ً وراثيا ً تابعا ً للمؤسسة الوطنية للموارد الوراثية النباتية ،وزارة الزراعة األمريكية (املصدر شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية )2008 ،؛  234بنكا ً وراثيا ً من أوروبا
(املصدر :القائمة األوروبية للبحث في الشبكة الدولية)2008 ،؛  12بنكا ً وراثيا ً من اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي (املصدر :نظام التوثيق واإلعالم في اجلماعة اإلمنائية للجنوب
األفريقي )2007؛ البنك الوراثي الوطني في كينيا (املصدر :معلومات مباشرة)2008 ،؛ املعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية (اإلكوادور) ،اإلدارة الوطنية للموارد الوراثية النباتية
والتكنولوجيا البيولوجية (اإلكوادور) (املصدر :معلومات مباشرة)2008 ،؛ املكتب الوطني للموارد الوراثية النباتية في الهند (املصدر :معلومات مباشرة)2008 ،؛ املركز اآلسيوي
للبحث والتطوير املتعلقني باخلضروات ،املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة ،املعهد الدولي لبحوث األرز ،املعهد الدولي للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية
شبه القاحلة( ،املصدر :معلومات مباشرة )2008؛ املركز الدولي للبطاطا ،املركز الدولي لبحوث حتسني الذرة الصفراء والقمح ،املركز الدولي لبحوث الزراعات احلراجية (يسمى اليوم
باملركز العاملي للزراعات احلراجية) ،املعهد الدولي للزراعة املدارية ،املعهد الدولي لبحوث الثروة احليوانية ،رابطة غرب أفريقيا لتحسني األرز (املصدر :شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد
الوراثية على مستوى املنظومة)2008 ،
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الشكل 3-3
أمناط املدخالت اجملمعة من قبل بعض البنوك الوراثية املنتخبة خالل فترتني زمنيتني ( )95-1984و ((2007-1996
8 000

أصناف متقدمة

7 000

أنواع برية

6 000

سالالت محلية

5 000

غير معروف

4 000
3 000
2 000
1 000

		 1996 – 2007

1984 - 1995

0

املصدر :بنوك وراثية تابعة للمؤسسة الوطنية للموارد الوراثية النباتية ،وزارة الزراعة األمريكية (املصدر :شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية)2008 ،؛  234بنكا ًوراثيا ًمن أوروبا (املصدر :القائمة
األوروبية للبحث في الشبكة الدولية)2008 ،؛  12بنكا ًوراثيا ًمن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي (املصدر :نظام التوثيق واإلعالم في اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي)2007 ،؛ البنك الوراثي
الوطني في كينيا (املصدر :معلومات مباشرة)2008،؛ املعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية (اإلكوادور) ،اإلدارة الوطنية للموارد الوراثية النباتية والتكنولوجيا البيولوجية (اإلكوادور)( ،املصدر:
معلومات مباشرة)2008،؛ املكتب الوطني للموارد الوراثية النباتية في الهند( ،املصدر :معلومات مباشرة)2008،؛ املركز اآلسيوي للبحث والتطوير املتعلقني باخلضروات ،املركز الدولي للبحوث
الزراعية في املناطق اجلافة ،املعهد الدولي لبحوث األرز ،املعهد الدولي للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة( ،املصدر :معلومات مباشرة)2008،؛ املركز الدولي للبطاطا واملركز
الدولي لبحوث حتسني الذرة الصفراء والقمح واملركز الدولي لبحوث الزراعات احلراجية (يسمى اليوم باملركز العاملي للزراعات احلراجية) واملعهد الدولي للزراعة املدارية واملعهد الدولي لبحوث الثروة
احليوانية ورابطة غرب أفريقيا لتحسني األرز( ،املصدر :شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية على مستوى املنظومة)2008 ،

الشكل 4-3
املدخالت اجملموعة من قبل بعض البنوك الوراثية املنتخبة في الفترة  2007-1996بحسب مجموعة احملاصيل

احملاصيل الزيتية

جنيليات

النباتات العطرية ،والطبية
توابل،منبهات
نباتات جذرية
والدرنات

بقوليات غذائية
أعالف

نباتات األلياف

خضروات

محاصيل أخرى

فاكهة،
لوزيات،
توت

%7
%1
%2
%3

35%

%3
%5

%12

15%

17%

2007 - 1996
املصدر 31 :بنكا ًوراثيا ًتابعا ً للمؤسسة الوطنية للموارد الوراثية النباتية ،وزارة الزراعة األمريكية (املصدر شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية )2008 ،؛  234بنكا ًوراثيا ً من أوروبا (املصدر :القائمة
األوروبية للبحث في الشبكة الدولية)2008 ،؛  12بنكا ًوراثيا ًمن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي (املصدر :نظام التوثيق واإلعالم في اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي)2007 ،؛ البنك الوراثي
الوطني في كينيا (املصدر :معلومات مباشرة)2008،؛ املعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية (اإلكوادور) ،اإلدارة الوطنية للموارد الوراثية النباتية والتكنولوجيا البيولوجية في اإلكوادور (املصدر:
معلومات مباشرة)2008،؛ املكتب الوطني للموارد الوراثية النباتية في الهند (املصدر :معلومات مباشرة)2008،؛ املركز اآلسيوي للبحث والتطوير املتعلقني باخلضروات ،املركز الدولي للبحوث الزراعية
في املناطق اجلافة ،املعهد الدولي لبحوث األرز ،املعهد الدولي للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة( ،املصدر :معلومات مباشرة)2008 ،؛ املركز الدولي للبطاطا ،املركز الدولي
لبحوث حتسني الذرة الصفراء والقمح ،املركز الدولي لبحوث الزراعات احلراجية (يسمى اليوم باملركز العاملي للزراعات احلراجية) ،املعهد الدولي للزراعة املدارية ،املعهد الدولي لبحوث الثروة احليوانية،
رابطة غرب أفريقيا لتحسني األرز (املصدر :شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية على مستوى املنظومة)2008 ،
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التقارير القطرية لكل من أنغوال وتوغو وجمهورية تنزانيا
املتحدة والكاميرون ومدغشقر وزامبيا إلى عمليات جمع
األصول الوراثية التي متت خالل السنوات القليلة املاضية.
نـظمت في غانا إلى جمع
وقد أدت بعثات اجلمع اخلمس التي ُ
زهاء  9 000مدخل جديد من البقوليات والذرة الصفراء واجلذور
فسجل
والدرنات والفاكهة واملكسرات .أما أكبر عدد للبعثات ُ
في ناميبيا حيث مت خالل الفترة ما بني عامي  1995و 2008
جمع  73مدخال ً من األقارب البرية لألرز واخلضروات والبقوليات
احمللية.
القارة األمريكية
اشتملت بعثات جمع األصول الوراثية التي نُفذت في أمريكا
اجلنوبية خالل العقد املاضي  13بعثة نفذتها األرجنتني،
حيث أسفرت عن جمع أكثر من  7 000مدخل من محاصيل
متنوعة كاألعالف واألنواع احلراجية ونباتات الزينة؛ و 18
بعثة من دولة بوليفيا املتعددة القومياتُ ،جمعت خاللها
احملاصيل ذات األهمية الوطنية كنبات األوكساليس احلامض
والـكينوا والقرنيات؛ و  4بعثات من الباراغواي اهتمت بجمع
الذرة الصفراء والفلفل والقطن .أما شيلي ،فقد قامت بعدد
غير محدد من البعثات متخضت عن جمع أكثر من 1 000
مدخل جديد ،كما أبلغت األورغواي عن جمع األنواع العلفية
بشكل أساسي .وباجململ ،مت اإلبالغ عن جمع  10 000مدخل
في أمريكا اجلنوبية .أما في أمريكا الشمالية ،فقد قامت
وزارة الزراعة األمريكية بجمع ما يربو على  4 240نوعا ً منذ
عام  1996من بلدان مختلفة ،ليصل بذلك إجمالي املدخالت
التي مت جمعها إلى ما يزيد على  22 150مدخال ً شكّل 78
باملائة منها أنواعا ً بريةً .وكان العدد األكبر من املدخالت
التي مت جمعها من أنواع التفَّاحيات ( )2 795واللوبياء (405
 )1والبازيالء ( )832واحلمص ( )578والنفل ( )527وفول الصويا
( )434والبيقية ( )426والفاصولياء ( .)413أما كندا فقد
جمعت مدخالت من األقارب البرية والتنوع البيولوجي األصلي
ذا الصلة باحملاصيل .أما في أمريكا الوسطى والكاريبي،
وعلى مدى العقد املاضي ،جند أن كوبا قد نفذت  37بعثة
جمع وطنية ،وأجرت دومينيكا ثالث بعثات ،وسان فينسنت
والغرينادين بعثتني ،حيث هدفت تلك البعثات بشكل رئيس
إلى جمع الفاكهة واخلضروات واألعالف .وأبلغت جمهورية
الدومينيك وترينيداد وتوباغو والسلفادور أنها جمعت بدورها
مدخالت من األصول الوراثية لديها .أما في غواتيماال فقد
ُجمع ما بني  1998و  2008أكثر من  2 300مدخل من مجموعة
واسعة من احملاصيل من بينها الذرة الصفراء والبيقية
والفلفل واخلضروات .وتبعا ً ملا ورد في التقارير القطرية،
فلقد مت جمع  2 600مدخل في أمريكا الوسطى منذ .1996

آسيا والهادي
حتدثت العديد من بلدان آسيا في تقاريرها القطرية عن تنفيذ
بعثات جمع لألصول الوراثية منذ نشر التقرير األول .ومتكنت
البلدان مجتمعة من جمع ما يزيد على  129 000مدخل
جديد .وتعهدت الهند بـ  78بعثة وطنية من بينها قرابة
 86 500مدخل جديد لـ  671نوعاً .أما بنغالديش فقد أضافت
حوالي  13 000مدخل إلى بنكها الوراثي من خالل بعثات
اجلمع الوطنية .ونظمت اليابان ما بني عامي  1999و 2007
 40بعثة جمع أجنبية (لألرز والبقوليات) و  64بعثة جمع
وطنية (الفاكهة والبقوليات واألعالف والتوابل واملزروعات
الصناعية) .هذا وحتدثت عديد من البلدان اآلسيوية األخرى
عن قيامها ببعثات جمع لألصول الوراثية ولكنها لم تقدم
أي تفاصيل .أما في الهادي ،فقد أشارت كل من بابواغينيا
اجلديدة والباالو وساموا وفيجي وجزر كوك جميعها إلى
بعثات جمع أصول وراثية أجريت على احملاصيل التقليدية ومن
ضمنها املوز وشجرة اخلبز واليام والقلقاس وجوز الهند.
أوروبا
ذكرت الكثير من البلدان األوربية في تقاريرها أنها قامت
ببعثات جمع لألصول الوراثية على مدى األعوام العشر
املاضية ،حيث مت جمع معظم هذه املدخالت على املستوى
الوطني أو من بلدان مجاورة .ووصل إجمالي املدخالت إلى
 51 000مدخل .وأبلغت هنغاريا بأنها قامت بتنفيذ 100-50
بعثة جمع وطنية جمعت خاللها بضعة آالف من مدخالت
النجيليات والبقوليات ومحاصيل اخلضروات .أما فنلندا
فأعلنت عن قيامها بأربع بعثات جمع في إقليم الشمال
األوروبي أسفرت عن جمع  136مدخال ً جديدا ً من برقوق الطيور
وحشيشة الفالريس القصبية .ونفذت سلوفاكيا  33بعثة
جمع سواء على املستوى الوطني أو في البلدان اجملاورة ،نتج
عنها أكثر من  6 500مدخل من السالالت احمللية واألقارب
البرية للمحاصيل .أما بولندا فقد نفذت  13بعثة جمع على
املستوى احمللي وفي بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
جمعت خاللها زهاء  7 000مدخل جديد .وقد جمع كذلك
قرابة  2 500مدخل من خالل  42بعثة جمع منفصلة قامت
بها البرتغال.
الشرق األدنى
حتدثت مصر واألردن واملغرب عن عمليات جمع على مستوى
البلد ،حيث استهدفت األخيرة بشكل أساسي أشجار
الفاكهة والنجيليات .كما نُفذت بعثات في عُ مان مبساعدة
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املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة واملركز
الدولي للزراعة امللحية جلمع أنواع شعير وأعالف ومراعي.
وقامت مؤسسات وطنية في اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
وباكستان واجلمهورية العربية السورية وطاجكستان وتونس
بالتركيز على النجيليات والبقوليات .وقد تضاعف عدد
املدخالت احملفوظة في البنوك الوراثية الوطنية في اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية منذ عام  1996وذلك بسبب البعثات
املوسعة التي نفذت ضمن البلد .أما أفغانستان والعراق،
اللّتان فقدتا كميات كبيرة من األصول الوراثية احملفوظة
جراء الصراعات التي دارت في البالد مؤخراً ،فقد قامتا ببعثات
جمع وطنية ،حيث ركز العراق بشكل رئيس على األقارب
البرية للنجيليات بينما ركزت أفغانستان بشكل رئيس على
احملاصيل الغذائية األساسية باإلضافة إلى اللوز والفستق
احللبي والرمان .كما أجريت بعثات جمع في كازاخستان خالل
أعوام  2000و  2003و  2004استهدفت النجيليات واحملاصيل
العلفية والنباتات الطبية بينما بدأ إجراء عمليات جمع
األقارب البرية للمحاصيل بشكل سنوي منذ عام  .2000وفي
أذربيجان أجريت  55بعثة وطنية ما بني عامي  1999و 2006
أسفرت عن أكثر من  1 300مدخل جديد جملموعة كبيرة جدا ً
من احملاصيل .وحسبما جاء في التقارير القطرية ،فقد مت جمع
أكثر من  14 000مدخل في اإلقليم على مدى العقد املاضي.
بيد أن هذا العدد قد ال يعكس العدد اإلجمالي للمدخالت التي
مت جمعها من قرابة  200بعثة أجرتها بلدان اإلقليم دون تقدمي
أرقام ملموسة للنتائج.

 4-3أمناط عمليات اجلمع وحالتها
تختلف البنوك الوراثية للبذور والبنوك الوراثية احلقلية
من حيث األنواع التي تغطيها ومدى تغطيتها للتجميعة
الوراثية للمحاصيل التي حتفظها ،وأمناط املدخالت احملفوظة
(األقارب البرية للمحاصيل والسالالت احمللية وسالالت التربية
واألصناف املتطورة وما إلى ذلك) وكذلك أصل املادة .إال ّ أن
السواد األعظم من البنوك الوراثية يعمد إلى حفظ األصول
الوراثية ألنواع محاصيل أساسية يعتمد عليها اإلنسان
واحليوان بشكل أساسي كغذاء وأعالف.
 1-4-3بنوك وراثية دولية ووطنية
يقوم أحد عشر مركزا ً من مراكز اجملموعة االستشارية
للبحوث الزراعية الدولية بحفظ وإدارة مجموعات األصول
الوراثية بالنيابة عن اجملتمع الدولي .وهذه املراكز هي :املنظمة
الدولية للتنوع البيولوجي واملركز الدولي للزراعة املدارية

60

واملركز الدولي لبحوث حتسني الذرة الصفراء والقمح واملركز
الدولي للبطاطا واملركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق
اجلافة واملركز العاملي للزراعة احلراجية (سابقاً :املركز الدولي
لبحوث الزراعات احلراجية) ،واملعهد الدولي للبحوث املتعلقة
مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة واملعهد الدولي
للزراعة املدارية واملعهد الدولي لبحوث الثروة احليوانية
والشبكة الدولية لتحسني املوز وموز اجلنة واملعهد الدولي
لبحوث األرز والرابطة األفريقية لألرز (سابقاً :رابطة غرب
أفريقيا لتحسني األرز) .وتشتمل مجموعات كل من املركز
الدولي لبحوث حتسني الذرة الصفراء والقمح واملركز الدولي
للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة واملعهد الدولي للبحوث
املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة واملعهد
الدولي لبحوث األرزعلى أكثر من  100 000مدخل .وتضم
املراكز مجتمعة ما يقارب  741 319مدخال ً من  3 446نوعا ً
من  612جنسا ً مختلفا ً (انظر اجلدول  1-1في الفصل األول).
باإلضافة إلى ذلك ،تقوم العديد من املؤسسات الدولية
واإلقليمية بحفظ اجملموعات الهامة ،مثل:
• يـحفظ املـركـز اآلســيوي للبحث والـتطـوير املتعلـقني
باخلضـروات حوالي  56 500مدخل من األصول الـوراثية
للخضروات؛
• يحفظ املركز االسكندنافي للموارد الوراثية حوالي 28 000
مدخل من مجموعة محاصيل تعود لـ  129جنساً؛
• يـحفظ مركز البحث والتدريب في مجال الزراعة املدارية
أكثر من  11 000مدخل من اخلضروات والفواكه والنب
والكاكاو؛
• يحفظ مركز املوارد الوراثية النباتية لتنمية جنوب أفريقيا
العائد اجلماعية اإلمنائية للجنوب األفريقي اجلنوبية أكثر
من  10 500مدخل من مجموعة من احملاصيل املهمة للزراعة
األفريقية؛
• حتفظ محطة الهند الغربية املركزية لتربية قصب السكر
في باربادوس حوالي  3 500مدخل؛
• يحفظ البنك الوراثي الدولي للكاكاو في ترينيداد وتوباغو
في جامعة الهند الغربية حوالي  2 300مدخل؛
• يحفظ مركز احملاصيل واألشجار في منطقة الهادي العائد
ألمانة مجتمع الهادي مجموعات تضم حوالي 1 500
مدخل من محاصيل مختلفة من بينها القلقاس واليام
والبطاطا احللوة.
ويشكل تأسيس القبو الدولي للبذور في سفالبارد أحد أهم
اإلجنازات التنموية على اإلطالق منذ نشر التقرير األول .وقد ال
يكون هذا املدفن بنكا ً وراثيا َ باملعنى الدقيق للكلمة ،إال ّ أنه يوفر
مرافق آمنة حلفظ العينات الداعمة للمدخالت احملفوظة في
بنوك األصول الوراثية املنتشرة حول العالم (انظر القسم .)5-3
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تحُ فظ األصول الوراثية في جميع أنحاء العالم ضمن
البنوك الوراثية على املستويني احمللي والوطني وذلك من ِقبل
احلكومات واجلامعات وكذلك احلدائق النباتية ومنظمات غير
حكومية وشركات ومزارعني وغيرهم في القطاعني اخلاص
والعام .وتضم هذه البنوك تشكيلة واسعة من اجملموعات
ذات األنواع اخملتلفة من املدخالت :اجملموعات الوطنية التي
حتفظ على املدى البعيد واجملموعات التي سيتم استخدامها
وحتفظ على املدى املتوسط والقريب ومجموعات األصول
الوراثية وغيرها .وتقع أكبر أربعة بنوك وراثية وطنية في
معهد موارد األصول الوراثية للمحاصيل واألكادميية الصينية
للعلوم الزراعية واملركز الوطني حلفظ املوارد الوراثية في
أمريكا 9واملكتب الوطني للموارد الوراثية النباتية في الهند
ومعهد فافيلوف للبحوث العلمية في عموم روسيا لصناعة
النبات في روسيا االحتادية (انظر اجلدول  2-1الفصل األول).
كما توجد البنوك الوراثية التي تضم أكثر من 100 000
مدخل في أملانيا والبرازيل وكندا وجمهورية كوريا واليابان.
وتعمل احملطة الوطنية لألصول الوراثية النباتية التابعة
لوزارة الزراعة األمريكية ضمن نظام حلفظ األصول الوراثية
من شأنه أن يشبك  31بنكا ً وراثيا ً في البلد وأن يحفظ أكثر
من  7باملائة من حيازاته من األصول الوراثية ،أي ما ميثل أكثر
من  50باملائة من األجناس احملفوظة في البنوك الوراثية في
جميع أنحاء العالم .ويعتبر بنك البذور لأللفية أكبر البنوك
الوراثية للبذور وهو مخصص حلفظ األنواع البرية ،حيث يعمل
هذا البنك على إدارة حدائق كيو النباتية امللكية والتي متلك
بدورها مجموعات حية ال يستهان بها ،باإلضافة إلى معشبة
ومجموعات ثمرية.
 2-4-3تغطية أنواع احملاصيل
تشير املعلومات احملفوظة في قاعدة بيانات النظام العاملي
للمعلومات واإلنذار املبكر حول املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة أن قرابة  45باملائة من كل املدخالت املوجودة
في البنوك الوراثية في العالم هي من النجيليات ،وهذا ما
تؤكده التقارير القطرية .وتشكل البقوليات الغذائية ثاني
أكبر مجموعة من املدخالت حيث تشكل حوالي  15باملائة
من مجمل املدخالت ،بينما ال تشكل اخلضروات والفواكه
واحملاصيل العلفية سوى  9-6باملائة من إجمالي عدد املدخالت
احملفوظة خارج املوطن الطبيعي .وال تعتبر كل من اجلذور
والدرنات وكذلك احملاصيل الليفية والزيتية مسؤولة سوى
عن  3-2في املائة من هذا اإلجمالي (انظر الشكل  .)5-3وهذه
النسب تتشابه متاما ً وتلك املذكورة في التقرير األول.
وقد أبلغت العديد من البلدان عن زيادة في عدد املدخالت
احملفوظة في بنوكها منذ عام  ،1996إذ توجد معلومات

الشكل 5-3
إسهام مجموعات احملاصيل الرئيسة في إجمالي
مجموعات خارج املوطن الطبيعي
 %8محاصيل أخرى
 %1احملاصيل السكرية

جنيليات %45

 %2محاصيل األلياف
 %3احملاصيل الزيتية
 %3احملاصيل اجلذرية والدرنات
 %6اللوزيات ،الفاكهة ،والتوت
لتوت
 %7محاصيل اخلضروات
 %9احملاصيل العلفية
 %15احملاصيل البقولية

املصدر 31 :بنكا ً وراثيا ً تابعا ً للمؤسسة الوطنية للموارد الوراثية النباتية ،وزارة الزراعة
األمريكية (املصدر شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية )2008 ،؛  234بنكا ً وراثيا ً من
أوروبا (املصدر :القائمة األوروبية للبحث في الشبكة الدولية)2008 ،؛  12بنكا ً وراثيا ً من
اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي (املصدر :نظام التوثيق واإلعالم في اجلماعة اإلمنائية
للجنوب األفريقي)2007 ،؛ البنك الوراثي الوطني في كينيا (املصدر :معلومات مباشرة
)2008؛ املعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية واإلدارة الوطنية للموارد الوراثية النباتية
والتكنولوجيا البيولوجية في اإلكوادور( ،املصدر :معلومات مباشرة)2008 ،؛ املكتب
الوطني للموارد الوراثية النباتية في الهند (املصدر :معلومات مباشرة)2008 ،؛ املركز
اآلسيوي للبحث والتطوير املتعلقني باخلضروات ،املركز الدولي للبحوث الزراعية في
املناطق اجلافة ،املعهد الدولي لبحوث األرز ،املعهد الدولي للبحوث املتعلقة مبحاصيل
املناطق املدارية شبه القاحلة (املصدر :معلومات مباشرة)2008 ،؛ املركز الدولي
للبطاطا واملركز الدولي لبحوث حتسني الذرة الصفراء والقمح واملركز الدولي لبحوث
الزراعات احلراجية (يسمى اليوم باملركز العاملي للزراعات احلراجية) ،املعهد الدولي
للزراعة املدارية واملعهد الدولي لبحوث الثروة احليوانية ورابطة غرب أفريقيا لتحسني
األرز (املصدر :شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية على مستوى املنظومة)2008 ،

إضافية بهذا اخلصوص لدى قاعدة بيانات النظام العاملي
للمعلومات واإلنذار املبكر حول املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة .فهذه أنغوال على سبيل املثال أضافت إلى
بنكها الوطني للمورثات ما يربو على  1 800من السالالت
احمللية ألكثر من  33نوعاً .كما حتدثت معظم بلدان أمريكا
اجلنوبية عن زيادة في حيازتها من األصول الوراثية حيث يضم
العديد من هذه البلدان اليوم عددا ً من املدخالت يفوق العدد
الذي كان عليه عام  101996بنسبة تتجاوز  50باملائة .ولعل
الزيادة املعنوية الوحيدة في حجم احليازة التي مت اإلبالغ عنها
في أمريكا الوسطى كانت في املكسيك ،حيث ارتفع إجمالي
حيازتها بأكثر من  160باملائة منذ نشر التقرير األول .أما في
آسيا ،فقد ارتفع عدد املدخالت اخملزنة لدى املكتب الوطني
للموارد الوراثية النباتية في الهند منذ عام  1996حتى اليوم
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بنسبة  137باملائة .وأضافت بنغالديش أكثر من 13 000
مدخل إلى مجموعتها الوطنية .وفي الفترة ذاتها ارتفعت
حيازة البنك الوطني للمورثات في الصني بقرابة 33 000
مدخل .أما في الهادي فال تلوح في األفق أية زيادات في حجم
املدخالت إال في استراليا التي سجل حجم حيازتها ارتفاعا ً
من  123 000مدخل عند نشر التقرير األول إلى 212 545
مدخل اليوم .أما على الساحة األوروبية ،فقد أضافت هنغاريا
أكثر من  4 500مدخل عام 1998؛ ومنذ ذلك احلني وحتى يومنا
هذا ،أضحت تضيف ما بني  130وأكثر من  700مدخل جديد
سنوياً .أما اسبانيا فبدورها أعلنت أنها أضافت أكثر من
 24 000مدخل جديد جملموعتها الوطنية على مدى السنوات
العشر املاضية .ولو انتقلنا إلى اليمن لوجدنا تضاعفا ً في
عدد املدخالت احملفوظة في البنوك الوراثية احلقلية لديها،
باإلضافة إلى إدخال  4 000مدخل من النجيليات والبقوليات
بشكل أساسي إلى مجموعتها الوطنية.
وعلى الرغم من أن إجمالي النمو في عدد املدخالت التي
مت حفظها على مدى سنوات العقد املنصرم كان منوا ً جديرا ً
باالستحسان ،إال أنه علينا ذكر أن بعضا ً من هذا النمو ـ
بل وحتى ُجلـّه -يعود ملستوى تكرار نفس املدخالت ـ سواء
أكان هذا التكرار مخططا ً له ويرمي إلى دعم وحماية األنواع
احملفوظة ،أم غير مخطط  -حيث تتم مضاعفة العينات فيه
ضمن اجملموعات وفيما بينها على نحو فائض ال لزوم له ،غير
أنه قد يعكس أيضا ً حتسنا ً على صعيد إدارة البيانات وإعداد
التقارير.
 1-2-4-3احملاصيل األساسية
يوضح اجلدول  2-3البلدان التي توجد في حيازتها
اجملموعات الست األكبر حجما ً من خارج املوطن الطبيعي
حملاصيل أساسية مختارة .فنرى أن احلصة الكبرى من
إجمالي املدخالت من خارج املوطن الطبيعي كانت من
القمح واألرز والشعير والذرة حيث شكلت  77باملائة من
حيازتها للنجيليات والنجيليات الكاذبة .وتضم احليازات
الكبيرة األخرى من النجيليات الذرة البيضاء (حوالي
 235 000مدخل) والدخن اللؤلؤي (أكثر من  65 000مدخل).
أما في بعض البلدان املدارية ،فتعتبر النباتات اجلذرية والدرنات
مبا فيها الكاسافا (املنيهوت) والبطاطا والبطاطا احللوة
واليام والقلقاس ،محاصيل أغذية رئيسة تفوق بأهميتها
النجيليات .إال أننا نرى أحجام مجموعاتها مييل إلى الصغر
كون حفظها أصعب من حفظ النجيليات .ويحفظ املركز
الدولي للبطاطا أكبر مجموعة بطاطا حلوة في العالم
ويحفظ املركز الدولي للبطاطا أكبر مجموعة بطاطا حلوة
في العالم (أكثر من  6400مدخل) باإلضافة إلى ثالث أكبر
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مجموعة من البطاطا (متثل حوالي ثمانية باملائة من احليازة
اإلجمالية للعالم التي تبلغ  98 000مدخل)
(متثل حوالي ثمانية باملائة من احليازة اإلجمالية للعالم
التي تبلغ  98 000مدخل) بعد حيازة املعهد الوطني للبحوث
الزراعية في فرنسا ومعهد فافيلوف للبحوث العلمية
لصناعة النباتات في عموم روسيا (االحتاد الروسي) .وتوجد
مجموعات أخرى مهمة من الباذجنان في البنك الوراثي
الفرعي اخلارجي في شمال القسم ملعهد اليبنيز للوراثة
النباتية وبحوث احملاصيل والنباتات الزيتية ومحاصيل األعالف
في مالتشو (أملانيا) وفي وزارة الزراعة األمريكية .وتوجد
أكبر مجموعة من الكاسافا (أي أكثر من  5 400مدخل) في
حيازة املركز الدولي للزراعة املدارية في كولومبيا؛ وتليها
مجموعة املؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية في البرازيل
ومجموعة املعهد الدولي للزراعة املدارية في نيجيريا.
ومتثل البنوك الوراثية العائدة ملراكز اجملموعة االستشارية
للبحوث الزراعية الدولية بشكل عام اخملازن األساسية
لألصول الوراثية للمحاصيل التي تضطلع مبسؤولية العمل
عليها .فعلى سبيل املثال ،توجد اجملموعات األكثر أهمية
من القمح في العالم ( 13باملائة من اإلجمالي) والذرة
الصفراء (ثمانية باملائة من اإلجمالي) في حيازة املركز الدولي
لبحوث حتسني الذرة الصفراء والقمح ،أما مجموعات األرز
( 14باملائة من اإلجمالي) فتأخذ مكانها في بنك املعهد
الدولي لبحوث األرز ،بينما يحتفظ املعهد الدولي للبحوث
املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة بأكبر
مجموعات العالم من الذرة الرفيعة البيضاء ( 16باملائة)
والدخن اللؤلؤي ( 33باملائة) واحلمص ( 20باملائة) والفستق
( 12باملائة) .أما املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق
اجلافة فيحتفظ بأكبر مجموعات العالم من العدس (19
باملائة) والفول ( 21باملائة) والبيقية ( 16باملائة) .ويعتبر املركز
الدولي للزراعة املدارية مسؤوال َ عن حفظ أكبر مجموعات
العالم من النجيليات ( 14باملائة) والكاسافا ( 17باملائة).
وحتفظ الصني أكبر مجموعة من األصول الوراثية لفول
الصويا في العالم ( 14باملائة من مدخالت العالم) .أما
بالنسبة للفاكهة ،فيتم متثيل نوع البرقوق من خالل أكثر
من  69 000مدخل ـ مبا فيها املدخالت التي تستخدم للتربية
والبحوث ـ وحتفظ هذه املدخالت لدى معهد فافيلوف
للبحوث العلمية في عموم روسيا لصناعة النباتات (االحتاد
الروسي) الذي يحفظ تسعة باملائة ،وكذلك في مجلس
البحوث والتجارب الزراعية التابع ملركز بحوث زراعة الفاكهة
(إيطاليا) حيث توجد ثالثة باملائة من اإلجمالي لديه .وتشكل
أنواع التفاح والكرمة ثاني وثالث أكبر عدد من املدخالت ،حيث
تضم وزارة الزراعة األمريكية في جنيف ،جامعة كورنيل
( 12باملائة) ،أما الكرمة فتحفظ في املركز الوطني للبحوث
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الزراعية وفي محطة بحوث الكرمة في فرنسا (تسعة باملائة)
وفي معهد يوليوس كون التابع للمركز االحتادي لبحوث
النباتات املزروعة في أملانيا (تسعة باملائة) .وبعد مجموعة املوز
التابعة للمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي واحملفوظة لدى
املركز الدولي للعبور في لويفن ،توجد أكثر األصول الوراثية
للموز أهمية في العالم لدى مركز التعاون الدولي للبحث
الزراعي من أجل التنمية في غوادالوب وفي برنامج البحوث
في األراضي املنخفضة اجلافة ـ اللوكي (بابوا غينيا اجلديدة)
وفي مؤسسة البحوث الزراعية في هوندوراس .وقد شكلت
الطماطم الغالبية العظمى بني محاصيل اخلضروات ،يليها
الفلفل .وتوجد أكبر اجملموعات لدى املركز اآلسيوي للبحث
والتطوير املتعلقني باخلضروات مما يشكل عشرة باملائة
من إجمالي كال احملصولني .كما حتفظ مجموعات أخرى
مهمة من الطماطم في وزارة الزراعة األمريكية في جنيف
ولدى معهد يوليوس كون التابع للمركز االحتادي لبحوث
النباتات املزروعة في أملانيا ومن الفلفل في وزارة الزراعة
األمريكية في غريفني وأيضا ً في معهد املعهد الوطني
للبحوث الزراعية والغابات والثروة احليوانية في املكسيك.
وتعد استراليا البلد األكبر حيازة لألصول الوراثية النباتية
للبقوليات العلفية ،حيث حتفظ  30باملائة من إجمالي حيازة
العالم من الـنفل في املركز األسترالي للموارد الوراثية للنفل
التابع ملعهد جنوب أستراليا للبحوث والتنمية و 15باملائة من
حيازة العالم للبرسيم في وزارة الزراعة في غربي أستراليا.
وتشتمل أكثر األعشاب العلفية التي تنمو في البيئة
املعتدلة أهمية الفستوقة والـ  Dactylisوالـ ( Loliumقرابة
بعض من أكبر مجموعات
 92 000مدخل فيما بينها) .وحتفظ
ٌ
هذه األنواع في أملانيا وبولندا واليابان .ومن بني األعشاب
العلفية املدارية ،يحفظ البنك الوراثي الوطني في كينيا،
مركز املوارد الوراثية النباتية للمحاصيل (موغوغا في كينيا)،
أكبر مجموعة من الـ  ،Cenchrusبينما يقوم املركز الدولي
للزراعة املدارية واملعهد الدولي لبحوث الثروة احليوانية
مجتمعني بحفظ أكبر مجموعة من الـ  .Brachiariaأما من
بني احملاصيل ذات البذور الزيتية ،يشكل السمسم أكثر من
 50000مدخل على مستوى العالم بينما يشكل دوار الشمس
 40 000مدخل تقريباً .وتوجد اجملموعات املنفردة األكبر في
العالم من هذه األنواع في الهند ( 17باملائة) وصربيا (14
باملائة) على الترتيب.
ويعتبر القطن أكثر محاصيل األلياف أهمية من حيث عدد
املدخالت احملفوظة ،حيث يصل عدد املدخالت على صعيد
العالم إلى  105 000مدخل يحفظ  11باملائة منها في
أوزبكستان لدى املعهد األوزبكي لبحوث تربية القطن وإنتاج
البذور .ويحفظ  80باملائة من الـ  70 000مدخل من املطاط في
ماليزيا وحدها لدى مجلس املطاط املاليزي .ومن بني املشروبات

الرئيسة ،توجد أكبر مجموعة من النب في ساحل العاج (22
باملائة) .أما الكاكاو فيحفظ في عهدة البنك الوراثي الدولي
للكاكاو في ترينيداد وتوباغو في جامعة الهند الغربية (19
باملائة).
 2-2-4-3احملاصيل الثانوية واألقارب البرية
تفيد التقارير القطرية أنه منذ عام  1995ظهر تزايد في االهتمام
بجمع وحفظ احملاصيل الثانوية واملهملة والتي ال يستفاد
منها استفادة كاملة  .فلو أخذنا اليام على سبيل املثال ،نرى
أن عدد املدخالت احملفوظة قد ارتفع من  11 500عام  1995إلى
 15 900عام  ،2008أما إذا نظرنا إلى فستق بامبارا فنرى أن عدد
مدخالته قد ارتفع من  3 500عام  1995إلى  6 100عام .2008
وهذا االهتمام املتزايد باحملاصيل الثانوية يعكس جزئيا ً اإلدراك
املتزايد بأن هذه احملاصيل هي محاصيل مهددة بسبب حلول
احملاصيل األساسية محلها أو بسبب اختفاء البيئة الزراعية
املالئمة لنموها .وثمة مخاوف مشابهة تتعلق باألقارب البرية
للمحاصيل التي تتعرض موائلها الطبيعية للتهديد ،أضف
إلى ذلك اخملاوف املتعلقة بالتغير املناخي وإدراك أنه ميكن
لكثير من تلك األقارب أن متلك صفات ـ كمقاومة أو حتمل
إجهادات أحيائية وال أحيائية ـ قد تكون ذات فائدة لتكيف
احملاصيل مع الظروف املتغيرة.
 3-4-3أمناط املواد احملفوظة
تعتبر طبيعة املدخالت (مثال ً إن كانت تتألف من أصناف
متطورة وسالالت تربية وسالالت محلية وأقارب برية وما إلى
ذلك) معروفة بالنسبة لنصف املواد احملفوظة خارج املوطن
الطبيعي ،حيث تتألف  17باملائة من هذه املواد من أصناف
متطورة و  22باملائة من سالالت التربية و  44باملائة من
11
السالالت احمللية و  17باملائة من األنواع البرية أو النجيلية.
ويوضح الشكل  6-3أن عدد املدخالت من السالالت احمللية
ومواد التربية واألنواع البرية اخملزنة في العالم قد ارتفع
منذ نشر التقرير األول ،األمر الذي يعكس اهتماما ً متزايدا ً
يضمن حفظ هذه املواد بشكل آمن قبل ضياعها ،فضال ً عن
استخدامها في برامج التحسني الوراثي.
وجند في اجلدول  3-3تصنيفا ً لألمناط اخملتلفة من املدخالت
بحسب مجموعة احملاصيل التي تنتمي إليها ،فتشكل
األعالف واحملاصيل الصناعية نسبة مرتفعة من املدخالت من
األقارب البرية .وينطبق العكس على محاصيل السكر ،حيث
متثل السالالت املتطورة اجلزء األكبر منها.
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2-3 اجلدول
اجلهات التي في عهدتها أكبر ست مجموعات خارج املوطن الطبيعي حملاصيل منتخبة
تصنيف اجلهات الرئيسة التي في عهدتها تلك اجملموعات
%
2
%
1

مجموع
املدخالت في
العالم

اجلنس

احملصول
القمح

7

NSGC (USA029)

13

CIMMYT

856 168

Triticum

11

NBPGR (IND001)

14

IRRI

773 948

Oryza

الرز

6

NSGC (USA029)

9

PGRC (CAN004)

466 531

Hordeum

الشعير

7

BPGV-DRAEDM
(PRT001)

8

CIMMYT

327 932

Zea

الذرة الصفراء

6

W6 (USA022)

14

CIAT

261 963

Phaseolus

الفاصولياء

15

S9 (USA016)

16

ICRISAT

235 688

Sorghum

الذرة البيضاء

9

SOY (USA033)

14

ICGR-CAAS
(CHN001)

229 944

Glycine

فول الصويا

16

NSGC (USA029)

21

PGRC (CAN004)

130 653

Avena

الشوفان

10

NBPGR (IND001)

12

ICRISAT

128 435

Arachis

الفستق

9

COT (USA049)

11

UZRICBSP
(UZB036)

104 780

Gossypium

القطن

15

NBPGR (IND001)

20

ICRISAT

98 313

Cicer

احلمص

9

VIR (RUS001)

11

INRA-RENNES
(FRA179)

98 285

Solanum

البطاطا

7

VIR (RUS001)

8

ATFCC (AUS039)

94 001

Pisum

البازالء

11

UZRICBSP
(UZB035)

30

AMGRC (AUS006)

91 922

Medicago

النفل

8

NE9 (USA003)

9

AVRDC

83 720

Lycopersicon

)الطماطم (بندورة

9

AGRESEARCH
(NZL001)

15

WARDA (AUS137)

74 158

Trifolium

البرسيم

6

RRII (IND031)

81

MRB (MYS111)

73 656

Hevea

املطاط

Capsicum

فلفل أحمر
البرقوق

6

S9 (USA016)

11

AVRDC

73 518

9

UNMIHT (USA276)

9

VIR (RUS001)

69 497

Prunus

الدخن

11

CNPMS (BRA001)

33

ICRISAT

65 447

Pennisetum

12

S9 (USA016)

24

IITA

65 323

Vigna

اللوبياء

6

VIR (RUS001)

12

GEN (USA167)

59 922

Malus

التفاح

6

JKI (DEU098)

9

INRA/ENSA-M
(FRA139)

59 607

Vitis

العنب

17

NBPGR (IND001)

19

ICARDA

58 405

Lens

العدس

10

ICGR-CAAS
(CHN001)

21

ICARDA

43 695

Vicia

الفول

9

INICA (CUB041)

12

CTC (BRA189)

41 128

Saccharum

القصب السكري

9

ICARDA

22

ICCI-TELAVUN
(ISR003)

40 926

Aegilops

القمح البري

7

CATIE

15

VIR (RUS001)

39 583

Cucurbita

القرع

9

NC7 (USA020)

14

IFVCNS (SRB002)

39 380

Helianthus

عباد الشمس

5

VIR (RUS001)

46

CIMMYT

37 440

x Triticosecale

القمح البري

16

NIAS (JPN003)

18

CIP

35 478

Ipomoea

البطاطا احللوة

13

NIAS (JPN003)

14

IHAR (POL003)

33 008

Festuca

الفستوقة
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تصنيف اجلهات الرئيسة التي في عهدتها تلك اجملموعات

%

6

%

5

%

4

%

3

4

(SEVERAL)

4

ICARDA

4

NBPGR (IND001)

5

ICGR-CAAS
(CHN001)

3

DBNRRC (USA970)

3

RDAGB-GRD
(KOR011)

6

NIAS (JPN003)

9

CNRRI (CHN121)

5

IPK (DEU146)

5

NIAS (JPN003)

6

ICARDA

6

CENERGN
(BRA003)

3

VIR (RUS001)

4

INIFAP (MEX008)

6

ICGR-CAAS
(CHN001)

6

NC7 (USA020)

3

ICGR-CAAS
(CHN001)

3

IPK (DEU146)

5

INIFAB (MEX008)

6

CNPAF (BRA008)

3

CNPMS (BRA001)

4

IBC (ETH085)

7

NBPGR (IND001)

8

ICGR-CAAS
(CHN001)

5

NIAS (JPN003)

5

CNPOS (BRA014)

7

AVRDC

8

RDAGB-GRD
(KOR011)

3

TAMAWC (AUS003)

3

KARI-NGBK
(KEN015)

4

IPK (DEU146)

9

VIR (RUS001)

5

ICGR-CAAS
(CHN001)

6

ICRISAT (NER047)

6

UNSE-INSIMA
(ARG1342)

8

S9 (USA016)

4

IRCT-CIRAD
(FRA002)

6

VIR (RUS001)

7

ICGR-CAAS
(CHN001)

9

CICR (IND512)

6

NPGBI-SPII
(IRN029)

6

W6 (USA022)

9

ATFCC (AUS039)

13

ICARDA

3

NIAS (JPN003)

5

NR6 (USA004)

5

IPK (DEU159)

8

CIP

4

IGV (ITA004)

6

W6 (USA022)

6

IPK (DEU146)

7

ICARDA

3

VIR (RUS001)

4

INRA CRRAS
(MAR088)

9

W6 (USA022)

10

ICARDA

3

NIAS (JPN003)

3

VIR (RUS001)

5

IPK DEU146)

6

IPB-UPLB (PHL130)

5

W6 (USA022)

5

SIAEX (ESP010)

6

WPBS-GRU-IGER
(GBR016)

6

ICARDA

1

RRI (VNM009)

1

LAC (BRA006)

2

FPC (LBR004)

3

IDEFOR-DPL
(CIV061)

3

NIAS (JPN003)

3

LAC (BRA006)

5

NBPGR (IND001)

6

INIFAP (MEX008)

2

(SEVERAL)

3

AARI (TUR001)

3

EFOPP (HUN021)

3

CRA-FRU (ITA378)

4

ICRISAT (NER047)

6

PGRC (CAN004)

7

ORSTOM-MONTP
(FRA202)

9

NBPGR (IND064)

4

ICGR-CAAS
(CHN001)

5

NBPGR (IND001)

6

LBN (IND002)

8

GENERGEN
(BRA003)

3

(SEVERAL)

3

PSR (CHE063)

4

NFC (GBR030)

4

NIAS (JPN003)

4

CRA-VIT (ITA388)

4

IVM (UKR050)

5

DAV (USA028)

5

RAC (CHE019)

4

VIR (RUS001)

5

W6 (USA022)

5

NPGBI-SPII
(IRN029)

9

ATFCC (AUS039)

4

UC-ICU (ECU003)

4

INRA-RENNES
(FRA010)

4

IPK (DEU146)

6

ATFCC (AUS039)

5

GSC (GUY016)

6

MIA (USA047)

7

NIAS (JPN003)

8

WISBS

5

NSGC (USA029)

5

VIR (RUS001)

6

NIAS (JPN003)

6

NPGBI-SPII
(IRN029)

3

NIAS (JPN003)

4

INIFAP (MEX008)

4

ICGR-CAAS
(CHN001)

5

GENERGEN
(BRA003)

4

VIR (RUS001)

6

CNPSO (BRA014)

6

INRA-CLERMON
(FRA040)

7

ICGR-CAAS
(CHN001)

5

IR (UKR001)

5

LUBLIN (POL025)

5

SCRDC-AAFC
(CAN091)

5

NSGC (USA029)

2

BAAFS (CHN146)

3

CNPH (BRA012)

3

MHRP (PNG039)

3

S9 (USA016)

3

AGRESEARCH
(NZL001)

5

WPBS-GRU-IGER
(GBR016)

7

IPK (DEU271)

7

W6 (USA022)
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مجموع
املدخالت في
العالم

اجلنس

احملصول

%

2

%

1

9

CNPMF (BRA004)

17

CIAT

32 442

Manihot

الكاسافا

9

NIAS (JPN019)

19

BYDG (POL022)

31 394

Dactylis

األعشاب
القهوة

14

JAC (BRA006)

22

IRCC/CIRAD (CIV011)

30 307

Coffea

3

CISH (IND045)

73

AYRDPI (AUS088)

25 659

Mangifera

املاجنو

10

IPK (DEU146)

11

W6 (USA022)

22 346

Beta

الشوندر السكري

7

MPOB (MYS104)

84

INERA (COD003)

21 103

Elaeis

نخيل الزيت

13

KARI-NGBK (KEN015)

33

NIAS (JPN003)

17 633

Panicum

الدخن

BNGGA-PROINPA
(BOL0138)

16 263

Chenopodium

رجل اإلوز

9

INIA-EEA.ILL
(PER014)

27

10

UNCI (CIV006)

21

IITA

15 903

Dioscorea

اليام

4

CIRAD (FRA014)

9

INIBAP

13 486

Musa

املوز
الكاكاو
الدخن

8

CRIG (GHA005)

19

ICGT

12 373

Theobroma

15

W6 (USA022)

54

IBC (ETH085)

8 820

Eragrostis

القلقاس
الفاصولياء

12

RGC (FJI049)

12

WLMP (PNG006)

7 302

Colocasia

10

DGCB-UM (MYS009)

11

DOA (PNG005)

4 217

Psophocarpus

14

AARI (TUR001)

28

COR (USA026)

2 998

Corylus

البندق

12

CIFACOR (ESP046)

17

CRA-OLI (ITA401)

2 629

Olea

الزيتون

24

CATIE

31

UCR-BIO (CRI016)

2 593

Bactris

نخيل البرقوق

1 168

Pistacia

الفستق

26

DAV (USA028)

29

NPGBI-SPII (IRN029)
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%

4

%

5

%

6

%

IITA

8

ICAR (IND007)

4

NRCRI (NGA002)

4

SAARI (UGA001)

4

IPK (DEU271)

6

W6 (USA022)

5

WPBS-GRU-IGER
(GBR016)

3

AGRESEARCH
(NZL001)

2

CIRAD (FRA014)

13

CATIE

6

ECICC (CUB085)

5

JARC (ETH075)

4

HRI-DA/THA
(THA056)

1

MIA (USA047)

1

ILETRI (IDN177)

1

NUC (SLE015)

1

IFVCNS (SRB002)

10

INRA-DIJON
(FRA043)

7

ICGR-CAAS
(CHN001)

6

VIR (RUS001)

6

CPAA (BRA027)

3

ICA/REGION
(COL096)

1

IOPRI (IND193)

1

NUC (SLE015)

1

S9 (USA016)

4

CN (CIV010)

3

CIAT

3

ORSTOM-MONTP
(FRA202)

3

IPK (DEU146)

6

DENAREF
(ECU023)

4

UBA-FA (ARG191)

3

U.NACIONAL
(COL006)

2

UAC (BEN030)

7

PGRRI (GHA091)

5

DVRS (SLB001)

3

PU (LKA002)

3

DTRUFC (HND003)

4

QDPI (AUS035)

3

CNPMF (BRA004)

3

CARBAP
(CMR052)

3

CEPEC (BRA074)

6

CORPOICA
(COL029)

6

CATIE

6

(SEVERAL)

6

KAR-NGBK
(KEN015)

12

NIAS (JPN003)

4

NBPGR (IND001)

3

CIFA-CAL
(MEX035)

3

MARDI (MYS003)

9

NBPGR (IND024)

6

HRI-DA/THA
(THA056)

6

PRC (VNM049)

5

TROPIC (CZB075)

10

IDI (LKA005)

9

LBN (IND002)

9

(SEVERAL)

6

KPS (UKR046)

6

HSCRI (AZE009)

6

IRTAMB (ESP014)

4

UZRIHVWM
(UZB031)

4

NPGBI-SPII
(IRN029)

9

DAV (USA028)

5

HSCRI (AZE009)

5

AARI (TUR001)

5

JAC (BRA006)

13

CORPOICA
(COL029)

10

EENP (ECU022)

6

INRENARE
(PAN002)

3

IRTAMB (ESP014)

9

GRI (AZE015)

5

ACSAD (SYR008)

4

CSIRO (AUS034)

4
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اجلدول 3-3
احليازات العاملية من األصول الوراثية تبعا ً ألمناط املدخالت (متوسط النسبة املئوية) جملموعات احملاصيل املذكورة في
امللحق 2
 %أنواع برية

 %سالالت
محلية

 %مواد تربية

 %أصناف
متقدمة

 %مدخالت
أخرى

مجموعة
السلع

3 157 578

5

29

15

8

43

البقوليات الغذائية 1 069 897

النجيليات

عدد املدخالت

4

32

7

9

49

204 408

10

30

13

10

37

محاصيل اخلضروات 502 889

5

22

8

14

51

اللوزيات والفاكهة 423 401
وأنواع التوت

7

13

14

21

45

181 752

7

22

14

11

47

األعالف

651 024

35

13

3

4

45

محاصيل سكرية

63 474

7

7

11

25

50

محاصيل األلياف

169 969

4

18

10

10

57

محاصيل طبية
وعطرية وتوابل
ومحاصيل منبهة

160 050

13

24

7

9

47

نباتات صناعية
ونباتات زينة

152 325

46

1

2

4

47

262 993

29

4

2

2

64

6 998 760

10

24

11

9

46

احملاصيل اجلذرية
والدرنات

محاصيل زيتية

محاصيل أخرى
اجملموع/املتوسط
العام

املصدر :النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ()2009

الشكل 6-3
أمناط املدخالت في مجموعات األصول الوراثية خارج املوطن الطبيعي لعامي  1996و ( 2009ميثل االختالف في قياس
اخملططني النمو في عدد املدخالت املوجودة خارج املوطن الطبيعي بني عامي  1996و )2009

أصناف متقدمة

%17

%8

%27

مواد بحثية أو تربية

%15

سالالت محلية
أنواع برية

%18

%21
%44
املصدر :النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ( 1996و)2009
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 4-4-3مصدر املواد املوجودة في البنوك الوراثية
إن ما يقارب  55باملائة من كافة املدخالت احملفوظة عامليا ً في
البنوك الوراثية ذات األصل غير املعروف هي مدخالت واطنة،
أي يعود أصلها لنفس البلد التي حتفظ فيها .ويوضح اجلدول
 4-3العدد اإلجمالي للمدخالت ونسبة األصول الوراثية على
املستوى دون اإلقليمي.
وتكون نسبة املدخالت الواطنة في أعلى مستوياتها في
أمريكا اجلنوبية وغربي آسيا وجنوبي آسيا .بينما تكون في
أدنى مستوياتها في آسيا الوسطى وأمريكا اجلنوبية والهادي.
وبشكل عام ،فإن توزيع املدخالت احملفوظة في البنوك الوراثية،
سوا ًء أكانت ذات أصول واطنة أم نادرة ،لم يتغير كثيرا ً منذ
صدور التقرير األول ،وغالبا َ ما جند أن البنوك الوراثية الوطنية
الكبيرة متيل حلفظ نسبة من املواد غير الواطنة أكبر من تلك
التي تخزنها بنوك أصغر.
ففي أفريقيا ،نرى أن األصول الوراثية الواطنة متثل احلصة
األكبر من مخزون اجلماعة االمنائية للجنوب االفريقي وإثيوبيا
وكينيا .وتشير التقارير القطرية من إقليم آسيا والهادي إلى
أن املدخالت الواطنة في بابوا غينيا اجلديدة وساموا وسري
النكا وفييت نام هي املدخالت السائدة ،أما في جزر كوك
وفيجي وباالو فوجودها حصري .بينما في الصني ،وبناء على ما
ورد في التقرير ،فإن املواد الواطنة في مجموعات البذور اخملزنة
تشكل نسبة  82باملائة ،في الوقت الذي تشكل فيه املدخالت
األصلية احملفوظة لدى املعهد الوطني للعلوم الزراعية
البيولوجية في اليابان  39باملائة من إجمالي اخملزون.
أما في القارة األمريكية ،فكانت جلّ املدخالت املوجودة لدى
البنوك الوطنية للمورثات في دول الكاريبي وأمريكا الوسطى
واجلنوبية ذات منشأ أصلي ،باستثناء البرازيل واألورغواي،
حيث جاء في تقاريرهما أن عدد املدخالت الغريبة بلغ أكثر
من خمسة أضعاف بالنسبة للبرازيل ،والضعف بالنسبة
ألورغواي مقارنة باملدخالت الواطنة .وحسبما ورد في قاعدة
بيانات شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية التابعة لوزارة
الزراعة األمريكية ،فإن املدخالت الواطنة تشكل حوالي 16
باملائة من إجمالي األصول الوراثية احملفوظة في املؤسسة
الوطنية لألصول الوراثية النباتية التابعة لوزارة الزراعة
األمريكية.
وقد كشفت التقارير عن وجود تشكيلة واسعة من منشأ
األصول الوراثية في البنوك الوراثية األوربية .فإن أكثر من 75
باملائة من مخزون األصول الوراثية املودع في اسبانيا والبرتغال
ورومانيا واليونان هي من املدخالت الواطنة ،شأنها شأن تلك
املدخالت احملفوظة لدى املركز االسكندنافي للموارد الوراثية
والتي تعود مبنشئها إلى البلدان اخلمس التي يقوم هذا البنك
بخدمتها .إال أن نسبة املدخالت الواطنة املودعة في حوزة

البنوك الوراثية الوطنية في بلغاريا وجمهورية التشيك
وأملانيا وهولندا واالحتاد الروسي تتراوح بني  14و 20باملائة .وتخزن
النمسا وفرنسا وهنغاريا وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا األصول
الوراثية من أصول خارجية أكثر مما تخزن من األصول الواطنة.
أما في منطقة الشرق األدنى ،فإن جميع أو معظم املدخالت
احملفوظة في عهدة البنوك الوراثية الوطنية هي من منشأ
واطن ،خالفا ً لألردن وقرغيزستان ولبنان التي تخزن املدخالت
الواطنة حصراً ،بينما تخزنها باكستان وطاجكستان واليمن
على نحو سائد.
 5-4-3فجوات في تغطية اجملموعات
تعد عملية تقدير حجم التغطية اإلجمالية لتنوع احملاصيل
اخملتلفة املوجودة لدى البنوك الوراثية عملية مضنية ،إن لم
نقل مستحيلة ،إذا ما أردنا لها أن تكون دقيقة فعلياً؛ إذ
يختلف حجم هذه التغطية حسب احملصول وتبعا ً لتصور
وإدراك اجملموعات اخملتلفة من قبل املعنيني .فقد قام الصندوق
االستئماني العاملي للتنوع احملصولي على مر السنني بتمويل
تطوير عدد من االستراتيجيات اإلقليمية12واستراتيجيات
حفظ احملاصيل .وقد أدت هذه االستراتيجيات إلى جمع
معلومات من بلدان ومنظمات متعددة ،وحاولت ـ من جملة
ما قامت به ـ التعرف على الفجوات األساسية اخملتلفة في
مجموعات املدخالت من خارج املوطن الطبيعي باالعتماد
على تقديرات املعنيني من جهات متنوعة .وبالتالي ،كانت
الفجوات األساسية في مجموعات القمح لديهم هي
األجناس الواطنة والسالالت احمللية وذلك تبعا ً لرأي مديري
اجملموعات .إال أن املستخدمني األساسيني للموارد الوراثية
للقمح نوَّهوا إلى ضرورة وضع خارطة لتوزيع العشائر
والطفرات واألصول الوراثية وإلى إيجاد تشكيلة أكبر من
األقارب البرية .أما بالنسبة للذرة الصفراء ،فيختلف األمر
بعض الشيء ،وذلك ألن اجملاالت التي لم تتم فيها تغطية
اجملموعات بشكل شامل تعتبر قليلة نسبياً .وعليه ،جند
أن الفجوات األساسية التي لوحظت في مجموعات الذرة
الصفراء من خارج املواطن الطبيعية تشتمل على سالالت
هجينة وسالالت استوائية نقية ،إلى جانب الفجوات الناجتة
عن فقد املدخالت من اجملموعة .فعلى سبيل املثال ،فقدت
كامل مجموعة دومينيكا على غرار الكثير من مدخالت الذرة
الصفراء التي جمعها اجمللس الدولي للموارد الوراثية النباتية
في السبعينات .وبالنسبة للشعير ،فتوجد بعض الفجوات
في مجموعات األقارب البرية ،كما تتعرض العديد من األنواع
والعشائر خلطر االنقراض نتيجة فقد موائلها الطبيعية.
وبالنسبة للبطاطا ،فقد ُجمعت املواد الوراثية األكثر فائدة
ولوحظ بأن الفجوات املعنوية املوجودة ليست بالكثيرة .إال أن
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اجلدول 4-3
عدد املدخالت ذات املنشأ احمللي ونسبتها املئوية في بنوك وراثية خارج املوطن الطبيعي ،مع استبعاد اجملموعات التي
في حيازة بنوك وراثية دولية وإقليمية
عدد املدخالت الواطنة

إجمالي عدد املدخالت
أ

اإلقليم

املنطقة دون
اإلقليمية

40 677

80

18 829

5

أفريقيا

غرب أفريقيا

32 733

أفريقيا

أفريقيا الوسطى

934

84

أفريقيا

شرق أفريقيا

100 125

119 676

أفريقيا

أفريقيا اجلنوبية

40 853

41 171

99

أفريقيا

جزر احمليط الهندي

131

273

48

أمريكا

أمريكا اجلنوبية

145 242

180 604

80

أمريكا

أمريكا الوسطى واملكسيك

41 370

51 513

80

أمريكا

جزر الكاريبي

13 746

23 671

58

أمريكا

أمريكا الشمالية

114 334

521 698

22

آسيا والهادي

شرق آسيا

179 055

255 673

70

آسيا والهادي

جنوب آسيا

420 019

443 573

95

آسيا والهادي

جنوب شرقي آسيا

74 466

137 763

54

آسيا والهادي

الهادي

42 649

188 988

23

أوروبا

أوروبا

354 015

939 620

38

الشرق األدنى

جنوب وشرق املتوسط

66 363

73 428

90

الشرق األدنى

غرب آسيا

54 735

55 255

99

الشرق األدنى

آسيا الوسطى

20 375

25 283

81

3 117 695

55

العالم

1 701 145

 %من املدخالت
احمللية

أ إجمالي عدد املدخالت التي ورد ذكر اسم بلد منشئها.
املصدر :النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (.)2009

ثمة تهديد يواجه عدة مجموعات من أمريكا الالتينية ينبع
من نقص التمويل الذي سيؤدي في حال فقده إلى فجوات
حرجة في التغطية اإلجمالية للتجميعة الوراثية .أما
بالنسبة للبطاطا احللوة ،فاألمر يختلف بعض الشيء ،حيث
مت التعرف على بعض الفجوات املهمة ،سواء جغرافيا ً ـ أو
من ناحية الصفات .ولعل زراعة املوز وموز اجلنة تعطي أمثلة
جيدة عن التقديرات الفضلى لتغطية التجميعة الوراثية،
حيث من املعروف أن ثمة ما يقارب الـ  400 - 300ساللة قد
فقدت من مجموعة العبور الدولية ومن ضمنها  20من موز
اجلنة في أفريقيا ،و 50منطا ً لـ  Callimusaمن بورينيو ،و30-20
لـ  Musa Balbisianaو  20من الصني والهند ،وعشرة مدخالت
من ميامنار و  40منطا ً بريا ً من إندونيسيا وتايلند ،وحتى 100
نوع بري من الهادي.
ويختلف الوضع بالنسبة للبقوليات عما ذكر أعاله .ففي
حالة العدس ،نرى أن الـسالالت احمللية من الصني واملغرب،
واألنواع البرية ـ السيما تلك املوجودة في جنوب شرقي
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تركيا ـ غير مغطاة بشكل جيد ضمن اجملموعات حيث توجد
فجوات في مجموعة احلمص من آسيا الوسطى وإثيوبيا،
كما أن مدخالت األقارب البرية اجملموعة قليلة نسبيا َ بخاصة
من التجميعة الوراثية الثانوية .كما مت التعرف على عدة
فجوات جغرافية تتعلق بالفول ومن ضمنها األصناف احمللية
والسالالت احمللية من شمال آسيا والواحات املصرية وجنوب
أمريكا والصني .كما لوحظ أن حتت النوع ( )Paucijugaذو البذور
يحظ هو اآلخر بتمثيل كاف ضمن اجملموعات،
الصغيرة لم
َ
مع وجود فجوات متعلقة بصفات تلك املدخالت السيما فيما
يخص حتمل احلرارة املرتفعة .ومما يجدر أخذه بعني االعتبار
أيضا َ هو حفظ عينات من الـبكتيريا اجلذرية ،حيث ينطبق
هذا بشكل خاص على حالة األنواع البرية للبقوليات التي
تكون مجموعات الـبكتيريا اجلذرية فيها نادرة.
وبالرغم من وجود فجوات هائلة في مجموعات العديد
من احملاصيل األساسية ،إال أن هذه الفجوات تبدو صغيرة
إذا ما قورنت مع مجموعات العديد من احملاصيل الثانوية.

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي

وبالفعل ،فإن العديد من أنواع النباتات املفيدة ال تنمو
سوى في البراري أو كسالالت محلية في حقول املزارعني.
وغالبا ً ما تكون هذه األنواع مهددة بسبب التقلبات
املناخية أو التغيرات التي تطرأ على استخدام األراضي.
وثمة مشكلة تواجه العديد من احملاصيل ،تتلخص بصعوبة
حفظ أقاربها البرية والسيما املعمرة منها .نتيجة لذلك،
تكون تلك األقارب مفقودة في اجملموعات ،والطريقة الفضلى
حلفظها هي أن حتفظ في املوطن الطبيعي وذلك إما بسبب
صعوبة جمعها وحفظها خارج املوطن الطبيعي ،أو بسبب
إمكانية حتولها إلى أعشاب ضارة خطيرة.
وعلى الرغم من حتقيق فهم أعمق حلجم وطبيعة الفجوات
ضمن مجموعات خارج املوطن الطبيعي اليوم باملقارنة مع
الوضع خالل فترة إعداد التقرير األول ،نرى أن الصورة ال تزال
أبعد ما يكون عن الكمال .ولعل استخدام البيانات اجلزيئية
لتحسني مستوى الفهم املتعلق بطبيعة التنوع الوراثي
وحجمه وتوزعه ،وإجراء مسوحات أكثر تفصيال ً للحقل،
جغرافية أفضل للمدخالت من شأنه أن
وحتديد مرجعية
ّ
يساعد على دعم املساعي الرامية إلى حتديد الفجوات
والتكرار سواء ضمن اجملموعات الفردية أو في التجميعات
الوراثية ككل.
 6-4- 3حفظ عينات احلمض النووي الريبي منقوص
األوكسجني (دنا) ومعلومات عن التسلسل
النيوكلوتيدي
ميكننا باإلضافة إلى تخزين البذور ،حفظ النباتات الكاملة
والنسج والـ (دنا) املنعزل في درجات حرارة منخفضة أو بشكل
إلكتروني على شكل بيانات متتالية بوساطة احلاسوب ،حيث
أضحت الطريقة األخيرة للتخزين مرغوبة بوتيرة متزايدة
بسبب تدني أسعار التخزين اإللكتروني وحتسن إمكانيات
وسائل حتليل املعلومات .ومع أن التكنولوجيات املتوافرة ال
تسمح بإعادة إنبات النباتات األصلية من الـ (دنا) املنعزل أو من
مصادر املعلومات اإللكترونية ،إال أنها تستخدم بطرائق شتى
أخرى كدراسات التنوع الوراثي ودراسات تصنيف النباتات.
ففي عام  ،2004أجرت املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي
مسحا ً لبرامج احلفظ الدولية واحمللية واحلدائق النباتية
واجلامعات والشركات اخلاصة املعنية بحفظ املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعية في  134بلداً.
أما النتائج فتعطي معلومات أساسية مفيدة تخص
االستفادة من تخزين الـ (دنا) للنبات .ومن بني الـ  243طرفا َ
من األطراف التي وفـّرت املعلومات ،نرى أن  21باملائة فقط
تقوم بتخزين الـ (دنا) للنبات ،مع تساو تقريبي في العدد بني
البلدان املتطورة وتلك النامية .أما الباقون فاعتبروا االفتقار

إلى التمويل واملعدات والكوادر والتدريب األسباب الرئيسة
وراء عدم تمَ َكُّنهم من تخزين الـ (دنا) .وتقوم قرابة نصف
املؤسسات التي تخزن الـ (دنا) بتقدميها إلى جهات أخرى
لصالح النشاطات البحثية بالرغم من اعتقاد الكثيرين
بأن هذا الوضع يتسم بالضبابية من حيث الوضع القانوني.
وقد قامت املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي بنشر نتائج
هذا املسح عام  132006من خالل نشرة بحثت أيضا ً اخليارات
واالستراتيجيات الالزمة لدمج الـ (دنا) ومعلومات التسلسل
نـهج أخرى للحفظ .وال تزال هنالك الكثير
باإلضافة إلى ُ
من املباحثات داخل مجتمع املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة حول الدور الراهن أو املمكن مستقبال ً بخصوص
تخزين الـ (دنا) ومعلومات التسلسل بغرض حفظ تلك املوارد.

 5 -3مرافق التخزين
لوحظ منذ نشر التقرير األول زيادة في الطاقة التخزينية
للمدخالت ،حيث مت إنشاء بنوك وراثية جديدة وتوسيع القدمية
منها .بيد أن هذه احلالة ال تعطي صورة واضحة عن شروط
التخزين ،وال تبت بشأن حدوث حتسن عام في تلك الظروف.
فثمة طيف واسع من أمناط وظروف التخزين التي تسود
مرافق التخزين في العالم ،حيث أن املشكالت املتعلقة مبرافق
التخزين التي يواجهها العالم املتطور تبدو مضاعفة في
العالم النامي الذي تكون فيه هذه املرافق أقل موثوقية ،مع
تقييد أكبر في التمويل.
نـشرت املتطلبات الفنية حلفظ البذورعلى نطاق
وقد ُ
واسع 15،14أصبح باإلمكان تقدمي توصيات شاملة بهذا
اخلصوص بشكل عام .لكن األمر نفسه ال ينطبق على حفظ
النباتات في البنوك الوراثية احلقلية والتخزين اخملبري واحلفظ
بالتجميد ،حيث ترتبط املتطلبات واملعدات الالزمة لهذه
األنواع من احلفظ ارتباطا َ وثيقا َ بأنواع احملاصيل،
كما حتتاج املتطلبات الفنية الضرورية إلى حسن اإلدارة
وتأمني املرافق اخلاصة .وفي الوقت الذي تستطيع فيه بعض
البلدان في العالم املتقدم والنامي أن تلبي بعض هذه
الطلبات ،تبقى الكثير من البلدان األخرى عاجزة عن ذلك ،مما
يؤدي إلى تدهور بعض اجملموعات نتيجة ذلك.
ويتمثل أحد أهم التطورات التي طرأت على وضع حفظ
األصول الوراثية النباتية منذ نشر التقرير األول في تأسيس
القبو الدولي للبذور في سفالبارد الذي يعمل كشبكة أمان
جملموعات بذور احملاصيل احملفوظة خارج املوطن الطبيعي.
يوفر هذا القبو املوجود ضمن الطبقات املتجمدة من األرض،
واملمتد نحو  130مترا ً في عمق اجلبل فوق جزيرة ال تبعد أكثر
من  800كم عن القطب الشمالي ،مستويات غير مسبوقة
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من األمان الفيزيائي للبذور .وقد بنت احلكومة النرويجية
هذا املرفق كخدمة للبشرية ،حيث تقوم بحفظه وتشغيله
بدعم من الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي
واملركز االسكندنافي للموارد الوراثية .وكان هذا القبو قد
اف ُتتح في مطلع عام  2008واستضاف منذ يونيو/حزيران
 2009أكثر من  412 000مدخل يشكل كل منها نسخة
أمان ملواد محفوظة أصال ً ضمن مجموعات خارج املوطن
الطبيعي في مواقع أخرى من العالم ،حيث تبقى كافة
هذه املدخالت احملفوظة في قبو سفالبارد خاضعة مللكية
مودعها الذي يعتبر مسؤوال ً عن رصد قابليتها
وسيطرة ُ
للحياة وجتديد املدخالت املودعة في القبو بصورة دورية .ويقدم
اجلدول  5-3تفاصيل عن اجملموعات احملفوظة في قبو سفالبارد.
تصف األقسام الالحقة وضع املرافق املستخدمة حلفظ
املوارد الوراثية النباتية في شتى األقاليم وفي مراكز دولية
للبحوث الزراعية.
أفريقيا
استنادا ً ملا ورد في التقارير القطرية ،جند أن البيانات املتعلقة
مبرافق احلفظ في أفريقيا أقل اكتماال ً من تلك املوجودة لدى
أقاليم أخرى .وقد حتدثت جل البلدان عن حيازتها لبنوك
وراثية حقلية وبنوك للبذور ،ولكن لم تتحدث أي من البلدان
عن حيازتها ملرافق تخزين مخبرية سوى أوغندا وبنني وغانا
والكاميرون والكونغو وكينيا ومالي ونيجيريا .كما لم تذكر
أي من البلدان قدرتها على حفظ البذور عن طريق التجميد.
وغالبا ً ما تكون البنوك الوراثية التي حتفظ البذور في القارة
األفريقية أكثر أهمية وانتشارا ً بكثير من البنوك الوراثية
احلقلية؛ فلقد أبلغت إثيوبيا على سبيل املثال ،عن حيازتها لـ
 60 000مدخل حتفظ في البنك الوطني حلفظ البذور مقابل
 9 000مدخل محفوظ في بنك املورثات احلقلي .وورد عن كل
من بوركينا فاسو وزامبيا والنيجر أن عدد املدخالت احملفوظة
في البنوك الوراثية للبذور يفوق عدد املدخالت احملفوظة في
نظيرتها احلقلية بدرجة كبيرة .وبالرغم من إعراب معظم
البلدان عن امتالكها ملرافق تخزين لألصول الوراثية ألمد
طويل أو متوسط أو قصير أو جلميعها معاً ،إال ّ أنها أشارت
إلى وجود مشكالت عديدة من حيث استخدام هذه املرافق،
منها املوثوقية املرتبطة ببعض األمور كالتزويد بالكهرباء
واملشكالت املتعلقة باآلفات واألمراض واالفتقار إلى الكوادر
أو املعدات أو التمويل .فقد أعلنت غينيا عن فقدها لكل
مجموعة املدخالت احملفوظة خارج املوطن الطبيعي بسبب
انقطاع التيار الكهربائي.
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آسيا والهادي
افتراضياً ،قدمت جميع بلدان آسيا تقارير قطرية توضح
امتالكها لبنوك وراثية للبذور وأخرى حقلية ،ولكن تلك التي
عمدت إلى تخزين أصولها الوراثية مخبريا ً لم يتجاوز نصف
إجمالي تلك البلدان عدداً .كما أن أيا ً من بلدان آسيا والهادي
لم تبلغ عن اعتماد طريقة احلفظ بالتجميد سوى إندونيسيا
وباكستان والفلبني ونيبال والهند واليابان .أما الصني فقد
أفادت أنها متلك  53مرفقا ً منفصال ً للتخزين ،بينما متلك
الهند  ،74في حني لدى الفلبني  45منها .وجاء عن عدة بلدان
أخرى أنها متلك ما يصل إلى عشرة مراكز للحفظ ،بينما
تتوافر مراكز احلفظ ألمد طويل ومتوسط وقصير في معظم
البلدان علما ً بأن عدد املراكز يتباين بشكل واضح بني بلد
وآخر .وفي الوقت الذي أعلنت فيه كل من اليابان وباكستان
في تقريريهما القطريني عن تطبيق املعايير الدولية حلفظ
األصول الوراثية ،فشل العديد من البلدان األخرى باإليفاء
بهذه املقاييس ،مما يشير إلى وجود مجال للتحسني على
طـرحت لتبرير فشل هذه
صعيد احلفظ .ومن األسباب التي ُ
الدول في التزامها باملقاييس الدولية االفتقار إلى التمويل
والكوادر املدربة وإلى نقص املساحة وضعف املُعدات وعدم
إمكانية االعتماد على مصادر الكهرباء بشكل مضمون .هذا
وتسود البنوك الوراثية احلقلية في بلدان جزر الهادي األمر
الذي يعكس األهمية اإلقليمية لبعض احملاصيل كالقلقاس
وجوز الهند واملوز التي ال ميكن حفظها على شكل بذور .إال
أن أيا ً من البلدان في املنطقة دون اإلقليمية لم يتحدث عن
امتالكه خملازن مخبرية سوى بابوا غينيا اجلديدة وفيجي ،كما
لم تقدم أية معلومات عن وجود مراكز حلفظ البذور لألمد
الطويل أو املتوسط أو القريب ،علما ً أنه جرى احلديث عن
العديد من املشكالت املتعلقة بهشاشة األصول الوراثية
اخملزنة في ظروف حقلية.
القارة األمريكية
أبلغت كافة البلدان التسعة في أمريكا اجلنوبية ،والتي
تقدمت بتقارير قطرية ،بأنها تدير بنوكا ً وراثية من كال النوعني،
بنوك وراثية حقلية وأخرى للبذور وأنها تقوم بحفظ األصول
مخبرياً .ولم تبلغ أي من البلدان عن استخدامها طريقة
التجميد حلفظ األصول سوى اإلكوادور ،علما ً بأن جمهورية
تـحضر لذلك .وقد أعلنت البلدان
فنزويال البوليفارية كانت ُ
جميعها عن امتالكها ملرافق التخزين ذات األمد الطويل
واملتوسط والقصير .فهذه البرازيل تعلن عن امتالكها 383
مركزا ً منفصال ً حلفظ األصول الوراثية أما األرجنتني فأفصحت
عن امتالكها لـ  33مركزاً ،في حني حتدثت جمهورية فنزويال
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اجلدول 5-3
األصول الوراثية املوجودة في حيازة القبو الدولي للبذور في سفالبارد لتاريخ  18يونيو /حزيران 2009
عدد

املودعون
األجناس

األنواع

املدخالت

بلدان
املنشأ

31

224

18 212

143

قسم الزراعة واألغذية والتنمية الريفية (ايرلندا)

3

4

100

4

معهد إنتاج النبات ( )V.Y. Yurjev of UAASفي أوكرانيا

5

7

885

31

معهد ليابنيز للدراسات الوراثية النباتية وأبحاث احملاصيل (أملانيا)

408

1 272

17 671

110

معهد فافيلوف للبحوث العلمية لصناعة النبات في عموم روسيا (االحتاد الروسي)

12

40

945

68

املركز الوطني للتنوع البيولوجي الزراعي (جمهورية كوريا)

26

32

13 185

1

البنك الوراثي الوطني في كينيا (كينيا)

مركز األصول الوراثية (هولندا)

3

4

558

1

3

4

500

16

املؤسسة الوطنية لألصول الوراثية النباتية (الواليات املتحدة األمريكية)

223

827

30 868

150

املركز االسكندنافي للموارد الوراثية

84

226

12 698

73

مركز بحوث حديقة البلوط (أيرلندا)

6

7

577

1

املوارد الوراثية النباتية في كندا ،مركز ساسكاتون للبحوث ،مؤسسة الزراعة واألغذية الزراعية في كندا

50

154

9 233

83

معهد املوارد الوراثية النباتية ،املركز الوطني للبحوث الزراعية (باكستان)

اخملتبر الوطني للموارد الوراثية النباتية (الفلبني)

5

8

480

1

( Seed Savers Exchangeالواليات املتحدة األمريكية)

19

39

1 421

66

احملطة السويسرية الفيدرالية لبحوث وإنتاج النبات (سويسرا)

3

3

3 845

21

معهد البحوث الزراعية في تايوان

1

1

4 018

1

املركز اآلسيوي للبحث والتطوير املتعلقني باخلضروات

12

55

7 350

89

املركز الدولي للزراعات املدارية

88

502

34 111

125

املركز الدولي لبحوث حتسني الذرة الصفراء والقمح

4

6

80 492

57

املركز الدولي للبطاطا

2

173

5 847

23

املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة

29

249

62 834

117

املركز الدولي لبحوث الزراعات احلراجية (يسمى اليوم باملركز العاملي للزراعة احلراجية)

63

120

508

27

املعهد الدولي للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة

7

7

20 003

84

املعهد الدولي للزراعة املدارية

3

30

6 513

85

112

506

4 008

91

املعهد الدولي لبحوث األرز

6

45

70 180

121

رابطة غرب أفريقيا لتحسني األرز

1

4

5 404

64

412 446

204

املعهد الدولي لبحوث الثروة احليوانية

اجملموع

أ

664

3 286

أ األجناس واألنواع وبلدان املنشأ الواضحة (مبا فيها البلدان التي تغير اسمها كاالحتاد السوفيتي مثال ً) .أما األجناس واألنواع غير احملددة فلم تؤخذ بعني االعتبار
()http://www.nordgen.org/sgsv
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البوليفارية عن امتالكها لـ  26مركزاً .وأشارت معظم البلدان
األخرى أنها متلك أقل من عشرة مراكز .وجاء عن األوروغواي
وجمهورية فنزويال البوليفارية قيامهما بتأسيس مرافق
تخزين جديدة طويلة األمد خالل السنوات العشر املاضية.
هذا والتزمت عدة بلدان بتطبيق املقاييس املتفق عليها دوليا ً
فيما يخص العمليات املتعلقة بالبنوك الوراثية ،ولكن لم
يخلُ األمر من اإلبالغ عن تفشي مشكالت تتعلق بالتمويل
والتوظيف.
وتقوم معظم بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي بإدارة
مخازن بذور للحفظ ألمد طويل ومتوسط وقصير وبنوك
وراثية حقلية ومخبرية .أما في املنطقة دون اإلقليمية فلم
تـبلغ سوى كوبا عن قيامها بنشاطات تتعلق بحفظ األصول
ُ
الوراثية عن طريق التجميد .وكما هي احلال في مناطق أخرى،
يسود االجتاه نحو تخزين املدخالت في البنوك احلقلية أكثر من
اللجوء إلى تخزينها في بنوك وراثية للبذور .فقد أبلغت كوبا،
على سبيل املثال ،عن حيازتها لـ  4 000مدخل في البنوك
الوراثية احلقلية مقارنة مع أكثر من  12 000مدخل مخزون
في بنوك وراثية للبذور .كما متلك املكسيك حوالي 61 000
مدخل حقلي وزهاء  107 000مدخل من البذور علما ً بأن نصف
هذه البذور فقط يحفظ بشكل مبرد .أما في كوستاريكا
والسلفادور فاألمر مختلف ،حيث يتساوى عدد املدخالت
اخملزنة حقليا ً أو على شكل بذور ولو بشكل تقريبي ،بينما
حتفظ جمهورية الدومينيكان األصول الوراثية في بنوك وراثية
حقلية أكثر بأربعة أضعاف مما حتفظها في بنوك وراثية للبذور.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه معظم البلدان عن امتالكها
عشرة بنوك وراثية أو أقل ،حتدثت املكسيك في تقاريرها عن
امتالكها قرابة الـ  150بنكا ً وراثياً 22 ،منها مزود مبرافق حفظ
بالتجميد ،ولكنها كشفت في الوقت عينه أنه ال يتطابق
سوى ثالثة منها مع املقاييس الدولية للحفظ طويل األمد.
وكما هي احلال عليه في بلدان العالم النامي ،أعربت كثير
من تلك البلدان عن وجود صعوبات في احملافظة على املقاييس
الدولية للبنوك الوراثية ولنفس األسباب التي ذكرتها البلدان
األخرى .إال أن كوبا ودومينيكا حتدثتا أيضا ً عن ملشكالت تتعلق
بحاالت الطقس القصوى .أما في أمريكا الشمالية ،فتقوم
كندا والواليات املتحدة األمريكية بتشغيل بنوك وراثية حلفظ
األصول الوراثية على املدى الطويل واملتوسط ،مبا فيها مرافق
احلفظ بالتجميد.
أوروبا
بناء على ما جاء في التقارير القطرية ،متلك معظم دول
أوروبا مرافق لتخزين البذور لألمد الطويل واملتوسط والقصير
باإلضافة إلى بنوك وراثية حقلية .أما االحتاد الروسي وأملانيا
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وبلجيكا وبولندا فتملك مرافق حلفظ البذور بالتجميد .ويبدو
أن جميع البلدان تقوم بحفظ بعض األصول الوراثية مخبرياً.
وقد أفادت هنغاريا وإيطاليا بأن كل منهما متلك أكثر من 60
مركزا ً منفصال ً حلفظ البذور بينما جل البلدان األخرى متلك
أقل من  20مركزاً .ومع ذلك ،فإن األهمية النسبية لتنوع
أشكال احلفظ تختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر .فهذه
إيطاليا على سبيل املثال ،حتفظ أصولها الوراثية في بنوك
وراثية حقلية أكثر مما حتفظها في بنوك وراثية للبذور ،أما
أملانيا فأفادت بأن لديها أكثر من  155 000مدخل في بنوك
وراثية من النوعني (مجموعات البذور ومجموعات حقلية)،
التي حتفظ  3 200منها مخبرياً .واألمر سيان بالنسبة
لبلجيكا التي أبلغت عن أعداد ال يستهان بها من األصول
احملفوظة مخبريا ً (أكثر من  1 500مدخل) ،حيث يعود ذلك
بدرجة كبيرة إلى عمليات اجلمع الدولي لألصول الوراثية للموز
احملفوظة في ليوفن .وقد مت اإليفاء بجميع املقاييس الدولية
في جميع احلاالت السابقة ولم تواجه البلدان سوى القليل
من املشكالت بهذا اخلصوص ،فهذه ألبانيا على سبيل املثال،
قد اشتكت من محدودية املوارد املالية وغياب الكوادر املاهرة.
أما جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة فاشتكت من
تعثرها بسبب االفتقار إلى استراتيجية وطنية داعمة.
الشرق األدنى
في عام  2004مت افتتاح البنك الوطني للمورثات في مصر
بسعة تخزينية تصل إلى  200 0 00مدخل (استخدم  15باملائة
من إجمالي السعة التخزينية بحلول نهاية  ،)2006واحتوى
أيضا ً على مرافق للحفظ اخملبري واحلفظ بالتجميد .كما
اف ُتتحت مراكز جديدة للتخزين طويل األمد في املغرب ()2002
وتونس ( .)2007وقد أفادت طاجكستان أنها تعتمد على متويل
اجلهات املانحة للحفاظ على أداء مرافقها بشكل جيد .أما
أوزبكستان فأفادت بأنها تقوم في الوقت الراهن بتحديث
املرافق املوجودة لديها ،بينما حتفظ معظم البلدان األخرى
الباقية مواردها الوراثية في ظروف احلفظ العادي أو متوسط
األمد ( 10-5درجة مئوية بدون ضبط للرطوبة النسبية) .وفي
الوقت الذي تغيب فيه البنوك الوراثية عن عدة بلدان في هذا
اإلقليم ،قامت بعض هذه البلدان كاإلمارات العربية املتحدة
والسعودية والكويت بوضع خطط لتأسيس مرافق للحفظ
طويل األمد لتخدم االحتياجات الوطنية واإلقليمية .وأبلغت
بلدان عن بعض املشكالت املرتبطة بالتمويل والتوظيف
ومستوى املوثوقية املتعلقة باخلدمات اخملتلفة.
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البنوك الوراثية التابعة للمراكز الدولية للبحوث الزراعية
طرأت عمليات حتديث كبيرة على مرافق احلفظ ضمن
املراكز الدولية للبحوث الزراعية منذ إصدار التقرير األول
وحتى اليوم .فقد قامت حكومة اليابان عام  1996بتمويل
إنشاء بنك جديد للمورثات في املركز الدولي لبحوث حتسني
الذرة الصفراء والقمح .ومؤخرا ً قام البنك الدولي بدعم
مشروعني لتحديث مقاييس أداء كل البنوك الوراثية التابعة
للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية .ومن
خالل هذه املشروعات ،تسلم املركز الدولي للزراعة املدارية
منحة ملساعدته على حتويل الغرف الباردة لديه إلى مدفن
منخفض احلرارة لتخزين البذور؛ كما جهز املعهد الدولي
لبحوث الثروة احليوانية مؤخرا ً بنكه الوراثي احلقلي بأجهزة
جديدة للترطيب ،وقام بتركيب نظام جديد للري فيه .كما قام
املعهد الدولي لبحوث األرز عام  2007بتشييد مخزن جديد
حلفظ طويل األمد للبذور .وعمل على توسيع مجمع البيوت
مولت املشروعات املذكورة
الغربالية لديه .إلى جانب ذلكّ ،
عمليات جتديد مرافق املعهد الدولي للزراعة املدارية ،حيث جند
فيه اآلن غرفا ً محسنة ومبردة لتخزين البذور وغرفا ً للتجفيف
ومخابر ومخزنا ً حلفظ مدخالت اليام .أما رابطة غرب أفريقيا
لتحسني األرز ،فقد أنشأت غرفة مبردة جديدة وبيوت غربالية
وغرفة جتفيف ومخابر أيضا ً في كوتونو في بنني.

 6-3ضمان أمن املواد اخملزنة
حتفظ العديد من األصول الوراثية في العالم في شروط
دون املثلى مما يؤثر سلبا ً على قابلية احلياة في اجملموعات .أما
القضيتان املثيرتان للقلق فهما حجم النسخ املضاعفة
كداعم أمان ،وتراكم األعمال املتعلقة بالتجديد .ولوحظ أن
القضيتني قد حددتا أيضا ً كمعوقات أساسية في التقرير األول.
وعلى الرغم من وجود عدد كبير من النسخ املضاعفة كليا ً
أو جزئيا ً لكثير من اجملموعات في العالم في أكثر من بنك
وراثي واحد ،إال أنه من النادر أن تسمح البيانات واملعلومات
املوجودة حاليا ً بالتعرف على املدخالت نفسها في بنوك وراثية
مختلفة ،وغالبا ً ما جندها تفشل في التمييز بشكل واضح ما
بني النسخ املضاعفة الداعمة لألمان والنسخ الفائضة التي
ال لزوم لها .وفي السياق نفسه ،جند أنه لم تطرأ سوى القليل
من التغيرات منذ نشر التقرير األول ،حيث تشير التحاليل
املعتمدة على بلد املنشأ أن  30-25باملائة فقط من إجمالي
عدد املدخالت في العالم هي من األصول الوراثية الفريدة،
وهذا ما يتفق والتقرير األول مع وجود اختالفات كبيرة تبعا ً
لألنواع .ويشير التقييم األولي للنسخ املضاعفة حملاصيل

مختارة والذي أجري باالستناد إلى البيانات املوجودة في
النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر ،أن عدد املدخالت
الفريدة اخملزنة حول العالم من الشعير تبلغ 120 000
مدخل مقارنة مع إجمالي املدخالت البالغ  467 000مدخل،
حيث يتوافق هذا الرقم مع نتائج دراسة منفصلة أجراها
الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي في سعيه
لوضع استراتيجية محصول الشعير .16ويوجد عدد كبير
من النسخ املضاعفة لألمان ضمن أكبر أربع مجموعات من
الشعير ،وهي تلك احملفوظة لدى مركز املوارد الوراثية النباتية
في كندا ووزارة الزراعة األمريكية واملؤسسة البرازيلية
للبحوث الزراعية واملركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق
اجلافة .وثمة تداخل كبير بني مجموعات كندا ووزارة الزراعة
األمريكية بعد أن قامتا مبضاعفة مجموعة وزارة الزراعة
األمريكية من الشعير والشوفان في كندا عام  ،1989كما
تندمج اجملموعة البرازيلية بشكل أساسي ضمن مجموعة
وسيصار إلى مضاعفة مجموعة
وزارة الزراعية األمريكيةُ .
املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة ضمن القبو
الدولي للبذور في سفالبارد كمستوى ثان من األمان أسوة
بالكثير من مدخالت اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية
الدولية ،حيث جرت مضاعفة  33باملائة من هذه اجملموعة أصال ً
في املركز الدولي لبحوث حتسني الذرة الصفراء والقمح بينما
متت مضاعفة  65باملائة منها في أماكن أخرى .وتوجد الكثير
من النسخ املضاعفة جزئيا ً أو كليا ً من مجموعات الشعير،
لكن تبقى مجموعات اإلكوادور وإيطاليا وبلغاريا وفرنسا
وهنغاريا ،على سبيل املثال ،بدون نسخ مضاعفة لألمان .إن
مضاعفة املدخالت ضمن اجملموعات ،سواء كان ذلك مخططا ً
له أم لم يكن ،قد يؤدي إلى وجود أعداد كبيرة من املدخالت
الشائعة ضمن البنوك الوراثية اخملتلفة التي قد تكون هي
بدورها مضاعفة كبند من بنود خطة مضاعفة اجملموعات
كلها .ولم يتم حتى اآلن حتديد ما إذا كانت عمليات املضاعفة
هذه قد متت بشكل أساسي عن طريق تكرار عدد صغير من
العينات مرات كثيرة ،أو من خالل تكرار عدد كبير من العينات
مرات قليلة بالنسبة ألي محصول.
وللعديد من مجموعات األصول الوراثية للقمح والذرة
الصفراء نسخا ً مضاعفة لألمان سواء جزئيا ً أم كلياً.
وتبعا ً لتحليالت أولية ،جند أن أدنى مستوى من املضاعفة
يرتبط بالنباتات ذات التكاثر اخلضري أو النباتات ذات البذور
املستعصية على اإلنبات ،ومن ضمنها الكاسافا واليام
والقلقاس والكاجو واملطاط .وتعتبر املضاعفة غير كافية
حملاصيل رجل الوز ( )Chenopodiumوعشبة احلب ()Eragrostis
ونبات الـ  Psophocarpusوجوز البامبارا ،علما ً بأن كال ً منها متلك
أهمية كبرى .وجند أيضا ً أن األقارب البرية للمحاصيل واحملاصيل
املهملة والتي ال يستفاد منها استفادة كاملة واحملاصيل
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املستأنسة جميعها أكثر ضعفا ً من غيرها من ناحية عدم
حتصينها بنسخ مضاعفة لألمان .أما األصول الوراثية للموز
فتحصن بدرجة كبيرة مخبرياً ،لكن يبقى وضع البطاطا غير
واضح بعد .أما بالنسبة للمحاصيل األخرى ،ومن ضمنها
العدس واحلمص ،فال تزال درجة حتصينها بنسخ مضاعفة
غير موثقة على نحو جيد .وقد دعت هيئة املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة البلدان لإلبالغ عن اخملاطر والتهديدات التي
تواجه املوارد الوراثية في مجموعاتها الوطنية وذلك كجزء
من النظام العاملي لإلنذار املبكر ،فقام االحتاد الروسي في أواخر
التسعينات بإخطار هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
بالصعوبات التي كان معهد فافيلوف يواجهها آنذاك .ومنذ
نشر التقرير األول شكـّل تأسيس الصندوق االستئماني
العاملي للتنوع احملصولي  17خطوة إيجابية مهمة نحو ضمان
أمن اجملموعات ،وذلك تبعا ً ملا هو موضح في هذا التقرير (انظر
ميول الصندوق العمليات التي تتم في القبو
القسم  ،)5-6إذ ّ
الدولي للبذور في سفالبارد وتدعم التخزين متوسط األمد
في عدد قليل  -آخذ باالزدياد  -من البنوك الوراثية.
وتلخص األقسام التالية وضع أمن األصول الوراثية جملموعات
في أقاليم مختلفة.
أفريقيا

الواردة من أمريكا الوسطى والكاريبي سوى معلومات قليلة
جدا ً بهذا الصدد ،إال أن كوبا واملكسيك قامتا مبضاعفة
بسيطة لدعم أصولهما الوراثية بنسخ أمان
آسيا والهادي
كما هي احلال في أفريقيا وأمريكا ،لم تقدم معظم بلدان آسيا
والهادي سوى النذر اليسير من املعلومات حول نسخ األمان.
بيد أن البلدان ذات احليازات الكبيرة من األصول الوراثية ،ومن
ضمنها الصني والهند ،أفادت بأنها قامت مبضاعفة أصولها
الوراثية ضمن البالد .أما الدول املنتجة لألرز مثل إندونيسيا
وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية وماليزيا ،فقد حتدثت
جميعها عن قيام املعهد الدولي لبحوث األرز بحفظ نسخ
التكرار اآلمن جملموعات األرز اخلاصة بها .أما املراكز الدولية
األخرى للبحوث الزراعية فتحتفظ بنسخ مضاعفة أخرى
للمحاصيل من بلدان أخرى .فهذه إندونيسيا على سبيل
املثال ،قد أودعت نسخا ً مضاعفة لألمان من األصول الوراثية
للموز لدى املركز الدولي للعبور في لويفن في بلجيكا .كما
يقوم مركز احملاصيل واألشجار في منطقة الهادي بحفظ
نسخ داعمة جملموعات احملاصيل الوطنية ذات التكاثر اخلضري
من جزر الهادي.
أوروبا

أعلنت إثيوبيا وبوركينا فاسو والكاميرون ومالي والنيجر عن
وجود نسخ مضاعفة لبعض األصول الوراثية املوجودة في
البنوك الوراثية التابعة لبلدان اجملموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية .أما غانا وناميبيا فأفادتا أن معظم أصولهما
الوراثية مدعمة بنسخ مضاعفة محفوظة في هذه البلدين.
ويؤ ِّمن بنك اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي نسخ التكرار
اآلمن جملموعات كافة البلدان األعضاء ضمن ظروف حفظ
طويل األمد .ولم تباشر أوغندا بعد مبشروع التكرار اآلمن
ألصولها الوراثية ،ولكن كينيا أوضحت أنها أودعت نسخا ً
لألمان لبعض من أصولها الوراثية في بنك البذور لأللفية في
حديقة كيو.

أشارت معظم البلدان األوربية إلى مضاعفة مجموعات
األصول الوراثية لديها لألمان إلى ح ّد ما داخل نظامها
الوطني .وأكدت البلدان االسكندنافية أيسلندا والدمنارك
والسويد وفنلندا والنرويج أنها قد أمنت على مدخالتها من
خالل إيداع نسخ مضاعفة في الدامنرك وفي القبو الدولي
للبذور في سفالبارد .وقد أقرت بلدان أخرى ومن ضمنها
رومانيا بأنها ال متلك نسخا ً مضاعفة جملموعاتها ،بينما عبر
االحتاد الروسي عن استعداده لتوفير مرافق حلفظ األصول
الوراثية الداعمة لصالح البلدان األخرى.

القارة األمريكية

الشرق األدنى

في أمريكا اجلنوبية ،أبلغت األرجنتني عن قيامها مبضاعفة
وقائية ألصولها الوراثية في مرافق املركز الدولي للبطاطا
واملركز الدولي لبحوث حتسني الذرة الصفراء والقمح واملركز
الدولي للزراعة املدارية واملعهد الدولي للزراعة املدارية وكذلك
في املركز الوطني لألصول الوراثية النباتية لدى وزارة الزراعة
األمريكية .كما حتدثت شيلي عما يشبه ذلك ،إال ّ أن البلدان
األخرى لم تتقدم بأية معلومات .ولم تقدم معظم التقارير

أبلغت كازاخستان عن حفظ نسخ مضاعفة لعيناتها لدى
املعهد الدولي لبحوث األرز وأفادت بلدان أخرى في اإلقليم،
ومنها جمهورية إيران اإلسالمية وتركيا وأوزبكستان ،بأنها
قد ضاعفت على األقل بعض مدخالتها ضمن البالد .ومتت
مضاعفة معظم أنواع النجيليات والبقوليات وأنواع املراعي
الطبيعية التي جمعت من اإلقليم في املركز الدولي للبحوث
الزراعية في املناطق اجلافة .أما باكستان فقد حتدثت عن
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وجود نسخ التكرار اآلمن لألصول الوراثية حملاصيلها في
املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة وفي
املعهد الدولي لبحوث األرز واملركز اآلسيوي للبحث والتطوير
املتعلقني باخلضروات.

 7-3التجديد
مبا أن املدخالت احملفوظة خارج املوطن الطبيعي ستصاب
بالهرم حتى ولو كانت مخزنة ضمن الشروط املثلى ،فإنه من
الضرورة مبكان ما إجراء رصد دوري لقابلية هذه املواد للحياة
وجتديدها كإجراء مهم ،مع أنه مهمل في الغالب ،وذلك كجزء
من عملية احلفظ خارج املوطن الطبيعي .وتبعا ً ملا جاء في
التقرير األول ،تشكل محدودية التمويل وعدم كفاءة البنى
التحتية واالفتقار إلى الكادر املاهر حجر عثرة أمام إعادة
التجديد .وتبرز احلاجة إلى الكادر املاهر أكثر عندما يتعلق
األمر باألنواع الصعبة أو التي لم تخضع لعمليات بحث
كافية ،وهذا ينطبق على األقارب البرية للمحاصيل .وأوردت
االستراتيجيات املتعلقة باحملاصيل واحلفظ اإلقليمي التي
يدعمها الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي أن
التقصير في تراكم أعمال التجديد يحدث في جميع أنواع
األصول الوراثية احملفوظة ،وفي كافة األقاليم 18.وباالستناد إلى
معلومات مأخوذة من قاعدة البيانات املتعلقة باآللية الوطنية
لتبادل املعلومات في مجال تنفيذ خطة العمل العاملية ،19جند
ثمة تدهور قد طرأ منذ عام  1996على إمكانيات  20باملائة
من البنوك الوراثية التي خضعت للدراسة؛ واستمر تراكم
األعمال غير املنجزة على صعيد التجديد في حوالي  37باملائة،
بينما ارتفعت نسبة هذا التراكم في  18باملائة منها .وقد
عمل الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي مؤخرا ً
في أكثر من  70بلدا ً على دعم اجلهود الرامية لتجديد وتوثيق
حوالي  90 000مدخل في اجملموعات التي صنفها خبراء
احملاصيل على أنها تتسم بأولوية قصوى.
أفريقيا
أجريت اختبارات دورية ملعرفة قابلية حياة املدخالت في
أوغندا وزامبيا ومدغشقر ونيجيريا .بينما لم جتر اختبارات
مماثلة في أماكن أخرى بصورة عامة .وتبدو عمليات التجديد
املنهجية للمواد اخملزنة متقطعة ومشتتة ،علما ً بأن إثيوبيا
قد أفادت بقيامها بتجديد أصولها الوراثية بشكل منتظم
عندما انخفضت قابليتها للحياة إلى ما دون  85باملائة.
وغالبا ً ما يلقى بالالئمة على النقص في التمويل والكوادر
واملرافق والتسهيالت التي يجب توفرها إذا ما أُريد للعمليات

الالزمة لتجديد األصول الوراثية أن تتم بشكل أمثل .وقد ورد
في التقارير استمرار تراكم العمليات غير املنجزة لتجديد
اجملموعات الوطنية للديجيتاريا والذرة البيضاء في مالي،
وكذلك األمر بالنسبة جملموعات النجيليات واخلضروات
احملفوظة بعهدة املعهد السنغالي للبحوث الزراعية ،وحدة
البحوث اخملبرية الشائعة في السنغال ،وأيضا ً في معهد
حفظ التنوع البيولوجي في إثيوبيا .وأبلغ البنك الوراثي
الوطني في جمهورية تنزانيا عن تدهور إمكانياته إلدارة
عمليات التجديد التي أسفرت عن تراكمات وتقصير على
صعيد حفظ مجموعات احملاصيل ذات التلقيح الذاتي أو
اخللطي.
القارة األمريكية
لم تجُ ِر األرجنتني اختبار القابلية للحياة بالوتيرة املنتظمة
املطلوبة ،إال أنه نفذ عدد كبير من عمليات التجديد منذ
إصدار التقرير األول .وقد أدلت اإلكوادور وأوروغواي وبيرو
وجمهورية فنزويال البوليفارية ودولة بوليفيا متعددة
القوميات وكوبا بأنها قد أجرت بدورها اختبارات تقييم
القابلية للحياة والتجديد ،لكن األمر لم يتم دون مشكالت
خلصت باالفتقار إلى التمويل والكوادر والتجهيزات .ومت اإلبالغ
عن التراكم املستمر لألنواع ذات التكاثر اخلضري وغيرها من
قبل املعهد الوطني للبحوث الزراعية في كاريالنكا في شيلي
واملعهد الوطني للتكنولوجيات الزراعية واإلدارة الوطنية
للموارد الوراثية النباتية والتكنولوجيات البيولوجية في
اإلكوادور واملركز الوطني للبحوث الزراعية واملعهد الوطني
للبحوث الزراعية في جمهورية فنزويال البوليفارية ومعهد
البحوث الزراعية املدارية ومركز الزراعة البيولوجية في كوبا.
وكذلك حتتاج مجموعات احملاصيل احلقلية املهمة كمجموعة
النب احملفوظة لدى مركز البحث والتدريب في مجال الزراعة
املدارية إلى التجديد .ويشكل التجديد املنتظم للبذور في
البرازيل مأزقا ً كبيرا ً بالنسبة للعديد من اجملموعات النشطة
وبخاصة ألنواع التلقيح اخللطي.
آسيا والهادي
لم تق ِدم العديد من التقارير القطرية لدول آسيا سوى القليل
من املعلومات عن التجديد .ففي الوقت الذي مارست فيه
كثير من البلدان عمليات جتديد املدخالت ،وُجدت صعوبات
متكررة تعود إلى االفتقار إلى املوارد املالية واملرافق .فهذه
فييت نام قد اعترفت بأنها فقدت كل مجموعاتها ،بينما
متكنت بعض البلدان ومن ضمنها سري النكا والفلبني من
تنفيذ عمليات اختبار لقابلية حياة األصول احملفوظة ،األمر
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الذي لم يكن ممكنا ً في بلدان أخرى .ومت اإلبالغ عن التراكمات
في جتديد احملاصيل ذات التكاثر اخلضري ،من جملة أمور أخرى،
من ِقبل مركز املوارد الوراثية النباتية في سري النكا ،وجامعة
شير كشمير للعلوم والتكنولوجيات الزراعية في كشمير
(الهند) واملعهد املركزي للبستنة في املناطق املعتدلة في
الهند ومعهد بحوث احملاصيل الغذائية ـ قسم الزراعة في
تايلند ومركز الم دونغ للبحوث والتجارب الزراعية في فييت
أما فيما يخص جتديد األنواع ذات التلقيح اخللطي ،فقد
نامّ .
مت اإلبالغ عن تراكمات لهذه العمليات من ِقبل مديرية بحوث
البذور الزيتية في الهند ومركز بحوث جوز الهند في الفلبني.
وحتدثت الصني عن جتديدها لـ  286 000مدخل وأبلغت
نيوزيلندا عن قيامها بنشاطات منهجية إلعادة إنبات جميع
األصول الوراثية للمحاصيل لديها ،مبا فيها الفاكهة.
أوروبا
على الرغم من انتظام عمليات اختبار قابلية البذور للحياة
في معظم البلدان ،إال أن التقارير القطرية لم تكشف سوى
عن معلومات محدودة جدا ً بهذا الصدد ،حيث أتت البلدان
على ذكر مستويات مختلفة بخصوص الدرجة التي ُسمح
بها لقابلية احلياة باالنخفاض قبل أن تعتبر عملية التجديد
ضرورية .وقد سمحت آيسلندا والنرويج بقدر من التدهور
وصل إلى  60باملائة ،بينما أشار االحتاد الروسي إلى قيمة 50
باملائة ،وتراوحت النسبة التي سمحت بها بولندا بني  80و
 85باملائة .بشكل عام ،لم تتطرق تقارير البلدان األوربية
إلى مشكالت جسيمة تخص نشاطات التجديد ،علما َ بأن
خض عن
فنلندا قد أحملت إلى أن شح البذور املراد جتديدها مت َّ
صعوبة في التجديد .وعلى الرغم من وجود ارتفاع إجمالي
في القدرات التي متكن من إجراء عمليات التجديد ،جند أرمينيا
ملحة إلجراء هذه العمليات وعن
تتحدث عن وجود حاجة
ّ
تفاقم التراكمات املتعلقة مبجموعات النجيليات واجملموعات
ذات التكاثر اخلضري.
الشرق األدنى
ورد عن أوزبكستان فقد بعض املدخالت نتيجة انخفاض
قابليتها للحياة .وواجهت عديد من البلدان مصاعب في
إيجاد طريقة تضمن اإلبقاء على السالمة الوراثية لألنواع ذات
التلقيح الذاتي أثناء عمليات التجديد .كما أبلغت باكستان
وجمهورية إيران اإلسالمية وقبرص ومصر عن جتديدها أكثر
من  50باملائة من املدخالت احملفوظة في بنوكها الوراثية
الوطنية .ونفذت البنوك الوراثية الرئيسية في أوزبكستان
وكازاخستان واملغرب عمليات ضخمة من التجديد ،بينما
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قامت البنوك الوراثية األخرى في البالد بعمليات التجديد
بنسبة محدودة فقط .وال شك ،فأن احلاجة موجودة لتجديد
مجموعات القمح احملفوظة بعهدة البنوك الوراثية الوطنية
في أذربيجان وتركمانستان وطاجكستان 20بشكل كامل.

 8-3التوثيق والتوصيف
 1-8-3التوثيق
كشف التقرير األول ضعف التوثيق املتعلق بالكثير من املوارد
الوراثية النباتية احملفوظة خارج املوطن الطبيعي في العالم.
وتبقى هذه املشكلة عائقا ً ال يستهان به أمام االستخدام
املتزايد لألصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في مجاالت
البحوث وحتسني احملاصيل .وفي حال توافر التوثيق والتوصيف،
تظهر مشكالت ذات صلة بتوحيد املقاييس وتوفير إمكانية
الوصول إليها حتى ولو كان األمر متعلقا ً ببيانات التسجيل.
ومع ذلك ،ميكن القول أنه ثمة حتسن شامل في موضوع
إتاحة املعلومات حيث قام عدد من البنوك الوراثية الوطنية
بنشر بيانات اجلمع على الشبكة العنكبوتية أو أنهم بصدد
نشرها .وغالبا ً ما يترافق ذلك مع إمكانية طلب هذه املواد
عبر اإلنترنت .لكن ثمة خلل واضح في التوازن ما بني األقاليم
والبلدان داخل هذه األقاليم ،إذ ال تزال الغالبية العظمى من
البلدان تعمل بدون نظام وطني متكامل للمعلومات املتعلقة
باألصول الوراثية احملفوظة .وبناء على ما جاء في التقارير
القطرية والبيانات املأخوذة من قاعدة بيانات اآللية الوطنية
لتبادل املعلومات في مجال تنفيذ خطة العمل العاملية ،فإن
ثمة معلومات مهمة بخصوص املدخالت من خارج املوطن
الطبيعي في  38بلدا ً ال تزال ،ولو بشكل جزئي ،موثقة على
الورق فقط ( 16بلداً) أو في جداول البيانات أو في كليهما معا ً
( 32بلداً) .21وال تُستخدم نظم إدارة املعلومات اخملصصة إلدارة
بيانات تسجيل العينات وتوصيفها إال في  60باملائة فقط من
البلدان التي تقدم املعلومات في هذا الصدد ،بينما تُستخدم
البرمجيات العامة لقواعد البيانات في حوالي  34باملائة من
البلدان.
ولقد أحدث االفتقار إلى نظم معلوماتية متوافرة بسهولة
ومرنة ومحدَّثة دوريا ً وصديقة للمستخدم بلغات متعددة،
حجر عثرة أمام تطوير عمليات التوثيق في العديد من البلدان،
علما ً بأن التعاون والتنسيق اإلقليمي أو ثنائي األطراف أو
كليهما معا ً قد ساعد على تلبية احتياجات إدارة املعلومات
من خالل تبادل اخلبرات واألدوات.
هذا وقد طورت معظم مراكز اجملموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية نظم توثيق خاصة بها ،وغالبا ً ما تضمنت

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي

تلك النظم بيانات توصيفية للمدخالت باإلضافة إلى نظام
طلب عبر اإلنترنت ،حيث تسهم في تقدمي البيانات إلى شبكة
املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية على مستوى املنظومة التي
تخزن معلومات متعلقة ببيانات تسجيل املدخالت وبعثات
جمعها وتوزيعها على مجموعات اجملموعة االستشارية
للبحوث الزراعية الدولية واملركز اآلسيوي للبحث والتطوير
22
املتعلقني باخلضروات.
وكذلك اشتملت استراتيجيات احملاصيل التي يمُ ولها
الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي على معلومات
متعلقة بحالة التوثيق والتوصيف على أساس احملاصيل.
فبالنسبة للقمح ،قامت معظم البلدان املتقدمة والنامية
بأمتتة نظم اإلدارة لديها ،كما عملت الكثير من البلدان أيضا ً
على توفير إمكانية الوصول إلى بيانات تسجيل املدخالت
اخملزنة ،باإلضافة إلى البيانات التوصيفية لتلك املدخالت .لكن
تبقى املشكلة الرئيسة في االفتقار إلى توحيد املقاييس بني
النظم .وتعاني الذرة الصفراء من مشكلة مشابهة ،حيث
توجد بيانات تسجيل بالنسبة ملعظم املدخالت في جلّ
اجملموعات ،لكن ال يوجد سوى القليل من االلتزام بتوحيد
إدارتها .ويعتبر تتبع املواد من خالل األرقام التعريفية جملموعات
املانحني أمرا ً صعبا ً بالنسبة لنظم املعلومات عبر اإلنترنت؛
أما بالنسبة للشعير ،فتتوافر بعض معلومات التوصيف
عبر اإلنترنت ،إال أن ثمة افتقار إلى بيانات التقييم املتوافرة
إلكترونياً.
وال يَزال التوثيق اإللكتروني ملدخالت البطاطا على مستوى
العالم غير مكتمل متاما ً واليزال عدد البنوك الوراثية القادرة
على إعطاء بيانات توصيفية وتقييمية من خالل مواقعها
اإللكترونية اخلاصة بها قليال ً حتى اليوم .واألمر سيان تقريبا ً
بالنسبة للبطاطا احللوة ،إذ ال تتوافر املعلومات املرتبطة
كاف ،السيما في أفريقيا .أما
بالتوثيق والتوصيف بشكل
ٍ
بالنسبة للموز ،فيحظى اجملتمع البحثي بخدمة جيدة على
فعالة للمعلومات تُدار
صعيد املعلومات ،إذ توجد شبكة ّ
من خالل الشبكة الدولية لتحسني املوز وموز اجلنة .ويحتوي
نظام معلومات املوز على معلومات تتجاوز الـ 50 000
مدخل تدار في  18من حوالي  60مجموعة .ومت تأسيس نظام
مشابه للمعلومات املتعلقة باألرز في املعهد الدولي لبحوث
األرز .أما بالنسبة للنجيليات ،فال زال هنالك كم هائل من
املعلومات املتعلقة بالتوثيق والتوصيف بانتظار التسجيل
وتوحيد املقاييس .كما توجد حاجة مستمرة لنظم عاملية
للمعلومات اإللكترونية بالنسبة للكثير من اجملموعات.
وتقدم األقسام التالية وصفا ً حلالة التوثيق في أقاليم
مختلفة اعتمادا ً على املعلومات املذكورة بالتقارير القطرية
بشكل رئيس.

أفريقيا
أبلغت معظم البلدان األفريقية عن وجود بيانات للتوصيف
والتقييم جملموعاتها ،بيد أنها لم تكن بالبيانات الكاملة وغير
موحدة املقاييس ،مع بعض االستثناءات (كمعظم بلدان
اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي وإثيوبيا وكينيا ومالي).
وأشارت توغو إلى أن عمليات التوثيق لديها ال تزال في مراحلها
األولية ،بينما كشفت بلدان أخرى عن مواطن ضعف كثيرة
في هذا الصدد .أما كينيا ،فقد أعربت عن رغبتها في تطوير
نظم وطنية للتوثيق حسب مقاييس نظام اجلماعة اإلمنائية
للجنوب األفريقي للتوثيق واملعلومات متبع في جميع بلدان.
وفي الوقت الذي أبلغت فيه ثالثة بلدان عن استمرارها بحفظ
وثائقها ورقيا ً وثمانية أخرى عن حفظها على شكل جداول
بيانات إلكترونية ،أفادت ثمانية بلدان على األقل بوجود نظم
إلكترونية مكرسة لهذا الغرض لديها 23.وحتدثت غانا وكينيا
وتوغو عن استخدامها قواعد بيانات عامة إلدارة املعلومات
املتعلقة مبجموعاتها من خارج املوطن الطبيعي.
القارة األمريكية
تنشر أمريكا الشمالية كميات جيدة من املعلومات حول
حيازتها جملموعات خارج املوطن الطبيعي .فنرى أن املعلومات
املتعلقة بتسجيل املدخالت متاحة بشكل كبير من خالل
موقع شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية 24ألكثر من
نصف مليون مدخل لقرابة  13 000نوع مخزن في بنوك
املؤسسة الوطنية لألصول الوراثية النباتية التابعة لوزارة
الزراعة األمريكية .باإلضافة إلى ذلك ،يتيح املوقع أكثر من 6,5
مليون ملحوظة حول الصفات الشكلية والزراعية ألكثر من
 380 000مدخل .وقد اعتمدت شبكة معلومات موارد األصول
25
الوراثية الكندية النظام عينه إلدارة املعلومات.
وتشير التقارير القطرية من أمريكا اجلنوبية أن نظم
التوثيق والتوصيف تعمل بشكل جيد نسبيا ً وأن قواعد
البيانات اإللكترونية التي حتتوي على بيانات شاملة حول
مدخالت األصول الوراثية شائعة االستخدام .إال أن الباراغواي
وبيرو وشيلي أفادت بأن النظام الورقي هو النظام املتبع حلفظ
املعلومات اخلاصة ببعض اجملموعات عندها وأنه ال تتوافر لديها
أية بيانات من البرامج الوطنية في اإلقليم عبر اإلنترنت.
كما ورد توافر بيانات التسجيل ألعداد كبيرة من املدخالت.
ويعتبر نظام توثيق املوارد الوراثية النباتية الذي طوره املعهد
الوطني للتكنولوجيات الزراعية في األرجنتني ،نظاما ً إلدارة
بيانات األصول الوراثية املنتشرة في اإلقليم ،حيث يُستخدم
هذا النظام في األرجنتني واإلكوادور واألوروغواي والباراغواي
وشيلي ،كما ويَستخدمه مركز البحث والتدريب في مجال
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الزراعة املدارية في كوستاريكا .وقد أعربت الباراغواي عن
حاجتها لنظام توثيق املوارد الوراثية النباتية ليصار إلى
اعتماده على املستوى اإلقليمي بهدف مواءمة عمليات
جمع البيانات واسترجاعها .وبالنسبة للبرازيل ،فلديها ما
يعرف بنظام املؤسسة البرازيلية للمعلومات حول املوارد
الوراثية ،وهو نظام للتوثيق والنشر تستخدمه املؤسسة
البرازيلية للبحوث الزراعية في البرازيل .أما نظم املعلومات
اجلغرافية فغالبا ً ما تستخدم في األرجنتني واإلكوادور من أجل
التحليالت اجلغرافية للمواد اجملموعة.
وقد أشارت معظم بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي في
تقاريرها الوطنية أنه في الوقت الذي توافرت فيه الوثائق
املتعلقة بحيازة األصول الوراثية ،لم تكن هذه الوثائق
موحدة بشكل كاف .ولم تقدم سوى القليل من املعلومات
حول توافر بيانات تسجيل املدخالت في التقارير القطرية.
ويعتبر استخدام نظم التوثيق وقواعد البيانات املتخصصة
بالبنوك الوراثية نادرا ً نسبيا ً في هذا اإلقليم .وهو ـ حسبما
جاء في التقرير ـ ال يُستخدم سوى في ترينيداد وتوباغو وكوبا
واملكسيك وأيضا ً في البنك الوراثي ملركز البحث والتدريب
في مجال الزراعة املدارية في كوستاريكا .وتستخدم بعض
البنوك الوراثية في املكسيك السجالت الورقية حتى اليوم
باإلضافة إلى الوثائق اإللكترونية .وفي  40باملائة من البلدان
املقدمة للتقارير ،تعد جداول البيانات اإللكترونية الوسيلة
األكثر شيوعا ً إلدارة البيانات.
آسيا والهادي
أشارت جميع بلدان آسيا في تقاريرها القطرية إلى وجود
شيء من التوثيق حليازتها من مدخالت األصول الوراثية.
فبصورة عامة ،توافرت بيانات تسجيل املدخالت في اإلقليم
بالنسبة ملعظم املدخالت .ويستفيد قرابة  75باملائة من
البلدان املقدمة للتقارير من نظام معلومات مخصص إلدارة
األصول الوراثية من خارج املوطن الطبيعي ،علما ً بأن ثمة
أربعة بلدان لم تقم بتخزين املعلومات املوجودة لديها بشكل
إلكتروني بعد .وهذه الصني تتحدث عن امتالكها لقاعدة
بيانات عبر اإلنترنت ،لكنها باللغة الصينية فقط .أما سري
النكا فتستخدم نظام املعلومات اجلغرافية ،وشأنها شأن
بنغالدش وتايلندا وفييت نام فقد اكتشفت احلاجة إلى تطوير
نظام معلومات عن األصول الوراثية من خارج املوطن الطبيعي
على املستوى الوطني .وأبلغت اليابان وجمهورية كوريا أنهما
حققتا تقدما ً واضحا ً في مجال نشر املعلومات اخلاصة
بحيازتهما من األصول الوراثية من خارج املوطن الطبيعي،
ومن ضمنها البيانات املتعلقة بتسجيل املدخالت وتوصيفها
ألكثر من  87 000مدخل محفوظ في املعهد الوطني للعلوم
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احليوائية في اليابان ،26وتضم أيضا ً معلومات عن تسجيل
 20 000مدخل في املركز الوطني للتنوع البيولوجي الزراعي
في جمهورية كوريا 27.وتشير التقارير القطرية الواردة من
الهادي إلى تنفيذ القليل نسبيا ً من أعمال توثيق شامل في
هذا اإلقليم .وأفادت كل من فيجي ونيوزيلندا وباالو وبابوا
غينيا اجلديدة وساموا بأنه توجد لديها أعمال توثيقية
ولكنها بشكل عام ال تتبع صيغة قياسية .كذلك توافرت
بعض املعلومات على شكل قواعد بيانات إلكترونية ،حيث
ذكرت جزر كوك على سبيل املثال أن تأسيس قاعدة بيانات
جديدة أضحى أمرا ً يحظى بأولوية وطنية .وقد بذلت أستراليا
ونيوزيلندا جهودا ً ترمي إلى تسهيل إتاحة املعلومات املتعلقة
مبجموعات خارج املوطن الطبيعي من خالل أنظمة معتمدة
تـدرج املؤسسة األسترالية للمعلومات
على اإلنترنت ،إذ ُ
حول املوارد الوراثية النباتية 28حاليا ً معلومات تشمل كافة
بيانات تسجيل املدخالت التي وصل عددها إلى  40 000مدخل
من  229جنسا ً محفوظا ً في بيلويال في قسم كوينزالند
29
للصناعات األولية واملواقع اإللكترونية ملركز مارغوت فورد
لألصول الوراثية للنباتات العلفية والبنك الوراثي للمحاصيل
30
الصاحلة للزراعة وقاعدة البيانات عبر االنترنت.
أوروبا
توضح التقارير القطرية أن حالة التوثيق في جميع أنحاء أوروبا
تعتبر جيدة بشكل عام حيث تستخدم تشكيلة من األدوات
اخملتلفة حلفظ البيانات وإدارتها ،ومن بينها جداول البيانات
وقواعد البيانات العامة التي تعتبر األكثر شيوعاً .كما مت
نشر بيانات تسجيل املدخالت املوحدة املقاييس من  38بلدا ً
31
مدرجا ً ضمن القائمة األوروبية للبحث في الشبكة الدولية
التي تعمل مبثابة قائمة مركزية عبر اإلنترنت ،تديرها املنظمة
الدولية للتنوع البيولوجي منذ عام  2003حتت مظلة البرنامج
التعاوني األوربي للمواد الوراثية .ودعمت هذه الشبكة
تأسيس وصون قواعد البيانات األوربية املركزية للمحاصيل
والتي تعتبر مسؤولة عن جتميع وتوزيع بيانات التوصيف
والتقييم املتعلقة بعدة محاصيل .ووحدت دول الشمال
األوروبي نهجها في التوثيق والتوصيف وقدمت معلومات من
خالل املركز االسكندنافي للموارد الوراثية باستخدام نظام
 32.Sestoوأبلغت جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
عن استعدادها لتبني نظام املعلومات عينه .وأعلنت كرواتيا
أنها لم جتمع بيانات التوصيف حتى اآلن ،علما ً بأنه مت أخذ
بيانات التسجيل ملعظم املدخالت.
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الشرق األدنى
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شهد توثيق املدخالت احملفوظة في البنوك الوراثية األساسية
تطورا ً منذ عام  .1996فقد أبلغت كل من األردن واجلمهورية
العربية السورية وباكستان وتركيا مصر واملغرب أن املعلومات
املتعلقة بأصولها الوراثية هي اآلن محفوظة في نظام
متخصص حلفظ املعلومات مدعوم فنيا ً من قبل املركز الدولي
للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة واملنظمة الدولية للتنوع
البيولوجي كما حدث تطور معنوي في أذربيجان اشتمل على
إدخال بيانات التسجيل من البنك الوراثي الوطني في القائمة
األوربية للبحث في الشبكة الدولية باإلضافة إلى تسجيل
بيانات التوصيف والتقييم بشكل إلكتروني ألكثر من  60باملائة
من مدخالت احلبوب من خارج املوطن الطبيعي و 50باملائة من
مدخالت الفاكهة واأللياف 33.ومت أيضا ً تدوين بيانات التسجيل
لبعض املدخالت من قبرص في القائمة األوربية للبحث في
الشبكة الدولية .وأبلغت بلدان أخرى ،مثل كازاخستان ولبنان
بأن عمليات التوثيق التي أجرتها لم تكن منتظمة أو موحدة
املقاييس ،مع أن لبنان حتدث عن توافر بيانات تقييم اخلضروات
في قاعدة بيانات أداء أصناف البستنة 34.وفي تقرير العراق
وكازاخستان ،ورد قيام البلدين بحفظ بياناتهما في سجالت
ورقية ،بينما أفادت طاجكستان أنها تطور اآلن نظاما ً رقميا ً
مشتركا ً باملشاركة مع قيرغيزستان حلفظ بياناتها .أما مصر
فتحدثت عن وجود سجالت موثقة جلميع مدخالت األصول
الوراثية لديها ،وأضافت أن لديها بيانات كافية عن املواصفات
اجلزيئية واملورفولوجية باإلضافة إلى معلومات ذات صلة
بالصفات الزراعية املهمة.

في عام  ،1996سلطت خطة العمل الدولية الضوء على
أهمية التوصيف لهدفني ،األول كمحاولة منها إليجاد
عالقة تربط حفظ األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
مع استخدام هذه األصول ،والثاني لتسهيل التعرف على
الفجوات املوجودة في اجملموعات وتطوير الرئيسية منها .فمنذ
تلك الفترة ،وبالرغم من اجلهود اجلبارة التي بُذلت لتوصيف
النباتات ـ وذلك تبعا ً لتقارير الكثير من البنوك الوراثية
والبرامج املساعدة التي غالبا ً ما تعد بالتعاون مع جهات
إقليمية ودولية (انظر الفصل السادس) لم تتم االستفادة
من تلك املعلومات بالقدر املرجو وذلك يعود بشكل كبير إلى
االفتقار إلى توحيد املقاييس واملعوقات املتنوعة التي متنع
الوصول إلى تلك املعلومات .وقد أشارت عدة تقارير قطرية
أن صعوبة الوصول إلى بيانات التقييم والتوصيف بشكل
سريع حتد من االستخدامات الكثيرة لألصول الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة التي ميكن االستفادة منها في برامج التربية.
ويعرض اجلدول  6-3مؤشرا ً عن مستوى توصيف اجملموعات
احملفوظة من ِق َبل املراكز الدولية.
أما اجلدول  7-3فيقدم شرحا ً عن مدى توصيف وتقييم
مجموعات األصول الوراثية النباتية الوطنية التي مت اختيارها
باالعتماد على بيانات أخذت من  40بلدا ً و 262مشاركا ً معنياً.
ومن الواضح أنه في الوقت الذي متَّت فيه االستفاضة بتوصيف
معظم مجموعات احملاصيل السلعية توصيفا ً مورفولوجياً،
لم يتم إجراء تقييم كيميائي بيولوجي إال بشكل قليل نسبياً.
فمن ضمن مجموعات احملاصيل السلعية ،حصلت محاصيل
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األلياف والتوابل على حصة األسد من عمليات التوصيف
والتقييم ،في حني مت إجراء التقييم الكيميائي البيولوجي
بشكل أساسي فقط على احملاصيل الزيتية والتوابل.
أفريقيا
تشهد جلّ البلدان األفريقية زيادة في مدى التوصيف
املورفولوجي للمواد احملفوظة من خارج املوطن الطبيعي
منذ نشر التقرير األول .فقد مت تنفيذ السواد األعظم من
النشاطات من ِقبل املراكز والبرامج الوطنية لألصول الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة ،وأحيانا ً بالتعاون مع معاهد البحوث
واجلامعات .ويعتبر مستوى التوصيف املورفولوجي بالنسبة
جملموعات إثيوبيا من محاصيل النجيليات والبقوليات
واحملاصيل الزيتية جيدا ً ( 97باملائة) ،ومجموعات مالي من
النجيليات واخلضروات ( 99باملائة) 37ومجموعة السنغال من
الفستق ( 100باملائة) .كما جرى توصيف تسعني باملائة من
مجموعة غانا املهمة من الكاكاو توصيفا ً مورفولوجياً ،حيث
خضعت عشرة باملائة من املدخالت للتوصيف باستخدام
الواسمات اجلزيئية ،بينما خضعت  80باملائة من املدخالت
لتقييمني ،األول زراعي والثاني لقياس اإلجهادات األحيائية.38
وقد أبلغت العديد من الدول ،ومن بينها كينيا وماالوي
وناميبيا ،أنها قد جمعت بيانات توصيف مورفولوجية بشكل
جيد ،إال أن البيانات الزراعية ،السيما بيانات التوصيف اجلزيئي،
كانت نادرة في القارة األفريقية .بصفة عامة ،أوضحت
التقارير القطرية أن ثمة حاجة لبذل الكثير من اجلهود في
معظم البلدان وإيالء املزيد من االهتمام مبعظم القدرات
الالزمة وبخاصة تلك املعنية بالتقنيات اجلزيئية التي ال تزال
بعيدة كل البعد عن اإليفاء باملطلوب.
القارة األمريكية
جاء في تقارير الكثير من بلدان أمريكا اجلنوبية أنها سجلت
بيانات متعلقة بعدة خصائص مورفولوجية وزراعية وجزيئية
وكيميائية ـ بيولوجية .ففي األرجنتني واإلكوادور وبيرو ودولة
بوليفيا املتعددة القوميات ،جرى توصيف مجموعة كبيرة من
إجمالي حيازتها من خارج املوطن الطبيعي توصيفا ً مورفولوجياً،
ومت تقييم قرابة النصف من حيث اخلصائص الزراعية املهمة
كتحمل اإلجهادات البيئية وغيرها من اإلجهادات .أما كوبا
فتحدثت عن قيامها بتوصيف حيازتها من األصول الوراثية
باستخدام اخلصائص املورفولوجية ألكثر من  51باملائة من
املدخالت ،وتلك الزراعية لـ  80باملائة ،واجلزيئية لـ  7باملائة،
والكيميائية ـ البيولوجية لـ  6باملائة من املدخالت .39أما
املكسيك فأعلنت بدورها أنها قامت بتوصيف  46باملائة من

فوصفَ ت كامل
مدخالتها مورفولوجيا ً وزراعياً ،أما نيكاراغوا
َّ
مدخالتها .وفي الكاريبي ،أوضحت سان فنسنت وجزر غرينادين
أنها لم تقم بعمليات التوصيف أو التقييم إال نادراً ،على عكس
ترينيداد وتوباغو التي أعلنت عن تقدم بالغ في هذا اجملال.
آسيا والهادي
أوضحت جميع البلدان اآلسيوية في تقاريرها القطرية أن
بيانات التوصيف املورفولوجي والتقييم الزراعي متوافرة على
نطاق واسع؛ فعلى سبيل املثال ،قامت اليابان بجمع ملحق
كامل الستكمال بياناتها التوصيفية ،بينما تتوافر لدى
الهند بيانات توصيفية لـ  74باملائة وتقييمية لـ  73باملائة
من مدخالتها الوطنية من األصول الوراثية .أما األرقام اخلاصة
بالفلبني فهي  40باملائة للبيانات التوصيفية و 60باملائة
للبيانات التقييمية .وفي الوقت الذي أبلغت فيه الهند أن
لديها بيانات توصيفية جزيئية لـ  21باملائة من مدخالتها،
جند أنه لم يتم توصيف سوى ثالثة باملائة من إجمالي
مدخالت تايلند وسري النكا والفلبني وفييت نام وماليزيا
توصيفا ً جزيئيا ً وهي إجماال ً مدخالت من البقوليات الغذائية
ومحاصيل جنيلية .كما أبلغت عدة بلدان ومن ضمنها
تايلندا والفلبني وماليزيا أنها تستخدم واسمات كيميائية ـ
بيولوجية .وفي الهادي مت اإلبالغ عن التوصيف املست ِند إلى
اخلصائص املورفولوجية والزراعية واجلزيئية حملصول التارو في
كل من باالو وساموا وفيجي.
أوروبا
تفيد التقارير القطرية أنه منذ نشر التقرير األول ،طرأ تطور
عام على حالة التوصيف في أوروبا .فعلى سبيل املثال ،مت في
معهد الزراعة النباتية في هنغاريا توصيف وتقييم حوالي
 90باملائة من مدخالت النجيليات والبقوليات و  50باملائة من
والدرنيات و  75باملائة من اخلضروات و  80باملائة من
اجلذور
ّ
األعالف و  30باملائة من احملاصيل غير املستثمرة بشكل كاف.
وأعلنت جمهورية التشيك عن وجود بيانات شاملة نسبيا ً
بالنسبة للخصائص املورفولوجية واملهمة زراعيا ً ومن ضمنها
اإلجهادات األحيائية والال أحيائية على مجموعاتها من أشجار
الفاكهة والقمح والشعير والبازالء وفول الصويا .وفي رومانيا،
مت تصنيف حوالي  20باملائة من إجمالي حيازة البنك الوراثي
الوطني حسب النمط الظاهري باإلضافة إلى تصنيفها من
الناحية الكيميائية  -البيولوجية .أما ألبانيا فقد أعلنت عن
استخدامها الواسع للتوصيفات املورفولوجية والزراعية ،إال ّ
أنها أشارت ـ مع بعض االستثناءات ـ إلى أن بيانات التوصيف
املوجودة لديها ليست سهلة املنال.
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الشرق األدنى
املعتمدة
تطورت عمليات توصيف وتقييم املوارد الوراثية
ِ
على الواصفات في جميع بلدان اإلقليم منذ نشر التقرير
األول .ومت تطبيق عمليات التوصيف على طيف واسع من
األنواع لتحديد اخلصائص املورفولوجية ذات األهمية الزراعية
واخلصائص الطبيعية املميزة لهذه األنواع ،باإلضافة إلى حتديد
حتملها ومقاومتها لإلجهادات األحيائية والال أحيائية.
درجة ُّ
كما أبلغت عدة بلدان مثل األردن واجلمهورية العربية السورية
وجمهورية إيران اإلسالمية وباكستان وتركيا ومصر واملغرب
أنها نفَّذت عمليات التوصيف اجلزيئي من خالل إجراء دراسات
أكادميية بدرجة كبيرة .ومت إجراء التوصيف اجلزيئي لنخيل
التمر في اإلمارات العربية املتحدة والسعودية وقَطر والكويت.

 9-3حركة األصول الوراثية
توفر املعلومات حول حركة األصول الوراثية مؤشرات ق َ ّيمة
الستخدام املوارد الوراثية النباتية (انظر الفصل الرابع).
لكن في غالب األحيان يبقى هذا النوع من املعلومات بدون
تسجيل ،في الوقت الذي ال توفر التقارير القطرية منها سوى
كما ً محدوداً .مع ذلك تتفوق املعلومات املتوافرة بهذا الصدد
اليوم على نظيرتها عند نشر التقرير األول.
وتلعب البنوك الوراثية دورا ً أساسيا ً في عمليات حركة
األصول الوراثية داخل البلدان وفيما بينها .وتشتمل حركة
األصول الوراثية على عمليات التبادل فيما بني البنوك الوراثية
ـ أحيانا ً كجزء من اتفاقيات إعادة التوطني ـ والتي تضم املواد
اجملموعة من احلقل أثناء بعثات اجلمع ،باإلضافة إلى احليازات
املوجودة لدى البنوك الوراثية جرَّاء البحوث وبرامج التربية
وتوزيعها على مربي النباتات والباحثني وكذلك على املزارعني
مباشرة.
وفي الوقت الذي تتوافر فيه بعض املعلومات عن األعداد
اإلجمالية للعينات التي مت نقلها ،جند أن هذه املعلومات ال تأخذ
باحلسبان احملاصيل على اختالف أنواعها وال األصول الوراثية
ذات الصلة ،وال حتى طبيعة املؤسسة املانحة أو املتلقية.
فإذا ما توافرت املعلومات املُفصلة املتعلقة بهذه العناصر،
فإنها تقودنا إلى فهم أمناط االستخدام بصورة أعمق .ويعرض
الشكل  1-4في الفصل الرابع تقييما ً غير مباشر جلانب واحد
من جوانب تبادل األصول الوراثية ،أي مصادر األصول الوراثية
املستخدمة في برامج تربية النباتات.
وغالبا ً ما تكون قدرة املُست ِلم احمل َتمل على الوصول إلى
ُمدخل معني ُمقيَّدة بحجم العينة املخُزنة وصحتها النباتية
(انظر الفصل السابع) .بل غالبا ً ما ت ُ َعقِّ د نظم املعلومات غير
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الكفوءة عملية الوصول إلى املدخل عينه من مصدر بديل.
وليس ثمة معلومات شاملة متوافرة ويسهل الوصول إليها
حول حيازة األصول الوراثية وتوزيعها إال ّ في البنوك الوراثية
التابعة للمراكز الدولية للبحوث الزراعية ،حيث قامت
مراكز اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية واملركز
اآلسيوي للبحث والتطوير املتعلقني باخلضروات ـ على مدى
الـ  12سنة املاضية ـ بتوزيع أكثر من  1,1مليون عينة أُعطي
 615 000منها (حوالي  50 000بالسنة) ملستفيدين خارجيني.
وبقي التوزيع الكامل بشكل عام ثابتا ً خالل الفترة ما بني
 1996و 2007مبعدل  100 000مدخل بالسنة ،علما ً بأن هذا
العدد وصل إلى أوجه عام  .2004وتعتبر هذه األرقام مشابهة
لألرقام املذكورة في التقرير األول والتي تغطي الفترة من عام
 1993وحتى .1995
يخص أمناط األصول الوراثية التي وزعتها املراكز
وفيما
ُّ
الدولية للبحوث ،يوضح الشكل  7-3أن احلصة األكبر هي من
السالالت احمللية ،تليها األنواع البرية وسالالت التربية.
أما الشكل  8-3فيظهر توزيع األصول الوراثية بحسب
تصنيف املراكز الدولية للبحوث الزراعية على شتى أمناط
املنظمات املتلقية .فنرى أن نصف األصول الوراثية تقريبا ً
مت توزيعه داخل املراكز أو فيما بينها ،بينما أرسل  30باملائة
منها إلى املؤسسات الوطنية للبحوث الزراعية في البلدان
النامية ،حيث استلمت تلك املؤسسات  15باملائة من األصول
الوراثيةعلى حني تلقى القطاع اخلاص ثالثة باملائة .أما
مواد التربية واألصناف املتطورة فذهبت بشكل رئيس إلى
املؤسسات الوطنية للبحوث الزراعية في البلدان النامية ،في
الوقت الذي نرى فيه أن املؤسسات الوطنية للبحوث الزراعية
في البلدان املتقدمة غالبا ً ما تطلب السالالت احمللية .أما
األنواع البرية فقد تساوى الطلب عليها من ِقبل معظم أمناط
املنظمات.
وتقدم األقسام الالحقة وصفا ً عن حالة حركة األصول
الوراثية على املستوى اإلقليمي باالستناد إلى املعلومات التي
تضمنتها التقارير القطرية.
أفريقيا
لم تشتمل التقارير القطرية الواردة من أفريقيا سوى على
اليسير من البيانات املتعلقة بحركة األصول الوراثية .فقد
أوضحت أوغندا أنها تفتقر إلى نظام وطني لرصد حركة
األصول الوراثية في الوقت الراهن .بينما أشارت مالي إلى أن
حركة األصول الوراثية لديها موث َّقة ولكن على نحو ضعيف.
وأكدت غانا وغينيا أن حركة األصول الوراثية لديها نشطة
للغاية ولكن ال توجد لديها أرقام توضح هذه احلركة .وفي
تقرير ماالوي ،وردت زيادة واضحة في حركة األصول الوراثية

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي

الشكل 7-3
توزيع األصول الوراثية احملفوظة من قبل املراكز الدولية
للبحوث الزراعية تبعا ً ألمناط األصول الوراثية (-1996
.)2007
محاصيل أخرى
%1
سالالت
محلية
%51

منذ عام  ،1996حيث وزعت أكثر من  1 000مدخل ،بينما وزعت
كينيا  3189مدخل على مدى السنوات اخلمس املنصرمة.
وجاء في تقدير أثيوبيا تبعا ً لتقريرها القطري أن حوالي 5 000
عينة يتم نقلها سنويا ً إلى البرامج الوطنية.
آسيا والهادي

أصناف
متقدمة
%6
سالالت
تربية
%15

أنواع برية
%27

على غرار أفريقيا ،لم تقدم آسيا في تقاريرها سوى القليل
من املعلومات التفصيلية املتعلقة بحركة األصول الوراثية.
مع ذلك ،وزعت الصني  212 000مدخل منذ عام  ،1998وكانت
احلصة املوزعة منها داخل البالد هي  95باملائة .أما الهند فقد
وزعت على مدى السنوات العشر الفائتة أكثر من 164 000
مدخل ،بينما قدمت باكستان  13 000عينة إلى مؤسسات
وطنية وأكثر من  5 000مدخل إلى منظمات دولية منذ عام
 .1996أما اليابان فبدورها وزعت أكثر من  36 000عينة داخليا ً
وحوالي  1 300عينة إلى خارج البالد خالل الفترة ما بني عامي
 2003و .2007
أوروبا

املصدر :اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ،برنامج املوارد الوراثية على
مستوى املنظومة ()2008

الشكل 8-3
توزيع أصول وراثية من قبل املراكز الدولية للبحوث
الزراعية إلى منظمات متلقية مختلفة خالل الفترة بني
عامي  1996و 2007
أخرى
%3
املراكز الدولية
%48

القطاع اخلاص
%4
املؤسسات الوطنية
للبحوث الزراعية
في البلدان املتقدمة
%15

املؤسسات الوطنية
للبحوث الزراعية
في البلدان النامية
%30

املصدر :اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ،برنامج املوارد الوراثية على
مستوى املنظومة ()2008

شهدت حركة األصول الوراثية وتوافر البيانات املتعلقة بها
تفاوتا ً كبيرا ً بني بلدان أوروبا .فنرى كيف أبلغت رومانيا عن
حركة متواضعة لألصول الوراثية ،بينما حتدثت أملانيا عن
قيام البنك الوراثي الفرعي اخلارجي في شمال القسم بتوزيع
 71 000عينة إلى مستخدمني متنوعني منذ عام 1952
باملقارنة مع أكثر من  13 000عينة مت توزيعها عام 2006
وحده .أما بني عامي  1985و  ،2003فقد طلبت 140 000عينة
من البنك الوراثي في املركز االحتادي لبحوث تربية النباتات
املزروعة (براونشفيغ ،أملانيا) .ووزعت بولندا ما بني  5 000إلى
 10 000عينة سنويا ً خالل الفترة من عام  1996إلى .2007
أما سويسرا فوزعت ما معدله زهاء  270عينة سنويا ً على
املستوى الوطني والدولي.
الشرق األدنى
أبلغت األردن أن معظم حركات األصول الوراثية في البالد
كانت بني املزارعني ،وهو ما ميكن أن يحدث في كثير من بلدان
اإلقليم وخارجه .مع ذلك ،يبقى من الصعب تقييم أهمية
زارع وآخر من حيث توزيع التنوع الوراثي على
التبادالت بني ُم ٍ
املستوى الوطني واإلقليمي والدولي بشكل عام .وأشارت
قبرص أن قلة الوعي العام بوجود البنوك الوراثية لديها كان
السبب الرئيس لعدم إقبال الكثيرين على طلب األصول
الوراثية ،ومن املرجح أن تكون املشكلة ذاتها قد تكررت في
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بلدان أخرى أيضاً .إضافة إلى ما ورد ،لم تتقدم بلدان هذا
اإلقليم سوى باليسير من املعلومات ذات الصلة.

 10-3احلدائق النباتية
يوجد في العالم حوالي  2500حديقة نباتية يزرع فيها
 80000نوع من النباتات (حوالي ثلث عدد األنواع املعروفة
من النباتات) 40.وباإلضافة إلى مجموعاتها احلية ،غالبا ً ما
حتتوي هذه احلدائق على مجموعات عشبية ومجموعات
ثمريَّة؛ كما تتجه العديد من احلدائق النباتية نحو إنشاء
بنوك وراثية للبذور وحفظ اجملموعات مخبرياً .وتركز احلدائق
النباتية بشكل عام على حفظ التنوع البينوعي للحياة
النباتية؛ لذلك نراها متيل إلى حفظ أعداد كبيرة من األنواع
ذات املدخالت القليلة نسبيا ً من كل نوع.
خالل العقد املنصرم ،ارتفع عدد احلدائق النباتية املسجلة
في قاعدة البيانات العاملية التابعة للمركز الدولي حلفظ
احلدائق النباتية من  1 500إلى أكثر من  2 500حديقة 41مما
يعكس ولو بشكل جزئي االهتمام احلالي بإنشاء حدائق نباتية
جديدة في كثير من أنحاء العالم .وأشارت الصني في تقاريرها
القطرية أنها لديها  170حديقة نباتية ،بينما متلك الهند 150
منها .وأفاد االحتاد الروسي بوجود  75حديقة لديه ،أما أملانيا
فتملك  95واملكسيك  30وإندونيسيا  .12أما عدد احلدائق
النباتية في معظم البلدان األخرى فلم يتعدى عشرة حدائق،
وذلك حسبما جاء في تقاريرها القطرية .وغالبا ً ما حتتفظ
احلدائق النباتية بحيازات شاملة جدا ً من األصول الوراثية
علما ً بأن نسبة منها فقط تعتبر مهمة لألغذية والزراعة.
وحتفظ احلدائق النباتية في أملانيا مجتمعة حوالي 300 000
مدخل من  50 000أُصنوفة.
وتشكل احلدائق النباتية مؤسسات متنوعة ،حيث يرتبط
العديد منها باجلامعات وتُركز على البحوث والتعليم (كما
ورد في  19تقرير قطري) ،بينما قد يكون البعض اآلخر منها
حكوميا ً أو تابعا ً للبلديات أو القطاع اخلاص .وعبر تاريخها،
اهتمت احلدائق النباتية بحفظ النباتات التي حتتل أهمية
خاصة بالنسبة للبشر ،سواء أكانت ألغراض طبية أم
اقتصادية أم تزيينية .أما خالل السنوات القليلة املاضية،
حسبما جاء في  19تقرير قطري ،فنجد أن هذه احلدائق أخذت
بتوجيه اهتمامها نحو حفظ األنواع املوجودة ضمن النباتات
البرية احمللية ،وبشكل خاص نحو حفظ األنواع املهددة
باالنقراض .وسواء أكانت هذه األنواع ذات أهمية اجتماعية ـ
اقتصادية مباشرة أو شأن ثقافي مهم بالنسبة للمجتمع
احمللي ،أم كانت في بعض األحيان من األقارب البرية للمحاصيل،
نرى أنها في كلتا احلالتني غير ممثلة ضمن اجملموعات التقليدية
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رض.
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بشكل ُم ٍ
وتشتمل اإلستراتيجية العاملية حلفظ النباتات 42التي
تبنتها اتفاقية التنوع البيولوجي عام  2002على بعض
األهداف القابلة للقياس حلفظ النباتات .إذ لعبت احلدائق
النباتية دورا ً مهما ً في تطوير هذه اإلستراتيجية ومن املتوقع
لها أن تسهم بتنفيذها إلى حد كبير .ولدى استعراض هذه
اإلستراتيجية وذكر أهدافها ،ال بد وأن نذكر الدور املهم الذي
لعبته بعض املنظمات الدولية األخرى مثل املنظمة الدولية
للتنوع البيولوجي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
واالحتاد الدولي حلفظ الطبيعة كشركاء دوليني رواد لتحقيق
بعض األهداف احملددة ،حيث كان لهذه املنظمات دور في دعم
تنفيذ اإلستراتيجية قطرياً .وفي بعض البلدان ،كان النجاح
حليفا ً للمداوالت التي دارت بني املعنيني من أجل الوصول إلى
استجابات وطنية لإلستراتيجية العاملية حلفظ النباتات في
محاوالتها الرامية إلى اجلمع ما بني قطاعي احلدائق النباتية
والبيئة ،مما أسفر عن روابط أكثر متانة في مجال حفظ املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .مع ذلك تبقى الروابط ما
بني القطاعات في كثير من البلدان غير متطورة حيث يُغفَ ل
ضم احلدائق النباتية بشكل عام إلى البرامج الوطنية للموارد
الوراثية النباتية أو إلى شبكاتها .مع هذا ،وعندما يأتي احلديث
على ذكر احلدائق النباتية ومشاركتها في حفظ النباتات،
يُذكر أن  98بلدا ً تشارك في حفظ احلدائق النباتية هذه .وتؤكد
أوغندا وزامبيا كينيا في تقاريرها القطرية على وجه اخلصوص
أن حدائق النباتات ُمدرجة ضمن شبكاتها الوطنية للموارد
الوراثية النباتية.
 1-10-3مرافق وإحصائيات وأمثلة تتعلق باحلفظ
تتمركز جل احلدائق النباتية في أوروبا ( 36باملائة) والقارة
األمريكية ( 24باملائة) تاركة نسبة  23,5باملائة آلسيا و5,5
باملائة فقط ألفريقيا .وتركز  800حديقة نباتية حول العالم
بشكل محدد على حفظ النباتات ،حيث تشتمل مجموعاتها
من خارج املوطن الطبيعي على طيف واسع من األنواع املهمة
من الناحية االجتماعية ـ االقتصادية .كما يعد متثيل األقارب
البرية للنباتات ضمن مجموعات احلدائق النباتية جيداً،
حيث يوجد على سبيل املثال أكثر من  2 000أُصنوفة من
األقارب البرية للنباتات في احلدائق النباتية في أوروبا .ويقدم
اجلدول  8-3معلومات أوفى عن األقارب البرية احملفوظة ضمن
مجموعات احلدائق النباتية .وعلى نحو مماثل ،يتم متثيل
 1 800نوع من النباتات الطبية ضمن مجموعات احلدائق
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النباتية عاملياً.
للمدخالت من خارج املوطن الطبيعي
وتركز عمليات احلفظ ُ
في احلدائق النباتية على اجملموعات احلية ،لذلك فهي قادرة
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اجلدول 8-3
مجموعات احلدائق النباتية حملاصيل منتخبة مدرجة في
املرفق  1من املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية
44
والزراعة
احملصول

عدد األنواع التي
سجلت في البحث
عن النباتات

اجلنس

شجرة اخلبز

Artocarpus

107

الهليون

Asparagus

86

كرنب

13جنسا ً

122

احلمص

Cicer

16

الليمون

Citrus

18

اليام

Dioscorea

60

الفريز

Fragaria

16

عباد الشمس

Helianthus

36

البطاطا احللوة

Ipomoea

85

اجللبان

Lathyrus

82

التفاح

Malus

62

الدخن

Pennisetum

23

البطاطا

Solanum
tuberosum

190

الذرة البيضاء

Sorghum

15

القمح

Triticum
aestivum
Agropyron
Elymus

36

الفول والبيقية

Vicia

77

لوبياء ومحاصيل أخرى

Vigna

12

على لعب دور مهم في حفظ أنواع النباتات ذات التكاثر
اخلضري والنباتات ذات البذور املُعنِّدة وأنواع األشجار .ووردَ في
تقرير بولندا ،على سبيل املثال ،وبشكل محدد ،ذكر حفظ
األصول الوراثية للتفاح من ِقبل إحدى احلدائق النباتية ،لكن
يبقى حفظ البذور أمرا ً مهما ً بالنسبة لبعض هذه احلدائق
حيث متلك  160حديقة حول العالم بنوكا ً للبذور .ويعتبر
مشروع بنك البذور لأللفية الذي أرست أسسه حدائق كيو
امللكية للنباتات األكبر من نوعه ،حيث يعتزم حفظ بذور ما
يزيد على  24 200نوع باملشاركة مع شركائه بحلول عام 2010
ُمركزا ً بشكل خاص على أنواع األراضي اجلافة .ويتربع بنك

األصول الوراثية لألنواع البرية ـ وهو أكبر بنك وراثي للبذور
في الصني ـ ضمن حديقة نباتية تابعة ملعهد كنمينغ للحياة
النباتية .أما في أوروبا ،فتضم الشبكة األوربية حلفظ البذور
احمللية جميع نشاطات حفظ البذور التي تقوم بها أكثر من
 20حديقة نباتية أوربية ومعاهد أخرى ،إذ يتم من خالل هذه
الشبكة حفظ بذور قرابة  40 000مدخل ألكثر من  9 000نوع
45
من النباتات األوربية احمللية.
 2-10-3التوثيق وتبادل األصول الوراثية
تشتمل قاعدة بيانات البحث عن النباتات التابعة للمركز
الدولي حلفظ احلدائق النباتية حوالي  575 000سِ جلّ
لقرابة  180 000أصنوفة 46مزروعة في حوالي  700حديقة
نباتية منتشرة حول العالم .إال ّ أن هذه املعلومات ال تضم
سوى أسماء األنواع فقط ،وال تتضمن معلومات توصيفية
للمدخالت كما ال تذكر منشأها .وقد وضعت بعض البلدان
على املستوى الوطني قواعد بيانات وطنية للنباتات املزروعة
في حدائق نباتية توفر معلومات أكثر تفصيال ً على مستوى
املدخالت نفسها .ومن بني قواعد البيانات هذه نذكر PlantCol
في بلجيكا 47و  SysTaxفي أملانيا 48واجملموعة الوطنية للنباتات
الهولندية 49.أما في الواليات املتحدة األمريكية ،فيهدف
ائتالف اجملموعات النباتية إلى جمع معلومات عن اجملموعات في
 16مؤسسة داخل الواليات املتحدة األمريكية و 4مؤسسات
دولية 50.أما في اململكة املتحدة وايرلندا الشمالية ،فيقوم
مركز املعلومات النباتية اإللكترونية التابع حلدائق كيو امللكية
للنباتات بدور النافذة الواحدة للبحث ضمن قواعد البيانات
األساسية اخملتلفة التصنيفية والببليوغرافية وتلك املتعلقة
بالعينات .ويحتوي مركز املعلومات النباتية االلكترونية على
قاعدة بيانات معلومات البذور التابعة لكيو ،حيث تشهد
قاعدة البيانات هذه عمليات جتميع خلصائص وصفات بذور
العينات سواء أكانت هذه املعلومات من اجملموعات اخلاصة
مبشروع بنك البذور لأللفية ،أم من البيانات املنشورة وغير
51
املنشورة للعديد من علماء بيولوجيا البذور حول العالم.
ولعل أحد أهم اآلليات الدولية لتبادل األصول الوراثية ما بني
احلدائق النباتية تتمثل في قائمة األصول الوراثية .ففي الوقت
الذي ال تزال فيه قائمة األصول الوراثية شائعة االستخدام
في أوروباَ ،حدَّ اخلوف من احتمال انتشار األنواع التوسعية من
استخدامها في الواليات املتحدة األمريكية .أما في أوروبا فقد
مت تطوير الشبكة الدولية لتبادل النباتات بناء على شروط
مبدأ الوصول واقتسام املنافع الذي نصت عليه اتفاقية التنوع
البيولوجي من أجل تيسير تبادل األصول الوراثية لالستخدام
52
غير التجاري.
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 11-3التغيرات التي طرأت منذ نشر التقرير
األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية
في الوقت الذي طرأت فيه تطورات معنوية على كافة
األصعدة منذ صدور التقرير األول ،جند أن احلاجة ال تزال موجودة
إلى مزيد من العمل .أما التغيرات الرئيسة فتشمل ما يلي:
• متت إضافة أكثر من  1,4مليون مدخل من األصول الوراثية
جملموعات من خارج املوطن الطبيعي ،حيث وصل إجمالي
املدخالت احملفوظـة على مستوى العالم إلى  7,4مليون
مـدخل ،معظمهـا يحفظ في البنـوك الـوراثية للبذور؛
• مت جمع ما يزيد على  240 000مدخل جديد وهي اآلن قيد
احلفظ خارج املوطن الطبيعي .إال ّ أن هذا الرقم ،حسب
اعتقاد البعض ،ال يعطي عدد املدخالت احملفوظة حقها
فعليا ً وذلك ألن العديد من البلدان تقاعست عن تقدمي أرقام
ملموسة لعدد املدخالت التي مت جمعها؛
• يُعتبر عدد البلدان املسؤولة عن  45باملائة من إجمالي عدد
املدخالت من األصول الوراثية من خارج املوطن الطبيعي في
العالم أقل مما كان عليه عام 1996؛
• يزداد االهتمـام بجمع وحفظ مـجموعات األقـارب الــبرية
للمحاصيل وذلك مع تغير نظم استخدام األراضي وتزايد
اخلوف من تأثيرات التغير املناخي وتنامي قدرة التقنيات
املرتبطة باستخدام املواد وتوفرها؛
• يزداد االهـتمـام أيضا ً باحملـاصيل والتي ال يستفاد منها
استفادة كاملة كاعتراف بقدرتها على إنتاج منتجات
مالئمة ذات قيمة عالية وبكونها محاصيل جديدة غير
مسبوقة ومالئمة للظروف املناخية اجلديدة التي يتوقع
لها أن تبرز كنتيجة للتغير املناخي؛
• تطـورت عمليـات إعادة اإلنبات بشكـل كبيـر ،حيث يعزى
هذا التطور على املستوى الدولي بشكل رئيس إلى الدعم
املادي الذي مت منحه ملراكز اجملموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية بهدف متويل مشروع السلع العامة العاملية،
وعلى املستوى الوطني إلى التمويل الذي منحه الصندوق
االستئماني العاملي للتنوع احملصولي .ومع كل ذلك ،ال تزال
احلاجة موجودة لبذل املزيد من اجلهود؛
• تطورت بيانات توصيف وتوثيق اجملموعـات إلى حد ما ،على
الرغم من وجود فجوات كبيرة في هذه البيانات ،وعدم
إمكانية الوصول إلى الكثير منها إلكترونياً؛
• وصل عدد احلدائق النباتية اليوم إلى أكثر من  2 500حديقة
تقوم بحفظ عينات ألكثر من  80 000نوع من النباتات ومن
ضمنها األقارب البرية للمحاصيل .وقد قامت احلدائق
النباتية بدور قيادي في عمليات تطوير اإلستراتيجية
العامة حلفظ النباتات التي تبنتها اتفاقية التنوع البيولوجي
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عام 2002؛
• يمُ ثل الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي والذي
مت تأسيسـه عام  2004خطـوة كبيـرة نحو تعزيز قـدرات
العالم على حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
بشكل آمن على املدى البعيد؛
• قـدم االبتكار املبدع الذي جتلى في تأسيـس القبو الدولي
للبذور في سفالبارد كمستـودع حلفظ املدخالت املضاعفة
من عينات البذور مجانا ً لصالح اجملتمع الدولي وذلك كَورقة
أخيرة من أجل دعم املدخالت وتأمينها على املدى البعيد.

 12-3الفجوات واالحتياجات
تتشابه احلاجات الرئيسة للحفظ خارج املوطن الطبيعي
اليوم مع احلاجات التي ورد ذكرها في التقرير األول إلى حد
بعيد .وهذا التشابه ال يعني بالضرورة عدم إحراز تقدم
جيد في هذا اجملال ،إال أنه يشير إلى عدم إجناز تطور كامل
وأن العديد من املعوقات األكثر أهمية ال ميكن جتاوزها إال من
خالل إجراءات والتزامات طويلة األمد .وتشتمل الفجوات
واالحتياجات املتواصلة على ما يلي:
• بالرغم من إدراك العديد من البلدان ألهمية عمليات جمع
وحفظ وجتديد وتوصيف وتوثيق املوارد الوراثية النباتية ،إال
أنها ال تزال تفتقر إلى الطاقات البشرية والتمويل واملرافق
الالزمة لتنفيذ األعمال الضرورية حسب املقاييس
املطلوبة.فال تزال الكثير من اجملموعات ترزح حتت اخلطر ألن
ظروف حفظها وإدارتها هي دون املستوى املطلوب؛
• ثمة حـاجـة جلـهـود أكبر لـبناء نظام عاملي ج َد عقالني
جملموعات خارج املوطن الطبيعي .وهذا يتطلب بالتحديد
تعاونا ًوثقةعميقةوراسخةعلىاملستوينياإلقليميوالدولي؛
• بالرغم من وجود مستويات عالية من املدخالت املضاعفة
للعديد من احملاصيل عاملياً ،وبخاصة احملاصيل األساسية،
تضاعفت الكثير من هذه النسخ بشكل غير مقصود
بينما بقي العديد من احملاصيل واجملموعات املهمة غير
كاف يضمن تأمينها .ويبلغ هذا اخلطر
مضاعفة بشكل ٍ
أشده في حالة األنواع ذات التكاثر اخلضري وتلك ذات البذور
املعندة؛
• بالرغم من التطور امللحوظ في مجال جتديد اجملموعات ،ال
تزال كثير من البلدان بحاجة إلى املوارد الالزمة للمحافظة
على املستوى املطلوب لقابلية احلياة لها؛
• بالرغم من متثيل جزء كبير من التنوع الوراثي اليوم للعديد
من احملاصيل الرئيسة كالقمح واألرز ضمن مجموعات من
املدخالت ،تبقى العديد من احملاصيل األخرى وعلى رأسها
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املراجع
1 Available at: http://apps3.fao.org/wiews
2 Country reports: Brazil, China, India,

Japan, Mexico, Russian Federation and
the United States of America.

3 More than 40 countries that reported

having undertaken collecting missions
since 1996 did not provide figures on the
number of accessions collected.

4 Collecting of duplicate samples derived
from joint missions are included.

5 Excluding specialized genebanks only

holding genetic stocks of plants that are
not for food and agriculture.

6 Country grouping by region and subregion

as per Appendix 1 of the first State of the
World’s Plant Genetic Resources for Food
and Agriculture.

7 Spooner, D.M. & William, K.A. 2004.

Germplasm acquisition. Encyclopedia of
Plant and Crop Science. New York, Marcel
Dekker Inc.

8 Crop Strategy Documents. For details see:

http:// www.croptrust.org/main/strategy.php

9 NCPGR holds the USDA base collection,
including 76 percent of the duplicate
material under the NPGS.

10 Country reports: Argentina, Bolivia

(Plurinational State of), Brazil, Uruguay
and Venezuela (Bolivarian Republic of).

11 Including wild forms of the same species

as the domesticate, wild species related to
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الكثير من األنواع والتي ال يستفاد منها استفادة كاملة
بشكل جيد وبعض األقارب البرية للمحاصيل بدون
مجموعات شاملة حيث ال تزال هنالك الكثير من الفجوات
التي تتطلب املعاجلة؛
• لتــطوير إدارة اجملموعات وتشجيع مستـويات أعلى من
 يجب تعزيز ومواءمة عمليات،استخدام األصول الوراثية
التوثيق والتوصيف والتقييم والوصول إلى مستويات
 وكذلك ثمة حاجة أكبر.أعلى على صعيد إتاحة البيانات
إلى توحيد مقاييس البيانات ونظم إدارة املعلومات؛
• يجب الوصول إلى روابط أقوى بني استراتيجيات احلفظ في
الكم
املوطن الطبيعي وخارجه وذلك لضمان حفظ
ّ
األقصى من التنوع الوراثي بأفضل شكل ممكن والتأكد من
عدم ضياع املعلومات البيولوجية والثقافية عن غير قصد؛
• ثمة حاجة لبذل مزيد من اجلهود الرامية إلى تعزيز
 كما.استخدام املوارد الوراثية احملفوظة في اجملموعات
ينبغي تعزيز الروابط بني مديري اجملموعات والفئات التي
تكمن رغبتها األساسية في استخدام هذه املوارد وبخاصة
في مجال تربية النباتات؛
• مع الرغبة في تعبئة موارد إضافية للحفظ خارج املوطن
 ظهرت احلاجة لبذل مزيد من اجلهود لرفع،الطبيعي
مستوى الوعي بني صناع السياسات والعامة حول أهمية
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وضرورة حمايتها
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the domesticate, and weedy/semi-wild or
minimally cultivated species that comprise
part of the crop genepool.

12 Op cit. Endnote 8
13 de Vicente, C. & Andersson, M.S. (Eds.)

2006. DNA banks - providing novel options
for genebanks? Bioversity International
(formerly IPGRI), Rome. Available at:
http://books.google.com/ books?id=B8Of_
QoxRXEC

14 Engelmann, F. 2004. Genetic Resource

Conservation of Seeds. Encyclopedia of
Plant and Crop Science. New York, Marcel
Dekker Inc.

15 Gómez-Campo, C. 2007. A guide to

efficient long-term seed preservation.
Monographs ETSIA, Universidad
Politécnica de Madrid 170: 1-17.

16 Global strategy for the ex situ conservation
and use of barley germplasm. 2008.
Available at:
http://www. croptrust.org/documents/web/
Barley_Strategy_FINAL_27Oct08.pdf

17 Available at: www.croptrust.org
18 Koury, C., Laliberté, B. & Guarino, L.

2009. Trends and constraints in ex situ
conservation of plant genetic resources:
A review of global crop and regional
conservation strategies. Available at:
http://www.croptrust.org/documents/WebPDF/
Crop%20and%20Regional%20
Conservation%20 Strategies %20Review.pdf

19 NISM on PGRFA from 47 countries and
based on replies from 240 genebanks.
Available at: www.pgrfa.org/gpa

20 CIMMYT. 2007. Global strategy for the ex

situ conservation with enhanced access to
wheat, rye and triticale genetic resources.
Available at:
http://www. croptrust.org/documents/web/
Wheat-Strategy-FINAL-20Sep07.pdf

21 115 stakeholders from 32 countries

reportedly store ex situ holdings
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 1-4مقدمة
في عالم يرزح حتت نير التغيرات املناخية وتزايد السكان
وشح املوارد الذي ال يفتأ يرتفع
واآلفات واألمراض املتحولة
ّ
واالضطراب املالي واالجتماعي الذي يسود العالم ،لم يكن
لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة أهمية يوما ً أكبر من تلك التي يحتلها اليوم ،ولم
يفتح أمام هذا االستخدام فرصا ً أعظم من تلك املوجودة اآلن.
إذ يعتمد استنباط أصناف جديدة من احملاصيل إلى حد بعيد
على مدى متكن املزارعني واملربني من الوصول إلى التنوع الوراثي
بهدف استنباط أصناف جديدة تتسم بغلة أكبر وموثوقية
أعلى ومقاومة أفضل لآلفات واألمراض وحتمــّل لإلجهادات
الال أحيائية ،مع قدرة على استغالل املوارد املتاحة بكفاءة أكبر
وإعطاء منتجات جديدة وثانوية أعلى جودة.
من املعلوم أن للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
الكثير من االستخدامات األخرى من بينها اإلدخال املباشر في
حيز اإلنتاج على مستوى املزرعة ،باإلضافة إلى استخدامها
في التعليم والبحث العلمي في طيف من اجملاالت بدءا ً من
البحث في منشأ احملاصيل وانتها ًء بالتعبير الوراثي .كذلك
تستخدم املوارد الوراثية أيضا ً في مجال ترميم األراضي
الزراعية ،ناهيك عن األهمية الكبيرة التي حتتلها األصناف
احمللية والتقليدية سواء على الصعيد االجتماعي أو الثقافي.
تلمح فيه التقارير القطرية إلى أن قيمة
وفي الوقت الذي ِّ
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في شتى اجملاالت
آخذة باالرتفاع ،نرى أن هذا الفصل يركز بشكل رئيس على
الدور األساسي لهذه املوارد أال وهو إنتاج أصناف جديدة من
احملاصيل وتوزيعها على املزارعني .كما يستعرض الفصل حالة
استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بشكل

عام ،مع إيالء اهتمام خاص للوضع في البلدان النامية التي ال
تزال في الكثير من األحوال تفتقر إلى املوارد املالية والبشرية
الالزمة من أجل االستفادة الكاملة من املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة .ويقدم الفصل موجزا ً عن التغيرات التي
طرأت منذ نشر التقرير األول ويحدد الفجوات واالحتياجات
املستقبلية املتعلقة على صعيد استخدام املوارد الوراثية.

 2-4توزع األصول الوراثية واستخدامها
تعطي البيانات التي تقدمها البنوك الوراثية حول نشر األصول
الوراثية مؤشرا ً عن اجتاهات استخدام أطراف مختلفة للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .ويظهر اجلدول  1-4انتقال
األصول الوراثية من البنوك الوراثية التابعة للمراكز الدولية
للبحوث الزراعية إلى املستخدمني خالل الفترة الواقعة
الق َيم داخل كل عمود إلى
بني عامي  1996و  .2006وتشير ِ
األهمية النسبية لكل منط من املدخالت بالنسبة لكل طائفة
محددة من املستخدمني .ويوضح العمود األخير أن املراكز
الدولية للبحوث الزراعية توزع مدخالت من السالالت احمللية
أكثر من كل أنواع املواد األخرى مجتمعة ،وتليها األنواع البرية.
ونادرا ً ما تتوافر معلومات شاملة في التقارير القطرية
عن توزيع األصول الوراثية ألي فترة معينة من ِقبل البنوك
الوراثية .بيد أن اليابان أبلغت أن بنوكها وزعت 12 292
مدخال ً عام  2003و  6 150مدخال ً فقط عام  ،2007حيث مت
خالل تلك الفترة إرسال معظم املدخالت ( 24 251مدخل)
إلى شركات مستقلة أو مؤسسات بحوث عامة داخل البلد،

اجلدول 1-4
النسبة املئوية للمدخالت ذات األمناط اخملتلفة من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املوزعة من قبل املراكز
الدولية للبحوث الزراعية إلى شرائح مختلفة من املستخدمني من عام  1996إلى 2006
منط املدخل

ضمن املراكز
الدولية وفيما
بينها

املؤسسات
الوطنية للبحوث
الزراعية في
البلدان النامية

سالالت محلية

57,9

48,5

45,0

أنواع برية

29,2

19,0

40,5

سالالت تربية

8.5

23,1

5,4

36.0

أصناف محسنة

3.5

8,0

9,1

5.1

8,6

أمناط أخرى

0.9

1,4

0,1

0,1

0,1

إجمالي عدد
املدخالت

 %من اإلجمالي

املؤسسات
الوطنية للبحوث
الزراعية في
البلدان املتقدمة

القطاع اخلاص

جهات أخرى

51
27

51,7

65,7

194 546

7.9

19,1

104 982

6,5

56 804

15

24 172

6

3 767

1

قـدمت املعلومات من قبل مديري البنوك الوراثية ،وهي معلومات غير متسقة
املصدر :مسح نفذه برنامج املوارد الوراثية على مستوى املنظومة للمراكز الدولية للبحوث الزراعيةُ .
بني البنوك الوراثية من حيث احتواء أو غياب بيانات عن املواد املوزعة من قبل مربي النباتات عن طريق شبكاتهم
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تليها اجلامعات ( )10 935وبلدان أخرى ( )1 299والقطاع اخلاص
( .)995بينما أشار تقرير بولندا إلى أن عدد املدخالت التي
أرسلت خارج البنوك في عامي  1997و  2007كانت متشابهة
جدا ً (حوالي  5 700مدخل)؛ مع هذا شهد عام  2002زيادة
واضحة ،حيث مت توزيع حوالي  10 000مدخل في ذلك العام.
وبالرغم من توافر تشكيلة واسعة من املوارد الوراثية
وطنيا ً ودولياً ،فغالبا ً ما مييل املربون النتخاب جل املادة األبوية
من مجموعاتهم اخلاصة وكذلك من املشاتل التي توفرها
مراكز اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية.
ويعزى ذلك بشكل كبير إلى صعوبة نقل املورثات من
خلفيات غير متكيفة وكذلك إلى حقيقة أن مجموعات
األصول الوراثية غالبا ً ما تفتقر إلى بيانات مفيدة حول
التوصيف والتقييم .لكن بالرغم من ذلك ،وكما يوضح
الشكل  ،1-4تستفيد البرامج الوطنية لتربية النباتات إلى
حد معقول من املوارد الوراثية احملفوظة في بنوك وراثية.

 3-4توصيف وتقييم املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة
ميثل توصيف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة العملية
املُتبعة لوصف املدخالت مبا يخص مجموعة معينة من الصفات
املورفولوجية ،حيث عادة ما تكون هذه الصفات وَروثة إلى حد

كبير وسهلة القياس أو التقييم ويُعبَّر عنها بنفس الطريقة
في جميع البيئات .كما ميكن أيضا ً توصيف املوارد الوراثية
باستخدام أدوات التكنولوجيا البيولوجية احلديثة مثل األنواع
اخملتلفة من الواسمات اجلزيئية (واسمات النمط الوراثي).
أما تقييم األصول الوراثية فيعطينا بيانات عن الصفات
التي تعرف بتوفيرها استخدامات زراعية فعلية أو محتملة.
ويتباين التعبير عن هذه الصفات غالبا ً تبعا ً الختالف البيئة،
ولذلك فإن احلصول على نتيجة موثوقة يؤخذ بها ،يستوجب
فضل تقييمها في
تقييم األصول في بيئات مختلفة ،وي ُ َ
بيئة تتناسب مع متطلبات مجموعات العمالء املستهدفة.
وقد أجمعت التقارير القطرية تقريبا ً أن من أهم العقبات
التي تعوق استخدام األصول الوراثية بشكل أمثل هو نقص
بيانات التوصيف والتقييم املالئمة وضعف القدرة على توليد
وإدارة هذه البيانات .ويعتبر التوصل إلى مستوى أعلى من
التوصيف والتقييم من أهم أولويات خطة العمل العاملية
حلفظ واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
(مجال النشاط ذي األولوية  .)9وال شك في أن البيانات األكثر
تفصيال ً وشمولية واألسهل إتاحة ،سواء أكانت تلك البيانات
مرتبطة بالصفات أم باحملصول ،س ُتمكن مربي النباتات
والباحثني اآلخرين من انتخاب األصول الوراثية بفعالية أكبر
وجتنبهم احلاجة لتكرار عمليات الغربلة .ومتتد مشكلة
االفتقار إلى البيانات من ندرة البيانات األساسية حول
تسجيل وتوصيف كثير من املدخالت ،إلى االفتقار النسبي

الشكل 1-4
مصادر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املستخدمة من قبل مربي النباتات العاملني في برامج وطنية للتربية

%5

منظمات عامة من بلدان
النامية
منظمات عامة من بلدان
متقدمة
القطاع اخلاص

%6
%9

%28

بنوك وراثية للمجموعة
االستشارية

%11

شبكات إقليمية ودولية
بنك وراثي محلي
بنك وراثي وطني

%25

%16

املصدر :اآللية الوطنية لتبادل املعلومات في مجال تنفيذ خطة العمل العاملية .)www.pgrfa.org/gpa( 2008 ،تعتمد األرقام على استجابة  268مربيا ً للنباتات من  39بلدا ً ناميا ً
لسؤال حول أصول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي استخدمت في برامج التربية لديهم
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لبيانات التقييم املتوافرة للعموم عن املدخالت ،أو حتى عن
مستوى الصفات الزراعية القياسية والفيزيولوجية .وفي
الوقت الذي تعتبر فيه هذه املشكلة مسألة جديَّة بالنسبة
للكثير من مجموعات احملاصيل الرئيسة ،تصبح حادة وخطرة
عندما يتعلق األمر باحملاصيل التي ال يستفاد منها استفادة
كاملة أو باألقارب البرية للمحاصيل .وقد كانت تايلند
إحدى البلدان القليلة التي أبلغت عن إجراء عمليات تقييم
اقتصادي ملدخالتها .وطالبت الصني مبعايير أفضل للتقييم،
في حني أعلنت هولندا أنها قامت مبواءمة بيانات التقييم
اخلاصة بها وتوفيرها على االنترنت .وكذلك أشارت اسبانيا
أنها هي بدورها حترز تقدما ً على هذا الصعيد.
يوضح اجلدول  2-4مدى عمليات توصيف األصول الوراثية
وطبيعتها ،فنرى بشكل عام أن اجلهود األكبر قد بُذلت في
توصيف الصفات املورفولوجية والزراعية وأن الواسمات
اجلزيئية قد استخدمت بدرجة قليلة نسبيا ً خارج إقليم
الشرق األدنى .ونالحظ أيضا ً أن اإلجهادات األحيائية
والال أحيائية قد تلقت القدر عينه من االهتمام تقريباً.
منذ نشر التقرير األول ،ازدادت أهمية اجملموعات األساسية
واجملموعات الفرعية األخرى كوسيلة لتحسني فعالية
التقييم وكفاءته .وتشكل اجملموعة األساسية جزءا ً من
مجموعة أكبر هدفها ضم أقصى حد من التنوع الوراثي في
عدد صغير من املدخالت .1ومع العلم بأن هذا املوضوع لم يرد
ذكره في التقرير األول ،إال ّ أن العديد من التقارير القطرية
توضح أهمية اجملموعات األساسية أو اجملموعات األساسية
املصغرة بالنسبة ملربي النباتات 2.وقد أحملت بعض التقارير
أنه من املفيد توسيع عدد اجملموعات األساسية لتشمل

عددا ً أكبر من احملاصيل التي تغطيها حالياً .بينما لم تعتبر
بلدان أخرى وجود اجملموعات األساسية مسألة مفيدة .3فقد
حتدثت بنغالديش عن وجود قدر ضئيل من املعرفة املتعلقة
باجملموعات األساسية في البلد ،أما سري النكا فكان رأيها بأن
اجملموعات األساسية ‘‘لم يتم جتهيزها بالنسبة ألي نوع من
أنواع احملاصيل ....وهذا ما سيعيق استخدام األصول الوراثية
احملفوظة’’ .أما األرجنتني فبدورها أشارت إلى أن اجملموعات
األساسية مفيدة ملرحلة ما قبل التربية وأنها قد تساعد على
زيادة استخدام اجملموعات الوطنية في البلد .مع ذلك ،أضافت
أن ‘‘استنباط اجملموعات األساسية ....يتطلب فهما ً وتوصيفا ً
أوسع لألصول الوراثية’’.
وقد ذكرت حاالت عديدة مت فيها استنباط مجموعات
أساسية كمحاولة لتحسني استخدام املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة .ففي القارة األمريكية ،تضافرت
جهود البلدان الست في اخملروط اجلنوبي إليجاد مجموعة
أساسية إقليمية للذ ُرة مؤلفة من مكونات وطنية تدار
بشكل مستقل .وتشكل هذه اجملموعة األساسية مبجملها
نسبة ال يستهان بها من اإلرث الوراثي لإلقليم ،فهي تشتمل
4
على  817مدخال ً من املدخالت الـ  8 293احملفوظة في اإلقليم.
وإلى جانب الذرة ،قامت البرازيل بجمع مجموعات أساسية
من الفاصولياء واألرز بينما جمعت األوروغواي مجموعات
الشعير .وهنالك أمثلة أخرى منها كينيا التي أسست
مجموعة أساسية من السمسم وماليزيا التي أسست
عشر مجموعات أساسية منها الكاسافا والبطاطا احللوة
والقلقاس ،والصني التي أنشأت ست مجموعات أساسية
تضم األرز والذرة وفول الصويا .أما في أوروبا ،فتملك البرتغال

اجلدول 2-4
الصفات والطرائق املستخدمة لتوصيف األصول الوراثية :النسبة املئوية للمدخالت اخلاضعة للتوصيف أو التقييم أو
كليهما معا ً باستخدام طرائق معينة ،أو اخلاضعة للتقييم من حيث صفات معينة ،وذلك بشكل وسطي عبر البلدان
في كل إقليم
اإلقليم

العدد

أفريقيا

62

50

أمريكا

253

42

7

آسيا والهادي

337

67
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66

أوروبا

31

56

7
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أحيائية
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24
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لألصول الوراثية.
وثمة عدة مبادرات جديدة منذ نشر التقرير األول عن حالة
املوارد الوراثية النباتية لدعم العمليات املتزايدة لتوصيف
وتقييم األصول الوراثية ،نذكر من بينها النشاطات العديدة
التي قام بها الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي
وبرنامج حتديات األجيال التابع للمجموعة االستشارية
للبحوث الزراعية الدولية ،حيث قدمت املبادرتان أدوات إضافية
لتسهيل تأسيس اجملموعات الفرعية وتعزيز استخدام
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عن طريق تطبيق
التكنولوجيا اجلزيئية.

مجموعات أساسية من الذرة واألرز ،بينما ميلك االحتاد الروسي
 20مجموعة أساسية مبا فيها القمح والشعير والشوفان.
لق التقارير القطرية للشرق األدنى وال املشورة اإلقليمية
ولم ت ُ ِ
الضوء على اجلهود املبذولة بخصوص اجملموعات األساسية
املذكورة.
ويشير اجلدول  3-4إلى املعوقات األساسية الواضحة
أمام حتديد مجموعات أساسية وتأسيسها .حيث نالحظ
أن االفتقار إلى معلومات كافية حول املدخالت ميثل العائق
األكبر .فهذه أوغندا على سبيل املثال ،تتحدث أنه في الوقت
الراهن ‘‘ ...ال تتوافر أية مجموعات أساسية إذ لم يصار إلى
تقييم املوارد الوراثية النباتية احملفوظة على نحو واسع.’’...
ويعتبر نقص املوارد املالية والبشرية أيضا ً مانعا ً أساسياً،
شأنه شأن االفتقار الظاهر في عدد املدخالت املناسبة.
وفي الوقت الذي تبقى فيه اجملموعات األساسية الطريقة
األكثر شيوعا ً لتجزيء اجملموعات من أجل تبسيط عمليات
فعالة أخرى
تقييمها واستخدامهاً ،مت مؤخرا ً تطوير طرائق ّ
في هذا اجملال .فعلى سبيل املثال ،تعتبر استراتيجية التعريف
املركز لألصول الوراثية منهجا ً يستند على استخدام األصول
اجلغرافية لتصميم مجموعات فرعية من املدخالت حسب
احلاجة ذات صفة واحدة أو عدة صفات قد حتمل أهمية في
برامج التربية .وقد مت تأسيس هذا املنهج ليضم مجموعات
معهد فافيلوف للبحوث العلمية في عموم روسيا لصناعة
النباتات واملركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة
واجملموعة األسترالية للنجيليات الشتوية من السالالت
احمللية للقمح .وباإلمكان زيارة قاعدة بياناتهم املتاحة للعامة
من أجل البحث عن استخدام استراتيجية التعريف املُركَّز

5

 4-4القدرة على تربية النباتات
ثمة طرائق كثيرة لتحسني احملاصيل وراثياً ،من التهجني
واالنتخاب التقليديني إلى أكثر تقنيات نقل املورثات حداثة.
مربي النباتات على جمع
إال أن كل ذلك يعتمد على مقدرة
ّ
املورثات اخلاصة بالصفات املرغوبة ضمن أصناف جديدة .فمع
إدراك جلّ البلدان ألهمية التحسني الوراثي النباتي ،عملت
على دعم شكل ما من أشكال نظم تربية النباتات العامة أو
اخلاصة أو كليهما معاً .وقامت مبادرة الشراكة العاملية لبناء
القدرات في تربية النباتات 6بتقييم القدرة على تربية النباتات
في العالم ونشرت املعلومات التي جمعتها في هذا السياق
ضمن قاعدة بيانات تربية النباتات وتقييم قدرات التكنولوجيا
البيولوجية ذات الصلة 7.ففي الوقت الذي كان فيه تخصيص
موارد لتربية النباتات ثابتا ً نسبيا ً خالل العقد املنصرم ،جند ثمة

اجلدول 3-4
املعوقات الرئيسة أمام تشكيل اجملموعات األساسية :النسبة املئوية للمستجيبني في كل إقليم الذين أشاروا إلى
وجود قيد معني شكّل عقبة مهمة في اإلقليم
التمويل

االفتقار إلى
الكوادر

محدودية عدد
املدخالت

عدم إدراك
االحتياجات

محدودية
املعلومات
املتعلقة
باملدخالت

ضعف الوصول
إلى املوارد
الوراثية

الطريقة بالغة
التعقيد

غياب االهتمام

اإلقليم

أفريقيا

100

67

50

17

67

0

8

8

آسيا والهادي

44

67

44

67

78

33

44

11

أمريكا

92

75

42

33

75

17

0

8

أوروبا

100

33

67

33

100

0

0

0

الشرق األدنى

67

89

67

44

33

22

22

22
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تباين كبير فيما بني البلدان أو األقاليم في هذا التخصيص.
وقد أبلغت برامج وطنية محددة ،على سبيل املثال في أمريكا
الوسطى وشرق وشمال أفريقيا ،عن ازدياد متواضع في عدد
مربي النباتات 8،في الوقت الذي شهدت فيه أماكن أخرى مثل
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تراجعا ً في هذا اجملال .أما في
باقي أنحاء آسيا لوحظ انخفاض في بنغالديش والفلبني في
9
الوقت الذي ارتفعت فيه األعداد في تايلند.
تُلخص نتائج املسح الذي دَرَس االجتاهات في قدرات تربية
النباتات في البلدان النامية في الشكل  .2-4وتبعا ً لتصورات
مربي النباتات ،منذ عام  ،1996بقيت القدرات اإلجمالية جلل
احملاصيل ومجموعات احملاصيل ثابتة ،أو سجلت انخفاضاً.
وعلى ما يبدو أن ثمة مجاالت قليلة نسبيا ً أتاح فيها
االستثمار األعلى إحداث تقدم على صعيد بناء القدرات
الضرورية حلل املشكالت التي ستبرز مستقبالً.
وقد أجريت مقارنة  -استنادا ً إلى املعلومات املستقاة من
التقارير القطرية وقاعدة بيانات مبادرة الشراكة العاملية
لبناء القدرات في تربية النباتات وتقييم قدرات التكنولوجيا
البيولوجية ذات الصلة  -بني البلدان التي قدمت تقاريرها

أثناء إعداد التقرير األول ومجموعة مشابهة من البلدان التي
قدمت تقارير قطرية عام  2009حول برامج تربية النباتات
اخلاصة مقابل تلك العامة .وبشكل عام ،دلت نتائج املقارنة
على وجود ارتفاع في عدد البلدان التي أعلنت عن توافر برامج
عامة للتربية؛ فيما عدا أوروبا .وكان االرتفاع أكثر إثارة لإلعجاب
بالنسبة للقطاع اخلاص (انظر الشكل  .)3-4أما النسبة األكبر
الرتفاع عدد برامج التربية سواء في القطاع العام أو اخلاص،
فكانت من حصة أفريقيا حيث توجد مؤشرات تدل على
إرساء أسس برامج جديدة وعديدة في هذا اإلقليم منذ نشر
التقرير األول .ومع هذا ،وبالرغم من وجود برامج عامة وخاصة
لتربية النباتات لدى معظم البلدان ،تشير عدة تقارير قطرية
إلى حتول باجتاه االبتعاد عن القطاع العام 10.وحتى في الوقت
الذي ترتفع فيه املوارد الالزمة لتربية النباتات في القطاع
العام ارتفاعا ً ظاهرياً ،جند أن هذا االرتفاع يخفي في الغالب
انخفاضا ً حقيقيا ً نتيجة للتضخم وانخفاض قيمة العمالت.
فاملوارد الالزمة للتجارب احلقلية والنشاطات الرئيسة
قيداً 11.ففي الواليات
املهمة األخرى غالبا ً ما تكون عامال ً ُم ِّ
املتحدة األمريكية ،ورد أن ‘‘التراجع في التربية التقليدية

الشكل 2-4
اجتاهات على صعيد القدرة لتربية النباتات؛ النسبة املئوية من املستجيبني الذين أشاروا إلى أن توفر املوارد البشرية
واملالية والبنى التحتية اخملصصة لتربية النباتات حملصول معني في بلدانهم قد ارتفعت أو انخفضت أو بقيت مستقرة
منذ إصدار التقرير األول
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الشكل 3-4
النسبة املئوية للبلدان التي أوردت في تقاريرها وجود برامج تربية عامة وخاصة لديها في التقريرين األول والثاني عن
حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

برامج تربية خاصة 2009
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املصدر :بيانات من مجموعة من البلدان املتشابهة التي قدمت تقارير قطرية إلى التقريرين األول والثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية ،مستكملة مبعلومات من قاعدة بيانات
مبادرة الشراكة العاملية لبناء القدرات في تربية النباتات وتقييم قدرات التكنولوجيا البيولوجية ذات الصلة ()/http://km.fao.org/gipb/pbbc

للنباتات (على مدى السنوات األخيرة) قد أسيء تقديره
بسبب إدخال تطور الواسمات وعلوم الوراثة اجلزيئية األخرى
ذات الصلة بالتربية إلى البيانات املتعلقة بتربية النباتات’’.
يلخص الشكل  4-4املعوقات الرئيسة التي تواجه تربية
النباتات وذلك حسب قواعد بيانات اآللية الوطنية لتبادل
املعلومات في مجال تنفيذ خطة العمل العاملية .فبينما
البيانات املتوافرة هي للداللة فقط ،ويجب تفسيرها بحذر،
جند أن املعنيني في األقاليم كافة حتدثوا عن وجود معوقات
متعلقة بالتمويل واملوارد البشرية واملرافق ،باستثناء أوروبا
وحدها .ولم تتغير األهمية النسبية املتعلقة مبجاالت
املعوقات الثالثة اآلنفة الذكر منذ التقرير األول .وكذلك لم
تتغير حقيقة أن هذه املعوقات في أقصى حدودها في أفريقيا
وفي أدناها في أوروبا.
املعوقات ،ال زالت لدينا فرص كثيرة
ورغم وجود هذه
ّ
الستغالل التباين الوراثي بالنسبة للسالالت احمللية والعشائر
غير احملسنة نسبياً ،وذلك باستخدام التقنيات البسيطة
للتربية ،أو حتى من خالل اعتمادها املباشر .وقد أوضح تقرير
زامبيا على سبيل املثال ،أنه ‘‘لوحظ اهتمام متجدد على
مدى السنوات القليلة املاضية بضرورة غربلة وتقييم األصول
الوراثية احمللية لألصناف األساسية ،وأنه ...يُفتقر إلى تقدير

100

األصول الوراثية النباتية املتوافرة محلياً .’’....أما جمهورية
الو الدميقراطية الشعبية ،فذكرت أنه ‘‘مت حتديد عدة سالالت
محلية من األرز العطري واعتمادها من أجل اإلكثار’’ .باإلضافة
إلى ما ورد ذكره آنفاً ،مت منذ نشر التقرير األول اتخاذ عدد من
املبادرات والوسائل القانونية لتعزيز استخدام املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة على املستويني احمللي والدولي.
ض املؤطر  1-4بعض األمثلة على ذلك.
ويعر ُ
ويبدو أن ثمة ازدياد في استخدام أنواع برية في عمليات
حتسني احملاصيل ،حيث يعود ذلك جزئيا ً إلى ازدياد توافر
الطرائق املُتبعة لنقل الصفات املفيدة من هذه األنواع إلى
احملاصيل املستأنسة .فقد أوضح التقرير القطري لالحتاد
الروسي أن األقارب البرية للمحصول ‘‘ ....احملفوظة واملدروسة
في معهد فافيلوف للبحوث العلمية في عموم روسيا
لصناعة النباتات هي أيضا ً متوافرة كمصادر للمواد التي
غالبا ً ما تُدرج في برامج التربية  .’’....مع ذلك ،ورغم أهميتها
املمكنة ،ال يزال متثيلها ضمن مجموعات خارج املوطن
الطبيعي 13ضعيفا ً نسبيا ً (انظر األقسام  2-2-1و .)3-4-3
ولقد حققت تقنيات التكنولوجيا البيولوجية على مدى
السنوات العشر املاضية الكثير من التطور املصحوب بازدياد
في استخدامها في مجال تربية النباتات حول العالم .فقد
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الشكل 4-4
معوق محدد ذي أهمية
املعوقات الرئيسة أمام تربية النباتات :النسبة املئوية للمستجيبني الذين أشاروا إلى وجود
ّ
كبيرة في إقليمهم
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أشارت دراسة أجريت مؤخرا ً لتقييم الواسمات اجلزيئية في
البلدان النامية على سبيل املثال ،إلى وجود ارتفاع واضح
في استخدامها14.ومت اإلبالغ عن اجتاه مشابه في عدد علماء
التكنولوجيا البيولوجية ضمن البرامج الوطنية لتربية
النباتات15.وأضحى التوصيف اجلزيئي لألصول الوراثية أيضا ً
أكثر انتشارا ً عبر األقاليم واحملاصيل ،بالرغم من وجوب
بذل الكثير من اجلهود إليجاد املزيد من البيانات وتوفيرها
بصورة أسهل .وقد أصبحت زراعة النسج واإلكثار الدقيق
أدوات روتينية داخل العديد من البرامج وبخاصة تلك التي
تستهدف إنتاج مواد زراعية محسنة وخالية من األمراض
للمحاصيل املكاثرة خضرياً .ففي الكونغو ،استخدمت تقنية
اإلكثار الدقيق إلكثار األنواع البرية الصاحلة لألكل واملهددة
باالنقراض .أما طرائق زراعة النسج املهمة بحد ذاتها فهي
ضرورية أيضا ً لتطبيق التكنولوجيا البيولوجية احلديثة في
مجال حتسني احملاصيل ،حيث تزايد انتشار هذه الطرائق في
البلدان النامية بفعل محدودية احتياجاتها للمتطلبات
الفنية والتكاليف املالية نوعا ً ما.
ومن املالحظ أيضا ً أن االنتخاب مبساعدة الواسمات قد
تزايد بشكل كبير خالل العقد املنصرم وبات يستخدم على
نطاق واسع في العاملني املتقدم والنامي 16.إال أن هذا االنتخاب

أضحى يستخدم في أغلب األحيان للبحوث التي جترى في
املؤسسات األكادميية أكثر مما يستخدم لتحسني احملصول بحد
ذاته .وكذلك يطبق اليوم االنتخاب بواسطة الواسمات على
عدد محدود من الصفات في احملاصيل األساسية عند القطاع
اخلاص بشكل واضح ،مع أن استخدامه آخذ بالتوسع بشكل
سريع .كما ازداد شيوع استخدام الطرائق التي تعتمد على
الواسمات اجلزيئية في بحوث التباين الوراثي على مستوى
احلامض النووي الريبي منقوص األكسجني الـ (دنا) في اآلونة
األخيرة .مع ذلك ،ال يزال التوصيف اجلزيئي لألصول الوراثية في
مراحله األولى ونادرا ً ما يستخدم بشكل روتيني وذلك بسبب
تكاليفه املرتفعة واحتياجه ملرافق ومعدات معقدة نوعا ً ما.
وتفيد التقارير القطرية بأن احملاصيل املحُوَّرة وراثيا ً باتت تُزرع
اليوم في عدد أكبر من البلدان وفوق مساحات أوسع من
األراضي ،مقارنة مع ما كانت عليه احلال قبل عقد خلى .مع
ذلك ،نرى أن عدد احملاصيل والصفات املعنية يبقى صغيرا ً إذ
يعود ذلك بشكل كبير إلى ضعف تق ّبل العامة لهذا النوع
الفعالة للسالمة
من احملاصيل وكذلك االفتقار إلى املراقبة
ّ
البيولوجية وإلى لوائح أخرى .ومن الصفات األكثر شيوعا ً هي
مقاومة مبيدات األعشاب واحلشرات .وتعد األرجنتني والبرازيل
وجنوب أفريقيا والصني وكندا والهند والواليات املتحدة
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املؤطر 1-4
أمثلة عن املبادرات والصكوك القانونية املطورة لتحفيز استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
• يقوم املركزاألفريقي لتحسني احملاصيل ،17الذي أسسته جامعة  KwaZulu-Natalعام  ،2004بتدريب مربي النباتات من
شرق وجنوب أفريقيا بالطريقتني التقليدية وتلك املعتمدة على التكنولوجيا البيولوجيةُ ،مركـّزا ً على احملاصيل املهمة
لضمان األمن الغذائي للفقراء .وللـمركز شبكة تضم  47شخصا ً من مربي النباتات واملشرفني املشاركني في  13بلداً.
كذلك أرست جامعة غانا برنامجا ً موازيا ً يحمل اسم مركز حتسني احملاصيل في غرب أفريقيا 18بهدف حتسني احملاصيل التي
تغذي سكان تلك املنطقة؛
وينسق هذا
• أطلقت الواليات املتحدة األمريكية مخططا ً لوقف تدهور االستثمار احلكومي في مجال تربية النباتات.
َّ
اخملطط من قبل فريق العمل التابع للجنة املنسقة لتربية النباتات19؛
• أرست اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية أسس مبادرة برنامج حتديات األجيال 20والذي يسعى الستنباط
محاصيل محسنة لصغار املزارعني عن طريق تشجيع الشراكات بني منظمات البحوث .ويسلط هذا البرنامج الضوء على
استخدام التكنولوجيا البيولوجية ملواجهة تأثيرات اجلفاف واآلفات واألمراض وتدني خصوبة التربة من خالل برامج فرعية
ذات عالقة بالتنوع البيولوجي وعلم اجلينوم والتربية واملعلوماتية البيولوجية وبناء القدرات؛
• متثل مبادرة الشراكة العاملية لبناء القدرات في تربية النباتات 21شراكة متعددة املعنيني ألطراف من القطاعني العام
واخلاص ومن بلدان نامية ومتقدمة ،حيث تسعى هذه املبادرة لتعزيز القدرات املطلوبة لتربية النباتات ورفع كفاءة نظم
تأمني البذور في البلدان النامية وحتسني اإلنتاج الزراعي عن طريق االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة .وترتكز املبادرة على شبكة اإلنترنت كقاعدة عمل لها بدعم من قبل املنظمة بهدف نشر املعلومات والتشارك
بها من خالل بوابة إلكترونية رئيسة.

األمريكية البلدان األكثر زراعة للمحاصيل املحُوَّرة وراثياً،
22
السيما فول الصويا والذرة والقطن وزيت الشلجم.
وقد أفاد عدد من البلدان النامية أن مقدرتها على تطبيق
تكنولوجيا احلمض النووي الريبي املؤشب في مجال تربية
النباتات ال يزال محدوداً .وحتى في أوروبا ،فقد جرى احلديث
عن مشكالت تنشأ لدى دمج التكنولوجيا احلديثة مع تلك
القدمية .فهذه البرتغال على سبيل املثال ،تفيد أنه ‘‘ ...ال
هج (التربية) التقليدية مع تلك
يوجد هيكل منظم لدمج ن ُ ُ
احلديثة’’ ،بينما أشارت اليابان إلى أن التكنولوجيا البيولوجية
احلديثة باتت تستخدم بشكل روتيني في تربية النباتات.
طور العديد من امليادين اجلديدة على صعيد
ولقد
ِّ
التكنولوجيا البيولوجية خالل العقد املنصرم والتي تتسم
بإمكانية تطبيقات مهمة في مجال بحوث وممارسة تربية
النباتات ،ك َتبسيط عملية فهم وظائف املورثات والتعبير
الوراثي باإلضافة إلى بنية البروتينات واملنتجات األيضية
ووظائفها ،على سبيل املثال .ومن بني هذه امليادين نذكر:
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• علم البروتينات الوراثية  -دراسة التعبير الوراثي؛
• علم التناسخ  -دراسة احلمض النووي الريبي الرسول؛
• علم اجلينومات  -دراسة لتركيب ووظائف تسلسالت
احلمض النووي الريبي منقوص األوكسجني؛
• علم األيضيات الثانوية  -دراسة العمليات الكيميائية التي
ضات؛
تشمل امل َ ِئ ْي َ
• علم تاريخ نشوء النوع  -دراسة وظيفة املورث حسب تاريخ
نشوء النوع.
وعلى الرغم من كل هذه التطورات العلمية ،فال تَزال
الكثير من البرامج ،وبخاصة تلك القائمة في بلدان نامية،
غير قادرة على تطبيقها عمليا ً في حتسني احملاصيل .فهي لم
تعد مكلفة ومتطلبة فحسب ،بل أضحى كثير منها يخضع
ُ
حلماية امللكية .مع هذا ،فمن املتوقع لهذه التكاليف أن
تنخفض في املستقبل فاحتة اجملال أمام عدد متزايد من البرامج
املنتشرة في جميع أنحاء العالم العتماد هذه التقنيات.

حالة االستخدام

 5-4احملاصيل والصفات
يتباين تركيز برامج التربية على احملاصيل بني البلدان واألقاليم،
ولكن لم تكن ثمة تغيرات تُذكر منذ التقرير األول .فبصورة
عامة ،يبدو أن حجم االستثمار في مجال حتسني احملصول
يعكس أهميته االقتصادية ،وذلك استنادا ً إلى املعطيات
املستمدة من التقارير القطرية واملعلومات املستقاة من
برنامج قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة 23.وبالتالي نرى
أن احملاصيل الرئيسة هي التي تستمر في تَلقي استثمارات
في التربية تفوق نظيرتها من االستثمارات في محاصيل
أخرى .ولكن بالرغم من كل ما ذكر ،أبرزت العديد من التقارير
القطرية األهمية املتنامية التي تعزى إليالء املزيد من االهتمام
باحملاصيل التي ال يستفاد منها استفادة كاملة بشكل كاف
(انظر القسم  .)2-9-4ففي القارة األمريكية على سبيل
املثال ،نرى أن أمريكا الالتينية تستثمر موارد ضخمة لتحسني
األرز والذرة الصفراء والبقوليات وقصب السكر باإلضافة إلى
بعض البلدان ،ومن ضمنها اإلكوادور وأوروغواي ،التي تكرس
جهودا ً جبارة لالهتمام مبحاصيل اجلذريات والدرنيات .وحتظى
القهوة والكاكاو والفاكهة باهتمام كبير أيضاً .أما أمريكا
الشمالية فتركز على احملاصيل الغذائية الرئيسة كالذرة
الصفراء والقمح واألرز والبطاطا ،لكنها مع ذلك تستثمر
وبشكل كبير في حتسني أنواع املراعي والفاكهة واخلضروات.
وتنصرف البرازيل وأمريكا الشمالية اليوم لالستثمار
املكثف في مجال الوقود احليوي ،شأنها شأن العديد من
البلدان األخرى ،مبا فيها العديد من بلدان آسيا .مع ذلك،
يبقى االهتمام في معظم احلاالت منصبا ً على التحسني
الوراثي للمحاصيل األساسية املوجودة من أجل استخدامها
كوقود حيوي بدال ً من أن ينصب على محاصيل جديدة
مخصصة للوقود احليوي مثل سويتش غراس واجلاتروفا.
في أفريقيا ،متيل األقاليم الشرقية والوسطى واملناطق
الساحلية من أفريقيا الغربية إلى التركيز على تربية الذرة
الصفراء ومحاصيل اجلذريات والدرنيات ،السيما الكاسافا،
بينما تسعى بلدان الساحل بشكل أساسي نحو حتسني
ص بلدان الشرق
األرز والقطن والدخن والذرة البيضاء .وت ُ ِ
خص ُ
جمة لتحسني القمح والشعير
األدنى وشمال أفريقيا موارد ّ
واحلمص والفاكهة واخلضروات ،بينما تركز جنوب
والعدس
ُّ
آسيا على األرز بشكل أساسي مع تخصيص استثمارات
كبيرة لبعض احملاصيل الصناعية وتلك عالية القيمة.
ويوضح التقرير القطري لسري النكا تفاصيل اإلسهام الهائل
للفاكهة واخلضروات في تنمية االقتصاد الوطني .أما بلدان
آسيا الوسطى فتستثمر بشكل رئيس في حتسني القطن
والنجيليات ،وبخاصة القمح ،ولكنها في الوقت نفسه ال
تغفل املتطلبات املتزايدة لسوق اخلضروات والفاكهة في

آسيا .أما أوروبا الشرقية فبدورها توجه معظم جهودها
نحو الفاكهة واخلضروات ،بينما تصب أوروبا الوسطى ُجلَّ
اهتمامها على النجيليات كالشعير والقمح.
ستش ُّف من التقارير القطرية أن الصفات الرئيسة التي
ون َ
ِ
تستقطب اهتمام مربي النباتات هي تلك املتعلقة بالغلة
في وحدة املساحة من احملاصيل األساسية .فباإلضافة إلى
إمكانية زيادة الغلة الفعلية ،نرى االهتمام ينصب على
حتمل احملاصيل وتجَ ُّنبها ومقاومتها لإلصابة باآلفات واألمراض
واإلجهادات الال أحيائية .ومن بني اإلجهادات الال أحيائية ،يُولى
اجلفاف وامللوحة والتربة احلمضية واحلرارة املرتفعة أهمية
واضحة في ضوء استمرارية تدهور األراضي وتوسع ممارسات
اإلنتاج التي باتت متعن في التعدي على مزيد من األراضي
الهامشية ،باإلضافة إلى التغير املناخي .ونرى أن التركيز على
تربية األصناف املقاومة لإلجهادات األحيائية لم يتغير بشكل
الفت خالل السنوات العشر املاضية ،إذ بقيت صفة املقاومة
لألمراض األكثر أهمية ،السيما بالنسبة للمحاصيل الغذائية
األساسية .وبرغم أن إدراك القيمة الكامنة في استغالل
املقاومة متعددة املورثات ليست باالكتشاف احلديث ،إال ّ أن
الطبيعة املعقدة لعملية التربية وانخفاض مستوى مقاومة
النباتات الناجت عن هذا التعقيد تقتضي بأن يستمر املزارعون
باالعتماد على مورثات رئيسة بشكل كبير.
ولم يحتل موضوع تربية النباتات بهدف التكيف مع التغير
املناخي بحد ذاته موضع الصدارة في التقارير القطرية،
علما ً بأن بعض البلدان مثل أملانيا وأورغواي وجمهورية
الو الدميقراطية الشعبية وهولندا قد أتت على ذكره في
ليا ً
تقاريرها .مع ذلك ،يبدو االهتمام املتزايد بهذا املوضوع َج ّ
في املراجع العلمية ويبدو أن بعض برامج التربية قد بدأت
بأخذ هذا املوضوع بعني االعتبار بشكل علني أكثر من ذي
قبل .وال شك أن الكثيرين يتناولون هذا األمر بشكل غير
مباشر ،وبخاصة عن طريق التربية املوجهة نحو إنتاج أصناف
مقاومة ومتحملة ومتجنبة لإلجهادات األحيائية والال
أحيائية .ويندر تطرق التقارير القطرية إلى ذكر التربية من
أجل الزراعة منخفضة املستلزمات والزراعة العضوية علما ً
بأنها بدأت باستقطاب اهتمام بعض البرامج ،شأنها شأن
التربية من أجل صفات غذائية نوعية.
لصب املزيد من االهتمام على تربية النباتات
مييلُ املربون
ِّ
في احلاالت التي تكثر فيها الكوارث الكبيرة كانتشار اإلصابة
الشديدة باألمراض واآلفات .وهنا نذكر اإلصابة الوبائية بفيروس
اللطخة البنية حملصول الكاسافا في أفريقيا الشرقية
واجلنوبية ،وكيف دفعت ساللة صدأ الساق ( )Ug99التي أصابت
24
القمح إلى تأسيس مبادرة بورلوغ العاملية حول الصدأ.
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 6-4نهج التربية من أجل استخدام املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
نعم مربو النباتات بوجود تشكيلة واسعة من نُهج التربية
يَ ُ
وأدوات وطرائق حتسني احملاصيل حتت تصرفهم .ففي الوقت
الذي أشار فيه التقرير األول إلى الكثير منها ،جند أن هذا
التقرير يقتصر على مناقشة مرحلة ما قبل التربية ،وتوسيع
القاعدة الوراثية ،والتربية التشاركية للنباتات (املوضحة
في املادة  6من املعاهدة الدولية بشأن موارد األصول الوراثية
لألغذية والزراعة) والتي شهدت تطورات كبيرة على مدى
العقد املنصرم.
 1-6-4فعاليات ما قبل التربية وتوسيع القاعدة الوراثية
يُدرِ ُج النشاط ذو األولوية  10من خطة العمل العاملية
التحسني الوراثي وتوسيع القاعدة الوراثية كفعاليات ذات
أولوية ،حيث مت االعتراف بفعاليات ما قبل التربية في كثير
من التقارير القطرية للبلدان بأنها رديف أساسي لتربية
النباتات كشكل من أشكال إدخال صفات جديدة من عشائر
نظر إلى توسيع القاعدة الوراثية
غير ُمتك َِّيفة وأقارب برية .وي ُ َ
للمحاصيل من أجل تخفيض الضعف الوراثي على أنه أمر
مهم بحد ذاته ،لكن بالرغم من إحراز بعض التقدم على
مدى العقد املاضي على هذا الصعيد ،ومع تزايد توافر األدوات
صيَّة لبلوغ الهدف.
اجلزيئية ،ال تَزال الطريق ق َ ِ
لقد أشارت التقارير القطرية إلى استخدام عدة طرائق
لتقييم التنوع الوراثي وتنفيذ استراتيجيات نشاطات ما
قبل التربية وتوسيع القاعدة الوراثية .ولوحظ أن الصفة
التي سعى اجلميع نحوها كانت مقاومة األمراض ،بيد أن
بعض البلدان أشارت إلى ضرورة إيجاد صفة مختلفة جديدة
من أجل حتسني فرص استنباط صفات معقدة مثل حتمل
اإلجهادات الال أحيائية أو حتى رفع إنتاجية احملصول .وقد
كشفت كوبا على سبيل املثال ،عن استخدامها للتقنيتني
 التقليدية وتلك التي تعتمد على الواسمات اجلزيئية  -وذلكبهدف استغالل االختالف املوجود في البقوليات والطماطم
والبطاطا ،وأيضا ً إليجاد استراتيجيات تساعد على توسيع
القاعدة الوراثية لهذا النوع من احملاصيل .أما طاجكستان
فذكرت في تقريرها القطري ‘‘...أن املشاركة في شبكات
التعاون الدولية واإلقليمية قد تنطوي على منافع عظيمة
في مجال توسيع القاعدة الوراثية للبرامج احمللية لتربية
وضرَبت البرازيل عدة أمثلة حول استخدام األنواع
النباتات’’َ .
البريّة من أجل توسيع القاعدة الوراثية للعديد من أنواع
احملاصيل .فعلى سبيل املثال ،يظهر املؤطر  2-4حالة ثمرة زهرة
اآلالم (.)Passiflora spp.
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وحتتل مرحلة ما قبل التربية خطوة فريدة ،إذ غالبا ً ما تكون
حاسمة بني املوارد الوراثية احملفوظة ضمن مجموعات وبني
استخدام مربي النباتات لهذه املوارد .ويقوم مربو النباتات
في بعض البلدان بتنفيذ نشاطات ما قبل التربية بشكل
طبيعي؛ أما في بلدان أخرى مثل إثيوبيا واالحتاد الروسي ،فنرى
أن البرامج الوطنية للموارد الوراثية تسهم بشكل قوي في
هذا اجملال .ونرى أن الكثير من املشكالت التي تُرافق عمليات
ما قبل التربية تتشابه وتلك املرتبطة باجلانب األشمل ،أال
وهو توسيع التنوع الوراثي ضمن احملاصيل .ويلخص اجلدول
 4-4بيانات اآللية الوطنية لتبادل املعلومات في مجال تنفيذ
خطة العمل العاملية واملتعلقة بالعقبات التي تعيق توسيع
التنوع الوراثي وتلك التي تعرقل سير تنوع اإلنتاج احملصولي؛ إذ
يتضح من اجلدول أن أكثر املعوقات خطورة هي تلك املتعلقة
بالتسويق والتجارة.
 2-6-4إسهام املزارعني وتربية املزارعني للنباتات
متثل عملية التربية التشاركية للنباتات العملية التي
يتشارك فيها املزارعون مع ُمربِّي النباتات احملترفني وامل َدرَّبني من
أجل اتخاذ قرارات مشتركة بخصوص تربية النباتات .وتُشير
عبارة تربية املزارعني للنباتات إلى العملية التي استمرت آلالف
السنني ،حيث يقوم املزارعون أنفسهم بتحسني محاصيلهم
ببطء من خالل انتخابهم لبعض األنواع أو حتى تهجينها ـ
سواء أكان ذلك عن قصد أو عن غير قصد.
وتبعا ً ملا جاء في التقارير القطرية ،نرى أن إسهام املزارع في
أنشطة تربية النباتات قد سجل ارتفاعا ً في جميع األقاليم
وعلى مدى سنوات العقد املنصرم مبا يتوافق مع النشاط
ذي األولوية  11من نشاطات خطة العمل العاملية حلفظ
واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وقد أفادت
عدة بلدان أنها تتبع النهج التشاركي كجزء من استراتيجية
إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لديها ،حيث جند
أمثلة عن ذلك في اجلدول  .5-4ومبا أن املزارعني هم أفضل من
يفهم حدود محاصيلهم ومكامن قوتها ضمن نظامهم
الزراعي ،يُصبح إشراكهم في عملية التربية أمرا ً ذا محاسن
َج ِليَّة أشير إليها في الكثير التقارير القطرية.
وقد حتدثت بلدان عديدة من بينها األردن وجمهورية
بوليفيا متعددة القوميات وغواتيماال واملكسيك وجمهورية
الو الدميقراطية الشعبية ونيبال أن ال ُن ُهج التشاركية في
عمليات تربية بعض أنواع احملاصيل بشكل خاص هي أجنع
طرائق استنباط أصناف متكيفة مع احتياجات املُزارع نفسه.
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اجلدول 4-4
املعوقات الرئيسة أمام توسيع القاعدة وتنويع احملاصيل:
النسبة املئوية للمستجيبني في كل إقليم الذين حتدثوا
عن وجود عقبة معينة ذات أهمية
اإلقليم

معوقات اعتماد
مواد متغايرة
التكوين كأصناف

جوانب تتعلق
بالسياسات
واملسائل
القانونية

التسويق والتجارة

أفريقيا

53

86

43

آسيا والهادي

51

89

أمريكا

53

86

اجلدول 5-4
أمثلة حول التقارير القطرية التي حتدثت عن استخدام
التربية التشاركية للنباتات
البلد

احملصول

أذربيجان

القمح والشعير واألرز والبطيخ والعنب

األردن

الشعير والقمح والعدس

اإلكوادور

محاصيل مختلفة

أنغوال

الذرة الصفراء

30

أوغندا

الفول

19

البرتغال

الذرة الصفراء

أوروبا

58

83

58

بنني

األرز ولذرة الصفراء

الشرق األدنى

30

89

20

بوركينا فاسو

النجيليات والبقوليات

تايالند

األرز والسمسم

جامايكا

الفلفل وجوز الهند والقرع

املصدر :اآللية الوطنية لتبادل املعلومات في مجال تنفيذ خطة العمل العاملية (NISM
 .)www.pgrfa.org/gpa( )2008تعتمد األرقام على إجابات  323من املعنيني في  44بلدا ً
عن سؤال حول املعوقات األساسية في البلد أمام توسيع التنوع في احملاصيل الرئيسة
املزروعة

وبذلك نرى أن العديد من البلدان اعتمدت النهج التشاركي
بشكل شبه حصري في عمليات استنباط األصناف النباتية
احملسنة .وتظهر اليوم بعض املنظمات الوطنية والدولية التي
تُكرِّس موارد كبرى لدعم وتعزيز برامج التربية التشاركية،
املحَلية للتنوع البيولوجي والبحوث
نذكر منها املبادرات
ِّ
والتنمية في نيبال ،وفريق العمل املعني ب َنهج التربية
التشاركية املؤسس عام  1996ضمن إطار برنامج البحوث
التشاركية وحتليل اجلنوسة على مستوى منظومة اجملموعة
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية.
وفي الشرق األدنى ،أفادت عشر بلدان من بني  27بلدا ً قدمت
تقاريرها القطرية أنها قد اتبعت النهج التشاركي في التربية
النباتية لتحسني احملاصيل اخملتلفة .أما في القارة األمريكية،
فقد جاء في تقرير أمريكا الالتينية واملشورة اإلقليمية
الكاريبية أنه ‘‘غالبا ً ما يُشار إلى نشاطات التربية التشاركية
على مستوى املزرعة كأولوية ،وذلك إلعطاء القيمة املضافة
للمواد احمللية وحفظ التنوع الوراثي’’ .وميكن إيجاد تصريحات
25
مماثلة في كثير من التقارير القطرية لبلدان في آسيا
27
وأفريقيا 26وأوروبا.
وعلى الرغم من الزيادة في إجمالي نشاطات التربية
التشاركية للنباتات ،بقيت إسهامات املزارعني محصورة
ضمن إعداد األولويات أو في الناجت النهائي لألصناف .وهذا
الوضع مشابه متاما ً ملا جاء في التقرير األول عن حالة
املوارد الوراثية النباتية .فهذه الهند مثال ً ذكرت في تقريرها
القطري ‘‘أن إسهامات املزارعني تكون بأفضل أحوالها

اجلزائر

الشعير والنخيل

جمهورية فنزويال

احملاصيل احمللية الغير مستثمرة

جمهورية الو

األرز

الدومينيكان

البازالء

السنغال

األرز

غواتيماال

الذرة الصفراء

الفلبني

الذرة الصفراء واخلضروات واحملاصيل اجلذرية

كوبا

البقول والذرة الصفراء والقرع واألرز

كوستا ريكا

البقول وكاكاو والذرة الصفراء واملوز
والبطاطا والنب

ماالوي

فول سوداني بامبارا

مالي

الذرة البيضاء

ماليزيا

كاكاو

املغرب

الشعير والفول والقمح

ناميبيا

الدخن والذرة البيضاء والبقوليات

نيبال

األرز والدخن األصبعي

نيكاراغوا

الفول والذرة البيضاء

الهند

الذرة الصفراء واألرز واحلمص

هولندا

البطاطا
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الفصل الرابع

املؤطر 2-4
حتسني ثمرة زهرة اآلالم ( )Passiflora spp.باستخدام املوارد الوراثية من األقارب البرية

أ

يتوقع أن يشتمل اجلنس ( )Passifloraعلى قرابة  465نوعا ً يعود زهاء الـ  200منها مبنشئه إلى البرازيل .فباإلضافة إلى
خصائصها الطبية والتزيينية ،يحمل حوالي  70نوعا ً منها ثمارا ً صاحلة لألكل .ولكي يصبح استثمار هذا املدى الهائل
من التنوع الوراثي في برامج التربية ممكناً ،فإن هنالك حاجة للجوء إلى التهجني البينوعي ،أو إلى نقل املورثات بشكل
مباشر باستخدام تكنولوجية احلامض النووي الريبي املؤشب منقوص األكسجني .وقد أسفرت نتائج البحوث في محطة
املؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية عن عدة هجن بينوعية ميكن استخدامها في تربية النباتات .إذ مت التوصل ،على
سبيل املثال ،إلى بعض األمناط التي جتمع ما بني الصفات التجارية ومقاومة األمراض.
قد تسهم األنواع البرية في حتسني ثمرة زهرة اآلالم املزروعة بطرائق كثيرة ،حيث أوضحت األعمال القائمة في البرازيل ما يلي:
• ميكن استخدام عدد من الهجن البينوعية مثل ( ،)P. nitidaكفسائل جذرية بفضل سوقها القوية؛
• ميكن استخدام األقارب البرية في استنباط أشكال مزروعة مقاومة لألمراض اجلرثومية والفيروسية ،ولفيروس موزاييك
اللوبياء املنقول على امل ّن .كما لوحظت أنواع برية تتسم مبقاومة الفحومة؛
• ثمة عدد من األنواع البرية من زهرة اآلالم متوافقة ذاتياً؛ وهي صفة ذات أهمية محتملة بشكل خاص في األماكن التي
يُشك ِّل فيها وجود النحل املؤفرق مشكلة ،أو حيث تكون أجور اليد العاملة في التلقيح اليدوي مرتفعة .وتسمح
التركيبة املعينة للزهور في األنواع البرية األخرى مثل ( )P. dontophyllaللحشرات بتلقيحها ،حيث غالبا ً ما تخفق تلك
احلشرات بتلقيح األنواع األخرى ذات تركيبة زهور مختلفة؛
• قد تساعد األنواع البرية مثل ( )P. setaceaو ( )P. Coccineaعلى عدم التأثر بطول النهار أو قصره ،األمر الذي يساعدها
على اإلنتاج على مدار السنة في شروط مثل شروط املنطقة الوسطى اجلنوبية من البرازيل؛
• يتسم النوعان ( )P. caeruleaو ( )P. incarnateبتحمل البرودة وهي صفة مهمة محتملة لعديد من املناطق الزراعية
في البرازيل؛
• تتسم العديد من األنواع البرية أيضا ً بإمكانية حتسني صفاتها الفيزيائية والكيماوية ،كالوصول إلى حجم أكبر لثمرة
الـ  P. nitidaولون أرجواني لـ  ،P. edulisباإلضافة لتحسني صفاتها املؤثرة في نكهة الثمار اخملصصة ألسواق األطعمة
الطازجة أو استخدام لبِّها في صنع احللويات واملثلجات؛
• متخض التهجني البينوعي أيضا ً عن خلق أشكال جديدة تزيينية من النباتات.
أاقتبست هذه املعلومات من التقرير القطري للبرازيل.

وجداني وصادق .واحلق يقال أن معظم احملاصيل التي ال يستفاد
منها استفادة كاملة ونسبة ال يستهان بها من احملاصيل
األساسية التي تزرع في البلدان النامية هي أصناف قد قام
املزارعون باستنباطها ،وفي كثير من األحيان ،بتحسينها
بشكل مستمر .وفي الوقت الذي يُركز فيه املزارعون ُمعظم
جهودهم أثناء تربية النباتات على التبادل احمللي للمواد وعلى
االنتخاب ضمن العشائر والسالالت املُتغايرة وفيما بينها ،لم
يخلُ األمر من بعض الوقائع التي قام فيها املزارعون بعمليات
28
تعمد واالنتخاب داخل األجيال االنعزالية.
التهجني امل ُ َّ
وال يقتصر إسهام املزارعني وقاطني األرياف على حتسني
احملاصيل فحسب ،بل ميتد إلى حتسني األنواع البريّة أيضاً.
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فنقرأ في التقرير القطري للكاميرون كيف قام املزارعون
بتنفيذ عمليات االنتخاب احمللي للنوع البري من الكمثرى
األفريقية ( )Dacroydes edulisبهدف إبعاد النباتات الفردية
صات احمللية للبيع.
الرديئة عن امل ِ َن َّ
وإلى جانب اجلهود التي يبذلها املزارعون بهدف التحسني
الوراثي ،حتدثت بعض التقارير القطرية عن جهود يَبذلها
املنتجون لتوعية املستهلك بالفوائد الغذائية والثقافية
وغيرها من الفوائد التي توفرها األصناف املستنبطة محليا ً
واخلاضعة إلدارة محلية.
مع كل ذلك ،تبقى هنالك بعض األمثلة التي توضح ضرورة
إيالء املزيد من االهتمام بأمور التنسيق والتخطيط املستقبلي
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كي نضمن أن إسهامات املزارعني في تربية النباتات فعالة
بالكامل .وللسياسات والتشريعات تأثير بالغ في كيفية
استفادة املزارعني من إسهاماتهم في برامج التربية
التشاركية للنباتات .ففي عدد كبير من البلدان مثالً ،ال ميكن
تسجيل األصناف إال ّ إذا كانت مطابقة ملواصفات معينة
بخصوص التمايز واالستقرار واملقاييس املوحدة .كما تؤثر
املسجلة في كيفية
القوانني املتعلقة بحفظ وإكثار البذور
َ
مشاركة املزارعني في عمليات استنباط األصناف .وتعطينا
نيبال مثاال ً عن الطريقة التي قامت بها اللجنة الوطنية
العتماد وتسجيل األصناف التابعة للهيئة الوطنية للبذور
بدعم اعتماد ورعاية إحدى السالالت احمللية .أما توجيهات
املفوضية األوربية فتوافق ،ضمن شروط معينة ،على تسويق
بذور السالالت احمللية واألصناف التي مت حتقيق التكيف فيها
29
مع الظروف احمللية واملهددة بالتآكل الوراثي.
وفي الوقت الذي شهد فيه دمج التربية التشاركية
للنباتات ضمن االستراتيجيات الوطنية للتربية تقدماً ،نرى
أن هذه الناحية ال تزال بحاجة لالهتمام ،فبالرغم من وجود
بعض االستثناءات في هولندا وبعض املراكز الدولية ومن
بينها املركز الدولي للزراعة املدارية واملركز الدولي للبحوث
الزراعية في املناطق اجلافة ،التزال فرص بناء قدرات املزارعني
ومربي النباتات بخصوص التربية التشاركية للنباتات غائبة
ُ
في أغلب األحيان.

سن للموارد
 7-4معوقات االستخدام امل حُ َّ
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
لقد أجمع كافة املعنيني اخلاضعني للمسح على املعوقات
الرئيسة التي تقف حجر عثرة أمام استخدام املوارد الوراثية
على نطاق أوسع وبكفاءة أكبر .وتبني أن هذه املعوقات ال
تختلف كثيرا ً عن تلك التي مت حتديدها عند نشر التقرير
األول .كما ورد ذِكر معوقات مشابهة في التقارير القطرية.
 1-7-4املوارد البشرية
يعتبر االفتقار إلى املوارد البشرية املؤهلة واملُدرَّبة بشكل
فعال من
كاف لالضطالع بعمليات األبحاث والتربية بشكل ّ
املعوقات األكثر شيوعاً .وهذا ما تؤكده البيانات املستمدة
من قاعدة بيانات مبادرة الشراكة العاملية لبناء القدرات في
تربية النباتات وتقييم قدرات التكنولوجيا البيولوجية ذات
الصلة .فلم تعد احلاجة املستمرة إلى التدريب املتواصل على
التربية التقليدية للنبات كافية اليوم ،ألنه مع تزايد أهمية
علوم البيولوجيا اجلزيئية واملعلوماتية ازدادت احلاجة أيضا ً إلى

التدريب في هذه اجملاالت.
وال ميكن للجهود الرامية إلى بناء القدرات أن تكون ف َّعالة
من دون تقدمي احلوافز التشجيعية ،كتوفير فرص العمل
بشكل منظم ،وذلك لضمان احلفاظ على الكادر املؤهل
فعال .ومثلما هي احلال بالنسبة
والتأكد من إنتاجيته بشكل ّ
ملعوقات أخرى ،ميكن للتعاون الدولي املتقدم أن يساعد على
تقليص تكاليف التدريب واحتماالت االزدواجية غير الالزمة
في االستثمارات ،ولهذا اق ْ ُت ِر َح استخدام مراكز امتياز إقليمية
كطريقة ناجحة لتخفيف التكاليف واحلد من االزدواجية.
 2-7-4التمويل
تتطلب تربية النباتات ونظم البذور واألبحاث املرتبطة
بها أمواال ً باهظة ،كما حتتاج التزاما ً طويل األمد من املوارد
املالية واملادية والبشرية .ويعتمد جناح القطاعني العام
واخلاص بشكل كبير على الدعم الذي تقدمه احلكومات
من خالل السياسات املالئمة والتمويل الكافي .كما يُعتبر
تقدمي الدعم اإلمنائي اخلارجي بالغ األهمية لضمان تشغيل
العديد من البرامج بشكل مستمر .وثمة حاجة لالستثمار
العام حتديدا ً من أجل حتسني احملاصيل التي ال تُبشر بعائدات
اقتصادية سخية على املدى القريب مثل احملاصيل الثانوية
والتي ال يستفاد منها استفادة كاملة 30.لقد أبلغت عدة
بلدان في تقاريرها عن تراجع في حجم االستثمارات العامة
في مجال حتسني احملاصيل 31،علما ً بأن العديد من اجلهات
املانحة واخليرية قد رفعت من حجم التزامها بمِ جالَيْ التربية
وحفظ األصول الوراثية (انظر الفصل  .)5مع ذلك ،فإن
الطبيعة القصيرة األمد للمنح واملكافآت 32باإلضافة إلى
قصر
األولويات املتغيرة للجهات املانحة تحَ ك ُُم على التمويل ب ِ َ
األجل وغالبا ً ما حتول دون إرساء برامج قوية واإلبقاء عليها
لفترة كافية تسمح بتربية ونشر أصناف جديدة .وقد كانت
أوغندا واحدة من البلدان العديدة التي أشارت إلى أن االفتقار
إلى التمويل هو املسؤول عن املستويات دون املثلى لتوصيف
األصول الوراثية وتقييمها.
 3-7-4املرافق
ترى البرامج الوطنية إلى حد بعيد أن املعوقات الثالثة الرئيسة
 املوارد البشرية والتمويل واملرافق – هي على املستوى عينه مناألهمية؛ أي إما أن تكون كل املعوقات جسيمة كما هي احلال
في أفريقيا ،أو بسيطة نسبيا ً كحال أوروبا .ويستثنى بشكل
رئيس من هذا التعميم املرافق في القارة األمريكية التي
تعتبر أقل عرقلة بكثير من املعوقني الباقيني  -املوارد البشرية
ماهية املرافق التي تشكل املعوق
والتمويل .وتختلف تفاصيل
ّ
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الرئيس باختالف األقاليم ،ولكن تبقى مشكلة عدم كفاءة
املرافق اخملبرية واحلقلية حتديدا ً مشكلة عامة في األقاليم
كافة ،إال أنها تنطبق بشكل أساسي على القارة األفريقية.
 4-7-4التعاون والروابط
أعربت عدة بلدان عن القلق الذي يساورها ِحيال االفتقار
الفعال بني الباحثني واملربني
إلى طرائق التواصل واالرتباط
ّ
والقَ ِّيمني واملُنتِجني واملزارعني .فقد أحملت باكستان إلى
أن ‘‘الروابط الضعيفة بني املُربني والقَ ِّيمني قد َحد َّ ْت من
استخدام املوارد الوراثية في عمليات تربية النباتات’’ .من
جهة أخرى ،أعطت بعض البلدان مثل الفلبني عدة أمثلة عن
وضرَبت
‘‘التعاون الوثيق بني املُربني ومديري البنوك الوراثية َ ،’’....
جوز الهند والبطاطا احللوة واليام والقلقاس أمثلة على ذلك.
أما عُ مان ،وسانت فنسنت والغرينادين ،وترينيداد وتوباغو
فقد علقت بشكل خاص على العالقات املهلهلة بني الباحثني
واملربني واملزارعني ،ولكن زادت بلدان عديدة أخرى على ذلك
بقولها أنها ترى الروابط على املستوى الداخلي بني الهيئات
الوطنية اخملتلفة على أنها هي أيضا ً حجر عثرة .وينطبق هذا
األمر على البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء ،فنرى
كيف أبلغت البرتغال واليونان على سبيل املثال عن النوع
عينه من املشكالت التي أبلغت عنها غانا والسنغال .أما
فعلَّقت أنه كان للتخطيط والتعاون التشاركيني أثر
أوغندا ّ
في تعزيز الروابط الداخلية.
 5-7-4الوصول إلى املعلومات وإدارتها
تعتبر املشكالت املتعلقة بالوصول إلى املعلومات وإدارتها
خلف الكثير من املعوقات التي حتول دون استخدام املوارد
وم َو َسع ،مع أن عدة بلدان
الوراثية النباتية بشكل ُم ّ
ح ّسن ُ
ذكرت في تقاريرها أن املشكلة واسعة االنتشار وال تقتصر
على إقليم ُمعني ،إال ّ أن مشكلة الوصول إلى املعلومات
في بلدان مثل أفغانستان والعراق ب َ َد ْت ُمستفحلة بسبب
فقدان الكثير من األصول الوراثية واملعلومات ذات الصلة
بها خالل السنوات األخيرة .وقد أفادت ألبانيا وبيرو وغينيا
والفلبني أن االفتقار إلى املعلومات والتوثيق َحدَّا من استخدام
املوارد الوراثية النباتية كما ينبغي ،إال أن ناميبيا حتدثت
عن مشكلة محددة ،قد تكون منتشرة لدى غيرها ،وهي
مشكلة ضعف اإلدالء باآلراء من جانب ُمستخدمي األصول
الوراثية الذين تقع على عاتقهم مسؤولية عملية إرجاع
املعلومات بخصوص املدخالت التي يتم استالمها من خالل
نظام متعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع.
وفي الوقت الذي تفتقر فيه عدة بلدان إلى املعلومات
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املتعلقة باملوارد الوراثية على شكل قواعد بيانات وطنية،
أسهمت بلدان أخرى كعديد من البلدان األوروبية في تقدمي
معلومات تسجيل املدخالت إلى قواعد بيانات إلكترونية
إقليمية مثل القائمة األوربية للبحث في الشبكة الدولية
(االنترنت) .ومن بني قواعد البيانات الكبيرة األخرى التي
تتضمن معلومات ُموسعة وشاملة ومتاحة للعامة ،نذكر
بعضا ُ من قواعد البيانات لدى ثلة من مراكز اجملموعة
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وشبكة املعلومات
اخلاصة مبوارد األصول الوراثية التابعة لوزارة الزراعة األمريكية
التي حتفظ بيانات عن مستوى حفظ املدخالت باإلضافة إلى
قواعد البيانات التابعة ملبادرة الشراكة العاملية لبناء القدرات
في تربية النباتات وتقييم قدرات التكنولوجيا البيولوجية ذات
الصلة وقواعد بيانات اآللية الوطنية لتبادل املعلومات في
مجال تنفيذ خطة العمل العاملية التي تُوث ِّق معلومات عاملية
متعلقة بتربية النباتات .وقد أبلغت بلدان عديدة مثل أملانيا
والصني ونيوزيلندا عن استخدامها لنظم شاملة للمعلومات
عبر االنترنت للمحاصيل الرئيسة ،في الوقت الذي حتدثت فيه
اسبانيا وجمهورية التشيك وهنغاريا عن تطور هائل على
صعيد إتاحة املعلومات على االنترنت .وباإلضافة إلى بيانات
التقييم املتوافرة على االنترنت ،نشرت هولندا أيضا ً بنك
املَعرفة على الشبكة ألهداف تعليمية .وكذلك أسست بلدان
آسيا الوسطى والقوقاز قاعدة بيانات إقليمية عام 2007
33
بهدف تعزيز عمليات التوثيق وبالتالي حتسني استخدامها.
وقد أشارت التقارير القطرية بشكل موجز إلى موضوع
املعلوماتية البيولوجية ،وهو موضوع غاب متاما ً عن الذكر
في التقرير األول ،كموضوع جديد بعض الشيء .وبالنسبة
لكثير من البلدان التي تواجه مصاعب تتعلق باستخدام
التكنولوجيا االلكترونية احلديثة للمعلوماتية ،فإن الفائدة
من خدمات املعلوماتية البيولوجية ال ميكن توفيرها سوى
من خالل التعاون مع شركاء ميلكون قدرات أوسع في مجال
تكنولوجيا املعلومات .ومن األمثلة الف َّعالة التي ميكن أن
نصات العاملية للمعلومات من أجل
تضرب عند احلديث عن امل ِ َّ
تعزيز استخدام املوارد الوراثية ،هو مثال منصة التربية اجلزيئية
التابعة لبرنامج حتديات األجيال والتي توزع معلومات حول
توصل إليها شركاء برنامج حتديات األجيال.
بحوث احملاصيل ّ

 8-4إنتاج البذور ومواد الزراعة
كي تكلل الزراعة بالنجاح ،يجب توفير بذور كافية وجيدة
النوعية للمزارعني في الوقت والسعر املناسبني .وعادة ما يتم
تبادل البذور على املستوى احمللي والوطني والعاملي حيث تدعم
كافة عمليات اإلنتاج الزراعي تقريباً ،سواء بشكل مباشر

حالة االستخدام

أم غير مباشر .وللبذور أيضا ً قيمة ثقافية لدى العديد من
اجملتمعات حيث تشكل جزءا ً من الثروة املعرفية التقليدية فيها.
ثمة طرائق كثيرة ميكن للمزارعني من خاللها احلصول على
البذور .فقد صنف بعض املؤلفني نظم البذور إلى فئتني
واسعتني ‘‘رسمية’’ و ‘‘غير رسمية’’ .حيث يشتمل النظام
‘‘الرسمي’’ على مشاركة مؤسسات القطاعني العام واخلاص
التي تسهم في استنباط وإكثار وتسويق البذور إلى املزارعني
ومعرفة بشكل جيد وعن
من خالل منهجيات واضحة ُ
طريق املرور مبراحل ُمراقبة إكثار البذار ضمن إطار اللوائح
الوطنية .ويتالءم إنتاج البذور ضمن النظام ‘‘الرسمي’’ مع
إنتاج األصناف احلديثة .أما النظام ‘‘غير الرسمي’’ فهو النظام
الذي غالبا ً ما ميارسه املزارعون أنفسهم ،حيث يقومون بإنتاج
وانتخاب واستخدام وتسويق بذورهم اخلاصة عن طريق قنوات
محلية أقل ضبطا ً بشكل عام .ومن البديهي أن يلجأ املزارع
العادي إلى أحد النظامني أو كليهما من أجل احلصول على
احملاصيل اخملتلفة أو في املواسم اخملتلفة ،وغالبا ً ما يعجز
عن التمييز بني النظامني .وقد أفادت عدة بلدان أفريقية ،مبا
فيها بنني ومالي ومدغشقر ،أن قطاع بذور املزارعني يفرض
سيطرته على املستوى الوطني بالرغم من وجود ما يسمى
بخصوصية احملصول ،إذ أن  100باملائة من بذور القطن في
مالي ،على سبيل املثال ،تورَّد من القطاع اخلاص .وتتطور
النظم ‘‘الرسمية’’ في كثير من االقتصادات الصاعدة ،بينما
تتسع التجارة الدولية للبذور مع انتشار العوملة .وغالبا ً ما
يتعايش النظامني ‘‘الرسمي’’ و ‘‘غير الرسمي’’ جنبا ً إلى جنب.
وأحيانا ً نرى كيفية حتول اإلنتاج ‘‘غير الرسمي’’ للبذور إلى
إنتاج يأخذ طابعا ً ‘‘رسمياً’’ عند خضوعه ملزيد من التنظيم.
فهذه الهند على سبيل املثال ،تشير إلى أن النظامني يعمالن
عن طريق آليتني مختلفتني ،في الوقت الذي يتمم أحدهما
اآلخر .أما كينيا فقد اعترفت من خالل تقريرها القطري بأن
التجارة ‘‘غير الرسمية’’ للبذور ـ بغض النظر عن كونها غير
قانونية  -كانت مسؤولة عن حفظ أصناف احملاصيل النادرة.
وقد كان ألوزبكستان رأيا ً مشابهاً ،في الوقت الذي ذكرت فيه
بيرو أهمية التبادل ‘‘غير الرسمي’’ لبذور أنواع احملاصيل التي ال
يستفاد منها استفادة كاملة .
وقد قامت عديد من الشركات متعددة اجلنسيات مؤخرا ً
بتوسيع نصيبها من السوق عن طريق دمج الشركات أو
السيطرة عليها بشكل كامل ،حيث نرى اآلن أن الشركات
اخلمس األكبر في هذا اجملال مسؤولة عن أكثر من  30باملائة
من السوق التجارية العاملية للبذور وعن نسبة أكبر بكثير
34
من احملاصيل كالشوندر السكري والذرة الصفراء واخلضروات.
ومييل القطاع اخلاص الستهداف األسواق الكبيرة التي متنح
هوامش ربح كبيرة ،حيث من اجلدير بالذكر أن خمسا ً من
الشركات العشر األوائل التي ورد ذكرها في التقرير األول لم

يعد لها وجود اليوم وذلك ألن الشركات املستقلة والشركة
احلالية األعلى مرتب ًة تكافئ باحلجم حجم الشركات الست
األوائل السابقة .وتستطيع الشركات اليوم في العديد من
البلدان النامية ومنها الفلبني وتايلند تأمني الكثير من بذور
اخلضروات التي كانت تؤمنها سابقا ً شركات أمريكية وأوربية
ويابانية متعددة اجلنسيات .ولقد زادت بلدان أخرى مثل شيلي
وكينيا وهنغاريا حجم إنتاج بذورها املعتمدة .أما األردن ومصر
واليابان فتحدثت عن اعتمادها على القطاع اخلاص من أجل
اإلمداد ببذور خضروات هجينة .وتبلغ قيمة السوق العاملية
للبذور اليوم أكثر من  36مليار دوالر أمريكي بينما كانت
تساوي  30مليار دوالر أمريكي عام .1996
وفي البلدان املتقدمة نرى أن هنالك ثمة ميل نحو تشجيع
القطاع اخلاص على إنتاج البذور في الوقت الذي أخذ
فيه التمويل احلكومي يتجه نحو بحوث األصول الوراثية
وتنميتها .أما في البلدان النامية ،فقد مت تخصيص الكثير من
االستثمارات في مجال تنمية القطاع العام إلنتاج البذور في
الثمانينات والتسعينات من القرن املنصرم ،علما ً بأن هذا األمر
قد أثبت أنه مكلف للغاية ،األمر الذي دفع اجلهات املانحة إلى
قطع معوناتها وتشجيع البلدان على االنفصال عن القطاع.
وتعتبر بعض البلدان ،مثل الهند ،أن عملية إنتاج البذور حتمل
أهمية استراتيجية لضمان األمن الغذائي ،وهي تقوم بإدارة
بت
نظام حكومي قوي إلنتاج البذور؛ بينما في بلدان أخرىَ ،س َ
ح ْ
الدولة يدها من إنتاج بذور بعض احملاصيل ،كالذرة الصفراء
الهجينة ،متخلية عن الساحة لصالح القطاع اخلاص .أما
بالنسبة للمحاصيل التي ال حتظى بفرص تسويق عالية مثل
احملاصيل ذاتية التلقيح ،فنرى أن نظم إنتاج البذور قد شهدت
انهيارا ً كبيرا ً في الكثير من البلدان .وبصرف النظر عن
التدهور اإلجمالي الذي أصاب إسهام القطاع اخلاص في َميدان
البذور ،فنجد هنالك أدلة تشير إلى أن هذا الوضع بدأ يتحرك
باالجتاه املعاكس في بعض أنحاء العالم .فعلى سبيل املثال،
حتدثت التقارير القطرية إلثيوبيا واألردن وأفغانستان واليمن
بدون استثناء عن دعم وتعزيز إنتاج البذور ونظم توريدها
اعتمادا ً على اجملتمعات باإلضافة إلى شركات البذور القائمة
على القرى كمحاولة لزيادة إنتاج البذور ذات اجلودة العالية.
وتستهدف استثمارات القطاع اخلاص للبذور بشكل
رئيس احملاصيل األكثر توفيرا ً لألرباح (كالنجيليات واخلضروات
الهجينة) ،وبخاصة في البلدان ذات الزراعة املوجهة نحو
السوق .ولهذا السبب حاولت احلكومات في بعض البلدان
كالهند إيجاد طريق أمثل لدفع القطاع العام إلى االستثمار
في اجملاالت األقل جاذبية من الناحية التجارية مثل عمليات
ما قبل التربية واستنباط أصناف جديدة للمزارعني الفقيرين
باملوارد والتركيز على احملاصيل ذات االحتماالت التسويقية
احملدودة .ومع تزايد احترافية القطاع الزراعي البيئي ،برز طلب
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متواضع لكنه آخذ في النمو على البذور العضوية ذات
النوعية اجليدة .ورغم الصعوبات املتعلقة بجوانب مطابقة
البذور مع متطلبات شهادات اعتماد البذور ،السيما تلك
املتعلقة باألمراض التي تنتقل مع البذور ،نرى أن إنتاج البذور
من أجل الزراعة العضوية أو الزراعة قليلة املستلزمات آخذ
في النمو .فقد ورد في تقرير لبنان أن لديه سوق صغيرة
للبذور العضوية .وبشكل مماثل ،متلك هولندا أيضا ً سوق بذور
عضوية آخذة في النمو مع وجود صعوبات ذات صلة مبواءمة
التشريعات التقليدية الراهنة املتعلقة بالبذور الحتياجات
هذا القطاع ومخاوفه.
وتوجد أيضا ً أسواق متنامية لتداول األصناف القدمية ذات
الطابع ‘‘التراثي’’ ففي الوقت الذي تترك فيه أمريكا باب
تسويق األصناف احمللية مفتوحا ً على مصراعيه ،يتخذ االحتاد
األوربي نهجا ً صارما ً لضبط تداول البذور ،لكنه في الوقت
نفسه يسعى لوضع آليات تسمح بتسويق بذور ‘‘أصناف
احلفظ’’ للخضروات التي ال تفي بشروط االتساق العادية
بشكل قانوني (انظر القسم  .)2-4-5أما النرويج فتحدثت
في تقريرها أن حكومتها متنع تسويق بذور األصناف القدمية
بحكم القانون وذلك انسجاما ً مع تشريعات االحتاد األوربي.
مع ذلك ،فقد أسست نظاما ً يتعامل مع األمور التراثية إلدارة
املتاحف واحلدائق التاريخية .أما في فنلندا ،فباإلمكان تسويق
بذور السالالت غير املعتمدة وذلك بِنيَّة حفظ التنوع وتعزيزه.
أما اليونان فتسمح باستخدام البذور التراثية في نظام
الزراعة اإليكولوجية .وبينما تسمح فرنسا بتسويق بذور
األصناف والسالالت القدمية لالستخدام في احلدائق املنزلية،
تُدرج هنغاريا أنشطة إنتاج بذور األصناف والسالالت القدمية
ضمن الئحة أولوياتها .وقد عبرت كل من جامايكا وغانا عن
اهتمامهما ببرامج البذور التراثية.
ازداد إنتاج البذور احملورة بالنقل الوراثي على مدى سنوات
العقد املُنصرم وارتفعت قيمة سوق البذور من  280مليون
دوالر أمريكي في عام  1996إلى ما يناهز  7مليار دوالر أمريكي
في عام  35 .2007وفي العام نفسه ،زرعت مساحة من األراضي
حورة
تصل مبجملها إلى  114.3مليون هكتارا ً مبحاصيل ُم ّ
وراثياً ،نذكر منها بشكل أساسي فول الصويا والذرة الصفراء
والقطن وشلجم الزيت .وبينما معدل الزيادة في مساحة
احملاصيل املحُوَّرة وراثيا ً آخذ في االنخفاض اآلن في البلدان
املتقدمة ،نرى أن هذا املعدل مستمر بالصعود بشكل ثابت
في البلدان النامية .ومن ناحية أخرى وبالرغم من أن عدد
البلدان التي تتم فيها عمليات اختبار للمحاصيل املحُوَّرة وراثيا ً
يزداد بسرعة ،ال يزال عدد البلدان التي تزرع مساحات واسعة
من هذه احملاصيل ألغراض جتارية محدودا ً السيما في األرجنتني
والواليات املتحدة األمريكية والبرازيل وجنوب أفريقيا والصني
وكندا والهند .ولطاملا جوبهت األصناف املحُوَّرة وراثيا ً باملعارضة
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القاسية من ِقبل العامة واجملتمع املدني في العديد من
البلدان األوربية وغيرها وذلك بسبب القلق الذي يساورهم
جتاه اخملاطر احملتملة التي قد تسببها هذه األصناف على صحة
اإلنسان والبيئة .وقد أدت هذه املعارضة إلى منع هذا النوع من
التكنولوجيا في الكثير من البلدان أو إلى اعتمادها بشكل
محدود .ومن جهة أخرى ،ثمة أدلة تشير إلى أنه في اآلونة
األخيرة بدأت األصناف املحُوَّرة وراثيا ُ تشق طريقها إلى أفريقيا
كمحصول القطن احملور وراثيا ً في بوركينا فاسو .هذا وتمُ ِّول
املؤسسات اخليرية استنباط محاصيل محورة بالنقل الوراثي
كمحصول الكاسافا في أفريقيا.
وقد تَرافَق توسع جتارة البذور على مدى العقود العديدة
األخيرة مع تطور أطر تنظيم البذور اآلخذة في التعقيد ،والتي
تسعى بشكل عام إلى دعم قطاع البذور وحتسني جودة البذور
التي تباع للمزارعني .ومع ذلك ،بدأت إشارات االستفهام حتوم
حول بعض هذه النظم التنظيمية في اآلونة األخيرة .ففي
بعض األحيان ،قد تقودنا النظم نحو أسواق ُمقيَّدة وتُقللُ من
فرص التجارة عبر احلدود ،مما سينعكس سلبا ً على متكن املزارع
من الوصول إلى التنوع البيولوجي أو سيؤدي إلى تأخيرات
طويلة في اعتماد األصناف .ومن املمكن أن تكون نظم البذور
معقدة ومكلفة ،كما قد تقوم هذه النظم أيضا ً باحلكم
على األنظمة ‘‘غير الرسمية’’ للبذور على أنها غير قانونية
مع العلم بأنها هي صاحبة الفضل في توريد الكمية األكبر
من البذور.
واعترافا ً منها بهذه اخملاوف ،طوَّرت الكثير من البلدان نظما ً
خاصة بالبذور على مدى سنوات العقد الفائت ،فنرى كيف
قامت بعض األقاليم مثل أوروبا وأفريقيا اجلنوبية وغرب أفريقيا
ومواءمة األطر
بتبسيط اإلجراءات وتيسير التجارة عبر احلدود
َ
املواءمة في أوروبا في
التنظيمية للبذور ،حيث بدأت هذه
َ
أواخر الستينات من القرن الفائت ،وكذلك فعلت بعض الدول
األفريقية في مطلع القرن احلالي .وعالوة على ذلك ،فقد لعبت
تشريعات حقوق تربية النباتات دورا ً مهما ً في تيسير حصول
املزارعني على أصناف جديدة في العديد من البلدان األعضاء
في االحتاد الدولي حماية األصناف اجلديدة من النباتات.
مت تطوير األطر التنظيمية للسالمة البيولوجية لتمكنها
من التغلب على أية آثار سلبية محتملة قد تنشأ عن تبادل
واستخدام احملاصيل املحُوَّرة وراثياً ،حيث يطرح بروتوكول
قرطاجنّة للسالمة البيولوجية الذي دخل َح ِّيز التنفيذ عام
 2001بُعدا ً جديدا ً إلنتاج البذور وجتارتها ،ويُعزز التنمية احلالية
للنظم الوطنية للسالمة البيولوجية في عديد من البلدان .ومن
احملتمل أن تقودنا هذه النظم في املستقبل املنظور إلى اعتماد
أصناف ُمحوَّرة وراثيا ً على نطاق أوسع بالرغم من القلق بشأن
عدم متكن بعض البلدان النامية من تطبيقها بشكل كامل.
لقد ازداد االهتمام بنهج املعونة الطارئة للبذور على مر
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السنوات األخيرة ،حيث تبرز احلاجة في أوقات ما بعد الكوارث
الطبيعية إلعادة إنتاج احملاصيل بشكل سريع .ولهذا السبب
تعتمد الوكاالت الوطنية والدولية على توزيع البذور بشكل
مباشر على املزارعني .وغالبا ً ما يتم احلصول على هذه البذور
من خارج احمليط احمللي ،وأحيانا ً من خارج البلد .ولكن قامت
الدراسات ُمؤخرا ً بكشف النقاب عن اآلثار اجلانبية السلبية
احملتملة لهذا النوع من املمارسات مثل أثرها في زعزعة القطاع
الوطني للبذور وتقليص تنوع احملاصيل احمللية .وكمحاولة منها
تقوم وكاالت الغوث
الستعادة اإلنتاج الزراعي بعد الكوارث،
ُ
نـهج جديدة للتدخل تعتمد
اليوم ـ وبشكل متزايد ـ باتباع ُ
على األسواق (كإقامة معارض للبذور واعتماد استخدام
عمق.
القسائم) وعلى تقييم وضع أمن البذور بشكل ُم َّ
وقد أشارت عدة تقارير قطرية إلى احلالة دون املثلى لنظم
إنتاج وتوزيع البذور ،ووصفتها بأنها قد تكون في بعض األحيان
غير صاحلة ألداء ما يُرجى منها بشكل جيد .فقد حتدثت
بنغالديش والسنغال على سبيل املثال ،في تقاريرهما أنه
بالرغم من اإلسهامات الكبيرة للقطاع اخلاص ،ال تزال هنالك
مشكالت خطيرة تتعلق بتكاليف وجودة البذور وتسليمها
في الوقت املناسب .وأحملت ألبانيا إلى فقر في حجم األسواق
الرسمية ،بينما عَ لّقت بلدان أخرى مثل كوبا على غياب
احلوافز والتشريعات املالئمة عن الساحة .وكذلك تكرر في
التقارير القطرية التلميح إلى أن إنتاج البذور املعتمدة نادرا ً
ما يكون موثوقا ً وأنه قد فشل في اإليفاء باملتطلبات بشكل
كاف .مع ذلك نرى العديد من البلدان األخرى مثل أملانيا
ٍ
وتايلندا وسلوفاكيا ـ تذكر في تقاريرها أنها تدير نظما ً إلنتاج
وتسويق البذور غاية في التنظيم معتمدة على التشريع
الفعال وعلى التعاون ما بني القطاعني العام واخلاص.
الوطني
ّ
وأوضحت بيانات اآللية الوطنية لتبادل املعلومات في
نام أن
مجال تنفيذ خطة العمل العاملية املأخوذة من  44بلد ٍ
عوق الرئيس أمام توفير البذور للمزارعني كان نتيجة لنقص
امل ُ ِّ
سجلة
الكميات الكافية من البذور األساسية والتجارية وامل ُ ّ
أكثر منه نتيجة إلتاحة البذور وتكلفتها ،أو لتدني مستوى
نظم توزيع البذور.

 9-4التحديات والفرص الناشئة
منذ نشر التقرير األول عام  ،1996أضحت بعض القضايا أكثر
وضوحاً ،وظهرت قضايا جديدة .فاستمرت عوملة االقتصادات
باملضي قدما ً (ولو أنها كانت بخطى متفاوتة) وارتفعت
أسعار الغذاء والطاقة وأضحت األغذية العضوية أكثر
شيوعا ً وأقل ثمناً .كما انتشرت زراعة احملاصيل املحُوَّرة وراثيا ً
بشكل واسع بالرغم من اجلدل الذي يلفها أحياناً .وتتضافر

العديد من القضايا املنبثقة مع قضايا أخرى مثل تقلبات
أسعار األغذية والطاقة التي أثرت في السنوات األخيرة على
ُمنتجي ومستهلكي املنتجات الزراعية على حد سواء .وفيما
يلي أقسام تطرح خمس قضايا من هذا النوع ،من بينها:
خدمات الزراعة املستدامة والنظام اإليكولوجي ،واحملاصيل
اجلديدة والتي ال يستفاد منها استفادة كاملة  ،ومحاصيل
الوقود احليوي ،والصحة والتنوع التغذوي ،والتغير املناخي.
 1-9-4استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
في خدمات الزراعة املستدامة وخدمات النظام
اإليكولوجي
تـعرّف الزراعة املستدامة بأنها الزراعة التي تُلبي احتياجات
ُ
احلاضر دون أن تؤثر في مقدرة أجيال املستقبل على تلبية
احتياجاتهم .وسواء تعلق األمر بالنظم عالية املدخالت،
أو املدخالت اخلارجية املخُفًّ ضة أو حتسني كفاءة استخدام
املدخالت أو جميعها معاً ،نرى أن االستدامة تولي أهمية
كافية لحِ فظ املوارد الطبيعية (التنوع البيولوجي والتربة
بأنواعها واملياه والطاقة وما إلى ذلك) والعدالة االجتماعية
(انظر الفصل الثامن) .ففي الوقت الذي احتل فيه تعزيز
الزراعة املستدامة املَرْتبة  11على الئحة النشاطات ذات
األولوية خلطة العمل العاملية ،نرى أن قلة من البلدان قد
خصت بالذكر الزراعة املستدامة أو استخدام املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة لتعزيز أو حماية خدمات النظام
اإليكولوجي
التي بدأت تظهر مؤخرا ًكمظهر من مظاهر الزراعة املستدامة.
األوجه العديدة إلنتاج احملاصيل ذات
مع ذلك ،ذكرت البلدان
ُ
التأثير املباشر في فقد التنوع البيولوجي واجنراف التربة
وملوحتها واستخدام املياه وتخفيف تأثيرات التغير املناخي.
وتساعد الكثير من اخلدمات الرئيسة للنظم اإليكولوجية
التي يقدمها التنوع البيولوجي ،مثل دورة العناصر الغذائية
وحجز الكربون ومكافحة اآلفات والتلقيح ،على دعم اإلنتاج
املستدام للزراعة .ويساع ُد تعزيز األداء السليم للنظم
اإليكولوجية على ضمان تكيف الزراعة وقدرتها على الصمود
أمام الظروف القاسية التي تواجهها في محاولتها إلشباع
املتطلبات املتزايدة .وضمن سياق اإلنتاج الزراعي ،من الضرورة
مبكان أن نفهم ونستثمر السلع واخلدمات التي توفرها
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والتنوع البيولوجي
الصلة (مثل كائنات األمراض واآلفات والتنوع البيولوجي
ذو ِ
للتربة واللواقح وما إلى ذلك) .ويعتبر هذا األمر مهما ً ملواجهة
التحديات العاملية من قبيل تأمني الغذاء لألعداد املتزايدة
من السكان والتغير املناخي .وبإمكان املزارع ،إذا ما توافرت
ح ّسن خدمات النظام
لديه احلوافز والدعم الكافيني ،أن ي ُ َ
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اإليكولوجي أو أن يعمل على إدارتها مبا يوفر موائل للحياة البرية
ويساعد على ارتشاح أفضل ملياه األمطار ،وأن يساعد بشكل
رئيس على إدارة تدفقات املياه النظيفة وامتصاص الصرف.
وقد قدمت عدة بلدان 36شرحا ً للخطوات التي اتبعتها
لتشجيع السياحة الزراعية من خالل تطوير الزراعة ذات
املدخالت املنخفضة واملتاحف واحلدائق التاريخية ومهرجانات
التراث والطبخ واملناظر الطبيعية ذات الطابع الثقافي على
سبيل املثال .وتهدف جميع هذه النشاطات ،من جملة
أمور أخرى ،إلى إنقاذ األراضي من سيطرة اإلنتاج املكثف
للمحاصيل الغذائية وضمان مستقبل أصناف احملاصيل
التراثية واحلفاظ على مستوى معني من التنوع البيولوجي
الزراعي وتخفيض التلوث ودعم التعليم ورفع التوعية العامة.
باإلضافة إلى ذلك ،أشارت عدة تقارير قطرية 37إلى اهتمام
متنام في نظم الزراعة العضوية التي تستخدم أصناف
ٍ
احملاصيل التي استنبطت بشكل خاص للتكيف مع الزراعة
منخفضة املدخالت .وذكرت الدومينيكان ‘‘إن اجلزيرة بأكملها
هي ‘منطقة خضراء’ تشجع الزراعة العضوية بشكل فعال
وتطبق معايير احلفظ بشكل مستمر’’.
وتركز عدة تقارير قطرية على أهمية استنباط أصناف
ومتحملة لألمراض واآلفات وامللوحة واجلفاف واحلرارة
مقاومة
ِ
ِ
والبرودة وذلك من أجل حتسني أمن احملاصيل وتقليص احلاجة
إلى املبيدات احلشرية ،مما يؤدي بدوره إلى احلد من التلوث وفقد
التنوع البيولوجي .وبإمكان احملاصيل التي مت حتويرها وراثيا ً
لرفع مقاومتها والتي تزرع حاليا ً في كثير من البلدان 38أن
تسهم هي أيضا ً في الزراعة املستدامة عن طريق مساعدتها
على تخفيف استخدام الكيماويات الزراعية .مع ذلك يبقى
استخدام احملاصيل املحُوَّرة وراثيا ً محدودا ً بالقوانني والتشريعات
التي تفرضها البلدان التي تنتج تلك احملاصيل أو التي
تستوردها ،أو كليهما معاً .ودارت مناقشات حامية أشعلت
فتيلها التأثيرات السلبية احملتملة التي قد حتدثها زراعة
احملاصيل اخلاضعة لهندسة وراثية في موارد األصول الوراثية ـ
السيما إذا مت ذلك في مراكز منشئها و تنوعها.
ويرجع فقد التنوع البيولوجي إلى عدة أسباب منها التغيرات
في املوئل واملناخ وانتشار األنواع التوسعية واالستخدام اجلائر
والتلوث .وبإمكان فقد التنوع البيولوجي الزراعي أن يؤثر في
النهاية على اخلدمات األساسية للنظام اإليكولوجي ومنها
احلد من اجنراف التربة ومكافحة األمراض واآلفات وحفظ دورات
العناصر الغذائية .فهذه غانا تتحدث في تقريرها القطري عن
آثار التدهور البيئي ،بينما جيبوتي تخص بالذكر دور املوارد
الوراثية النباتية في منع تعدي الصحراء وتعزيز التوازن البيئي.
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 2-9-4األنواع التي اليستفاد منها استفادة كاملة
بالرغم من وجود العديد من برامج التربية العامة واخلاصة
للمحاصيل الرئيسة في العالم ،فإن ثمة تقصير في مجال
بحوث أو حتسني احملاصيل التي اليستفاد منها استفادة كاملة
واألنواع احملصودة من البرية رغم أهميتها محلياً .وغالبا ً ما
تتسم هذه احملاصيل بصفات مهمة من الناحية التغذوية أو
من ناحية املذاق أو غيرها من النواحي ،كما ميكن زراعتها في
بيئات يصعب على األنواع األخرى العيش فيها .وتقوم املبادرات
اخملتلفة مثل مبادرة ‘‘محاصيل للمستقبل’’ واملبادرة العاملية
للبستنة بتعزيز بحوث احملاصيل التي اليستفاد منها استفادة
39
كاملة وتطويرها.
وقد احتل تطوير أسواق جديدة ألصناف محلية ومنتجات
غنية بالتنوع املَرْتَبة 14على الئحة أولويات خطة العمل
العاملية .مع ذلك يبقى من الصعب قياس مدى إجناز األهداف
احملددة ضمن أنشطة هذه األولوية .فلقد أشارت عدة تقارير
قطرية إلى إحراز تقدم في مجال استنباط منتجات جديدة
وغنية بالتنوع وإيجاد أسواق لألنواع التي اليستفاد منها
استفادة كاملة .فبدأت أوغندا على سبيل املثال ،بإنتاج
وتعليب وبيع عصير البطاطا احللوة املعزز بفيتامني أ ،باإلضافة
إلى بيع صابون مضاد للفطريات مصنوع من أوراق البطاطا
احللوة .أما أوزبكستان فتحدثت في تقريرها عن ‘‘استمرار
املزارعني بزراعة األصناف احمللية وعن توافر دعم األصناف احمللية
(املهددة)’’ .وهذه دولة بوليفيا متعددة القوميات تتحدث عن
إطالق نشاطات تتعلق بـ  38نوعا ً مهمالً ،لكن مع القليل من
التربية الواسعة النطاق .أما األوروغواي فقد أعلنت بدورها
عن وجود عدد كبير من احملاصيل التي اليستفاد منها استفادة
كاملة التي تزرع في البالد إلنتاج أطعمة ومشروبات وللعالج
الطبي والزينة .أما تقارير القارة األمريكية فقد حتدثت
بالتفصيل عن كيفية استخدام الفاكهة احمللية عندها في
صناعة العصائر واملربيات واملعلبات.
ويبدو أن هنالك ثمة تباين كبير بني البلدان وكيفية
استيعابها لتوافر األسواق احمللية واخلارجية للمحاصيل التي
اليستفاد منها استفادة كاملة وأحجام تلك األسواق؛ فنرى
ت األكوادور
كيف أحملت غانا إلى ندرة األسواق ،بينما عَ لَّقَ ْ
وفيجي أنه بالرغم من رغبتها في االجتار بفاكهتها احمللية،
إال أنه من املتوقع أن ينتهي املطاف بهذه الفاكهة إلى تلبية
االستهالك احمللي املوسع .وقد قامت تايلند بدراسة أسواق
املنتجات احمللية والغنية بالتنوع لديها ،لكنها ركزت على
األنواع الطبية والدوائية أكثر من تركيزها على احملاصيل
الغذائية .أما توباغو وترينيداد فقد طورت أسواقا ً محلية
وأخرى خارجية متخصصة ،بينما حتدثت هولندا عن أسواق
متخصصة للخضروات املهملة .وكانت بنني واحدة من

حالة االستخدام

البلدان القالئل التي وضعت تصورا ً لفرص أسواق واسعة.
وثمة افتقار ،حسبما جاء في عدة تقارير قطرية ،إلى الوعي
بأهمية وقدرات األصناف احمللية الغنية بالتنوع األمر الذي
إذا ما عولج بشكل جيد ،سيحمل أثرا ً كبيرا ً في تشجيع
استخدام هذه األصناف بشكل أكبر .فقد ذكرت كوبا على
سبيل املثال ،أنه ...‘‘ :من الضرورة مبكان رفع مستوى الوعي
فيما يخص إنتاج املنتجات احمللية واملتنوعة وتطوير أسواق
جديدة لها’’.
ولم تُقَ دَّم أية تقارير بخصوص محاصيل غذائية جديدة
بحق .ولكن لوحظ أن بعض احملاصيل التقليدية وجدت
لنفسها استخدامات جديدة ،واملثال على ذلك كاسافا التي
استخدمت في الهند لصناعة البالستيك القابل للتحلل
البيولوجي ،وزبدة الكاكاو التي اس ُتخدمت في صناعة
مستحضرات التجميل في غانا ،بينما حتدثت نيوزيلندا عن
استخدامات جديدة لبعض أنواع الطحالب البحرية .كما
َّت عدة أنواع ‘‘جديدة’’ من الفاكهة االستوائية واخلضروات
َشق ْ
ونباتات الزينة طريقها في األسواق األوربية على مدى سنوات
العقد املاضي ،مما دعا إلى استبصار فرص جديدة محتملة
لتسويق عدد أكبر من املنتجات دولياً.
ولقد عمل مسح نفذته اآللية الوطنية لتبادل املعلومات في
مجال تنفيذ خطة العمل العاملية على تقييم الوضع الراهن
واحملتمل للمحاصيل التي اليستفاد منها استفادة كاملة في
أفريقيا والقارة األمريكية وآسيا والهادي والشرق األدنى (185
معنيا ً في  37بلداً) .ومن بني الـمحاصيل الـ  250التي ورد
ذكرها آنفاً ،لوحظ أن الفاكهة تتسم بإمكانية كبيرة للرواج
في ثالثة أقاليم ،تأتي بعدها محاصيل اخلضروات .وقد حتدَّث
األفراد املشاركني باملسح عن عدة مبادرات تتخذ طريقها
لتوسيع فرص السوق ،مبا في ذلك تعزيز التعاون بني املنتجني
وتنظيم معارض على الطريق وتشجيع الزراعة العضوية
وإيجاد نظم لتسجيل األصناف وكذلك مبادرات داخل املدارس
وبرامج لتشجيع استخدام اللصاقات التعريفية .أما فيما
يخص املعوقات ،فجرى احلديث عن عدم إعطاء احلكومات
احمللية والوطنية االهتمام الكافي باحملاصيل التي اليستفاد
منها استفادة كاملة كأولوية قصوى واالفتقار إلى الدعم
املالي والكادر امل َدرب وشح البذور أو مواد التربية وقلة طلب
قيدة.
املستهلك وكذلك القوانني امل ُ ِّ
 3-9-4محاصيل الوقود احليوي
لم تأت التقارير القطرية على ذكر محاصيل الوقود احليوي
إال ما ندر مع العلم بأن الفلبني أبدت رغبتها بهذا الوقود.
وذكرت زامبيا في معرض تقاريرها شيئا ً يخص زيت الـ
( )Jatropha Curcasـ وهو الزيت الذي يعتبر بديال ً عن الديزل.

وإلى جانب هذا النبات ،ورد ذكر الكثير من النباتات التقليدية
األخرى التي ميكن استخدامها في مجال الوقود احليوي،
ومن ضمنها الذرة الصفراء والشلجم وعباد الشمس وفول
الصويا والنخيل الزيتي وجوز الهند وقصب السكر والتي
جرى تعدادها في قوائم احملاصيل في العديد من التقارير
القطرية ـ إال أنه من النادر أن نرى إشارة الستخدامها في
مجال الوقود احليوي .ومنذ نشر التقرير األول نوقش موضوع
محاسن ومثالب الوقود احليوي في مناقشات ساخنة .ومت
اإلعراب عن اخملاوف التي تساور بعض األطراف حيال خلق
تنافس محتمل مع احملاصيل الغذائية والنتائج السلبية
التي قد تنعكس على أسعار األغذية في حال حدوث ذلك،
ناهيك عن احتمال وجود تأثيرات سلبية بيئية والتي قد
تنتج عن اإلنتاج املكث َّف للوقود احليوي 40.ولكن من وجهة
نظر أكثر تفاؤال ً نرى أن الوقود احليوي يفتح الباب لفرص
جديدة للزراعة 41،وقد يستطيع أن يقدم إسهامات كبيرة
لتخفيض صافي االنبعاثات العاملية من ثاني أكسيد الكربون.
وقد ذكرت أملانيا وعدة بلدان أوربية 42استخدامها حملاصيل
الوقود احليوي في محطات توليد الكهرباء لديها ،وأبلغت
الواليات املتحدة األمريكية 43عن عدد من أنواع النباتات
التي تربى إلنتاج الطاقة ،منها الصفصاف واحلور وعشبة
( )Miscanthus spp.والسويتش غراس .وكذلك تقوم عدة
بلدان بالبحث في نظم الطحالب عالية التركيز إلنتاج الديزل
احليوي والكحول الوقودي ،44علما ً بأن نيوزيلندا لم تر َ تطبيقا ً
مفيدا ً ومباشرا ً للطحالب املوجودة في مياهها العذبة.
 4-9-4الصحة وتنوع الوجبات الغذائية
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تُؤ ِّمن النباتات معظم االحتياجات من العناصر الغذائية في
جلّ الوجبات الغذائية البشرية في العالم .ففي الوقت الذي
يبقى فيه اجلوع املرتبط بنقص في إجمالي االستهالك من
الغذاء مشكلة أساسية في الكثير من أنحاء العالم النامي
وفي بعض مناطق البلدان املتقدمة ،ثمة اعتراف متنام بوجود
مشكالت صحية مرتبطة بالنوعية املتدنية للغذاء ونقص
بعض العناصر الغذائية في الوجبات اليومية .وتظهر هذه
املشكلة بشكل حاد لدى النساء واألطفال ،إذ ميكن حلّها
من خالل زيادة التنوع في الوجبات الغذائية ومن خالل تربية
أصناف من احملاصيل ،وبخاصة احملاصيل الرئيسة ،والتي تتسم
بقيمة غذائية ُمحسنة .مع ذلك لم تتطرق التقارير القطرية
لذكر التربية من أجل رفع القيمة التغذوية سوى بشكل
طفيف ،علما ً بأن عدة تقارير حتدثت عن العالقة بني املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والصحة البشرية .فهذه
ماالوي على سبيل املثال ،أدركت أهمية التنوع في الوجبات
الغذائية بالنسبة لفيروس العوز املناعي البشري/متالزمة
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التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

الفصل الرابع

العوز املناعي املكتسب .ورأت تايلند فرص أسواق جديدة إذا
ما مت ربط املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بالقطاع
الصحي .بل وذكرت أحد التقارير من أفريقيا كيف تستعمل
السمنة.
جوزة الكوال لتثبيط الشهية بهدف القضاء على ُ
أما كينيا وعدد من بلدان غرب أفريقيا فقد أعرَبَت عن رغبتها
املتجددة باألغذية التقليدية ويعود ذلك بعض الشيء إلى
الفوائد الغذائية املُعتقدة.
وتذخر األنواع اخملتلفة من النباتات بأنواع مختلفة من
العناصر الغذائية التي يؤدي توليفها بشكل سليم إلى وجبة
صحية متنوعة تقوم عليها الصحة البشرية .وقد تشتمل
هذه التركيبات الغذائية على سبيل املثال ،على مضادات
األكسدة اخملتلفة بشكلها املوجود في الفاكهة والشاي
وفول الصويا وما إلى ذلك؛ وعلى األلياف القادرة على تخفيض
ارتفاع مستوى كولسترول الدم؛ والسلفورافان ،ذلك املركب
الذي يعتبر مضادا ً للسرطان والسكر وامليكروبات واملتوافر
في العديد من الكرنبيات .وميكن لتربية النباتات أن تلعب
دورا ً مهما ً في استنباط محاصيل حتتوي على كميات أكبر
من هذه العناصر واملركبات املفيدة ،بيد أن احلاجة احلقيقية
تكمن في إيالء املزيد من االهتمام لتوصيف وتقييم األصول
الوراثية املزروعة والبرية من ناحية الصفات املرتبطة بالقيمة
الغذائية .ومع ذلك ،فإن ثمة جهل باألهمية النسبية لعلم
الوراثة وظروف اإلنتاج وتصنيع الغذاء وأثرها على مدى توافر
بعض العناصر الغذائية في أي منتج غذائي معني.
وقد مت التعرف على طفرات مهمة من األحماض النووية في
عدة محاصيل ،لكن مت استغالل هذه الطفرات إلى أبعد حد
في مجال تربية الذرة الصفراء ذات احملتوى العالي من الليزين
(الذرة الصفراء ذات البروتني جيد النوعية) والتهجني البينوعي
46
إلنتاج أرز جديد عالي البروتني يحمل اسم أرز جديد ألفريقيا.
ويوفر تطبيق الكيمياء البيولوجية وعلم الوراثة والبيولوجيا
اجلزيئية بهدف التالعب بتركيبة بعض املركبات احملددة
للنباتات بوابة واعدة نحو إنتاج محاصيل مرتفعة القيمة
الغذائية ،ونذكر من األمثلة:
• األرز الذهبي الذي يحتوي على مستويات عالية من
البيتاكاروتني  -طليعة الفيتامني أ  -وذلك من خالل سبل
تخليقية بيولوجية؛
• األرز املقوى باحلديد ،والذي يحتوي على ُموَّرِثة الفيريتني
املأخوذة من الفاصولياء باإلضافة إلى نظام الفيتاز
املتحمل للحرارة واملأخوذ من الرشاشية الدخناء
( )Aspergillus fumigatusالذي يساعد على حتلل احلمض
النباتي الذي يثبط عملية امتصاص احلديد؛
• املشاريع البحثية العديدة واملستمرة على احلديد والتوتياء
وطليعة الفيتامني أ وشبه الكاروتينيات والسيلينيوم
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واليود .فقد اتخذت املبادرة بإطالق ثالثة برامج دولية رئيسة
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حول موضوع التحصني البيولوجي؛
• برنامج حصاد املزيد ( )HarvestPlusالتابع للمجموعة
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية الذي يهدف إلى
التحسني التغذوي لتشكيلة واسعة من احملاصيل عن
طريق التربية والذي يركز على تعزيز البيتا كاروتني واحلديد
48
والتوتياء؛
• مبادرة التحديات الكبرى على صعيد الصحة العاملية
والتي تستهدف املوز والكاسافا والذرة البيضاء واألرز ،وذلك
49
عن طريق التحوير الوراثي بشكل أساسي؛
• مبادرة التنوع البيولوجي والتغذية ـ حتت لواء اتفاقية
التنوع البيولوجي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي.
منذ نشر التقرير األول ترسخ اعتقاد بأن الوجبات الغذائية
ذات النوعية اجليدة قادرة على مساعدة الناس على النجاة من
بعض احلاالت املَرَضية ووقايتهم من غيرها .فبإمكان مرضى
فيروس العوز املناعي البشري/متالزمة العوز املناعي املكتسب
على سبيل املثال ،أن يستمتعوا بحياة أكثر صحة وحيوية
عندما يكون غذاؤهم متوازنا ً وكافياً .إذ جاء في التقرير
القطري ألوغندا ‘‘لقد عمل التركيز املتزايد على أهمية
القيمة الغذائية في عالج مرض اإليدز على توجيه األنظار إلى
األعشاب احمللية و .....واملنتجات الغنية بالتنوع’’ .وفي الوقت
الذي تُقدم فيه بعض املوارد الوراثية النباتية املنافع العالجية
املباشرة من خالل بعض الصفات الطبية التي حتتويها ،األمر
الذي أوردته عدة تقارير قطرية ،فإنه لم تتحدث أية تقارير عن
تربية احملاصيل من أجل اإلنتاج الدوائي.
 5-9-4التغير املناخي
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تتنبأ كافة النماذج املناخية التي أشارت إليها اللجنة
احلكوماتية املعنية بالتغير املناخي أن تكون الظروف الزراعية
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املستقبلية مختلفة بشكل جذري عن تلك السائدة اليوم.
فمن بني جميع األنشطة االقتصادية ،ستكون الزراعة إحدى
النشاطات األكثر حاجة للتكيف مع الظروف اجلديدة .ومن
بني البلدان األكثر ضعفا ً أمام هذه التغيرات تأتي البلدان
األفقر والتي ينعدم لديها األمن الغذائي ،حيث سيؤثر التغير
ض التنوع البيولوجي
املناخي سلبا ً في إنتاج احملاصيل َ
وس ُي ِّعر ُ
البري ،ومن ضمنه األقارب البرية للمحاصيل ،خملاطر َج َّمة .ومن
متنام على األصول
املتوقع أن تسفر هذه التغيرات عن طلب
ٍ
الوراثية املتكيفة مع الظروف املناخية اجلديدة ،وعن احلاجة
إلرساء أسس نظم أكثر كفاءة للبذور ووضع سياسات ولوائح
دولية تسهل بدرجة أكبر الوصول إلى املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة.
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لقد أشارت التقارير القطرية بنسبة قليلة إلى حد ما إلى
األثر املتوقع للتغير املناخي .ولكن عندما يتزامن هذا التغير
مع الطلب املتنامي على إنتاج كميات أكبر من احملاصيل ،فإنه
غالبا ً ما سيؤدي إلى ضغوطات متزايدة الستغالل األراضي
الهامشية .وتعتبر أفريقيا اإلقليم األكثر عرضة خملاطر
التغيرات املناخية حتى أنه قد تختفي الذرة الصفراء كليا ً من
أفريقيا اجلنوبية بحلول عام  .2050كما من املتوقع أن تنخفض
إنتاجية الفستق والدخن والشلجم في جنوب آسيا 53.وتُدرَج
اجلزر الصغرى التي غالبا ً ما متتلك أنواعا ً مستوطنة مهددة
بني املناطق األكثر ضعفا ً أمام مخاطر التغيرات املناخية وذلك
بسبب االرتفاع املتوقع ملستويات سطح البحر.
ومن املتوقع أن يطرأ تغيير أيضا ً على مدى وأمناط هجرة
اآلفات وامل ُ ْمرضات ،كما قد تتأثر عوامل املكافحة البيولوجية
التزامن ما بني املُلقحات واألزهار ،مع العلم بأن
وقد يضطرب
ُ
اللجوء إلى استخدام سالالت ومحاصيل جديدة قد يخفف
الكثير من هذه االضطرابات امل َتوقعة ،ولكن هذا سيتطلب
وصوال ً أيسر إلى التنوع البيولوجي ،وتعزيزا ً جبارا ً للجهود
املبذولة في تربية النباتات .كما يجب أن تأخذ التربية بعني
االعتبار البيئة املتوقعة للمنطقة املستهدفة للمحصول
على األقل بعد  10إلى  20سنة من اآلن ،مما يتطلب تطوير
طرائق التنبؤ إلى حد أبعد لضمان موثوقيتها قدر اإلمكان.
ومن املتوقع لبعض احملاصيل التي ال يستفاد منها استفادة
كاملة أن يكون لها شأن مهم يزداد مع استبعاد بعض
احملاصيل األساسية اليوم .كما من الضرورة مبكان أن نقوم
بتوصيف وتقييم تشكيلة كبيرة من األصول الوراثية قدر
اإلمكان كي نتوصل إلى محاصيل قادرة على جت ُّنب ومقاومة
وحتمل العديد من اإلجهادات مثل اجلفاف واحلرارة والغدق
وملوحة التربة .وستكون احلاجة مطلوبة إلجراء بحوث حتقق
فهما ً أكبر لآلليات الفيزيولوجية والـمسالك الكيماوية
البيولوجية والنظم الوراثية املعنية بتلك الصفات.
وجملابهة التحديات التي يفرضها التغير املناخي ،من الضرورة
مبكان أن نطور برامج ف َّعالة لتربية النباتات وأن نرَفد هذه
البرامج باملوارد البشرية واملالية الكافية لدعم كافة البيئات
الزراعية الرئيسة ،حيث من املتوقع أن يكون للتغير املناخي أثر
بالغ في املستقبل القريب نسبياً .ومبا أن دورة تربية احملاصيل
تأخذ وقتا ً طويالً ،فإنه يَجدر ُ بنا اتخاذ اإلجراءات الالزمة فورا ً
من أجل تعزيز محاوالت التربية وتسريعها.

 10-4اجلوانب الثقافية للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة
ميثل استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة طيفا ً

واسعا ً من النشاطات التي متر من خالل اآلفاق الثقافية
والبيئية والزراعية والبحثية .وحتصل االستخدامات الزراعية
كم من االهتمام والرعاية باملقارنة
للموارد الوراثية على أكبر ّ
مع االستخدامات األخرى التي قد تكون هي بدورها مهمة
جدا ً في بعض الظروف أو لبعض اجملتمعات .وحتتل األطعمة
احمللية والتقليدية على سبيل املثال ،مكانة عظيمة
بالنسبة لكافة الثقافات ومتتد أهميتها إلى ما هو أبعد من
الوظيفة التغذوية لها .وقد ترتبط بعض األطعمة ببعض
املناسبات االحتفالية أو الشعائر الدينية وتحَ مل في الكثير
من األحوال أهمية بالنسبة لهوية اجملتمعات .مع ذلك ،تتغير
االستخدامات التقليدية والثقافية بشكل بطيء ومن غير
احملتمل أن تكون هنالك أي تغيرات تُذكر منذ أن مت ّ نشر التقرير
األول .غير أن إيجاد برامج أساسية مبوارد مالية وبشرية كافية
لغربلة األصول الوراثية وإجراء جتارب على األصناف في البيئات
الزراعية األساسية يبقى أمرا ً بالغ األهمية .ومن األمثلة
اجليدة عن البعد الثقافي نذكر املثال املوثق جيدا ً للبطاطا
في البلدان النامية التي مت ّ التركيز عليها كعنصر مهم من
54
احتفاليات العام الدولي للبطاطا.

 11-4التغيرات التي طرأت منذ نشر التقرير
األول عن حالة الموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة في العالم
أشارت التقارير القطرية إلى أنه خالل الفترة ما بني التقرير
األول والثاني ثمة جهود متزايدة بُذلت لتحسني حالة
استخدام املوارد الوراثية .ومن أهم هذه التغيرات التي حصلت
منذ نشر التقرير األول نالحظ ما يلي:
• لم تتغير القدرة العاملية اإلجمالية لتربية النباتات بشكل
كبير؛
• أبلغت بعض البرامج الوطنية عن ارتفاع طفيف في عدد
مربي النباتات ،بينما أبلغت برامج أخرى عن انخفاض في
هذا العدد؛
• حصل تغير طفيف في نوعية احملاصيل التي ركزت عليها
برامج التربية وفي الصفات األساسية التي يسعى
مربو النباتات إليها .وال تزال احملاصيل الرئيسة حتظى
باالهتمام األكبر ،في حني بقيت الصفة الرئيسة
التي يسعى إليها املربون متمثلة في زيادة اإلنتاج
في وحدة املساحة .إال أن التركيز ازداد مؤخرا ً على
احملاصيل التي اليستفاد منها استفادة كاملة واستخدام
األقارب البرية للمحاصيل؛
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التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

الفصل الرابع

ضعت لعمليات التوصيف
• ارتفع عدد املدخالت التي َخ َ
والتقييم ،وعدد البلدان التي أجرت هذه العمليات
في كل األقاليم ولكن ليس في كل البلدان بشكل
منفرد .وتزايد عدد البلدان التي تستخدم الواسمات
اجلزيئية لتوصيف أصولها الوراثية؛
• أُح ِرز َ تقدم في التحسني الوراثي وتوسيع القاعدة الوراثية،
حيث تذكر عدة بلدان في تقاريرها استخدام هذه
التكنولوجيا الستنباط صفات جديدة من عشائر غير
متكيفة وأقارب برية؛
• في الوقت الذي أشارت فيه التقارير القطرية لألقاليم
اخلمسة إلى زيادة في نسبة إسهام املزارعني في
نشاطات تربية النباتات على مدى سنوات العقد املاضي،
ال تزال هذه اإلسهامات محدودة في نطاق ترتيب األولويات
واالختيار ما بني السالالت املتقدمة أو األصناف النهائية؛
• إن املعوقات التي حتول دون استخدام املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة بشكل أفضل (املوارد البشرية والتمويل
واملرافق) وأهميتها النسبية اليوم ال تختلف كثيرا ً عن
تلك املذكورة في التقرير األول .مع ذلك ،مت ّ التركيز
الفعالة
اليوم على قضايا مثل نقص الروابط
ّ
بشكل كامل بني الباحثني واملربني والقَ ِّيمني ومنتجي
البذور واملزارعني والنقص في نظم املعلومات الشاملة؛
• مت التعرف على حتديات جديدة عدة نشأت منذ نشر
التقرير األول وهي اآلن قيد التذليل في التحليالت
الوطنية واالستراتيجيات .ويَستعرض هذا التقرير
بعض القضايا مثل الزراعة املستدامة وخدمات النظام
اإليكولوجي واحملاصيل اجلديدة والتي اليستفاد منها
استفادة كاملة ومحاصيل الوقود احليوي والصحة والتنوع
في الوجبات الغذائية والتغير املناخي؛
• ارتفع خالل العقد املاضي مستوى الوعي مبدى وطبيعة
التحديات التي يفرضها التغير املناخي وكذلك بأهمية
وقدرة املوارد الوراثية النباتية على مساعدة الزراعة على
احلفاظ على إنتاجيتها ضمن الظروف املستجدة من خالل
دعم جهود تربية أصناف جديدة ومتكيفة من احملاصيل؛
• ازدادت مساحة األراضي املزروعة باحملاصيل املُعدلة بالنقل
الوراثي بدرجة كبيرة منذ عام  ،1996وارتفعت
قيمة سوق البذور طردا ً معها .وزُرع عام ،2007
 114,3مليون هكتار مبحاصيل محورة وراثيا ً من
بينها فول الصويا والذرة الصفراء والقطن والشلجم؛
• ازدهرت التجارة الدولية للبذور بشكل كبير وأصبحت
محكَومة بعدد أقل وحجم أكبر من شركات البذور
متعددة اجلنسيات مما كانت عليه عام  .1996وبقي
اهتمام هذه الشركات مركزا ً بشكل رئيس على استنباط
أصناف محسنة وتسويق بذور ذات نوعية جيدة
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للمحاصيل الرئيسة التي ينزع املزارعون لتبديل بذورها
سنوياً؛
• انخفض حجم استثمارات القطاع العام إلنتاج البذور،
الذي كان في األساس منخفضا ً في معظم الدول
املتقدمة وقت نشر التقرير األول ،وذلك بشكل واضح في
عدد من البلدان النامية أيضاً؛ وبقي الوصول إلى األصناف
احملسنة والبذور عالية اجلودة محدوداً ،السيما بالنسبة
للمزارعني غير التجاريني ومنتجي احملاصيل الثانوية؛
• بدأت بعض األقاليم (أوروبا وشرق أفريقيا وجنوب أفريقيا
وغرب أفريقيا) مبواءمة نظم البذور على املستوى
اإلقليمي بهدف تسهيل جتارة البذور وتعزيز تنمية قطاعها؛
• اتخذت املزيد من اخلطوات لدمج نظم البذور احمللية مع
استجابات الطوارئ التي تهدف لدعم املزارعني في
مرحلة ما بعد الكوارث الطبيعية والنزاعات األهلية؛
• ثمة سوق صاعدة للبذور ‘‘التخصصية’’ وكذلك لألصناف
‘‘التراثية’’.

 12-4الفجوات واالحتياجات
في الوقت الذي متت فيه تطورات على عدة أصعدة في
مجال استخدام موارد األصول الوراثية النباتية منذ نشر
التقرير األول ،ال تزال بعض الفجوات واالحتياجات بحاجة إلى
االهتمام ،نذكر منها:
• ثمة حاجة ماسة لرفع قدرات تربية النباتات على مستوى
العالم من أجل مواءمة الزراعة مع احلاجة املتنامية ألنواع
وكميات أكبر من املنتجات الغذائية وغير الغذائية ضمن
ظروف مناخية مختلفة متاما ً عن ظروفنا اليوم .لذلك
يُعتبر تدريب عدد أكبر من املربني والفنيني والعاملني في
احلقول باإلضافة إلى تقدمي طرائق أفضل وموارد مالية
كافية أمرا ً بالغ األهمية؛
• هنالك حاجة لتوعية صناع السياسات واملانحني والعامة
لقيمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وألهمية
حتسني احملاصيل من أجل مواجهة التحديات العاملية
املستقبلية؛
فعالة ومناسبة
• حتتاج البلدان إلى تبنّي استراتيجيات ّ
وسياسات وأطر قانونية ولوائح لتعزيز استخدام املوارد
الوراثية النباتية ،مبا في ذلك التشريع املالئم للبذور؛
• ثمة فرص كبيرة متوافرة لتعزيز التعاون بني الفئات املعنية
في عملية حفظ واستخدام املوارد الوراثية النباتية بشكل
مستدام في كل مرحلة من مراحل سلسلة البذور والغذاء.
كما أن هنالك ضرورة لتقوية الروابط وبخاصة بني املربني
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واملعنيني بنظام البذور وكذلك بني القطاعني العام واخلاص؛
• ثمة حاجة لبذل جهود أكبر لتعزيز إدخال أدوات جديدة
كالتكنولوجيا البيولوجية وغيرها في برامج تربية النباتات؛
• ثمة حاجة إلى مزيد من االستثمارات لتحسني احملاصيل
وخدمات النظام اإليكولوجي بشكل جيد باإلضافة إلى
حتسني صفات احملاصيل الرئيسة التي يُتوقع لها أن حتتل
أهمية أكبر في املستقبل بسبب تزايد االهتمام باخملاوف
الصحية والتغذوية وبسبب تزايد حدة تأثير التغيراملناخي؛
• للفوز بالقيمة احملتملة لسوق احملاصيل الواطنة والسالالت
احمللية والتي اليستفاد منها استفادة كاملة وما إلى
ذلك ،ثمة حاجة إلى مستوى أعلى من تضافر جهود
األفراد واملؤسسات التي لها حصة في احللقات اخملتلفة من
سلسلة اإلنتاج بدءا ً من استنباط واختبار األصناف اجلديدة،
مرورا ً بالنشاطات ذات القيمة املضافة ،وانتها ًء بافتتاح
أسواق جديدة؛
النقص في بيانات التوصيف والتقييم وفي طرائق
• يعتبر
ُ
جتميعها وإدارتها عائقا ً أساسيا ً أمام استخدام العديد من
مجموعات األصول الوراثية وبخاصة تلك العائدة
للمحاصيل التي ال يستفاد منها استفادة كاملة واألقارب
البرية؛
• ثمة حاجة إليالء املزيد من االهتمام لتطوير اجملموعات
األساسية واجملموعات الفرعية جملموعات أخرى وملضاعفة
اجلهود املبذولة في مراحل ما قبل التربية ،وتلك الرامية
لتوسيع القاعدة الوراثية ،كونها الوصفة الناجعة لدعم
وحتسني استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
• سعيا ً لتحسني وتطوير تطبيق التربية التشاركية
للنباتات ،ينبغي على العديد من البلدان أن تعيد النظر في
سياساتها وتشريعاتها مبا فيها وضع إجراءات مالئمة
حلماية امللكية الفكرية واعتماد البذور لألصناف التي تتم
تربيتها بإتباع نهج التربية التشاركية للنباتات .كما يجب
إيالء املزيد من االهتمام لبناء القدرات وإلى التأكد من دمج
التربية التشاركية للنباتات في االستراتيجيات الوطنية
للتربية؛
• ثمة حاجة لبذل املزيد من اجلهود لتشجيع ودعم املقاولني
والشركات الصغيرة املعنية باالستخدام املستدام للموارد
الوراثية.
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الوطني

حالة البرامج الوطنية واحتياجات التدريب والتشريع على املستوى الوطني

 1-5مقدمة
تسعى البرامج الوطنية حلفظ موارد األصول الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام إلى دعم التنمية
االقتصادية واالجتماعية وتعزيز اجلهود الرامية إلى بناء نظم
زراعية أعلى إنتاجا ً وأكثر كفاءة واستدامة ،حيث تشكل هذه
البرامج محور النظام العاملي حلفظ موارد األصول الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها .في الوقت الذي
يعتبر فيه التعاون الدولي بني البرامج الدولية أمرا ً مهما ً
وجتري مناقشته في الفصل السادس ،يسعى هذا الفصل
إلى التعرف على هذه البرامج الوطنية وتصنيفها ووصف
التطورات التي طرأت منذ  1996وحتديد احتياجات وفرص
التدريب الراهنة وبناء القدرات ووصف حالة التشريع الوطني.
ويَختتِم الفصل بتلخيص التغيرات الرئيسة التي طرأت منذ
نشر التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية ويوضح
الفجوات األساسية واالحتياجات املستقبلية.

 2-5حالة البرامج الوطنية
 1-2-5هدف البرامج الوطنية ووظائفها
يدعو النشاط ذو األولوية  15في خطة العمل العاملية إلى
تأسيس برامج وطنية حول موارد األصول الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة أو تعزيزها كإستراتيجية تهدف إلشراك
كافة املؤسسات واملنظمات املعنية في بلد ما والتنسيق
فيما بينها ضمن منظومة شاملة تهدف لدعم وتعزيز
حفظ وتطوير واستخدام موارد األصول الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة .وثمة تفاوت بني البلدان على صعيد مدى
دمج البرامج الوطنية ملوارد األصول الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة ضمن خطط التنمية البيئية ،أو مدى إدراجها ضمن
سياسات واستراتيجيات زراعية أو بيئية أكثر حتديداً .وتشتمل
مكونات البرنامج الوطني على املعاهد واملنظمات املعنية
مبوارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،باإلضافة
إلى كافة الصالت وعالقات التواصل فيما بينها .ومن الناحية
العملية ،نرى أن تصميم وعمل البرامج في بلد ما يختص
بذلك البلد وهو محكوم بعناصر كثيرة كالتاريخ واملوقع
اجلغرافي وحالة التنوع وطبيعة اإلنتاج الزراعي والعالقات مع
البلدان اجملاورة من حيث التنوع البيولوجي املشترك.
ويتعني على أي برنامج وطني معني مبوارد األصول الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة يتسم بالكفاءة أن يضع أهدافا ً
محددة بشكل جيد وأولويات واضحة وخطط للتنفيذ .كما
ينبغي أن يتصف بهيكل وتنسيق جيد يضمن إشراك جميع

أصحاب الشأن ،بغض النظر عن مدى تنوعهم .ويعتمد جناح
هذا البرنامج بشكل كبير على مدى التزام احلكومات الوطنية
بتأمني التمويل والسياسات واإلطار املؤسساتي الالزم.
ولعل هذا الكم من التباين بني البرامج الوطنية من حيث
أهدافها ووظائفها وبناها التحتية لن يكون مثيرا ً للعجب إذا ما
أخذنا ما أنف ذكره بعني االعتبار .مع ذلك نرى الكثير من األمور
املشتركة الناجمة بشكل جزئي عن االلتزامات التي تفرضها
بعض الصكوك الدولية اخملتلفة مثل اتفاقية التنوع البيولوجي
واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
وخطة العمل العاملية ،إلى جانب اتفاقيات أخرى ذات عالقة
بالتجارة أو بحقوق امللكية الفكرية (انظر الفصل السابع).
 2-2-5أمناط البرامج الوطنية
حاول التقرير األول أن يصنف تنوع البرامج الوطنية ضمن
ثالث فئات )1( :نظام رسمي مركزي؛ و ( )2نظام رسمي
قطاعي تتخذ من خالله مؤسسات مختلفة دورا ً رياديا ً في
مكونات محددة من البرنامج الوطني من خالل تنسيق وطني؛
و ( )3آلية وطنية تقوم فقط بالتنسيق بشكل يشرك كافة
املؤسسات واملنظمات ذات الصلة .ولكن لو ألقينا نظرة إلى
الوراء لوجدنا أن هذا النهج يتسم ببساطة مفرطة.
كشفت عملية جتميع املعلومات إلعداد التقرير الثاني عن
حالة املوارد الوراثية النباتية عن تنوع واسع للنظم الوطنية
ملوارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من ناحية
حجمها وبنيتها وتنظيمها وتركيبتها املؤسساتية ومتويلها
وأهدافها؛ إذ كان من الصعوبة مبكان متييز الفئات الثالث
لألنشطة الوطنية املتعلقة مبوارد األصول الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة التي مت استخدامها في التقرير األول .فتوجد
على سبيل املثال ،نظم مركزية بعيدة عن الصفة ‘‘الرسمية’’،
كما نرى أيضا ً نظما ً قطاعية غابت عنها آليات التنسيق.
ولعل النموذج األكثر شيوعا ً هو النظام الوطني املركزي
املعتمد على إدماج عمودي لوحدات موارد األصول الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة ضمن مؤسسة وطنية ما ،مثل
وزارة الزراعة ،بتمويل من احلكومة الوطنية ،حيث يرتبط هذا
النموذج بالقطاعات ذات الصلة من خارج املنظمة املركزية،
كاملؤسسات األكادميية ،واملنظمات غير احلكومية والقطاع
اخلاص حيث يتم التنسيق فيما بينها من ِقبل جلنة تنسيقية
استشارية وطنية .وهنالك أيضا ً نظام آخر يعتمد على قيادة
المركزية ولكنها قطاعية تتسم بتنسيق قوي وبتمويل
مستقل من كل من القطاعات .مع ذلك ،قد جند أيضا ً منوذجا ً
آخرا ً ذا هيكل إقليمي يضم بلدانا ً أخرى بشكل يسمح
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بتحقيق التوازن ما بني املكونات التي قد يفتقدها بلد ما وتلك
املطورة بشكل جيد في بلد آخر .وفي هذه احلال ،يتم تقاسم
اخلبرات واألصول الوراثية وتعزيز فرص التدريب والوصول إلى
كفاءة أكبر كحصيلة للمشاركة بني جميع البلدان في
تطوير كل مكون بعيدا ً عن العمل بشكل مستقل.
ولم تُطالَب البلدان بتحديد ذاتي لنمط برنامجها الوطني
فيما يخص هذه الفئات الثالث ،سواء بالنسبة للتقرير األول
أو الثاني .وفي كثير من األحيان،أهمل اإلبالغ عن العوامل التي
كان من املمكن أن تسهم في عملية التصنيف .لهذا السبب
يجب توخي احلذر في تفسير املعلومات املتعلقة بالوضع
واالجتاهات الراهنة في البرامج الوطنية منذ نشر التقرير
األول .ومما يزيد في تعقيد تفسير هذه املعلومات حقيقة أن
مجموعة البلدان التي قدمت املعلومات إلعداد التقرير الثاني
هي مختلفة عن البلدان التي قدمت تقاريرها عام  1996وأقل
عدداً ،ناهيك عن أنه في معظم احلاالت اختلف الشخص أو
مجموعة األشخاص املسؤولني عن تقدمي معلومات التقارير
القطرية في الفترتني .ولكن بالرغم من هذه الصعوبات اليزال
احلصول على بعض املقارنات ذات الصلة والتي تنطوي على
بعض احلقائق ممكناً.
 3-2-5حالة تطور البرامج الوطنية
شهد العقد املنصرم تطورا ً كبيرا ً في نسبة البلدان التي
ً1
تعتمد على برنامج وطني من نوع أو آخر .فمن بني الـ  113بلدا
التي أسهمت في تقدمي معلومات للتقريرين األول والثاني،
أعلنت  54باملائة من البلدان عن وجود برنامج وطني لديها
عام  ،1996في الوقت الذي وصل عدد البلدان التي يوجد لديها
شكل ما من أشكال البرامج الوطنية اليوم إلى الـ  71باملائة.
وخالل فترة إعداد التقرير األول ،كان لدى  10باملائة من البلدان
التي قدمت تقاريرها برنامجا ً وطنيا ً ‘‘قيد التطوير’’ .وقامت
سبعة من هذه البلدان بتقدمي معلومات للتقرير الثاني عن
حالة موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،حيث
التزمت جميعها ،ما عدا واحدة منها ،بتطوير برامجها بحيث
تستطيع اليوم احلديث عن وجود برنامج وطني لديها.
ومن بني الـ  120بلدا ً التي قدمت معلومات للتقرير
الثاني ،سواء أكان ذلك عن طريق التقارير القطرية أم
اآللية الوطنية لتبادل املعلومات في مجال تنفيذ خطة
2
العمل العاملية أو اإلسهام في ورشة عمل إقليمية،
يبقى النمط األكثر شيوعا ً ضمن البرامج الوطنية املبلغ
عنها هو النمط القطاعي ( 67باملائة من البلدان املقدمة
لتقاريرها) ،سواء أكانت هذه البرامج رسمية أم غير
رسمية ،وسواء أخضعت لتنسيق وطني أم لم تخضع.
وتدرك معظم التقارير القطرية الواردة من البلدان التي
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ال تزال تعاني من غياب برنامج وطني لديها قيمة تأسيس
برنامج كهذا ،وتناقش الشكل الذي قد يؤول إليه برنامجها
واألمور التي حتتاج إليها .وأشارت بعض هذه التقارير إلى وجود
جلان حالية للنظر في املوضوع.
من الواضح أنه ال زال هنالك مجال أمام البلدان لتحسني
نظمها الوطنية وتنسيق موارد األصول الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة لديها .فاإلدارة الشاملة ملوارد األصول
الوراثية تتطلب تكامل اجلهود داخل البلد املعني وخارجه،
بحيث تضمن إشراك مجموعة متنوعة من املؤسسات .وتبعا ً
للوصف الذي جاء في هذا التقرير (انظر القسم  3-7-4على
سبيل املثال) ،نرى أن ضعف الروابط بني القطاعات التي حتفظ
موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتلك التي
تستخدمها ال يزال محط قلق بالغ .وهنالك بعض املؤشرات
التي تدل على سير الوضع باجتاه التحسن ،حيث يُدرِج عدد
من البلدان اليوم برامج ملوارد األصول الوراثية النباتية لديها
ضمن سياق اخلطط التنموية الوطنية وما شابه .مع ذلك،
التزال الروابط املؤسساتية املتينة والفعالة فيما بني البنوك
الوراثية الوطنية ومربي النباتات أو املزارعني أو كليهما معا ً
نادرة نسبيا ً وخاصة في البلدان النامية.
وال تزال بعض املكونات األساسية مفقودة حتى في البلدان
التي لديها برامج وطنية فاعلة ومنسقة بشكل جيد .فنرى
على سبيل املثال ،كيف أن قواعد البيانات الوطنية املتاحة
للجميع ال تزال نادرة باملقارنة مع غيرها كندرة النظم
املنسقة املعنية بنسخ األمان والتوعية ال عامة التعاونية.
ويندرج تكامل جهود القطاعني العام واخلاص بشكل أكثر
فعالية بني اجملاالت التي ال تزال بحاجة الهتمام أكبر في الكثير
من البرامج الوطنية (انظر الفصلني األول والرابع) .وحتتاج
الشركات اخلاصة لتربية النباتات وقطاعات البذور في عدد من
البلدان إلى إدراك مدى أهمية تكريس الوقت واملوارد الالزمة
لتعزيز تعاونها مع املؤسسات الفنية العائدة للقطاع العام.
أما في حاالت أخرى ،فنرى أن القطاع اخلاص هو الذي يؤكد
على ضرورة جلوء احلكومات إلى تأسيس برامج وطنية لديها.
لقد ذكرت التقارير القطرية الواردة من الكثير من األقاليم
أن اآللية الوطنية لتبادل املعلومات في مجال تنفيذ خطة
العمل العاملية هي أداة ق َ ِّيمة لتأسيس برامج وطنية
وتطويرها 3.وتدرك البلدان املشاركة دور اآللية الوطنية هذه
في تسهيل إدارة املعلومات وتبادل موارد األصول الوراثية
النباتية ،إضافة إلى دورها في تشجيع عمليات حتديد املعنيني
داخل البلد وحتفيز التعاون.
ويؤدي اإلسهام في اآللية الوطنية لتبادل املعلومات إلى
املكاملة ما بني جهود املعنيني اخملتلفني ،األمر الذي يساعد
على بناء قاعدة مؤسساتية أوسع حلفظ واستخدام موارد
األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .فاآلليات الوطنية
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توفر منصة رئيسة لتشارك املعلومات وإعداد السياسات
والتبادل العلمي ونقل التكنولوجيا والتعاون البحثي
باإلضافة إلى حتديد املسؤوليات وتقاسمها .كما حتمل أهمية
أيضا ً في السياق اإلقليمي والوطني للمساعدة على تعزيز
الوعي بقيمة موارد األصول الوراثية النباتية واإلجراءات
التي تعتمدها البلدان األخرى من أجل حفظ هذه املوارد
واستخدامها.
 4-2-5متويل البرامج الوطنية
أشارت معظم التقارير القطرية إلى أن املصدر الرئيس للتمويل
الالزم لدعم البرامج الوطنية للبلدان يأتي من احلكومات
الوطنية ،وهو ما يشكل مؤشرا ً لتعريف البرنامج ‘‘الرسمي’’.
ويحظى هذا التمويل في بعض احلاالت بدعم من مانحني
دوليني .كما تتلقى املكونات الفردية في النظام الوطني
(مبا فيها الوحدات املعنية بأمور احلفظ وحتسني احملاصيل
ونظم البذور وحماية احملاصيل واحملميات واإلرشاد الزراعي
والتعليم والتدريب) التمويل من مصادر متنوعة بشكل عام
كالوزارات على اختالفها ومؤسسات ووكاالت دولية مانحة
أو جهات خيرية خاصة؛ وغالبا ً ما تكون مشاركة الشركات
اخلاصة الربحية داخل النظام الوطني هي بتمويل ذاتي.
وبالرغم من حديث العديد من البلدان ،وخاصة في أوروبا ،عن
الزيادة الكبيرة التي شهدها إجمالي التمويل منذ  ،1996نرى
أن الكثير من البلدان ذكرت أن برامجها الوطنية لم تتلقى
التمويل الكافي واملوثوق ،األمر الذي يفضي إلى صعوبات في
التخطيط املستقبلي على مدى عدة سنوات .وفي الوقت
الذي حتصل فيه البنوك الوراثية الوطنية بحد ذاتها على
متويل مباشر وواضح من احلكومات الوطنية بشكل عام ،إال
أن متويل آليات التنسيق الوطنية وعناصر أخرى لنظام وطني
غالبا ً ما تكون مخفية ضمن فئات أخرى من امليزانية مما يُعرّض
هذا التمويل إلى مستوى أكبر من انعدام اليقني.
وقد ركزت التقارير القطرية في بعض األقاليم ،ومن بينها
أفريقيا على احلاجة إلى دعم أكبر في مجال البنى التحتية.
ففي الوقت الذي لم تتوافر فيه املساعدة من احلكومات
الوطنية ،نرى أن هذا الدعم يأتي أحيانا ً من منظمات دولية
وإقليمية ووكاالت متعددة األطراف ومؤسسات خاصة.
وبشكل عام ،يبدو أن الدعم املالي قد شهد ارتفاعا ً منذ نشر
التقرير األول.
ورغم عدم توافر أرقام كافية تشير إلى االجتاهات العامة
في مجال التمويل ،نرى أن اتفاقية التنوع البيولوجي وخطة
العمل العاملية واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة قد ساعدت جميعا ً وبشكل واضح على إبراز
هذا املوضوع بشكل أكبر ،األمر الذي كان له تأثيرات إيجابية

إجمالية شبه مؤكدة .كما ساعدت الدعاية الدولية التي
أحاطت ببعض األحداث مثل إطالق الصندوق االستئماني
للتنوع احملصولي وافتتاح القبو الدولي للبذور في سفالبارد
على رفع الوعي ألهمية حفظ واستخدام موارد األصول
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في أذهان العامة وصناع
السياسات واملانحني.
في الوقت الذي يُعتبر مستوى التمويل وموثوقيته عاملني
أساسيني في حتديد قوة وفعالية البرامج الوطنية ملوارد
األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،ثمة عوامل أخرى
مهمة أيضا ً مثل مدى وعي العامة ودعمهم واالستعداد
السياسي ونوعية القيادة واإلدارة ذات الصلة .وتتفاوت هذه
العوامل بشكل واضح من بلد آلخر ومن إقليم آلخر شأنها
شأن التفاوت في الدعم املادي.
 5-2-5دور القطاع اخلاص واملنظمات غير احلكومية
واملؤسسات التعليمية
حتدثنا آنفا ً أن احلكومة الوطنية في معظم البلدان تشكل
الكيان األساسي املعني بالبرامج الوطنية حلفظ واستخدام
موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،حيث يتم
ذلك بشكل عام من خالل مؤسسات متعددة من القطاع
العام تابعة لوزارة واحدة أو عدة وزارات .مع ذلك ،يبدو أن
مشاركة املعنيني قد اتسع نطاقها منذ نشر التقرير األول.
إذ باتت تتضمن اآلن شركات ربحية خاصة ومنظمات غير
حكومية ومنظمات املزارعني ومجتمعات ريفية ومؤسسات
تعليمية السيما اجلامعات.
 1-5-2-5القطاع اخلاص
تتنوع شركات القطاع اخلاص بشكل كبير من حيث حجمها
ونطاق عملها وجوهر أعمالها ،وما مشاركتها في برامج
وطنية سوى انعكاس لهذا التنوع .إذ تتفاوت اهتماماتها
ومشاركتها من جمع مجموعات األصول الوراثية (بشكل عام
مجموعات العمل لدى مربي النباتات) وحفظها وتقييمها،
إلى التحسني الوراثي واالختبار في أماكن مختلفة والسالمة
البيولوجية ونشر البذور وإكثارها وتوزيعها .كما تُعنى
شركات القطاع اخلاص أحيانا ً بأنشطة التعليم والتدريب
ورفع مستوى التوعية بصورة فاعلة .ويَبدو أن أهمية شراكات
البحوث والتنمية التابعة للقطاعني اخلاص والعام قد ازدادت
على مدى السنوات األخيرة املاضية ،وخاصة في مجال
التكنولوجيا البيولوجية 4.ويعتبر القطاع اخلاص اليوم في
أوروبا الغربية واستراليا والواليات املتحدة األمريكية وبلدان
صناعية أخرى مسؤوال ً عن نسبة كبيرة من مجمل جهود
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تربية النباتات (انظر القسم  ،)4-4حيث يشهد هذا القطاع
توسعا ً في مناطق أخرى بسرعة كبيرة السيما في بعض
املناطق من أمريكا الالتينية وآسيا .وتعمل الروابط األكثر
متانة بني الشركات اخلاصة واملؤسسات العامة املعنية في
مجاالت البحوث األساسية واحلفظ والتحسني الوراثي ونظم
املعلومات وما شابه على توفير منافع محتملة جمة لكل
األطراف املعنية.
 2-5-2-5املنظمات غير احلكومية
تلعب املنظمات غير احلكومية في كثير من البلدان على
مستوى املزرعة واجملتمع دورا ً بالغ األهمية في مجال تعزيز
ودعم حفظ موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
وإدارتها .وتتراوح أنشطتها من املشاركة املباشرة في
احلفظ داخل املوطن الطبيعي ضمن احملميات إلى دعم إدارة
موارد األصول الوراثية في املزرعة ملا يحقق املنفعة لألسر
واجملتمعات احمللية .وينشط الكثير من هذه املنظمات أيضا ً
في مجال الضغط على احلكومات لكي تولي اهتماما ً أكبر
لهذه القضايا .وتشارك املنظمات غير احلكومية في عدد من
البلدان بشكل فعال من خالل جهود منسقة على املستوى
الوطني .ولعله من غير املمكن تقدمي عرض أو حتليل شامل
ألنشطة املنظمات غير احلكومية في مجال موارد األصول
الوراثية نتيجة لكثرة عددها وتنوعها خاصة على املستويني
اإلقليمي والوطني.
لقد جاء في التقارير القطرية أن املنظمات غير احلكومية
تنشط في معظم األقاليم وتتمتع بقوة متميزة في أفريقيا
وآسيا وأوروبا وبعض مناطق أمريكا الالتينية .فهذه أملانيا
الفعالة ملنظمات
وسويسرا وهولندا تتحدث عن املشاركة
ّ
غير حكومية .أما في آسيا ،فكانت منظمات غير حكومية
كاملبادرات احمللية للتنوع البيولوجي والبحوث والتنمية في
وحملة املورثات
نيبال ومؤسسة  M.S. Swaminathanللبحوث ْ
في الهند ،فاعلة جدا ً في حتفيز إدارة موارد األصول الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة على مستوى املزرعة .ويتم االعتراف
باحتادات وتعاونيات املزارعني كجهتني معنيتني مهمتني
وأساسيتني في كثير من بلدان إقليم الشرق األدنى .وقد
ساعد عدد من ورشات العمل الوطنية والبرامج التدريبية
املتعلقة مبوارد األصول النباتية على حتسني دور املنظمات
غير احلكومية في البرامج الوطنية وخاصة في مجال نقل
التكنولوجيا والتوعية العامة وبناء القدرات.
5ـ2ـ5ـ 3اجلامعات
تعتبر اجلامعات أطرافا ً مشاركة ومتعاونة بصورة فاعلة
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في البرامج الوطنية ملوارد األصول الوراثية النباتية لألغذية
ضربت
والزراعة في الكثير من البلدان وفي كافة األقاليم .وقد ُ
أمثلة كثيرة على ذلك في مواقع مختلفة من هذا التقرير.
فاجلامعات ال تسهم بدور حيوي في مجال تنمية املوارد
البشرية فحسب ،بل تسهم أيضا ً بشكل كبير في مجال
بحوث وتنمية موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
إذ أضحت اجلامعات اليوم تشارك بفعالية متزايدة في مجال
تطبيق التكنولوجيا البيولوجية على صعيد احلفظ وحتسني
احملاصيل مثل احلفظ عن طريق التجميد واإلكثار اخملبري
وتطوير واستخدام الواسمات اجلزيئية وقياس ورصد التنوع
الوراثي وحتليل العالقات فيما بني األنواع.
وفي الوقت الذي تلعب فيه الكثير من اجلامعات واملؤسسات
التعليمية األخرى دورا ً حيويا ً خاصة في البلدان النامية ،ال
تزال تعاني من االفتقار إلى املرافق والدعم املالي الكافيني
وهذا ما يحد من متكنها من اإلسهام بطاقاتها القصوى.

5ـ 3التدريب والتعليم
تندرج تلبية متطلبات البرامج املتعلقة بالتدريب وبناء
القدرات في الئحة أولويات خطة العمل العاملية ،حيث يشغل
توسيع وحتسني التعليم والتدريب النشاط ذا األولوية  19في
خطة العمل العاملية ،ويناقش القسم الرابع برمته موضوع
بناء القدرات .ثمة حاجة لتعزيز كفاءة العاملني من جميع
القطاعات :العلماء والفنيني والعاملني في مجال التنمية
واملنظمات غير احلكومية واملزارعني .كما أ ّن احلاجة موجودة
لبذل جهود خاصة لتعليم مديري البحوث وصناع السياسات،
إذ حتتاج مناهج العلوم البيولوجية في كثير من البلدان وعلى
كافة املستويات التعليمية إلى تطوير أو حتديث بحيث تشمل
بيولوجيا احلفظ ،خاصة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي.
لقد طرأت عدة تطورات منذ عام  1996في مجال التدريب
والتعليم فتحت فرصا ً جديدة ال يستهان بها في العديد
من البلدان .فقد اتسع نطاق التعاون في مجال التدريب بني
البرامج الوطنية واملنظمات الدولية واإلقليمية خاصة مع
املنظمة ومع مراكز اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية
الدولية ،وازدادت فرص بناء القدرات .وقد جاء معظم ذلك
نتيجة لتوافر مصادر متويل إضافية من مانحني ثنائيي
ومتعددي األطراف لدعم املشاريع البحثية التي تضم
مكون تنمية املوارد البشرية .واليوم ،ازداد عدد اجلامعات
التي تقدم دورات غير رسمية قصيرة األجل باإلضافة إلى
دورات أطول لنيل درجتي املاجستير والدكتوراة في اجملاالت
املتعلقة مبوارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
وازداد كذلك توافر املوارد اجلديدة للتدريب وحتسنت املرافق
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احلقلية واخملبرية اخملصصة له في عدد من البلدان .لكن
بالرغم من هذه التطورات ،التزال هنالك حاجة إلى توافر
إمكانيات أكبر في مجال التعليم والتدريب لتلبية الطلب
املتنامي على محترفني جدد مدربني بشكل جيد ،وإلى
حتديث مهارات وخبرات العاملني أصال ً في مجال حفظ موارد
األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها.
وتسعى معظم البرامج الوطنية املعنية بإدارة موارد
األصول الوراثية النباتية في املزرعة إلى بناء قدراتها االحترافية
اخلاصة باإلضافة إلى قدرات املزارعني الذين يعملون معها.
ومع ذلك ،تفتقر الكثير من املنظمات غير احلكومية ووكاالت
التنمية إلى العدد الكافي من املوظفني املؤهلني القادرين على
منح التدريب الضروري جملتمعات املزارعني .ففي الوقت الذي
أتت فيه إندونيسيا وزامبيا وماالوي على ذكر التدريب بصفة
خاصة من خالل الدراسات العليا في مجال احلفظ داخل
املوطن الطبيعي وإدارة موارد األصول الوراثية النباتية ضمن
املزرعة ،كانت معظم جهود بناء القدرات في هذه اجملاالت أقل
رسمية .وقد أشارت كوبا ونيبال والهند جميعا ً على سبيل
املثال ،إلى زيادة في عدد اجملموعات التي خضعت للتدريب
في مجال التربية التشاركية للنباتات (انظر القسم 4ـ6ـ)2
وجتميع سجالت التنوع البيولوجي اجملتمعي .كما حتدثت عدة
تقارير قطرية 5عن أنشطة إدارة موارد األصول الوراثية النباتية
في املزرعة التي تتضمن دورات فنية للمزارعني ،والتدريب فيما
بني املزارعني أنفسهم وإرساء رابطات للمزارعني وتقدمي دورات
للعاملني في مجال اإلرشاد ودورات مهنية قصيرة األجل.
واحتلت ال ُنهج التشاركية مكانا ً محوريا ً بالنسبة لكثير
من األعمال املنجزة في هذا اجملال ،حيث أسفر ذلك عن تطوير
القدرات احمللية إلجراء البحوث غير الرسمية وتقييم التنوع.
وترتبط األعمال املتعلقة بالتنوع في املغرب ونيبال بحمالت
محو األمية التي تساعد على تعزيز القدرات على إدارة
التنوع ،من جملة أمور أخرى .وكان رفع مستوى التوعية
بقضايا اجلنوسة من بني األوجه املهمة األخرى ضمن كثير
من املشروعات ،ال من خالل جمع البيانات املصنفة تبعا ً
للجنوسة وإسهام املُزارِعات النساء فحسب ،ولكن أيضا ً
كنتيجة للمشاركة املتزايدة للنساء في مجال البحوث وإدارة
املشروعات.
ُتيبات
وقد تمَ َّ منذ نشر التقرير األول إعداد الكثير من الك ّ
واألدوات األخرى لدعم التدريب على كيفية إدارة التنوع
الوراثي في املزرعة .ومن ضمن األمثلة اخلاصة بهذا املوضوع
نذكر دليل التدريب الذي أعدته املنظمة الدولية للتنوع
البيولوجي 6،وكتاب مرجعي حول حفظ التنوع البيولوجي
الزراعي واستخدامه املستدام والذي أعده املركز الدولي
للبطاطا 7،ومجموعة األدوات املُصممة للمساعدة على وضع
استراتيجيات إدارة موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية

والزراعة في املزرعة 8.ويهدف نهج إدارة التنوع البيولوجي على
مستوى اجملتمعات احمللية ،والذي يشمل سجالت مجتمعية
متعلقة بالتنوع البيولوجي ،إلى بناء قدرات اجملتمعات
احمللية لتمكينها من اتخاذ قراراتها املتعلقة بحفظ التنوع
البيولوجي 9واستخدامه .ويسعى هذا النهج لبلوغ هدفه
من خالل تسهيل حصول اجملتمعات على املعرفة واملعلومات
واملواد الوراثية.
تلخص األقسام التالية التطورات الرئيسة التي شهدها
التدريب والتعليم على املستوى اإلقليمي.
أفريقيا
تبني عند إجراء حتليل للتقارير القطرية أنه بالرغم من
التطورات التي أحرزتها عدة بلدان ،فال تزال القدرة اإلجمالية
على إجراء التدريب والتعليم املتعلقني مبوارد األصول الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة في أفريقيا محدودة .فقد حتدثت كلّ
اجلامعات في بنني وغانا وكينيا ومدغشقر أنه مت ّ إدراج مقررات
ذات صلة باملوارد الوراثية ضمن مناهجها على املستويني،
اجلامعي والدراسات العليا .وقد مت ّ في بنني وكوت ديفوار
إعداد مقررات جامعية بالتعاون مع املنظمة الدولية للتنوع
البيولوجي ،كما مت ّ إرساء شراكة في كينيا لتدريس مقررات
الدبلوم املتعلقة بحفظ موارد األصول النباتية عن طريق
إسهام جامعة ماسينو مع معهد البحوث الزراعية ومعهد
بحوث الغابات واملعهد الوطني في كينيا .أما في إثيوبيا،
فينظم معهد حفظ التنوع البيولوجي دورات تدريبية طويلة
وقصيرة األجل في إدارة املوارد الوراثية.
القارة األمريكية
استثمرت عدة بلدان في أمريكا الالتينية في برامج تعليمية.
فقد قدمت دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،على سبيل
املثال ،عشر دورات جامعية قصيرة األجل حول املوارد الوراثية
النباتية منذ  ،1996وبدأت جامعة سانتا كاتارينا االحتادية في
البرازيل عام  1997مقررات ملنح شهادات املاجستير والدكتوراة
بدعم مالي من اجمللس الوطني للعلوم والتكنولوجيا .وتتوافر
مقررات للمستويني اجلامعي واملاجستير في عدة جامعات
في األرجنتني .أما في كوستاريكا فتقدم كلية الزراعة في
املناطق املدارية الرطبة (جامعة إيرث) دورات منتظمة على
مواضيع ذات صلة باملوارد الوراثية ،كما مت ّ في عام 2002
تدريس مقرر للدراسات العليا بعنوان ‘‘إدارة املوارد الوراثية
النباتية واستخدامها املستدام’’ في مركز البحث والتدريب
في مجال الزراعة املدارية بهدف حتسني استخدام التنوع
الوراثي للنباتات املزروعة .ويتوافر أيضا ً برنامج تدريبي موسع
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في املكسيك ،البلد الذي تقدم فيه اجلامعات والعديد من
املؤسسات األخرى مقررات تتعلق باجلوانب اخملتلفة للموارد
الوراثية ابتداء من املرحلة الثانوية في املدارس وانتهاء
مبرحلة الدراسات العليا .أما في أوروغواي ،فتغطي املقررات
اجلامعية في مجال العلوم التطبيقية موضوعات ذات صلة
بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام .ومع ذلك،
تشير التقارير القطرية حاليا ً إلى عدم وجود برنامج تدريبي
رسمي حول املوارد الوراثية في كوبا واجلمهورية الدومينيكية
وإيكوادور وجامايكا وبيرو وترينيداد وتوباغو أو في جمهورية
فنزويال البوليفارية.
آسيا و الهادي
أقيمت على مدى السنوات األخيرة املاضية وفي عدة أقاليم
تضمنت صون البنوك الوراثية احلقلية (جامعة
دورات تدريبية
ّ
بوترا في ماليزيا)؛ واحلفظ بالتجميد (املكتب اإلقليمي للموارد
الوراثية النباتية)؛ والتوثيق واملوارد الوراثية للخيزران (معهد
بحوث الغابات في أفريقيا) و(جامعة مااليا)؛ وحفظ املوارد
الوراثية ألشجار الفواكه املدارية مخبريا ً وبالتجميد (املكتب
الوطني للموارد الوراثية النباتية في الهند)؛ والتحليل اجلزيئي
لبيانات تنوع أنواع أشجار الفواكه املدارية (جامعة هوازونغ
الزراعية في الصني)؛ وحفظ املوارد الوراثية للفواكه املدارية
(جامعة غريفيث في استراليا)؛ واستخدام الواسمات اجلزيئية
لتصنيف املوارد الوراثية (جامعة هوازونغ الزراعية في الصني)
واحلفظ في املزرعة واحلفظ املعتمد على اجملتمعات احمللية
ودور التوعية العامة (األمانة العامة جملتمع احمليط الهادي في
فيجي).
وتشارك املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي واملعهد
الوطني للعلوم الزراعية البيولوجية باملساعدة مع الوكالة
اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ،بشكل فاعل في عمليات
التدريب املتعلق بإدارة موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة في اإلقليم .ولقد اعترفت املنظمة الدولية للتنوع
البيولوجي مؤخرا ً باملكتب الوطني للموارد الوراثية النباتية
في الهند واألكادميية الصينية للعلوم الزراعية ومركز االمتياز
ملوارد التنوع البيولوجي الزراعي والتنمية في الصني على أنها
مراكز امتياز في مجال التدريب على احلفظ اخملبري واحلفظ
بالتجميد .وكذلك مت ّ اختيار املبادرات احمللية للتنوع البيولوجي
والبحوث والتنمية في نيبال ومركز نابوك للبحوث الزراعية
في جمهورية الو الدميقراطية الشعبية كمراكز ذات امتياز
في مجال التدريب على احلفظ في املزرعة.
وقد أبرمت جامعة الفلبني للتعليم املفتوح اتفاقا ً مع
املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي من أجل إعداد مقررات
مختصة في مجال السياسات والقوانني الدولية والوطنية
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املتعلقة بإدارة موارد األصول النباتية .وكذلك قامت مبادرة
سياسات املوارد الوراثية للمركز الدولي للتنوع البيولوجي
التابعة للمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي بنشر عدة
وثائق تدريبية ومواد أخرى الستخدامها في برامج التدريب
والتعليم.
ومنذ  ،1996قام املكتب الوطني للموارد الوراثية النباتية
واملعهد الهندي للبحوث الزراعية مبنح برامج تدريبية لنيل
درجتي املاجستير والدكتوراة في مجال حفظ وإدارة املوارد
الوراثية .كما أطلقت برامج رسمية ملنح الدرجات العلمية
في جامعة الفلبني لوس باليوس (الفلبني) عام  ،1997وفي
ماليزيا وسري النكا عام .2000
أما في جزر الهادي ،فقد استضافت جامعة جنوب الهادي
في حرم آالفوا اجلامعي في ساموا عام  2004اجتماعا ً تناول
التعليم املتعلق مبوارد األصول النباتية ،ومت ّ بعد ذلك تفويض
مركز جامعة جنوب الهادي للتعليم عن بعد بتطوير منهاج
مقررات حول املوارد الوراثية.
أوروبا
لدى الكثير من اجلامعات في أوروبا مقررات حول العلوم
الزراعية وتربية وعلم النباتات تتضمن جوانب متعلقة باملوارد
الوراثية النباتية .وقد مت ّ إرساء أسس برامج رسمية ملنح درجات
البكالوريوس واملاجستير والدكتوراة ذات التركيز على التنوع
البيولوجي واملوارد الوراثية في عدة بلدان كاستجابة لدعوات
اتفاقية التنوع البيولوجي التخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا
الصدد .ويعمل موظفو البنوك الوراثية في بعض البلدان
كموظفني ضمن مالك اجلامعة ،سواء كموظفني مساعدين
أو بدوام جزئي ،وتقدم مؤسسات وجمعيات ومنظمات غير
حكومية وبعض البنوك الوراثية الوطنية اخملتلفة ،دورات
تدريبية قصيرة (ورشات عمل وندوات) حول اجلوانب العملية
من موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .هذا
وتلقى الدورات ذات الصلة بتكنولوجيات اجلمع واحلفظ طلبا ً
كبيرا ً خاصة في أوروبا الشرقية.
الشرق األدنى
تقوم اجلامعات في األردن ومصر واملغرب بتطوير برامج ملنح
شهادة املاجستير تركز على حفظ املوارد الوراثية وإدارة املوارد
الطبيعية .وقد قامت عدة بلدان ببذل جهود جبارة بقصد رفع
التوعية العامة حول أهمية حفظ التنوع البيولوجي بصفة
عامة والتنوع البيولوجي الزراعي بصفة خاصة .وقامت كل
من األردن واجلمهورية العربية السورية والضفة الغربية
وقطاع غزة وكازاخستان واملغرب بتطوير مناهج تعليمية

حالة البرامج الوطنية واحتياجات التدريب والتشريع على املستوى الوطني

وأنشطة إضافية ترمي إلى رفع توعية الطالب وأهاليهم .كما
قامت وكاالت حكومية ومشروعات مختلفة معنية بالتنوع
البيولوجي في اإلقليم باستخدام عدة وسائط إعالمية
مختلفة (التلفزيون والراديو وورشات عمل واجتماعات
وملصقات ومنشورات ومعارض زراعية وسياحة إيكولوجية)
للمساعدة على تثقيف العامة .وقد أسفرت الفكرة
اإلبداعية الستخدام املسرح الريفي الذي ابتكرته مديرية
اإلرشاد في اجلمهورية العربية السورية على سبيل املثال،
عن رفع مستوى التوعية العامة لدى اجملتمع فيما يتعلق بدور
موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وقيمتها.
وخالصة القول أنه في الوقت الذي شهد فيه هذا الصعيد
تطورات جيدة ،ال يزال هنالك الكثير الواجب عمله لتقدمي
فرص أفضل وأكثر للتدريب على املستوى احمللي والوطني
واإلقليمي والدولي.

5ـ 4السياسة والتشريع الوطنيان
في الوقت الذي كانت تدور فيه مفاوضات للتوصل إلى
اتفاقات كثيرة مهمة بخصوص موارد األصول الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة وإقرارها على املستوى الدولي (انظر
الفصل السابع) ،ازداد كذلك عدد القوانني واللوائح الوطنية.
ويقدم امللحق األول تفاصيل تتعلق بوضع البلدان فيما يخص
توقيعهم على االتفاقات الدولية الكبرى أو مصادقتهم
عليها ،باإلضافة إلى سن قوانني وطنية ذات صلة بحفظ
موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها.
كما تعرض األقسام التالية شرحا ً حلالة اللوائح والتشريعات
الوطنية في خمسة مجاالت :لوائح الصحة النباتية
واللوائح التنظيمية للبذور وحقوق امللكية الفكرية وحقوق
املزارعني والسالمة البيولوجية ،وقد مت ّ بحث موضوع اللوائح
التنظيمية للصحة النباتية في القسم 6ـ4ـ 1بينما كان
موضوع نظام احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع من
املواضيع الرئيسة التي نوقشت في الفصل السابع.
5ـ 4ـ 1لوائح الصحة النباتية
أقرت معظم البلدان في كافة األقاليم تشريعات وطنية ذات
صلة بالصحة النباتية .وتأثرت الكثير من التشريعات اجلديدة
منذ نشر التقرير األول بالنص امل ُ َعدَّل لالتفاقية الدولية
حلماية النباتات عام ( 1997انظر القسم 6ـ 10.)4وبذلك قامت
الكثير من البلدان بتعديل قوانني حماية النباتات عندها أو
بسن قوانني أخرى جديدة للتأكد من أ ّن تشريعاتها تستخدم
التعريفات اجلديدة الواردة في نص  1997وتعكس مبادئ

وقوانني اتفاقية منظمة التجارة الدولية املتعلقة بتطبيق
تدابير الصحة والصحة النباتية .ومن بني التغيرات الرئيسة
التي طرأت منذ ذلك الوقت نذكر الشرط الذي يقتضي بأن
يكون قرار استيراد النباتات واملنتجات النباتية وبنود أخرى
خاضعة للتنظيم مستندا ً إلى أرضية علمية.
وينبغي على كل القرارات املتعلقة باالستيراد والتي ال
تخضع ملعايير دولية أن تستند على حتليل اخملاطر الناجتة عن
اآلفات.
5ـ4ـ 2لوائح البذور
يخضع نظام البذور لدرجة عالية من التنظيم في معظم
البلدان بدءا ً من اعتماد أصناف جديدة وضبط جودة البذور
وانتها ًء بالوضع القانوني للمنظمات التي تنفذ إجراءات
اتـخذت منذ
الضبط واعتمادها وإطالق األصناف اجلديدة .وقد ُ
نشر التقرير األول ثالثة اجتاهات أساسية :ظهور الترتيبات
الطوعية املتعلقة باعتماد البذور وإطالق األصناف؛ وتنامي
استخدام مبادئ االعتماد ضمن قواعد ومعايير وطنية
رسمية؛ واملواءمة اإلقليمية لقوانني البذور (انظر القسم 4ـ.)8
لقد شهدت السنوات األخيرة املاضية تطورات معنوية في
مجال جتارة البذور من ِق َبل العامة ،ومن ِق َبل القطاع اخلاص
على وجه التحديد ،بالتوازي مع التدابير األكثر تقليدية
لتبادل البذور التي تعتمدها اجملتمعات الزراعية احمللية مما
دفع احلكومات إلى إعداد لوائح حلماية مستخدمي البذور
(مزارعني ومستهلكني وأصحاب الصناعات الغذائية الزراعية)
التي تغطي مجاالت مثل قوائم أصناف النباتات والتفويض
بالتسويق ونظام ضبط جودة البذور.
وقد دفع تنامي القطاع اخلاص للبذور حكومات بعض
البلدان ومن بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا ،باإلضافة إلى
بعض بلدان أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا ،إلى مراجعة
قوانني البذور اخلاصة بها ،األمر الذي أفضى في حاالت عديدة
إلى االبتعاد عن القواعد اإللزامية املتعلقة بتصديق البذور
واعتماد األصناف ،نحو ترتيبات أكثر طوعية .وتسمح طبيعة
اعتماد األصناف وتصديق البذور التي تعتمد على التنظيم
الذاتي بدرجة كبيرة في الواليات املتحدة األمريكية بتسويق
بذور األصناف احمللية .إال أن التغييرات في الهند أخذت اجتاها ً
معاكساً ،حيث مت ّ التحول من الترتيبات الطوعية إلى تطبيق
قواعد أكثر إلزامية وذلك بهدف تعزيز حماية املستهلكني
وصغار املزارعني.
كما أدى منو القطاع اخلاص للبذور إلى زيادة في اتباع مبادئ
االعتماد وذلك ضمن القواعد واملعايير الوطنية واإلقليمية
للبذور في عدد من البلدان الصناعية وتلك ذات االقتصاد
الناشئ ،إذ يعمل إدخال خدمات التصديق واالختبار التابعة
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للقطاع اخلاص أو النظم داخل الشركات بتكميل الدور
التقليدي للحكومة فيما يخص هذه األمور أو قد يحل محله
في بعض احلاالت .ولدى أخذ االحتاد الدولي للبذور تطور لوائح
البذور بعني االعتبار ،عمل على حتديث أحكامها اخلاصة
بالعقود فيما بني جتار البذور وبني الشركات ومنظمي العقود.
أما االجتاه الرئيس الثالث فيتمثل في املواءمة اإلقليمية
لقوانني البذور ،وبخاصة في أفريقيا وأوروبا ،حيث تهدف
هذه القوانني إلى جتنب الذرائع املثبطة لتجارة البذور العابرة
للحدود .ويكمن املثال األوسع انتشارا ً عن املواءمة اإلقليمية
11
لقوانني البذور في االحتاد األوربي الذي قام بتبني معايير
تصديق البذور وجودتها في أواخر ستينات القرن الفائت وإرساء
قائمة لألصناف الشائعة في السبعينات .وفي عام ،2008
طرح مفهوم ‘‘أصناف احلفظ’’ .ففي الوقت الذي كانت فيه
أصناف احلفظ هذه ملزمة مبطابقتها ملعايير اجلودة ،إال أنها
غير مضطرة لاللتزام بقوانني االتساق واالستقرار ،وليست ذات
قيمة مثبتة في مجال الزراعة واالستخدام 12.مع ذلك ،تبقى
‘‘أصناف احلفظ’’ من هذا النوع محدودة باألصناف القدمية
وتلك املستخدمة محليا ً والتي يتهددها خطر التآكل الوراثي.
في بلدان أفريقيا اجلنوبية ،أدت مواءمة قوانني البذور التي
أجريت مبساعدة املنظمة في مطلع القرن احلادي والعشرين
إلى وضع قائمة مشتركة باألصناف املوجودة بشكل يسهل
زراعة هذه األصناف في البلدان األعضاء اخملتلفة .لكن يجب أن
يدرج الصنف في بلدين كحد أدنى قبل أن يُسمح له بدخول
القائمة اإلقليمية للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي.
واليوم تُبذ َل جهود للمواءمة في غرب أفريقيا عن طريق وضع
قائمة مشتركة لألصناف من ِقبل أعضاء اجملتمع االقتصادي
لدول غرب أفريقيا ،وعن طريق اعتماد لوائح 2008/05/4.C/REG
لعام  2008املتعلقة مبواءمة األحكام التي حتكم ضبط اجلودة
وتصديق وتسويق بذور وباذرات النباتات في إقليم اجملمع
االقتصادي لدول غرب أفريقيا.
تزامنا ً مع هذه االجتاهات ،ورغم تنامي الوعي بقيمة التبادل
غير الرسمي للبذور فيما بني املزارعني ،نرى أن معظم القوانني
تُطبَّق بشكل صريح على البذور امل ُ َغلَّفة واملصدقة باستثناء
القليل جدا ً من البلدان ذات االستثناءات أو الترتيبات اخلاصة
بشأن بذور املزارعني (انظر املؤطر 5ـ .)1فمعظم قوانني البذور
تهدف إلى حماية البذور التي حتمل لصاقات تشير إلى احملتوى،
وتخصص للبذور اخلاضعة للمراقَبة والبذور التي حتمل
لصاقات كتب عليها ‘‘مصدقة من قبل احلكومة’’ و ‘‘خاضعة
الختبارات احلكومة’’ ،وما إلى ذلك .أما قانون البذور في املغرب
فيحصر إطالق كلمة ‘‘بذور’’ على تلك اخلاضعة للمراقبة
فقط .ويعتبر التسويق غير الرسمي لألصناف والسالالت
احمللية في الكثير من البلدان تسويقا ً مخالفا ً للقانون.
ويشكل حتقيق التوازن ما بني احلاجة إلى حتفيز التنوع
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واألصناف احمللية مع األنظمة التي تدعم احلصول على نوعيات
جديدة من بذور األصناف املالئمة حتديا ً رئيسا ً يواجه عمليات
وضع قوانني وطنية للبذور .ومن التحديات األخرى التي أبلغت
عنها عدة بلدان نقرأ مثال ً إيجاد طريقة تضمن تنفيذ قوانني
ونظم البذور بشكل فعال في الوقت الذي يكون فيه الدعم
املالي احلكومي والكادر املدرب والبنية التحتية الالزمة محدوداً.
5ـ4ـ 3حقوق امللكية الفكرية
تشتمل نظم حماية ومكافأة امللكية الفكرية ذات الصلة
مبوارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بشكل
أساسي على حقوق مربي النباتات وبراءات االختراع .ويعرض
القسم التالي حملة عن الطريقة التي تدار بها األمور على
املستوى الوطني في كال اجملالني .وبإمكان أشكال أخرى من
حقوق امللكية الفكرية أن تلعب دورا ً في هذا الصدد ،من
ضمنها أسرار املهنة حول حماية السالالت املرباة داخليا ً
بهدف إنتاج أصناف هجينة ،واملؤشرات اجلغرافية بهدف
حماية املنتجات ذات األصل اجلغرافي احملدد والتي تتسم
بصفات وسمعة وخصائص تتعلق بشكل محدد بذلك املوقع
اجلغرافي ،باإلضافة إلى حقوق النشر بهدف حماية قواعد
البيانات واملصادر األخرى للمعلومات؛ ولكن لن يتعرض تقريرنا
هذا إلى مناقشة القضايا املذكورة أكثر من ذلك.
5ـ4ـ3ـ 1حقوق مربي النباتات
بناء على ما ذكره االحتاد الدولي حلماية األصناف اجلديدة من
النباتات ،متنح حقوق مربي النباتات للمزارعني احلق احلصري
ببيع بذور أو مواد إكثار أصنافهم اجلديدة لعدد محدد من
السنوات ،مع استمرار إمكانية استخدام تلك األصناف بال
قيود في مجال البحوث أو مزيد من أعمال التربية (إعفاء
املربني) .وقد ارتفع عدد البلدان التي توفر حماية قانونية
ألصناف النباتات من خالل حقوق مربي النباتات بشكل كبير
على مدى السنوات العشر املنصرمة .ففي الوقت الذي
كان فيه لدى معظم بلدان أوروبا الغربية واستراليا وكندا
ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية نظم راسخة حلقوق
مربي النباتات قبل نشر التقرير األول ،قامت معظم بلدان
أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والكاريبي وأوروبا الشرقية
والشرق األدنى والتي َسنَّت تشريعات متعلقة بحقوق مربي
النباتات بوضع نظم مشابهة خالل سنوات العقد املاضي.
ويعزى سبب الشروع بسن تشريعات خاصة بحقوق مربي
النباتات بدرجة كبيرة إلى اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة
من حقوق امللكية الفكرية التابعة ملنظمة التجارة العاملية،
والتي تشترط أن تقوم البلدان بدعم حماية أصناف النباتات

حالة البرامج الوطنية واحتياجات التدريب والتشريع على املستوى الوطني

املؤطر 1-5
أمثلة عن التطورات التي طرأت على التشريعات الوطنية الداعمة حلفظ أصناف احملاصيل التقليدية

إكوادور :يُشدد الدستور الوطني اجلديد الذي أقر ّ في يوليو /أيلول  2007على تعزيز حفظ التنوع البيولوجي الزراعي وحق ّ
األشخاص في اختيار غذائهم ،والسيما املادة  6-281التي جاءت حتت عنوان ”حتفيز حفظ وإعادة تأهيل التنوع البيولوجي
الزراعي املتعلق مبعرفة األسالف؛ وكذلك استخدام البذور وحفظها وتبادلها بحرية“ .وسيتم جتهيز عدة برامج حكومية
لدعم املزارعني أصحاب احليازات الصغيرة واملتوسطة إلنتاج أغذية تقليدية وعضوية.
بنغالديش :من املتوقع أن يشتمل إطار العمل الوطني القادم للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،من جملة أمور
أخرى ،على االعتراف بحقوق املزارعني مبا فيها شروط اقتسام املنا فع.
تونس :أٌقر في عام  2008قانون يهدف إلى حتفيز حفظ املوارد الوراثية لنخيل التمر في املوطن الطبيعي وخارجه ،كما
يشتمل على استخدام طرائق مخبرية إلكثار األصناف بغرض حفظها وإعادة تأهيل املزارع القدمية في الواحات.
املغرب :أُقر في عام  2008قانون يشدِّدُ على وضع لصاقات على املنتج يُذكر فيها بلد املنشأ وموقعه اجلغرافي ومعلومات
يحسن استخدامها وحفظها.
زراعية عنه .ويساعد هذا القانون على تسجيل املنتجات من أصناف وسالالت محلية مما
ّ
نيبال :أضاف التعديل الذي أجري في عام  2004على القانون التنظيمي للبذور شرطا ً جديدا ً بخصوص تسجيل أنواع
النباتات بشكل يسمح بإدراج بيانات التجارب احلقلية للمزارعني باإلضافة إلى البيانات األخرى املأخوذة من التجارب
التشاركية ضمن طلبات التسجيل ،حيث من شأن هذا التعديل أن يساعد املزارعني على تسجيل ما لديهم من أنواع
وسالالت محلية ،مما يعزّز عمليات حفظها ،وميكنهم من زيادة فرصهم القتسام أيّة منافع قد تنتج عن أي استخدام ُمعزّز
للموارد الوراثية احمللية.
سواء عن طريق البراءات أو عن طريق نظام َف َّعال فريد من
نوعه أو عن طريق دمج كليهما معا ً (املادة  .)3-27وبالرغم من
عدم اإلتيان على ذكر االحتاد الدولي حلماية األصناف اجلديدة
من النباتات ضمن اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق
امللكية الفكرية ،تعتبر مناذج النظام ”الفريد من نوعه“ التي
أرساها االحتاد مطابقة إلى حد بعيد لشروط االتفاق .وبذلك
نرى أن عدد البلدان التي انضمت إلى االحتاد الدولي حلماية
األصناف اجلديدة من النباتات قد تضاعف بني عامي  1998و
 2007حيث وصل إلى  68بلدا ً في فبراير/شباط .2010
ويعود سبب زيادة العضوية في االحتاد الدولي حلماية
األصناف اجلديدة من النباتات إلى عدد من اتفاقات التجارة احلرة
التي مت ّ التوصل إليها والتي تعزز عددا ً من املعايير املتعلقة
بحماية حقوق امللكية الفكرية بشكل أكبر مما يشترط
عليه اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية
الفكرية ،وذلك عن طريق اإلشارة إلى االحتاد الدولي حلماية
األصناف اجلديدة من النباتات بشكل صريح ،على سبيل املثال.
وفي أفريقيا ،قامت كل من بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا

والكاميرون وكينيا بتنفيذ تشريعات حقوق مربي النباتات في
الوقت الذي طورت فيه أربع بلدان أخرى نظاما ً وطنيا ً فريدا ً من
نوعه حلماية أصناف النباتات 13.وتقوم ستة بلدان أخرى 14إما
بتطوير لوائح في هذا الصدد أو املوافقة عليها .أما على املستوى
اإلقليمي ،فقد قامت املنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية
مبراجعة اتفاق بانغي الذي يحكم النظام املشترك للملكية
الفكرية للدول الـ  16األعضاء 15،حيث يضع االتفاق اجلديد في
املرفق العاشر اخلاص به نظاما ً موحدا ً حلماية األصناف النباتية
يتوافق مع شروط االحتاد الدولي حلماية األصناف اجلديدة من
النباتات ،وتتوقع بأن البلدان األعضاء في املنظمة األفريقية
للملكية الفكرية ستنضم إلى االحتاد عن طريق إدخال صك
حق االنضمام إلى القانون  1991وباإلضافة إلى ذلك ،تقوم
منظمة امللكية الصناعية اإلقليمية اإلفريقية في الوقت
الراهن بوضع مسودة لنظام إقليمي حلماية األصناف لديها.
وقد قامت سبعة بلدان في آسيا والهادي 16بتنفيذ حقوق
مربي النباتات بينما قامت ثمانية بلدان أخرى بتطوير نظام
وطني فريد من نوعه حلماية األصناف 17،حيث انتهت  13من
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هذه البلدان من ذلك في العقد املاضي .وقامت سنغافورة
والفلبني باملبادرة بإجراءات االنضمام إلى االحتاد الدولي حلماية
األصناف اجلديدة من النباتات بينما تقوم نيبال اليوم بوضع
مسودة قانون حلماية أصناف النباتات.
وتوجد في القارة األمريكية لدى  18 15بلدا ً من البلدان
الـ  34املوجودة في أمريكا الالتينية والكاريبي تشريعات
راسخة حلماية حقوق مربي النباتات ،وقامت أيضا ً ستة
بلدان 19أخرى بتطوير نظم ”فريدة من نوعها“ حلماية أصناف
النباتات .كما طورت سانت فنسنت والغرينادين وغواتيماال
مسودات لتشريعات جديدة في هذا الصدد .وقد مت ّ اعتماد هذا
التشريعات منذ نشر التقرير األول في كل البلدان باستثناء
األرجنتني وباراغواي وشيلي وكوبا وكولومبيا .أما على
املستوى دون اإلقليمي ،فقد قامت البلدان اخلمسة األعضاء
في مجتمع األنديز بتبني القرار  345حول ‘‘الشروط العامة
بشأن حماية حقوق مربي النباتات واألصناف اجلديدة منها’’
والذي متت صياغته طبقا ً التفاقية االحتاد الدولي حلماية
األصناف اجلديدة من النباتات عام ( 1991انظر القسم .)4-6
ووضعت كافة البلدان األوربية تشريعا ً وطنيا ً أو قامت بإعداد
مسودة له بخصوص حماية حقوق مربي النباتات أو حماية
األصناف اجلديدة للنباتات ،ما عدا سان مارينو ولكسمبورغ
وليختنشتاين وموناكو واليونان .وفي الوقت الذي اعتمدت
فيه معظم بلدان أوروبا الغربية هذا النوع من التشريعات
قبل عام  ،1996نرى أن الكثير من التعديالت التي طرأت على
القوانني واللوائح قد متّت على مدى سنوات العقد املاضي .أما
بلدان أوروبا الشرقية فقد بدأت مؤخرا ً باالهتمام بهذا املوضوع،
حيث أن أكثر من نصفها بدأ يتفاعل مع هذه القوانني في
العقد املاضي .وعلى مستوى االحتاد األوربي ،فتقدم الئحة
اجمللس رقم  94/2100حول احلقوق اجملتمعية ألصناف النباتات،
حماية حلقوق مربي النباتات في كلّ البلدان الـ  27التابعة
لالحتاد األوربي باإلضافة إلى النظم الوطنية املوجودة مسبقاً.
ويقوم  21بلدا ً من البلدان الـ  30في إقليم الشرق األدنى إما
باعتماد نظام حلماية حقوق املزارعني أو آخر وطني فريد من
نوعه حلماية األصناف اجلديدة من النباتات ،20حيث قامت جل
البلدان بذلك في العقد الفائت .وكذلك قامت بلدان رابطة
الدول املستقلة باعتماد اتفاق بشأن حماية أصناف النباتات
يتضمن عمليات االختبار لعام  2001ويسعى إلى تشجيع
التعاون في هذا اجملال.
 2-3-4-5براءات االختراع
خالل فترة إعداد التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية،
كان موضوع تسجيل البراءات اخلاصة بأصناف نباتات أو
بأجزاء منها (كاملورثات أو الصفات) وتسجيل العمليات

132

التكنولوجيا البيولوجية (كعمليات التحوير) حديث العهد.
ومنذ ذلك احلني ،أضحى هذا املوضوع محط الكثير من
اجلدل السيما نتيجة تزايد االلتزام باتفاق اجلوانب املتصلة
بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية .ففي الوقت الذي
يسمح فيه لألطراف أن تستثني من تسجيل براءات االختراع
‘‘نباتات وحيوانات غير الكائنات اجملهرية ،وعمليات بيولوجية
أساسية إلنتاج نباتات وحيوانات غير العمليات الالبيولوجية
وامليكروبيولوجية’’ يجب عليها أن تؤمن ‘‘براءات االختراع أو
نظاما ً فعاال ً فريدا ً من نوعه أو توليفة من االثنني معاً’’ وذلك
من أجل حماية األصناف النباتية .ويعود أحد أسباب اجلدل
إلى حقيقة أن براءات التسجيل غالبا ً ما تُطلب ال لصنف
واحد فقط ـ مثلما هي احلال بالنسبة حلقوق مربي النباتات ـ
ولكن لفئة كاملة من األصناف ،أو حتى لصفة ما موجودة في
كامل النوع .أضف إلى ذلك أنه في الوقت الذي تسمح فيه
براءات التسجيل املطبقة على أصناف النباتات باستثناءات
محدودة متعلقة بالبحث ،على عكس حقوق مربي النباتات
واالحتاد الدولي حلماية األصناف اجلديدة من النباتات ،نرى أنها
ال تشتمل بصفة عامة على استثناءات خاصة مبربي النباتات
وال على امتيازات لصالح املزارعني .ولكن مع ذلك ،هنالك
بعض االستثناءات التي ميكن أن نلمسها في أملانيا وسويسرا
وفرنسا ،على سبيل املثال.
ويسمح عدد قليل نسبيا ً من البلدان اليوم بحماية
البراءات املتعلقة بأصناف جديدة من احملاصيل .ومع ذلك ،فإ ّن
نظام البراءات يٌستعمل بشكل واسع في الواليات املتحدة
األمريكية ،أو على األقل في جزء منها ،وذلك للقلق من أ ّن
االمتيازات التي يقدمها االحتاد الدولي حلماية األصناف اجلديدة
من النباتات قد ينتج عنها حماية غير كافية .وتقدم أيضا ً
أستراليا واليابان أشكاال ً من حماية البراءات ألصناف جديدة
يتم في اليابان على سبيل املثال ،تفسير شرط
من احملاصيل .إذ ُ
توافر االبتكار املطلوب وجودته للحصول على براءة التسجيل،
وذلك بشكل ال يسمح سوى لألصناف اجلديدة التي تُظهر
حتسينات فارقة على نحو غير مسبوق باحلصول على تسجيل
براءة االختراع ،في الوقت الذي ال تتمتع فيه األصناف األخرى
سوى بحماية حقوق مربي النباتات.
وفي عام  ،1998قام االحتاد األوربي باعتماد األمر التوجيهي
رقم  EC/44/98حول احلماية القانونية الختراعات التكنولوجيا
البيولوجية الذي يسمح مبنح البراءات لتشكيلة واسعة
من مواد وعمليات التكنولوجيا البيولوجية ،مبا فيها
املنتجات التي تشتمل على معلومات وراثية أو تتألف منها،
ولكنها تستثني أصناف النباتات من إمكانية احلصول
على البراءات .ويسمح األمر التوجيهي ببعض االستثناءات
والسيما االستثناء الذي يسمح لصغار املزارعني باستخدام
حر للمنتجات التي مت ّ حصدها من بعض أصناف النباتات
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اخملصصة للتجديد أو اإلكثار في مزارعهم.
بينما عملت مؤخرا ً عدة بلدان ناشئة كالصني والهند
على تعديل قوانينها املتعلقة بالبراءات على نحو يجعلها
مطابقة ملتطلبات اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق
امللكية الفكرية وميكنها بشكل خاص من جعل الكائنات
اجملهرية قابلة للتسجيل كبراءات اختراع .وتعتقد جلّ البلدان
النامية – وتلك املوجودة في أفريقيا على وجه اخلصوص  -أنه
ال ميكن منح براءات للكائنات احلية وأنه يجب حماية أصناف
النباتات من خالل نظم فريدة من نوعها .أما في بلدان أمريكا
الالتينية فال يسمح مبنح براءات للنباتات.
 4-4-5حقوق املزارعني
ّ
محط
في الوقت الذي كانت فيه قضية ‘‘حقوق املزارعني’’
نقاش مطول قبل نشر التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية
النباتية ،أصبحت هذه القضية اليوم موضع جدل حامي
الوطيس ،السيما عندما دخلت مفاوضات املعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مراحلها األخيرة
(انظر الفصل السابع) .وقد مت ّ االعتراف بالدور املهم للمزارعني
على أنهم األوصياء واملطورون للتنوع الوراثي لألغذية والزراعة
من خالل شروط املادة التاسعة من املعاهدة الدولية بشأن
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي تتعلق بحقوق
املزارعني .وتقر هذه املادة أن مسؤولية إعمال حقوق املزارعني
املرتبطة مبوارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ملقاة على عاتق احلكومات الوطنية ،إذ تشتمل هذه احلقوق
حسبما يراه البعض على حماية املعرفة التقليدية املتعلقة
مبوارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،وحق املزارعني
بتقاسم املنافع الناجتة عن استخدامها بشكل عادل ،وحقهم
باإلسهام في صنع القرار على املستوى الوطني في املسائل
املرتبطة بحفظ موارد األصول الوراثية واستخدامها بشكل
مستدام ،وحقهم بادخار واستخدام ومقايضة وبيع البذور
وموارد اإلكثار املدخرة في املزرعة حسب القانون الوطني .وفي
الوقت الذي تعتبر فيه األطراف املوقعة على املعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ملزمة قانونيا ً
ببنودها ،تبقى لدى تلك األطراف حرية تقرير كيفية تنفيذ
شروط حقوق املزارعني على املستوى الوطني.
عمال حقوق املزارعني على املستوى الوطني
وتعتبر حالة ِإ َ
ّ
محط تركيز دراسة أجراها مؤخرا ً معهد  Fridtjof Nansenفي
النرويج 21،حيث تقدم الدراسة وصفا ً ألمثلة عن مشروعات
أو أنشطة حققت إجنازات ضخمة في كلّ من اجملاالت التي
أشرنا إليها في الفقرة السابقة .ويشتمل بعض من هذه
اجملاالت على التشريعات الوطنية بينما يركز البعض اآلخر
على مبادرات اجملتمع املدني .ومن األمثلة عن هذه املبادرات

نذكر حركة مقاومة اتساع مدى حقوق املربني في النرويج،
وتأسيس سجل ألصناف األرز احملفوظة على مستوى اجملتمع
في الفلبني كإحدى طرائق حماية املعرفة التقليدية وأصناف
املزارعني من سوء استخدامها.
ورغم أ ّن حقوق املزارعني ال تتناول جوانب حماية حقوق
امللكية الفكرية بح ّد ذاتها ،إال ّ أنها غالبا ً ما يُنظر إليها على
أنها نظيرة لها ،وإ ّن البلدان التي قامت بس ّن تشريعات لتعزيز
هذا النوع من حقوق املزارعني غالبا ً ما تكون قد فعلت ذلك
في سياق التشريعات املتعلقة بحماية أصناف النباتات.
وقد ذكرت عشرة بلدان على األقل أنها قد قامت باعتماد
نظم تغطي جانبا ً أو أكثر من جوانب حقوق املزارعني بينما
يقوم اليوم عدد من بلدان أخرى بصياغة مسودة مشروعات
في نفس اجملال .وال ترى الكثير من البلدان األخرى في س ّن
ملحة ولكنها
تشريعات محددة حول حقوق املزارعني ضرورة
ّ
تفي بالتزاماتها في ظل املعاهدة الدولية بشأن موارد األصول
الوراثية لألغذية والزراعة من خالل اآلليات املتوافرة كحقوق
مربي النباتات أو النظم الوطنية التخاذ القرارات بشكل
تشاركي.
وحتى قبل اعتماد فكرة حقوق املزارعني رسميا ً ضمن
املعاهدة الدولية بشأن موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة ،كانت عدة بلدان ومن بينها بنغالديش وتايلند
والهند تقوم بتنفيذ التشريعات التي تضمن حقوق املزارعني
فيما يتعلق بحقوق ادخار البذور واستخدامها ومقايضتها
وبيع تلك املدخرة في املزرعة باإلضافة إلى اإلسهام في
صنع القرارات .كما أدخل ،في حالة الهند على سبيل املثال،
‘‘صندوق املورثات’’ املمول من كافة املستخدمني ومن بينهم
املزارعني بهدف دعم املزارعني الذين يقومون بصون املوارد
الوراثية (انظر املؤطر .)2-5
وفي أفريقيا ،تقوم كلّ من إثيوبيا وأفريقيا وغانا وماالوي
وناميبيا بصياغة لوائح محددة حول حقوق املزارعني ،في
الوقت الذي كانت إثيوبيا قد بدأت بتنفيذ بعض جوانب حقوق
املزارعني من خالل إعالن احلصول على املوارد الوراثية واملعرفة
اجملتمعية وحقوق اجملتمع رقم .2006/482
وفي القارة األمريكية ،تناولت كوستاريكا مسألة حقوق
املزارعني عن طريق تأسيس مجلس مصغر للمزارعني عام
 1998كعضو في املفوضية الوطنية إلدارة التنوع الوراثي التي
تكمن مهمتها في صياغة سياسات وطنية بشأن حفظ
التنوع الوراثي واستخدامه املستدام .وتناولت بلدان أخرى
كالبرازيل بعض جوانب حقوق املزارعني في وثيقة حماية
أصناف النباتات وقانون البذور اخلاص بها ،وكذلك هي احلال
بالنسبة لباراغواي وكوبا.
أما في آسيا و الهادي ،فتقوم في الوقت الراهن كل من الهند
وتايلند ونيبال والفلبني باإلضافة إلى بنغالديش ،بصياغة
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املؤطر 2-5
قانون حماية األصناف النباتية وحقوق املزارعني لعام  2001في الهند

يعمل قانون عام  2001على حماية حقوق املزارعني في ادخار واستخدام وزراعة صنف خاضع حلماية حقوق املربني ،وإعادة
زراعته ومقايضته ومشاركته وبيع منتجات مزارعهم منه ،مبا في ذلك بذوره ،شريطة أن ال يقوم هؤالء املزارعون ببيعها
على شكل عبوات بذور حتمل أسماء جتارية ،بل أن يضعوا لصاقات عليها تشير إلى أنها أصناف محمية مبوجب هذا القانون.
يشجع هذا القانون عملية تسجيل أصناف املزارعني بشكل متكافئ مع أصناف املربني .وعلى أصناف املزارعني أن تكون
ّ
مطابقة للمعايير ذاتها من حيث التمايز والتجانس واالستقرار ولكنه ليس مطلوب منها اإليفاء مبعيار احلداثة .كما يحمي
القانون حقوق املزارعني من خالل إلزام املربني وأولئك الراغبني في تسجيل األصناف وفق هذا القانون بالتصريح بأن املادة
الوراثية التي مت ّ احلصول عليها الستنباط الصنف اجلديد قد مت ّ اقتناؤها بشكل قانوني ،واإلفصاح عن استخدام أية مادة
جل .وميكن التقدم بطلب التعويض
وراثية محفوظة من ِقبل األسر القَ َبلية أو الريفية في عملية استنباط الصنف امل ُ َس َّ
في حال وجد أن اجملتمعات الريفية أو القَ َبلية قد أسهمت مبواد استخدمت في استنباط ذلك الصنف .كما يشجع القانون
على املطالبة باحلق في اقتسام املنافع بعد إصدار شهادات تسجيل األصناف اجلديدة .وبعد احلكم بفرض اقتسام املنافع
من ِقبل اجلهة احلكومية املسؤولة ،يجب دفع املبلغ املفروض إلى الصندوق الوطني للمورثات ،ويصبح من يقوم من املزارعني
بحفظ أو حتسني السالالت احمللية أو األقارب البرية لنباتات اقتصادية مؤهال ً للحصول على مكافأة من صندوق املورثات.

مسودات قوانني لرعاية حقوق املزارعني .وفي ماليزيا ،يسعى
قانون حماية األصناف اجلديدة من النباتات لعام  2004إلى
إدخال متطلبات أكثر مرونة لتسجيل أصناف املزارعني .وفي
الوقت الذي مت ّ فيه التذكير باملعايير املطلوبة لألصناف التي
تربى بطريقة احترافية ،أي يجب أن تكون جديدة ومتمايزة
ومتسقة ومستقرة ،جند أن القانون يعفي األصناف اجلديدة
التي متّت تربيتها أو اكتشافها واستنباطها من قبل املزارعني
واجملتمعات احمللية والشعوب األصلية من متطلبات االستقرار
واالتساق؛ بحيث ال يشترط ألصناف املزارعني سوى أن تكون
متمايزة وقابلة للتعريف .ويسمح القانون أيضا ً بالفعاليات
يتم تنفيذها بشكل خاص وعلى أسس غير جتارية ،األمر
التي ّ
الذي يتيح لصغار املزارعني االستمرار في ممارساتهم العادية
الستخدام ومقايضة البذور املدخرة في املزرعة.
وفي الشرق األدنى ،لم تعمل أ ّي من البلدان حتى اليوم
على سن تشريعات تتعلق بحقوق املزارعني22علما ً بأن
جمهورية إيران اإلسالمية وتركيا تعمالن في الوقت الراهن
على س ّن قوانني نوعية في هذا اجملال ،إال أن جمهورية إيران
بعض من جوانب
اإلسالمية كانت قد عملت على تنفيذ
ٍ
حقوق املزارعني في ظلّ تشريعات أوسع .وصاغت باكستان
مسودة تشريعات تتعلق باحلصول على املوارد البيولوجية
وحقوق اجملتمع التي تعالج بعض جوانب حقوق املزارعني.
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وفي معظم البلدان الصناعية ،حيث متيل منظمات املزارعني
حتظ
إلى االرتباط بالعمليات السياساتية بشكل وثيق ،لم َ
مسألة حقوق املزارعني بالقدر عينه من األهمية ،حيث يبقى
يلف استخدام البذور املدخرة في املزرعة
اجلدل بصفة عامة ّ
ضمن إطار تشريعات حقوق امللكية الفكرية والبذور .أما في
أوروبا ،ففي الوقت الذي لم تتنب َ فيه أي من البلدان ،باستثناء
إيطاليا ،لوائح متعلقة بحقوق املزارعني ،تعتقد الكثير من
البلدان األخرى ،ومن بينها النمسا وإستونيا ،أنها قد عاجلت
جوانب متعلقة بحقوق املزارعني ،أو أنها قيد معاجلتها ،من
خالل تشريعات ولوائح أخرى حسب األصول .مع ذلك ،تفكر
اآلن العديد من بلدان اإلقليم بطريقة مثلى لدعم إعمال
حقوق املزارعني في البلدان النامية.
 5-4-5السالمة البيولوجية
مت ّ تعريف السالمة البيولوجية على أنها ‘‘جتنب اخملاطر التي
تواجه الصحة والسالمة البشرية واحلفاظ على البيئة والتي
واملحُورة وراثيا ً سواء
قد تنجم عن استخدام الكائنات املعدية
ّ
في مجال البحوث أو التجارة 23’’.وقد تنامت اخملاوف بشأن
السالمة البيولوجية خالل العقد املنصرم بشكل كبير،
حيث تزامن ذلك مع اتساع نطاق استخدام الكائنات احملوَّرة
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وراثيا ً وتأثيرات العوامل املعدية .ومن العوامل التي أسهمت
في تنامي هذا القلق نذكر تفشي األمراض العابرة للحدود
والتي تصيب احليوان والنبات واإلنسان ،وتزايد الوعي بالتأثيرات
التنوع البيولوجي؛ والقلق
احملورة وراثيا ً في
ّ
احملتملة للكائنات ّ
املتزايد حيال السالمة العامة لألغذية واالهتمام األكبر
لتأثيرات الزراعة في االستدامة البيئية.
لقد برزت قضية السالمة البيولوجية كقضية مهمة منذ
نشر التقرير األول ،حيث عمدت بلدان كثيرة اليوم إما إلى
تبني لوائح وأطر عمل وطنية حول السالمة البيولوجية ،أو
إلى تطويرها .فعلى املستوى الدولي ،ترك اعتماد بروتوكول
قرطاجنة حول السالمة البيولوجية التابع التفاقية التنوع
البيولوجي 24عام  2000بصمة كبيرة في مجال التعاون بشأن
احملورة وراثيا ً وتداولها واستخدامها .وقد
النقل اآلمن للكائنات ّ
حيز التنفيذ عام  ،2001ومع حلول
دخل بروتوكول قرطاجنة ّ
فبراير/شباط  2010وصل عدد البلدان املصدقة عليه إلى 157
بلداً .ويوفر البروتوكول اليوم إطار العمل القانوني الدولي
الذي يدعم التطوير احلالي للوائح الوطنية بشأن السالمة
البيولوجية في كثير من البلدان .وبالرغم من اخملاوف املتعلقة
مبدى قدرة بعض البلدان النامية على تنفيذ هذه اللوائح بشكل
كامل ،إال أن ثمة احتمال ألن تؤدي هذه اللوائح إلى اعتماد
األصناف احملورة وراثيا ً على نطاق أوسع في املستقبل املنظور.
وقد قامت الكثير من البلدان على مدى سنوات العقد
الفائت باعتماد لوائح وطنية وأطر عمل ذات صلة بالسالمة
البيولوجية بهدف تخفيف اخملاطر التي تواجه البيئة
والصحة البشرية .فهذه الواليات املتحدة األمريكية قد
تبنت نهجا ً تراكميا ً يتعلق بلوائح التكنولوجيا البيولوجية
باالعتماد على نهج لوائح خصائص املنتج وليس على فرضية
أن منتجات التكنولوجيا البيولوجية حتتاج تلقائيا ً إلى لوائح
خاصة بها .أما في أوروبا ،فقد يحول تطبيق ”املبدأ الوقائي“
احملورة وراثيا ً إلى أن يتم تقدمي الدليل
دون استخدام الكائنات ّ
احملور وراثيا ً هو كائن آمن ،حيث أدى هذا
الذي يثبت أن الكائن ّ
الوضع إلى تقليص عدد املوافقات املمنوحة لالستخدام
احملورة وراثيا ً وإلى عدد أقلّ من املوافقات
التجاري للكائنات ّ
التي تسمح بنشرها بشكل مقصود في البيئة .وعلى
مستوى االحتاد األوربي ،مت ّ اعتماد األمر التوجيهي EC/18/2001
احملورة وراثيا ً في عام  .2001أما على
املتعلق بنشر الكائنات ّ
املستوى الوطني ،فقد قامت كافة الدول األعضاء في االحتاد
األوربي والبالغ عددها  27دولة بس ّن قوانني حول السالمة
25
البيولوجية أو التكنولوجيا البيولوجية ،بينما قامت ثمانية
من البلدان األوربية غير التابعة لالحتاد األوربي بالشيء نفسه،
إذ تقوم أرمينيا وألبانيا والبوسنة والهرسك وجورجيا وكرواتيا
حاليا ً بوضع مسودة تشريعات حول السالمة البيولوجية.
ويزداد تطور واعتماد أطر ولوائح السالمة البيولوجية سرعة

يتم ذلك في كثير من
في البلدان النامية بشكل كبير ،حيث ّ
األحيان بدعم من املانحني األجانب أو الوكاالت اإلقليمية أو
26
احلكومية الدولية .واعتمدت كثير من البلدان األفريقية
تدابير رسمية بخصوص السالمة البيولوجية في الوقت
الذي يقوم فيه  33بلدا ً أفريقيا ً 27آخر بصياغة أو اعتماد
لوائح كهذه .أما في القارة األمريكية ،فاعتمدت كلّ بلدان
أمريكا الوسطى واجلنوبية شكال ً ما من أشكال اللوائح أو
التوجيهات املتعلقة بالسالمة البيولوجية ،فيما عدا إكوادور
ونيكاراغوا ،حيث يقوم كال البلدين حاليا ً بصياغة لوائح من
هذا النوع .ولم تقم أ ّي من أمم الكاريبي بسن قوانني ذات صلة
تتم اليوم
بالسالمة البيولوجية سوى بليز وكوبا علما ً بأنه ّ
28
صياغة التشريعات في  12بلدا ً آخر في اإلقليم عينه.
وفي آسيا والهادي ،توجد اليوم تشريعات وتوجيهات حول
السالمة البيولوجية في  11بلدا ً 29بينما توضع مسودات
لوائح في  30 15بلدا ً آخر .وفي الوقت الذي أقرت فيه اجلمهورية
العربية السورية وإسرائيل وباكستان وطاجيكستان وقبرص
وكازاخستان ومالطة ومصر من الشرق األدنى تشريعات
ذات صلة بالسالمة البيولوجية ،تبقى هذه التشريعات قيد
الصياغة في  12بلدا ً آخر.31

5ـ 5التغيرات منذ نشر التقرير األول عن حالة
الموارد الوراثية النباتية
رغم عدم حالة التفاوت التي لفـّت التقدم الذي طرأ منذ
نشر التقرير األول في مجال تعزيز البرامج الوطنية وتنمية
القدرات التدريبية ،السيما في مجال اعتماد سياسات وطنية
وقوانني ولوائح ذات صلة بحفظ موارد األصول الوراثية النباتية
لألغذية واستخدامها ،إال أن هذا التقدم كان شامالً .مع هذا،
قـدما ً في كلّ
وكما ذكرنا آنفاً ،ال يزال هنالك متسع للمضي ُ
من اجملاالت التالية:
صنَّف البرامج الوطنية ضمن ثالث
• رغم أن التقرير األول َ
فئات ،فقد اتضح منذ ذلك الوقت أن هذا النهج من
التصنيف كان مبالغا ً في تبسيطه وأنه ثمة تباين شديد
فيما بني البرامج الوطنية من ناحية أهدافها ووظائفها
وتنظيمها وهيكليتها؛
• لقد حدث تطور هائل في مجال إرساء برامج وطنية ،وإن
كان تطورا ً جزئيا ً على األقل نتيجة العتماد املعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
وخطة العمل العاملية .فمن بني البلدان الـ  113التي
قدمت معلومات للتقريرين األول والثاني ،كان لدى 54
باملائة منها برنامجا ً وطنيا ً عام  ،1996بينما وصل عدد
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البلدان التي متلك برنامجا ً وطنيا ً اليوم إلى  71باملائة؛
• ال تزال بعض العناصر احملددة غائبة في أغلب األحيان ،حتى
في البلدان التي تدير برامج وطنية فاعلة وجيدة التنسيق،
فال تزال قواعد البيانات الوطنية ،املتاحة للعامة على
سبيل املثال ،نادرة نسبياً ،وكذلك األمر بالنسبة للنظم
اخلاضعة للتنسيق ملضاعفة املدخالت بهدف دعم األمان
ورفع التوعية بطريقة تعاونية؛
• ورد ذكر اآللية الوطنية اجلديدة لتبادل املعلومات في مجال
تنفيذ خطة العمل العاملية في كثير من التقارير القطرية
قيمة لتأسيس برامج وطنية وتطويرها؛
على أنها أداة ِّ
• بالرغم من قيام بلدان عديدة ،وبخاصة في أوروبا ،باإلبالغ
عن زيادة إجمالية في التمويل منذ  ،1996أوضحت
كثير من التقارير القطرية أن متويل برنامجها الوطني
لم يكن كافيا ً وال سبيل لالعتماد عليه ،األمر الذي جعل
من وضع خطط مستقبلية متعددة السنوات أمرا ً عسيراً؛
• في الوقت الذي تشكل فيه مؤسسات احلكومة الوطنية
الكيان الرئيس املعني بالبرامج الوطنية ،اتسعت الدائرة
التي تضم معنيني آخرين ،وبخاصة من الشركات اخلاصة
التي تبغي الربح واملنظمات غير احلكومية ومنظمات
املزارعني واملؤسسات التعليمية؛
• ازدادت أهمية شراكات البحوث والتنمية ما بني القطاعني
العام واخلاص على ما يبدو ،السيما في مجالي تربية
النباتات والتكنولوجيا البيولوجية؛ حيث لم يقتصر هذا
على البلدان املتقدمة فحسب ،بل جنده أيضا ً في كثير من
البلدان النامية؛
• أضحت مشاركة اجلامعات أكبر في مجال البحوث املتعلقة
مبوارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،خاصة في
مجال تطبيق التكنولوجيا البيـــولوجية علــى احلفــظ
وحتسني احملاصيل؛
• توافرت فرص جديدة في مجال التعليم والتدريب في
العديد من البلدان ،حيث ارتفع عدد اجلامعات التي توفر
مقررات لدرجتي املاجستير والدكتوراة .وبات التعاون في
مجال التدريب بني البرامج الوطنية واملنظمات اإلقليمية
والدولية أكثر متانة ،ناهيك عن تطوير مواد تدريبية جديدة؛
• منذ نشر التقرير األول ،ارتفع عدد البلدان التي قامت
بسن تشريعات وطنية جديدة ذات صلة بالصحة النباتية،
أو مبراجعة تشريعاتها القدمية ،حيث جاء ذلك بشكل
أساسي استجابة إلقرار النسخة املعدلة من االتفاقية
الدولية حلماية النباتات عام 1997؛
• وجدت ثالثة اجتاهات رئيسة في التشريعات الوطنية للبذور
على مدى السنوات العشر املاضية هي ظهور الترتيبات
الطوعية املتعلقة بتصديق البذور واعتماد األصناف،
وتزايد استخدام مبادئ االعتماد إلى جانب القواعد واملعايير
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الرسمية الوطنية ،وحتقيق املواءمة بني قوانني البذور على
املستوى اإلقليمي؛
• إن معظم البلدان النامية وبلدان أوروبا الشرقية التي توفر
اليوم حماية قانونية لألصناف اجلديدة من النباتات كانت
تقوم بذلك على مدى سنوات العقد الفائت .ويقوم اليوم
البعض اآلخر منها بوضع مسودة لتشريعاتها؛
طورين
• مت ّ االعتراف بأهميــة املزارعني كأوصياء ُ
وم ِّ
للتنوع الوراثي في املعاهدة الدولية بشأن املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،وذلك وفق شروط
املادة التاسعة املتعلقة بحقوق املزارعني .وأقرّت بعض
من البلدان لوائح تغطي جانبا ً أو أكثر من حقوق املزارعني؛
• منذ نشر التقرير األول ،ظهرت مسألة السالمة البيولوجية
كمسألة مهمة ،حيث أقرّت بلدان كثيرة لوائح وطنية
للسالمة البيولوجية أو قامت بتطويرها .واعتبارا ً من
فبراير/شباط  ،2010صادق  157بلدا ً باإلضافة إلى االحتاد
األوربي على بروتوكول قرطاجنة املتعلق بالسالمة
البيولوجية؛

 6-5الفجوات واالحتياجات
تشتمل الفجوات واالحتياجات املستقبلية الرئيسة على ما
يلي:
• سواء أكان البرنامج الوطني ملوارد األصول الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة مركزيا ً أم قطاعيا ً أو حتى إقليمياً،
فعال بني عناصره ،مبا فيها
يبقى وجود تنسيق وتعاون ّ
الوزارات واملؤسسات احلكومية واجلامعات والشركات
اخلاصة واملنظمات غير احلكومية وجماعات املزارعني
وغيرهم ،أمرا ً حيوياً؛
• تعتبر الروابط بني املؤسسات التي تُعنى بحفظ موارد
األصول الوراثية النباتية بشكل أساسي ،وتلك التي تٌعنى
باستخدامها ،روابط ضعيفة أو حتى غائبة في كثير من
البلدان ،وحتتاج إلى تعزيز؛
• تفتقر كثير من البلدان إلى استراتيجيات وطنية ُمصدَّقة
بشأن حفظ واستخدام موارد األصول الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة .إذ تعتبر هذه االستراتيجيات مهمة في
مجال حتديد األولويات وتقسيم األدوار واملسؤوليات
وتخصيص املوارد؛
• أشارت قرابة نصف التقارير القطرية إلى عدم وجود آلية
وطنية لدى البلدان لتبادل املعلومات في مجال موارد
األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ وبالتالي إلى
الفعالة لتعزيز التعاون مبستوييه الوطني
افتقار األداة
ّ
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والدولي؛
ثمة حاجة إلى تقييم قدرات املوارد البشرية واحتياجاتها
• ّ
في اجلوانب املتعددة حلفظ موارد األصول الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها ،إلى جانب احلاجة
إلى استخدام هذا التقييم كأساس إلعداد استراتيجيات
وطنية للتعليم والتدريب (قد ترتقي في نهاية املطاف إلى
استراتيجيات إقليمية وعاملية)؛
• بالرغم من الزيادة التي شهدتها فرص التعليم والتدريب
على مدى سنوات العقد املاضي ،تبقى هذه الفرص غير
ثمة حاجة إلى مزيد من الفرص
كافية بصفة عامة .إذ ّ
سواء لتدريب الباحثني الشباب أو العاملني في مجال
التنمية ،باإلضافة إلى ضرورة حتديث معرفة ومهارات
املوظفني احلاليني؛
ثمة حاجة إلى بذل جهود خاصة في كثير من البلدان
• ّ
لتثقيف املديرين القدامى وصناع السياسات بخصوص
القضايا القانونية والسياساتية املعقدة املتعلقة بحفظ
موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادلها
واستخدامها؛
ثمة حاجة لبذل املزيد من اجلهود إلدراج مفهوم بيولوجيا
• ّ
احلفظ وخاصة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي
ضمن مناهج العلوم البيولوجية في املراحل الدراسية
كافة؛
• تتطلب اجلهود الرامية إلى جمع موارد إضافية لدعم أعمال
نـ ُهجا ً
موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ُ
جديدة مبتكرة ومستوى أفضل من التنسيق في مجال
وثمة
جمع األموال بني املؤسسات أو القطاعات اخملتلفةّ .
حاجة إلى بذل املزيد من اجلهود لرفع مستوى التوعية لدى
صناع السياسات واملانحني والقطاع اخلاص بشأن القيمة
الفعلية واحملتملة ملوارد األصول الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة؛
• يجب إيالء مزيد من االهتمام في كثير من البلدان لصياغة
سياسات وتشريعات وطنية مناسبة ومتكاملة ال تعارض
فيها بشأن حفظ موارد األصول الوراثية النباتية وتبادلها
واستخدامها .وهذا يشتمل على مجاالت من قبيل لوائح
الصحة النباتية وحماية امللكية الفكرية وحقوق املزارعني
والسالمة البيولوجية ،مع األخذ بعني االعتبار احتياجات
جميع املعنيني ومخاوفهم.
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www.unep.org/biosafety/National%20
Biosafety%20 frameworks.aspx.

27 Botswana, Burundi, Cape Verde, Central

African Republic, Chad, Comoros,
Democratic Republic of the Congo, Côte
d’Ivoire, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gabon,
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar,
Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda,
Sao Tome and Principe, Senegal,
Seychelles, Sierra Leone, Sudan,
Swaziland and Togo. Information available
in country reports and at:http://faolex.fao.
org/faolex/index.htm; and http://www.unep.
org/biosafety/National%20 Biosafety%20
frameworks.aspx.

28 Antigua and Barbuda, Bahamas,

Barbados, Dominica, Dominican Republic,
Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts
and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and
the Grenadines and Suriname.
Information available in country reports
and at: http://faolex.fao.org/faolex/ index.
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htm; and http://www.unep.org/biosafety/
National%20Biosafety%20frameworks.aspx.

29 Australia, China, Japan, India, Indonesia,
Republic of Korea, Malaysia, Nepal, New
Zealand, Philippines and Viet Nam.
Information available in country reports
and at: http://faolex.fao.org/faolex/index.
htm; and http:// www.unep.org/biosafety/
National%20Biosafety%20 frameworks.
aspx.

30 Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Cook

Islands, Democratic People’s Republic of
Korea, Mongolia, Myanmar, Niue, Palau,
Papua New Guinea, Samoa, Sri Lanka,
Thailand, Tonga and Vanuatu. Information
available in country reports and at: http://
faolex.fao.org/faolex/index.htm; and http://
www.unep.org/ biosafety/National%20
Biosafety%20frameworks. aspx.

31 Algeria, Iran (Islamic Republic of), Jordan,

Kyrgyzstan, Lebanon, Libyan Arab
Jamahiriya, Morocco, Oman, Qatar,
Tunisia, Turkey and Yemen. Information
available in country reports and at:
http://faolex. fao.org/faolex/index.htm; and
http://www.unep.org/ biosafety/National%20
Biosafety%20 frameworks. aspx.
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حالة التعاون اإلقليمي والدولي

حالة التعاون اإلقليمي والدولي

 1-6مقدمة
ق ّدم الفصل السابق من هذا التقرير وصفا ً للحالة الراهنة
للبرامج الوطنية واالجتاهات التي ظهرت منذ نشر التقرير
األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية .وسيقدم هذا الفصل
وصفا ً للتطورات التي طرأت على املستوى الدولي ومحاول ًة
لتحليلها.
لقد شهدت مجمل األنشطة الدولية زيادة هائلة منذ عام
 1996في جميع اجملاالت املتعلقة بحفظ واستخدام املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وجرى تشكيلُ كثير من
الشبكات اإلقليمية وأخرى خاصة مبحاصيل معينة كثيرة،
جاءت ثلة منها على األقل استجابة ألولويات العمل الواردة
في خطة العمل العاملية .وقد أبرزت كلّ من اتفاقية التنوع
البيولوجي واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة احلاجة إلى مستوى أكبر من التعاون الدولي.
ونرى أن كثيرا ً من البرامج املعتمدة على حتفيز جوانب مختلفة
من االتفاقية الدولية أو املعاهدة الدولية تشتمل على التعاون
ما بني العديد من الشركاء .فعلى سبيل املثال ،عمل إيجاد
النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع
املذكور في املعاهدة الدولية على رفع الوعي بخصوص
االحتياجات والفرص املتاحة في هذا اجملال .ورغم عدم إمكانية
تقومي تأثيره من الناحية الكمية ،إال أن ثمة مؤشرات تدل على
أن التعاون آخذ في التوسع في مجال تبادل األصول الوراثية.
ويصف القسم  4-1مدى الترابط بني مختلف األمم في مجال
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وهذا الترابط الناشئ
عن انتشار احملاصيل حول العالم ،بدءا ً من مراكز منشئها ،لم
يجعل التعاون الدولي مسألة مرغوبة فحسب ،وإمنا أساسية
كامل أهمية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
إلدراك
ِ
كما شهد وعي صناع القرار والعامة بأهمية املوارد الوراثية
النباتية ومدى الترابط بني البلدان ارتفاعا ً كبيرا ً في السنوات
األخيرة .وهذا يعود ،ولو جزئياً ،إلى إطالق مبادرات رفيعة
املستوى كتأسيس القبو الدولي للبذور في سفالبارد وافتتاحه.
وإذا ما أخذنا بعني االعتبار العدد الهائل للشبكات
اإلقليمية والدولية والبرامج واملؤسسات وغيرها من املبادرات
التعاونية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
لوجدنا أنه من غير املمكن أن نأتي على ذكرها جميعاً ،كما
ال يسعى هذا الفصل للقيام بتغطية شاملة لها .ونظرا ً
للتنوع الكبير في أمناط ترتيبات التعاون ،جند أنه من الصعوبة
مبكان القيام بتصنيفها وفق اتساق ثابت وذي فائدة .لذلك
يعرض هذا الفصل التطورات املهمة التي طرأت عقب نشر
التقرير األول على صعيد رابطات وشبكات معنية مبحاصيل
متعددة ،وأخرى خاصة مبحصول محدد ،وشبكات مواضيعية
ومؤسسات وبرامج إقليمية ودولية وبرامج ثنائية األطراف

واتفاقيات إقليمية وآليات متويل .وبينما بذلت مساع في هذا
الفصل لتقييم مدى التقدم احلاصل منذ عام  ،1996إال أن ثمة
صعوبة في بلوغ ذلك ألن معلومات التقرير األول كانت ذات
طبيعة نوعية ،ولم يكن باإلمكان احلصول على أية معلومات
كمية عن احلالة الراهنة للتعاون اإلقليمي والدولي ،أو عن
االجتاهات خالل السنوات األخيرة .ويُختتم الفصل مبراجعة
للتغيرات الرئيسة التي طرأت منذ عام  1996ويسرد قوائم
عن بعض الفجوات واالحتياجات املستقبلية.

 2-6شبكات املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة
ثمة عدد هائل من الشبكات املتعلقة بجانب أو أكثر من
جوانب املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،حيث ظهرت
كثير منها منذ نشر التقرير األول .فبينما تهدف جميع هذه
الشبكات إلى حتفيز التعاون ودعمه بني الشركاء لتحقيق
ثمة تنوع هائل في أهداف هذه الشبكات
هدف مشترك ،جند ّ
وحجمها ونطاق تركيزها واملنطقة اجلغرافية التي تغطيها
وأعضائها وبنيتها وتنظيمها وسلطتها ومتويلها ،وما إلى ذلك.
ولتسهيل املرجعية ،سوف نعتمد مصطلح ‘‘شبكة’’ بشكل
عام عند اإلشارة إلى مثل هذه الترتيبات التعاونية سواء كان
يطلق عليها اسم شبكة بشكل رسمي ،أم إن اعتمدت
اسما ً آخر مثل رابطة أو حلف أو تعاونية أو احتاد أو ائتالف.
وتعتبر هذه الشبكات بالغة األهمية في مجال تشجيع
التعاون والتشارك في املعرفة واملعلومات واألفكار وتبادل
األصول الوراثية وتنفيذ بحوث مشتركة وغيرها من األنشطة.
كما تدعم تبادل اخلبرات وتساعد على التعويض أو تقدمي
الدعم في حال افتقار بعض املشاركني في الشبكات إلى
الكفاءة املناسبة للقيام بنشاطات معينة .وتساعد كذلك
على تكامل اجلهود في حال تباين الكفاءات بني شتى الشركاء
ذوي املهارات والكفاءات اخملتلفة وتلك املكملة لبعضها .كما
يع ّد التعاون أساسيا ً جلني الفوائد القصوى في ظل صكوك
قانونية وسياساتية نذكر منها على سبيل املثال ،اتفاقية
التنوع البيولوجي وخطة العمل العاملية واملعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،وكذلك لإليفاء
بااللتزامات املرتبطة بها.
وتندرج الشبكات في مجال املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة بصورة عامة في إحدى الفئات العريضة الثالث التالية:
• شبكات تركّز على حفظ املوارد الوراثية ،حيث غالبا ً ما
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تكون إقليمية بطبيعتها ،وتغطي عدة محاصيل؛
• شبكات تركز على محصول واحد من بني عدد قليل من
احملاصيل احملددة ،حيث قد تعمل على مستوى إقليمي
أو عاملي .أما الهدف الرئيس لكثير من هذه الشبكات فهو
تسهيل عملية حتسني احملاصيل؛
• شبكات تتناول موضوعـا ً محددا ً يتعلق باملوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة للمحاصيل من قبيل نظم البذور
أو علم اجلينوم أو التصنيف أو احلفظ في املوطن الطبيعي.
وقد أحرز تقدم جيد بصفة عامة منذ نشر التقرير األول في
كافة مجموعات الشبكات سابقة الذكر .ولن يقدم العرض
الالحق تغطية أو وصفا ً شامال ً جلميع الشبكات املعنية ،وإمنا
سيعطي أمثل َة حول بعض التغيرات األكثر أهمية والتي
حدثت منذ عام .1996
 1-2-6الشبكات اإلقليمية للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة حملاصيل متعددة
تزايد عدد الشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية للموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة منذ عام  ،1996حيث أضحت جميع
البلدان في كافة مناطق العالم مؤهل ًة لالنضمام إلى شبكة
واحدة أو أكثر .وجتمع هذه الشبكات ما بني رؤساء برامج
وطنية للموارد الوراثية ،ومديري بنوك وراثية ،وغيرهم من
املعنيني بحفظ املوارد الوراثية .كما تضم أيضا ً في كثير من
احلاالت مختلف املستخدمني للموارد الوراثية النباتية ،كمربّي
النباتات ،ومنظمات غير حكومية ،والقطاع اخلاص .وترتبط
هذه الشبكات في كثير من احلاالت باملنتديات اإلقليمية،
التي تع ّد بدورها أطرافا ً مشاركة أساسية في املنتدى العاملي
للبحوث الزراعية الذي سيرد وصفه الحقاً .ويدرج اجلدول 1-6
الشبكات الرئيسة للموارد الوراثية التي تقع ضمن هذه الفئة.
وكذلك يق َدم وصفا ً
لبعض من أهم التطورات التي حدثت
ٍ
خالل السنوات األخيرة في هذه الشبكات وفي الشبكات
اإلقليمية متعددة احملاصيل التي مت ّ وصفها لكل إقليم .وحتاول
كل شبكة بشكل عام حصر نشاطاتها في مجاالت التدريب
والتوثيق واتخاذ دور قيادي في وضع استراتيجيات إقليمية
حلفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ودعم مبادرة
الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي.
أفريقيا
شهد إنشاء الشبكات اخلاصة باملوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة زيادة كبيرة في أفريقيا منذ نشر التقرير
األول .فقد تأسست شبكة منتدى البحوث الزراعية في
أفريقيا عام  2002كمنظمة جامعة وداعمة للجمعيات
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الثالث دون اإلقليمية املعنية بالبحوث الزراعية لتحقيق
التنمية .وتتمثل هذه اجلمعيات في جمعية تعزيز البحوث
العلمية في شرق ووسط أفريقيا ومجلس البحوث والتنمية
الزراعية لغرب ووسط أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب
األفريقي ومديرية األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية .وتوفر
هذه الكيانات الثالثة مظلة للشبكات الثالث الرئيسة في
أفريقيا جنوب الصحراء ،وهي شبكة املوارد الوراثية النباتية
في شرق أفريقيا ،وشبكة املوارد الوراثية لغرب ووسط أفريقيا،
وشبكة املوارد الوراثية النباتية للجماعة اإلمنائية للجنوب
األفريقي:
• شبكة املوارد الوراثية النباتية في شرق أفريقيا :2أصبحت
شبكة املوارد الوراثية النباتية في شرق أفريقيا التي
تستضيفها رابطة تعزيز البحوث الزراعية في شرق ووسط
أفريقيا فعالة عام  ،2003حيث دخل في عضويتها عشرة
بلدان ،3بدعم من البنك الوراثي في الشمال األوروبي
واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي .وقد نفذت الشبكة
عددا ً من األنشطة في شرق أفريقيا اشتملت على تبادل
ويتم
املعلومات والتدريب ورفع التوعية ودعم السياسات.
ّ
في الوقت الراهن تأسيس مركز للمعلومات والتوثيق ،حيث
يتم حتفيز مزيد من التعاون بني البنوك الوراثية واملزارعني
ّ
وغيرهم من املستخدمني النهائيني .كما وضعت
إستراتيجية إقليمية للموارد الوراثية النباتية وفق مبادرة
الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي ،ومت ّ تعريف
مجموعات رئيسة خارج املوطن الطبيعي والتي تع ّد
بحاجة ملحة إلى التجديد تبعا ً ملا ورد في التقارير القطرية
ألثيوبيا وأوغندا وكينيا؛
• شبكة املوارد الوراثية لغرب ووسط أفريقيا :تأسست
هذه الشبكة عام  1998برعاية مجلس البحوث والتنمية
الزراعية لغرب ووسط أفريقيا 4.وقد عقدت اجتماعات
عديدة كاجتماع إيبادان ،نيجيريا عام  ،2004وآخر في
أوغادوغو في بوركينا فاسو عام  2006ملناقشة
اإلستراتيجيات اإلقليمية .أما متويل الشبكة فيأتي من
املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ومن الصندوق
االستئماني العاملي للتنوع احملصولي .بيد أن هذه الشبكة
لم حتصل بصورة عامة على مستوى الدعم املالي اخلارجي
عينه الذي حصلت عليه شبكات إقليمية أفريقية
أخرى .وقد مت ّ اقتراح تأسيس أربعة مراكز للتواصل مبستوى
ممتاز كطريقة لتعزيز نشاطات املوارد الوراثية النباتية على
املستوى دون اإلقليمي.
• شبكة املوارد الوراثية النباتية للجماعة اإلمنائية للجنوب
األفريقي :5رغم تأسيس هذه الشبكة عام  ،1989استمرت
في النمو بعد نشر التقرير األول ،حيث زادت العضوية فيها
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غربي آسيا وشمالي افريقيا

آسيا الوسطى والقوقاز

جنوب شرق أوروبا

رابطة مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق األدنى
وشمال أفريقيا

رابطة آسيا الوسطى والقوقاز ملؤسسات البحوث
الزراعية

املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة

املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

شبكة املوارد الوراثية في غرب آسيا وشمال أفريقيا
(*)WANANET

شبكة آسيا الوسطى والقوقاز حول املوارد الوراثية
النباتية ()CACN-PGR

شبكة التنمية في جنوب شرق أوروبا للموارد الوراثية
النباتية ()SeedNet

املركز السويدي للتنوع البيولوجي

أوروبا
الشمال األوروبي

مركز شمال األوروبي للموارد الوراثية ()NordGen

البرنامج التعاوني األوروبي للموارد الوراثية ()ECPGR

مجلس الوزراء شمال األوروبي

املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

األمانة العامة جملتمع الهادي

املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

البحوث التعاونية ونقل التكنولوجيا في مناطق
أمريكا اجلنوبية

املعهد الوطني للبحوث الزراعية ،األوروغواي ()2009

معهد التعاون الزراعي في القارة األمريكية

املعهد الكاريبي للبحوث والتنمية الزراعية

نظام التكامل في التكنولوجيا الزراعية داخل
أمريكا الوسطى

املعهد الوطني للبحوث الزراعية ،بيرو ()2009

مركز شمال األوروبي للموارد الوراثية

رابطة آسيا والهادي ملؤسسات البحوث الزراعية

رابطة آسيا والهادي ملؤسسات البحوث الزراعية

األمانة العامة جملتمع الهادي

رابطة آسيا والهادي ملؤسسات البحوث الزراعية

البحوث التعاونية ونقل التكنولوجيا في مناطق
أمريكا اجلنوبية

برنامج التعاون لتحقيق التنمية الزراعية
والتكنولوجية في اخملروط اجلنوبي

برنامج التعاون في مجال البحوث والتكنولوجيا في
املنطقة الشمالية

برنامج التعاون بني معاهد العلوم والتكنولوجيا
الزراعية في منطقة الكاريبي

نظام التكامل في التكنولوجيا الزراعية داخل
أمريكا الوسطى

البرنامج الوطني لالبتكار التكنولوجي والزراعي في
إقليم األنديز

اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

مركز املوارد الوراثية لتنمية جنوب أفريقيا

املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

رابطة تعزيز البحوث الزراعية في شرق ووسط
أفريقيا

جنوب شرقي آسيا

شبكة جنوب آسيا للموارد الوراثية النباتية
()SANPGR

شبكة الهادي للموارد الوراثية النباتية الزراعية
()PAPGREN

الشبكة اإلقليمية حلفظ واستخدام املوارد الوراثية
النباتية في شرق آسيا ()EA-PGR

الشبكة األمازونية للموارد الوراثية النباتية
()TROPIGEN

شبكة املوارد الوراثية النباتية للمخروط اجلنوبي
()REGENSUR

شبكة املوارد الوراثية النباتية في أمريكا الشمالية
()NORGEN

الشبكة الكاريبية للموارد الوراثية النباتية
()CAPGERNET

شبكة املوارد الوراثية النباتية في أمريكا الوسطى
()REMERFI

شبكة األنديز للموارد الوراثية النباتية ()REDARFIT

اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،شبكة املوارد
الوراثية النباتية ()SADC-PGRN

شبكة املوارد الوراثية لغرب ووسط أفريقيا
()GRENEWECA

مجلس البحوث والتنمية الزراعية لغرب ووسط
أفريقيا

رابطة تعزيز البحوث الزراعية في شرق ووسط أفريقيا

الرابطة أو املنتدى اإلقليمي اجلامع للبحوث

املؤسسة املسؤولة عن التنسيق

التعاون اإلقليمي في جنوب شرق آسيا للموارد
الوراثية النباتية ()RECSEA-PGR

جنوب آسيا

احمليط الهادي

شرقي آسيا

أمريكا اجلنوبية

أمريكا اجلنوبية

أمريكا الشمالية

دول الكاريبي

أمريكا الوسطى

أمريكا اجلنوبية

أفريقيا اجلنوبية ومدغشقر وموريشيوس

غربي أفريقيا وأواسط أفريقيا

شرقي أفريقيا ومدغشقر

شبكة املوارد الوراثية النباتية في شرق أفريقيا
()EAPGREN

أسم الشبكة واختصارها

* الشبكة غير فعالة؛ مت ّ تشكيل شبكة جديدة من قبل رابطة مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق األدنى وشمالي أفريقيا

الشرق األدنى

الشرق األدنى

أوروبا

أوروبا

أوروبا

آسيا والهادي

آسيا والهادي

آسيا والهادي

آسيا والهادي

أمريكا

أمريكا

أمريكا

أمريكا

أمريكا

أمريكا

أفريقيا

أفريقيا

أفريقيا

اإلقليم

مناطق دون إقليمية (جميعها أو جزء منها)

اجلدول 1-6
شبكات إقليمية ملوارد وراثية نباتية حملاصيل متعددة حول العالم
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لتصل إلى  14بلداً .ويقوم بتنسيقها مركز املوارد الوراثية
النباتية التابع للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،الذي
يقع حاليا ً ضمن مسؤولية مديرية األغذية والزراعة واملوارد
الطبيعية التابعة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي.
واشتملت األنشطة خالل العقود األخيرة على تنمية
اجملموعة األساسية املركزية وبناء القدرات في
نظام للتوثيق واملعلومات
البلدان األعضاء ،ووضع
ٍ
املتعلقة بحيازات البلدان األعضاء ملوارد وراثية خارج
املوطن الطبيعي .كما أسست أيضا ً فرق عمل عديدة
طورت وفق
ونشرت إستراتيجية إقليمية للحفظ،
ّ
مبادرة الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي.
القارة األمريكية
أسس معهد التعاون الزراعي في القارّة األمريكية نظام
شبكات دون إقليمية لدعم التعاون في البحوث الزراعية
وتنمية التكنولوجيا في القارة األمريكية ،حيث تشتمل هذه
الشبكات اليوم على البرنامج الوطني لالبتكار التكنولوجي
والزراعي في إقليم األنديز وبرنامج التعاون بني معاهد العلوم
الزراعية والتكنولوجيا في منطقة الكاريبي وبرنامج التعاون
في مجال البحوث والتكنولوجيا في املنطقة الشمالية
وبرنامج التعاون لتحقيق التنمية الزراعية والتكنولوجية
في اخملروط اجلنوبي ونظام التكامل في التكنولوجيا الزراعية
ت
داخل أمريكا الوسطى .وتوفر هذه الشبكات مظلة ِ
لس ِّ
شبكات دون إقليمية معنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة املذكورة أدناه واملدرجة في اجلدول  ،1-6وهي :شبكة
األنديز للموارد الوراثية النباتية والشبكة الكاريبية للموارد
الوراثية النباتية وشبكة املوارد الوراثية النباتية في أمريكا
الشمالية وشبكة املوارد الوراثية النباتية للمخروط اجلنوبي
والشبكة األمازونية للموارد الوراثية النباتية وشبكة املوارد
الوراثية النباتية في القارة األمريكية .وبينما تأسست كثير
من شبكات املوارد الوراثية النباتية قبل نشر التقرير األول،
إال أن السنوات األخيرة لم تشهد سوى تقدم طفيف نسبيا ً
بسبب معوقات ترتبط باملوارد ،وذلك تبعا ً ملا أشار إليه التقرير
القطري لكوستاريكا .بيد أن ثمة شبكات جديدة أسست
في منطقة الكاريبي (الشبكة الكاريبية للموارد الوراثية
النباتية) عام  1998وأخرى في أمريكا الشمالية (شبكة
املوارد الوراثية النباتية في أمريكا الشمالية) عام .1999
ويعتبر تأسيس املنتدى اإلقليمي للبحوث الزراعية والتنمية
التكنولوجية 6من التطورات املهمة على املستوى اإلقليمي،
حيث أسس املنتدى عام  1997وله أمانة عامة تتخذ من
معهد التعاون الزراعي في القارة األمريكية في كوستاريكا
مقرا ً لها .ويعمل املنتدى على خدمة جميع البلدان في
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القارة األمريكية ،فضال ً عن سعيه إلى تعزيز احلوار والتعاون
يضم في عضويته برامج
في مجال البحوث الزراعية .كما
ّ
التعاون اإلقليمي وكذلك املمثلني الوطنيني من املؤسسات
الوطنية للبحوث الزراعية ومنظمات غير حكومية والقطاع
اخلاص وأطراف أخرى .وتشكل املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة موضوعا ً مهما ً للمنتدى الذي أسهم بدور رائد في
وضع إستراتيجية حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة للقارة األمريكية وفق مبادرة الصندوق االستئماني
العاملي للتنوع احملصولي.
• الشبكة الكاريبية للمواد الوراثية النباتية :تأسست عام
 1998وتضم  28بلدا ً من منطقة الكاريبي ،وحتظى بدعم
فني من املعهد الكاريبي للبحوث والتنمية الزراعية
ومعهد التعاون الزراعي في القارة األمريكية واملنظمة
الدولية للتنوع البيولوجي .واشتملت نشاطات الشبكة
على بناء القدرات وإجراء عمليات جرد للموارد الوراثية
النباتية وتأسيس نظام للمعلومات وتبادل األصول الوراثية.
كذلك عملت على عقد ورشة عمل في مايو/أيار 2007
في ترينيداد وتوباغو إسهاما ً منها في إستراتيجية حفظ
املوارد الوراثية النباتية .كما تقوم الشبكة بتنسيق
التعاون في مجال جتديد مجموعات الفاصوليا في كوبا
والكاسافا في غيانا واليام في غوادالوب والبطاطا احللوة
في ترينيداد وتوباغو؛
• شبكة املوارد الوراثية النباتية في أمريكا الشمالية:
تعمل الشبكة بإشراف برنامج التعاون في مجال البحوث
والتكنولوجيا في املنطقة الشمالية .وتركز كندا
واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية مجتمعة ،من
خالل هذه الشبكة ،على تبادل املعلومات والتدريب وجمع
الفاصوليا البرية في املكسيك وتنفيذ مشروعات بحثية
بالتعاون مع شبكات أخرى .وقد قدمت هذه الشبكة
دعما ً لكثير من البلدان النامية لتمكني باحثني وفنيني من
املشاركة في اجتماعات ودورات تدريبية في أمريكا
الشمالية؛
• شبكة األنديز للموارد الوراثية النباتية 7:تضم الشبكة
خمسة بلدان 8وتعمل بإشراف البرنامج الوطني لالبتكار
التكنولوجي والزراعي في إقليم األنديز .أما األنشطة
الرئيسة املنفذة منذ نشر التقرير األول فاشتملت على
( )1ورشات عمل حول إدارة املوارد الوراثية النباتية )2( ،دورات
تدريبية على شجرة القشطة ونظام املعلومات اجلغرافية
وتوصيف األصول الوراثية وإدارة األخطار املتعلقة بها
وتعزيزها )3( ،ندوة حول املوارد الوراثية في القارة األمريكية،
( )4مشروعات بحثية تعاونية على الطماطم الشجرية
وشجرةالقشطة والبطاطااحمللية والنوع Lycopersocon spp.

حالة التعاون اإلقليمي والدولي

من الطماطم )5( ،برنامج حول جتديد األصول الوراثية؛
• شبكة املوارد الوراثية النباتية في اخملروط اجلنوبي :تضم
هذه الشبكة ستة بلدان ،9ومتثل شبكة برنامج
التعاون لتحقيق التنمية الزراعية والتكنولوجية
في اخملروط اجلنوبي التي تبحث في تعزيز عمل البرامج
الوطنية في منطقة اخملروط اجلنوبي .وخالل العقد
األخير ،اشتملت نشاطاتها على )1( :التدريب على
حتسني األصول الوراثية والتوثيق وإدارة البنوك الوراثية
واحلفظ في املوطن الطبيعي ،وأمراض البذور؛ ()2
استضافة ورشة عمل لوضع إستراتيجية إقليمية
حلفظ املوارد الوراثية النباتية في القارة األمريكية )3( ،إجراء
بحوث مشتركة على الذرة الصفراء والقمح واخلضروات؛
• شبكة املوارد الوراثية النباتية في أمريكا الوسطى :تضم
هذه الشبكة ثمانية بلدان 10في أمريكا الوسطى ،وظلت
خامدة نسبيا ً منذ عام  .1996ورغم ذلك ،فإن نشاطاتها
في السنوات األخيرة اشتملت على )1( :التدريب وبناء
القدرات في مجال التوثيق )2( ،مشروعات بحثية على
البذور )3( ،املوارد الوراثية ألشجار القشطة واألركان)4( ،
حفظ واستخدام احملاصيل احمللية املدارية اجلديدة وأقاربها
البرية؛
• الشبكة األمازونية للموارد الوراثية النباتية :تعمل هذه
الشبكة بإشراف البحوث التعاونية ونقل التكنولوجيا
في مناطق أمريكا اجلنوبية وتضم في عضويتها ثمانية
بلدان 11.وقد اشتملت نشاطاتها منذ عام  1996على:
توصيف محاصيل اخلضروات والفاكهة التي ال تستثمر
بشكل كاف ،وتقييم األصول الوراثية ،وحتديد الفجوات في
اجملموعات ،وحتديد األنواع التي حتظى بأولوية في بحوث
املوارد الوراثية النباتية وإدارتها ،ووضع إطار عمل يتعلق
بسياسات احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع،
وتبادل املعلومات وتعزيز الروابط بني البنوك الوراثية وبرامج
التربية .كما تركز الشبكة بشكل رئيس على بناء القدرات.
آسيا والهادي
أسست قرابة جميع الشبكات دون اإلقليمية املعنية باملوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املوجودة في آسيا والهادي
من قبل املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،بالتعاون مع
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة والرابطة اإلقليمية
الرئيسة للبحوث الزراعية املعروفة باسم رابطة آسيا والهادي
ملؤسسات البحوث الزراعية 12.وتقوم املؤسستان بتسيير
أمور هذه الشبكات أيضاً .ولهذه الرابطة دور فاعل في دعم
األنشطة املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
حيث نشرت تقريرا ً إقليميا ً حول األنشطة املتعلقة باملوارد

الوراثية النباتية عام  ،2000ووفرت منصة حيادية ملناقشة
القضايا املتعلقة بالسياسات وصادقت على إستراتيجية
حفظ املوارد الوراثية النباتية في آسيا وفق مبادرة الصندوق
االستئماني العاملي للتنوع احملصولي.
ورغم تأسيس جلّ الشبكات دون اإلقليمية للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قبل نشر التقرير
األول ،إال أن بعضها حقق تقدما ً ملحوظا ً في السنوات
األخيرة ،السيما شبكة جنوب آسيا للموارد الوراثية
النباتية .كما مت ّ تأسيس شبكة خاصة ملنطقة الهادي.
• الشبكة اإلقليمية حلفظ واستخدام املوارد الوراثية
النباتية في شرق آسيا 13:تدعم هذه الشبكة التعاون بني
البلدان اخلمسة األعضاء 14وذلك في عمليات اجلمع واحلفظ
والتبادل والتوثيق واملعلومات والتدريب .ومن إجنازات
الشبكة منذ نشر التقرير األول نذكر )1( :تأسيس األكادميية
الصينية للعلوم الزراعية (املركز الصيني لالمتياز في
مجال التنوع البيولوجي للتدريب على احلفظ في اخملبر
واحلفظ بالتجميد والتوصيف اجلزيئي )2( ،وضع
إستراتيجية دون إقليمية كجزء من اإلستراتيجية
اإلقليمية الشاملة جلنوب وجنوب شرق وشرق آسيا)3( ،
املشاركة في جمع وتوصيف وتقييم الدخن في جمهورية
كوريا الشعبية الدميقراطية ومنغوليا )4( ،املشاركة في
دراسات التنوع الوراثي للقرع في الصني واليابان وجمهورية
كوريا )5( ،تأسيس موقع للشبكة على اإلنترنت؛
• شبكة الهادي للموارد الوراثية النباتية 15:أسست الشبكة
في عام  2001وتضم  13بلدا ً 16في عضويتها ،حيث
يشرف على تنسيقها قسم موارد األراضي التابع لألمانة
العامة جملتمع الهادي في سوفا في فيجي ،وذلك بالتعاون
مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي .وإلى جانب عقد
عدد من االجتماعات وورشات العمل الرئيسة ،اشتملت
إجنازات الشبكة على )1( :إنشاء دليل عن مجموعات املوارد
الوراثية النباتية )2( ،وضع إستراتيجية إقليمية حلفظ
املوارد الوراثية )3( ،تقدمي مشورات في قضايا السياسات،
( )4دعم عمليات اجلمع والتوصيف الطارئة )5( ،إجراء
نشاطات توعية شعبية )6( ،إنشاء موقع على اإلنترنت
ومدونات؛
• شبكة التعاون اإلقليمي في جنوب شرق آسيا في
للموارد الوراثية النباتية :17تأسست الشبكة عام 1993
وبقيت نشطة عقب نشر التقرير األول بالرغم من خبو
األنشطة في السنوات األخيرة بسبب االفتقار إلى
التمويل ،وفقا ً ملا ورد في التقريرين القطريني لتايلند
وماليزيا .وتضم الشبكة في عضويتها سبعة بلدان،18
وتهدف إلى بناء ودعم القدرات البحثية الوطنية في جنوب
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شرق آسيا عن طريق التعاون في مجال السياسات وتطوير
قواعد البيانات وتبادل املعلومات واخلبرات .ومن اإلجنازات
الرئيسة لهذه الشبكة مؤخرا ً كان وضع إستراتيجية
حلفظ املوارد الوراثية ضمن مبادرة الصندوق االستئماني
العاملي للتنوع احملصولي وتنظيم منتدى سياسات
املوارد الوراثية النباتية بالتعاون مع رابطة آسيا والهادي
مسودة االتفاق
ملؤسسات البحوث الزراعية بهدف وضع
ّ
املوحد لنقل املواد والقابل للتطبيق على جميع املواد ذات
املصلحة املشتركة غير الواردة في املرفق األول من املعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
• شبكة جنوب آسيا للموارد الوراثية النباتية 19:تشتمل
إجنازات هذه الشبكة ذات البلدان الستة 20في عضويتها
خالل العقد املنصرم على )1( :التدريب على إدارة البنوك
الوراثية للبذور وبرمجية نظام منذجة املياه اجلوفية واملوارد
الوراثية للفاكهة املدارية )2( ،تأسيس مركز متيز إقليمي
للتدريب على احلفظ في اخملبر واحلفظ بالتجميد لدى البنك
الوراثي الوطني للموارد الوراثية في الهند )3( ،التشجيع
على إقامة دورات لطالب الدراسات العليا في مجال املوارد
الوراثية النباتية في الهند وسريالنكا )4( ،إنشاء موقع
على اإلنترنت )5( ،وضع مكون جنوب آسيا في االستراتيجية
اإلقليمية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
اخلاصة بجنوب وجنوب شرق وشرق آسيا )6( ،إجراء تقومي
مشترك للدخن األصبعي في بنغالديش وبوتان ونيبال
والهند .كما عقدت الشبكة ع ّدة اجتماعات ونشرت
وشـكلت جلنة إدارية عام  2002لإلشراف
محاضرها .هذا
ُ
على نشاطات الشبكة وتنفيذ خطط العمل.

واستخدام املوارد الوراثية النباتية في أوروبا وتعزيز الروابط
بني أوروبا وبلدان العالم .أما هيكل املركز فينقسم إلى
تسع شبكات (ست شبكات محصولية وثالث شبكات
مواضيعية) .وينفذ املركز األنشطة من خالل مجموعات
العمل وفرق تنفيذ املهام .كما يتعاون مع برامج إقليمية
كاملنظومة األوروبية لشبكات البحوث التعاونية الزراعية.
وتعمل البلدان األعضاء في املركز في الوقت الراهن على
تأسيس نظام متكامل للبنوك الوراثية األوربية 23،وهو
برنامج يهدف إلى ترشيد اجملموعات الوراثية
(انظر القسم  ،)2-3-3-7وكذلك القائمة األوروبية للبحث في
الشبكة الدولية 24،وهي قائمة ميكن الدخول إليها من جميع
أنحاء العالم أطلقت عام  ،2003وتضم معلومات عن أكثر من
 1,1مليون مدخل؛
• املركز االسكندنافي للموارد الوراثية 25:ميثل هذا املركز
26
مؤسسة تعمل بإدارة مجلس وزراء الشمال األوروبي.
وقد أسس عام  2008من خالل اندماج ما بني البنك الوراثي
في الشمال األوروبي والبنك الوراثي في الشمال األوروبي
حليوانات املزرعة ومجلس الشمال األوربي ملواد تكاثر
الغابات؛
• شبكة التنمية في جنوب شرق أوروبا للموارد الوراثية
النباتية (شبكة البذور) :أسست هذه الشبكة عام 2004
وتعمل في بلدان جنوب شرق أوروبا ،حيث تهدف إلى دعم
حفظ املوارد الوراثية النباتية واالستخدام الطويل األجل
لها من خالل إقامة برامج وطنية ومرافق بنوك وراثية .أما
نواة الشبكة فتتكون من عدد من مجموعات العمل
املعنية مبحصول محدد ومجموعات عمل مواضيعية.

أوروبا

الشرق األدنى

تعزّز التعاون بني البرامج األوروبية املعنية باملوارد الوراثية
النباتية بدرجة أكبر منذ نشر التقرير األول ،وذلك بفعل زيادة
الدعم الذي تق ّدمه كثير من البلدان وكذلك االحتاد األوروبي.
واستمرت املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي باستضافة
األمانة العامة للبرنامج التعاوني األوروبي للموارد الوراثية
والذي ميثل الشبكة الرئيسة للموارد الوراثية النباتية في
أوروبا ،وكذلك األمانة العامة للشبكة األوروبية للموارد
الوراثية احلرجية .وإلى جانب  ،قامت بلدان الشمال األوروبي
بتأسيس برنامج للتعاون في مجال املوارد الوراثية يضم بنكا ً
وراثيا ً مشتركاً ،فضال ً عن برنامج جديد للشبكات في مجال
املوارد الوراثية النباتية في عام  2004في جنوب شرق أوروبا.

شهد الشرق األدنى الذي يضم آسيا الوسطى والقوقاز
وغرب آسيا وشمال إفريقيا تقدما ً ملحوظاً ،وكذلك شيئا ً
من اخلمول خالل الفترة التي أعقبت نشر التقرير األول .ففي
آسيا الوسطى والقوقاز ،وضعت الشبكة اإلقليمية للموارد
الوراثية النباتية حتت إشراف رابطة مؤسسات البحوث
الزراعية في آسيا الوسطى والقوقاز 27التي أسست سنة
.2004

• البرنامج التعاوني األوربي للموارد الوراثية 21:يضم املركز
حوالي أربعني بلدا ً أوروبيا ً 22ويهدف إلى تسهيل حفظ
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• شبكة آسيا الوسطى والقوقاز حول املوارد الوراثية النباتية:
تضم هذه الشبكة التي أسست عام  1999ثمانية بلدان،
وفيها تسع مجموعات عمل معنية باحملاصيل .ويشترك
في دعم هذه الشبكة كلّ من املركز الدولي للبحوث
الزراعية في املناطق اجلافة واملنظمة الدولية للتنوع
البيولوجي .وقد أسست قاعدة بيانات إقليمية تضم
28
29

حالة التعاون اإلقليمي والدولي

بيانات عن هوية حوالي  120 000مدخل ،كما وضعت
إستراتيجية إقليمية حول املوارد الوراثية النباتية بدعم من
الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي؛
• شبكة غرب آسيا وشمال أفريقيا للموارد الوراثية :تأسست
شبكة غرب آسيا وشمال أفريقيا بادئ ذي بدء كشبكة
إقليمية لتساعد على تعزيز األنشطة املتعلقة باملوارد
الوراثية النباتية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.
لكن لسوء احلظ ،توقفت عن العمل نتيجة االفتقار
إلى املوارد .كما وضعت إستراتيجية إقليمية حلفظ
املوارد الوراثية النباتية عام  2006وفق مبادرة الصندوق
االستئماني العاملي للتنوع احملصولي ،وبدعم فني من
املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة واملنظمة
الدولية للتنوع البيولوجي ،حيث تلقي الضوء على أهمية
إقامة الشبكات في املنطقة .هذا وأسست رابطة
مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق األدنى وشمال
أفريقيا 30شبكة جديدة للموارد الوراثية النباتية في عام
.2008
 2-2-6شبكات خاصة مبحاصيل محددة
ثمة طيف واسع من الشبكات الدولية اخلاصة مبحاصيل
ّ
يصب
محددة تعمل على املستوى اإلقليمي أو العاملي ،حيث
ّ
جانب ما من جوانب حتسني احملاصيل في بؤرة االهتمام لدى
معظمها ،مع أنها قد تشتمل أيضا ً على حفظ املوارد الوراثية
النباتية .وتتراوح هذه الشبكات إلى حد ما بني مجرد آليات
مباشرة لتوزيع مواد التربية واختبارها في مواقع متعددة
وتبادل املعلومات والنتائج ،إلى شبكات بحوث تعاونية
بشكل كامل ،حيث تستخدم الفوائد املقارنة لكل مؤسسة
مشاركة في حل مشكلة أو قضية عامة .وتخضع كثير من
يصب توزيع األصول الوراثية واختبارها
هذه الشبكات التي
ّ
التشاركي في محور اهتمامها للتنسيق من قبل املراكز
الدولية للبحوث الزراعية .وبعضها سيرد ذكره في القسم
اخلاص باملنظمات الدولية الحقاً .ونعرض هنا بعضا ً من
األمثلة عن الشبكات اخلاصة مبحاصيل معينة التي أبصرت
النور أو التي شهدت تطورا ً ملحوظا ً منذ نشر التقرير األول.
وقد أسست الشبكة الدولية للخيزران والروطان 31عام
 1997للتشجيع على استخدام اإلنتاج احملسن من اخليزران
والروطان وتصنيعهما واالجتار بهما ،حيث تعمل هذه الشبكة
على دعم شبكة عاملية تضم شركاء من احلكومات والقطاع
اخلاص والقطاع غير الربحي في أكثر من خمسني بلداً.
ويشكل حفظ املوارد الوراثية للخيزران والروطان واستخدامها
املستدام جزءا ً مهما ً من برنامج هذه الشبكة.
32
وفي عام  ،2006أطلقت شبكة الكاكاو كشبكة

للمؤسسات املتعاونة في مجال حفظ املوارد الوراثية للكاكاو
واستخدامها .وتضم هذه الشبكة في عضويتها مجموعة
واسعة من املؤسسات الدولية واإلقليمية ،إلى جانب رابطة
صناعات البسكويت والكعك والشوكوالتة واحللويات وحتالف
منتجي الكاكاو واملنظمة الدولية للكاكاو واجملموعة الدولية
للتحسني الوراثي للكاكاو واملؤسسة العاملية للكاكاو.
وقد أسست الشبكة الدولية لتحسني املوز وموز اجلنة
عددا ً من الشبكات اإلقليمية للموز وموز اجلنة في أواخر
ثمانينات ومطلع تسعينات القرن املنصرم .ومنذ نشر التقرير
األول شهد اإلقليم بعض التطورات املهمة ،إذ تأسست
شبكة املوز لوسط وغرب أفريقيا في عام  1997بدعوة من
جلنة مجلس وسط وغرب أفريقيا للبحوث والتنمية الزراعية
واتخذت شبكة بحوث املوز في أفريقيا الشرقية واجلنوبية
صفتها كشبكة تعمل بإشراف رابطة تعزيز البحوث الزراعية
في شرق ووسط أفريقيا .وتغيرت تسمية شبكة أمريكا
الالتينية والكاريبي لتصبح شبكة بحوث وتنمية موز اجلنة
واملوز ألمريكا الالتينية والكاريبي 33وذلك في عام  ،2000حيث
أضحت اليوم تعمل بإشراف الصندوق اإلقليمي للتكنولوجيا
الزراعية .وعلى نحو مماثل ،أعيد تسمية شبكة املوز في آسيا
والهادي 34عام  2002لتعمل حاليا ً بإشراف الشبكة الدولية
لتحسني املوز وموز اجلنة .هذا واندمجت رابطة آسيا والهادي
ملؤسسات البحوث الزراعية مع املعهد الدولي للموارد الوراثية
النباتية حتت اسم املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي وذلك
في عام .2006
وفي القارة األمريكية ،أسس احتاد أمريكا الالتينية والكاريبي
لدعم بحوث وتنمية الكاسافا 35في عام  1999كآلية إقليمية
لتسهيل بحوث وتنمية الكاسافا مبشاركة املعنيني من
القطاعني اخلاص والعام .وتبني هذه الشبكة التي تتخذ
من حرم املركز الدولي للزراعات املدارية في كولومبيا مقرا ً
لها ،روابط جتمع بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي مع بلدان
إفريقية لتنمية التكنولوجيا والتدريب وتوزيع املوارد الوراثية
ونشر املعلومات.
مولت رابطة مؤسسات البحوث الزراعية
وفي الشرق األدنىّ ،
في الشرق األدنى وشمال أفريقيا مبادرات متنوعة تتعلق
باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حملاصيل محددة
منذ عام  ،1996مبا في ذلك تأسيس شبكات للنخيل والزيتون
والنباتات الطبية .أما الشبكة دون اإلقليمية للقطن في آسيا
وشمال أفريقيا ،فقد تأسست عام  2002بدعم من املنتدى
العاملي للبحوث الزراعية ورابطة مؤسسات البحوث الزراعية
في الشرق األدنى وشمال أفريقيا واملركز الدولي للبحوث
الزراعية في املناطق اجلافة ورابطة آسيا والهادي ومنظمة
البحوث والتعليم الزراعي في جمهورية إيران اإلسالمية.
إلى جانب ذلك ،أسست العديد من الشبكات احملصولية
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اجلديدة على املستوى العاملي والتي تهدف إلى جمع وتبادل
املعلومات اجلينومية حملاصيل محددة أو مجموعات من
احملاصيل .وتضم هذه الشبكات ،على سبيل املثال ،الشبكة
الدولية جلينوم النب 37واملشروع الدولي التعاوني لتحديد
التسلسل اجلينومي لألرز.
 3-2-6الشبكات املواضيعية
أشرنا آنفا ً إلى تأسيس كثير من الشبكات املواضيعية
اجلديدة في السنوات األخيرة والتي تقوم بنشاطات تعاونية
تتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .إن العدد
الكبير لهذه الشبكات يجعل من الصعوبة مبكان تغطيها
بالكامل تغطية تفصيلية ،لذلك سنعرض فقط بعض
األمثلة عن شبكات مختارة إما ألنها جديدة أو لتغيير كبير
أصابها منذ عام .1996
لقد تأسست منذ عام  2001ثالث شبكات جديدة لدعم
وتشجيع قطاع البذور في أفريقيا على وجه اخلصوص .وهذه
الشبكات هي شبكة بذور أفريقيا 38وشبكة أمن البذور
التابعة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي 39وشبكة غرب
أفريقيا للبذور .وفي عام  2001تأسست الشراكة اجلديدة
لتنمية أفريقيا ،وقامت مببادرات عديدة ،منها دعم تأسيس أربع
شبكات للعلوم البيولوجية ،وهي :شبكة العلوم البيولوجية
في شرق ووسط أفريقيا وشبكة العلوم البيولوجية في غرب
أفريقيا وشبكة العلوم البيولوجية في جنوب أفريقيا وشبكة
العلوم البيولوجية في شمال أفريقيا .وقد نشطت شبكة
العلوم البيولوجية في جنوب أفريقيا بشكل خاص في مجال
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وذلك تبعا ً ملا ورد في
التقرير الوطني لزميبابوي ،حيث أولت اهتماما ً بإقامة مرافق
حلفظ احملاصيل التي يتم إكثارها نباتيا ً وللتوصيف اجلزيئي
ولدعم التعاون اإلقليمي.
وفي القارة األمريكية ،تضم الشبكات املواضيعية التي
أسست بعد عام  1996كال ً من شبكة التعاون املهني في
مجال التكنولوجيا البيولوجية النباتية والتي تهدف إلى
تشجيع استخدام التكنولوجيا البيولوجية في حتسني
احملاصيل وحفظ املوارد الوراثية ،وشبكة االبتكار الزراعي والتي
متثل مشروعا ً إلقامة الشبكات تابعا ً ملعهد التعاون الزراعي
في القارة األمريكية وذلك بالتعاون مع الوكالة السويسرية
للتنمية والتعاون .وتهدف هذه الشبكة بشكل رئيس إلى
حتسني إنتاج البذور في أمريكا الالتينية والكاريبي تبعا ً ملا ورد
في التقرير القطري لنيكاراغوا.
وكذلك لعبت املنظمات غير احلكومية دورا ً أكثر أهمي ًة في
نظم
يـ ّ
السنوات العشر األخيرة على صعيد الشبكات .إذ ُ
برنامج تنمية التنوع البيولوجي وحفظه في اجملتمع 40والذي
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يضم عدة بلدان في أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا من قبل
العديد من املنظمات غير احلكومية احمللية والدولية .ويجمع
هذا البرنامج ما بني مؤسسات حكومية ومنظمات غير
حكومية على املستوى العاملي واإلقليمي والوطني ،ويركز
بشكل رئيس على حفظ موارد األصول الوراثية واستثمارها
وتسويقها واستعادتها عند الضرورة.

 3-6املنظمات والرابطات الدولية ذات البرامج
المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة
ثمة طيف واسع من الرابطات الدولية واإلقليمية التي
ّ
ال يقتصر اهتمامها على املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة وحسب ،بل متتلك برامج مهمة في مجال املوارد
أهم وأكبر هذه الرابطات نذكر
الوراثية النباتية .ولعل من
ّ
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة واجملموعة االستشارية
للبحوث الزراعية الدولية .وسنقدم في الفقرات التالية وصفا ً
للتطورات التي شهدتها كلّ منهما .يلي ذلك عرض موجز
للتطورات التي طرأت على منظمات دولية وأخرى إقليمية،
وعلى منتديات ورابطات دولية ،وكذلك على ترتيبات ثنائية
األطراف وداخل مجتمع املنظمات غير احلكومية وذلك منذ
نشر التقرير األول.
 1-3-6مبادرات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة في
مجال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
بقيت املنظمة على مستوى عال من النشاط في مجال حتفيز
ودعم األنشطة املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة منذ نشر التقرير األول ،وحققت تقدما ً معنويا ً في
عدد من اجملاالت الرئيسة .وتقوم كذلك بتوفير دعم إدار ّي
وفني لعمل األمانة العامة لهيئة املوارد الوراثية
وعلمي
ّ
ّ
النباتية لألغذية والزراعة واألمانة العامة للمعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
وقد أشرفت هيئة املوارد الوراثية النباتية ،التي أسست
كمحفل حكومي دولي عام  ،1983على إيجاد وتطوير
املنظومة العاملية حلفظ املوارد الوراثية النباتية واستخدامها
املستدام ،حيث تهدف هذه املنظومة والتي تديرها وتنسقها
املنظمة ،إلى ضمان احلفظ اآلمن للموارد الوراثية النباتية
وحتفيز توافرها واستخدامها املستدام .وقد ق ّدم التقرير األول
وصفا ً للعناصر الرئيسة للمنظومة .وسوف يقتصر عرضنا
هنا على أهم التطورات التي متت على هذا الصعيد .وتقدم
خطة العمل العاملية إطار العمل العام أو مسودة خطة
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املنظومة العاملية ،أما التقارير الدورية فتقدم آلية لرصد
التقدم وتقييم املنظومة .أما الصك الرئيس لالتفاقيات
والسياسات احلكومية الدولية الداعم لتنمية املنظومة
العاملية فقد كان حتى عام  2004يتمثل في التعهد الدولي
باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،والذي حلّت محلّه
املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
وتغطى هذه املعاهدة
والزراعة لدى دخولها في حيز التنفيذ.
ّ
بالتفصيل الدقيق في القسم  ،1-2-7بينما تذكر بإيجاز أدناه:
• هـيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 41:متثل الهيئة
منتدى للحكومات يناقش قضايا ذات صلة باملوارد
الوراثية لألغذية والزراعة والتفاوض بشأنها .وتقوم الهيئة
مبراجعة أعمال املنظمة وتقدمي املشورة في اجملاالت املتعلقة
بالسياسات والبرامج واألنشطة .ويبلغ اليوم عدد األعضاء
في الهيئة  168بلدا ً إضافة إلى االحتاد األوروبي ،وهي متثل
اجلهة احلكومية الدولية الوحيدة التي تعنى بجميع
مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .وقد بدأت
هذه الهيئة كهيئة للموارد الوراثية النباتية ،حيث لم تبدأ
العمل على مكونات أخرى للتنوع البيولوجي الزراعي سوى
عام  .1995وفي عام  ،1997وإدراكا ً منها لالحتياجات
أسست الهيئة فريقني
املنفصلة للمكونات اخملتلفة،
ّ
دوليني للعمل الفني ،أحدهما يعنى باملوارد الوراثية
النباتية واآلخر باملوارد الوراثية احليوانية .ووفرت الهيئة
تخص املعاهدة الدولية بشأن
منتدى ً ملفاوضات ناجحة
ّ
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والتي متثل اتفاقية
حيز التنفيذ في يونيو/حزيران
دولية ملزمة قانونيا ً دخلت ّ
عام ( 2004انظر القسم  .)1-2-7وقد عملت الهيئة كلجنة
مؤقتة للمعاهدة الدولية حتى عام  2006والذي أسست
فيه الهيئة اإلدارية .كما وضعت الهيئة أولّ خطة عمل
دولية لها وهي مسؤولة عن رصد تنفيذها .وخالل جلستها
الدورية احلادية عشرة املنعقدة في يونيو/حزيران عام ،2007
أقرت الهيئة برنامج عمل مستمر لعشر سنوات ،تنبأ بنشر
التقرير األول عن حالة التنوع البيولوجي في العالم لألغذية
والزراعة ،وبإدماج نهج النظام اإليكولوجي في إدارة التنوع
البيولوجي على صعيد الزراعة والغابات ومصائد األسماك؛
• الشبكة الدولية جملموعات خارج املوطن الطبيعي :ورد في
التقرير األول توقيع  11مركزا ً دوليا ً للبحوث الزراعية من
املراكز التابعة للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية
الدولية اتفاقيات عام  1994مع املنظمة بالنيابة عن هيئة
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وذلك إلدخال مجموعات
أصولها الوراثية املوجودة خارج املوطن الطبيعي في
الشبكة الدولية جملموعات خارج املوطن الطبيعي .وقد
ألغيت في الواقع هذه االتفاقيات وكذلك الشبكة الدولية

عام  2006مع توقيع املراكز املزيد من االتفاقيات مع املنظمة،
وهذه املرة بالنيابة عن الهيئة اإلدارية للمعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وتضع هذه
االتفاقيات اجلديدة جميع مجموعات املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة خارج املوطن الطبيعي واملوجودة في حيازة
هذه املراكز (قرابة  650 000مدخل ألكثر احملاصيل أهمية
في العالم) في النظام املتعدد األطراف للحصول على
املوارد وتقاسم املنافع التابع للمعاهدة الدولية بشأن
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
• مـبـادرة الشراكة العـاملية لبناء القـدرات في تـربيـة
النباتات 42:تهدف هذه املبادرة التي أطلقت عام 2006
بشكل رئيس إلى تعزيز القدرات ودعمها في البلدان
النامية وذلك للقيام بتربية النباتات واالستفادة
منها .ومتثل هذه املبادرة شراكة تشتمل على الكثير
من مؤسسات البحوث الزراعية والتعليمية والتنموية.
وتتوافر املزيد من املعلومات عنها في القسمني  4-4و2-3-7؛
• اتـفاق مع اتفـاقية التنوع البيولوجي :وميـثـل هذا االتفـاق
أحد اجملاالت التي شهدت تقدما ً كبيرا ً في تعزيز العالقة
وقعت مذكرة تعاون
مع اتفاقية التنوع البيولوجي .فقد ّ
بني املنظمة واتفاقية التنوع البيولوجي عام 2006
واضعة إطارا ً عمليا ً لزيادة مستوى التعاون بني املنظمتني
في مجال التنوع البيولوجي ذي الصلة باألغذية والزراعة.
 2-3-6املراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة
للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية
43
الدولية
ق ّدم التقرير األول وصفا ً للمراكز الدولية للبحوث الزراعية
املدعومة من اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
والتي كان يبلغ عددها آنذاك  16مركزا ً لينخفض اليوم إلى
 15مركزا 44ً.وخالل السنوات القليلة املاضية ،بدأت منظومة
اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية بخوض
عملية إصالح رئيسة ذات صلة برؤيتها وحوكمتها ومتويلها
وشراكاتها 45،وذلك بهدف الوصول إلى جدول أعمال أدق تركيزا ً
وحتقيق انسجام أكبر بني املراكز وزيادة التعاون مع طيف أوسع
من الشركاء .غير أنه من املتوقع أن تبقى إدارة مجموعات
املوارد الوراثية في صدارة األولويات بالنسبة للمنظومة،
شأنها في ذلك شأن التحسني الوراثي للمحاصيل الغذائية
ذات األهمية العظمى بالنسبة للفقراء في العالم النامي.
ومن بني املراكز الـ  15للمجموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية ،ميتلك  11مركزا ً مجموعات للموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة ،حيث تشارك هذه املراكز بطريقة أو
بأخرى بحفظ طويل األجل للموارد الوراثية والتحسني الوراثي
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للنبات (انظر الفصل الثالث) .وال تقوم هذه املراكز بتوفير
املواد من بنوكها الوراثية وحسب ،بل توزّع أيضا ً لشركاء في
البلدان النامية واملتقدمة مشاتل سالالت تربية متقدمة،
وعشائر انعزالية من اجليل املبكر ،ومواد أبوية ،وسالالت
تتسم مبواصفات خاصة (انظر القسم  .)2-4كما شهدت
املنظومة عددا ً من التطورات املهمة منذ نشر التقرير األول،
نذكر منها تركيز برامج التربية بشكل أكبر على وسائل
وطرائق التكنولوجيا البيولوجية مبا في ذلك علم اجلينوم
وعلم البروتينات واالنتخاب مبساعدة الواسمات وما إلى
بنـ ُهج التربية التشاركية للنباتات،
ذلك ،وإيالء اهتمام أكبر ُ
وتأسيس برامج رئيسة لشراكات جديدة في مجال التحسني
الوراثي للمحاصيل من قبيل برنامج حتديات األجيال وحصاد
املزيد (انظر القسم  4-7-4واملؤطر  ،)1-4ومبادرة كبيرة على
مستوى املنظومة دخلت اليوم مرحلتها الثانية تهدف إلى
حتديث اجملموعات ومرافق البنوك الوراثية وتعرف باسم ‘‘العمل
اجلماعي إلعادة تأهيل السلع العامة الدولية في منظومة املوارد
46
الوراثية للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية’’.
كما واصلت املراكز مشاركتها القوية بشكل فرد ّي في
طيف واسع من األنشطة املتعلقة بحفظ واستخدام املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،حيث تنطوي نسبة كبيرة
من هذه األنشطة على التعاون الدولي .وتوضيحا ً لذلك ،نق ّدم
فيما يلي بعضا ً من األمثلة املمكنة والتي تشكل غيضا ً من
فيض:
• املركز األفريقي لألرز (املسمى سابقا ً برابطة غرب أفريقيا
لتنمية األرز) 47:يتعاون هذا املركز مع املراكز الوطنية في
كلّ أفريقيا ويقود الشبكة متعددة البلدان لبحوث األرز في
وسط وغرب أفريقيا؛
• الـمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي (املسماة سابقا ً
باملعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية والشبكة
الدولية لتحسني املوز وموز اجلنة) :48يكرّس هذا
املركز حصريا ً للتنوع البيولوجي الزراعي .وقد تبنّى عام
 2006إستراتيجية جديدة تتجلّى في إيالء اهتمام أكبر
لالستخدام املستدام للموارد الوراثية ،إضافة إلى مواصلة
التركيز على حفظها ،مبا يحقق الرخاء للبشرية .وتشارك
املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي بعدد كبير من
الترتيباتاملتعلقةبالشبكاتوالشراكات،كمحافظتهاعلى
عالقة نشطة مع جميع الشبكات املدرجة في القسم 1-2-6؛
49
• يوجد في حيازة كلّ من املركز الدولي للزراعات املدارية
واملعهد الدولي لبحوث الثروة احليوانية 50مجموعات رئيسة
من األعالف املدارية ،فلدى املركز الدولي للزراعات املدارية
أكبر مجموعات في العالم من الكاسافا والفاصولياء،
كما يعمل على تسهيل عدد من الشبكات ،كشبكة
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حتالف بحوث الفاصولياء في عموم أفريقيا؛
• يقوم املركز الدولي لبحوث الذرة الصفراء والقمح 51بحفظ
مجموعات أصول وراثية دولية من القمح والذرة الصفراء
ويسهل شبكات حتسني كال احملصولني .كما يلعب دورا ً
رائدا ً في الشبكة اآلسيوية للتكنولوجيا البيولوجية للذرة
الصفراء؛
• يوفر املركز الدولي للبطاطا 52قيادة لشبكات إقليمية
معنية بالبطاطا أو البطاطا احللوة أو كليهما معاً،
باإلضافة إلى شبكة الهندسة الوراثية للبطاطا؛
• سـاعد املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق
اجلافة 53على تأسيس بنوك وراثية في كلّ من أذربيجان
وأرمينيا وأوزبكستان وتركمانستان وجورجيا وطاجيكستان
وقيرغيزستان وكازاخستان واملغرب .وقد اعترفت
التقارير القطرية لكلّ من أذربيجان وأرمينيا وأوزبكستان
وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان واملغرب
باإلسهام الكبير لهذا املركز بتأسيس بنوك وراثية فيها
وق ّدمت وصفا ً لذلك؛
• يعمل املعهد الدولي للبحوث املتعلقة  -مبحاصيل املناطق
املدارية شبه القاحلة 54بشكل وثيق مع برامج وطنية
في كلّ من آسيا وأفريقيا لتحفيز حفظ األصول الوراثية
وحتسينها واستخدامها .كما يلعب املعهد دورا ً قياديا ً في
شبكة النجيليات والبقوليات في آسيا؛
• لدى املعهد الدولي للزراعة املدارية 55مجموعات مهمة
لكثير من احملاصيل املدارية .ويتعاون املعهد بشكل وثيق مع
برامج وشبكات ومؤسسات وطنية أخرى في إقليم أفريقيا
جنوب الصحراء؛
ينظم املعهد الدولي لبحوث األرز 56الشبكة الدولية
•
ّ
للتقييم الوراثي لألرز 57ومجلس الشراكات في مجال
58
بحوث األرز في آسيا؛
ً
• لدى املركز العاملي للزراعة احلرجية (املسمى سابقا املركز
الدولي لبحوث الزراعات احلرجية) وحدة للموارد الوراثية ترتبط
بشراكة مع كثير من املؤسسات في أفريقيا وخارجها وذلك
في مجال حفظ وتقييم األنواع لصالح النظم الزراعية
احلرجية.
وإلى جانب عمل املراكز الفردية ،مت ّ تأسيس برنامج
املوارد الوراثية على مستوى املنظومة كآلية تساعد
على تنسيق السياسات واإلستراتيجيات واألنشطة
بني املراكز الدولية .ويهدف هذا البرنامج إلى الوصول
بجهود اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
إلى املستوى األمثل في خمسة مجاالت مواضيعية ،هي:
سياسة املوارد الوراثية ،والتوعية العامة ،واملعلومات،
وتنمية املعرفة والتكنولوجيا ،وبناء القدرات .كما وفر
البرنامج إمكانية تركيز اإلسهامات الفنية للمجموعة
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االستشارية للبحوث الزراعية الدولية على عملية التفاوض
املتعلقة باملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة والتفاوض بشأن االتفاقيات مع املنظمة
واضعا ً مجموعات املراكز حتت إشراف املعاهدة الدولية.
وفي عام  ،2000أسست اجملموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية اخلدمة االستشارية املركزية املعنية بامللكية
الفكرية ملساعدة املراكز على إدارة املوجودات الفكرية لديها
بغرض زيادة مستوى الفائدة العامة إلى احل ّد األعظم.
 3-3-6مؤسسات دولية وإقليمية أخرى للبحوث والتنمية
ثمة عدد كبير جدا ً من املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية
ّ
بشكل أو بآخر مبسألة حفظ واستخدام املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة .وتتراوح هذه املنظمات من معاهد
دولية للبحوث ذات تقنية عالية إلى القبو الدولي للبذور في
سفالبارد ،والذي ميثل مرفقا ً أساسيا ً جديدا ً لتخزين نسخ
عينات املدخالت املوجودة داخل مجموعات البذور
داعمة من ّ
(انظر القسم  .)5-3ونقدم فيما يلي خمسة أمثلة فقط عن
املؤسسات اإلقليمية والدولية .مؤسستان أسستا منذ نشر
التقرير األول ،ومؤسستان مهمتان للبحوث الزراعية خضعتا
لتغيرات جسيمة خالل السنوات األخيرة ،وواحدة هي اتفاقية
ّ
وسعت بشكل كبير عملها ذا الصلة
التنوع البيولوجي والتي ّ
باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة:
• املركز العاملي للخضروات (سابقا ً  ،املركز اآلسيوي للبحث
والتطوير املتعلقني باخلضروات)59:يــقوم املــركز ومقرّه في
آسيا بحفظ مجموعات كثير من األنواع املهمة للخضروات،
وكذلك توفير املواد التي تتمخض عن برامج التربية
وإتاحتها إلى اجملتمع الدولي بطريقة مماثلة لتلك التي تقوم
بها مراكز اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية.
وسع هذا املركز نشاطاته بشكل
ومنذ نشر التقرير األولّ ،
أسس ودعم
كبير في قارات أخرى،
السيما في أفريقيا .كما ّ
ّ
عددا ً كبيرا ً من الشبكات اخملتلفة اإلقليمية منها والدولية؛
• مـركز التعليم والبحوث الزراعية املدارية :60يشكـل
هذا املركز مركزا ً حكوميا ً للبحوث اإلقليمية والتعليم
ويتخذ من كوستاريكا مقرا ً له .وفي الوقت الذي
العالي،
ّ
يسعى فيه هذا املركز خلدمة البلدان األعضاء فيه بالدرجة
األولى ،61جنده يحفظ مجموعات أصول وراثية ذات أهمية
عاملية .فمنذ إصدار التقرير األول ،وقع هذا املركز اتفاقيات
مع املنظمة واضعا ً اجملموعات ضمن شبكة دولية جملموعات
خارج املوطن الطبيعي (انظر أعاله) حتفظ فيها كلّ من
البذور التقليدية ومجموعات حقلية واسعة أهمها
الكاكاو ( )Theobroma spp.والنب ( )Coffea spp.ونخلة

اخلوخ ( )Bactris spp.والفليفلة ( )Capsicum spp.والقرع
( )Cucurbitaceaeوالطماطم ()Lycopersicon spp.؛
• اتفاقية التنوع البيولوجي :62في نوفمبر/تشرين الثاني
عام  ،1996أقر ّ املؤمتر الثالث لألطراف املشاركة في اتفاقية
التنوع البيولوجي القرار رقم  III/11واملتعلق بـ ‘‘حفظ
التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه املستدام’’ ،كما
قام ،من جملة أمور أخرى ،بتأسيس برنامج أنشطة التنوع
البيولوجي الزراعي لسنوات عديدة وذلك لألهداف التالية:
• حتفيز التأثيرات اإليجابية وتخفيف تلك السلبية منها
والناجمة عن املمارسات الزراعية وتأثيرها على التنوع
البيولوجي في النظم اإليكولوجية الزراعية وتداخلها مع
نظم إيكولوجية أخرى؛
• حتفيز حفظ املوارد الوراثية واستخدامها املستدام للقيمة
الفعلية أو احملتملة لألغذية والزراعة؛
• حتفيز تقاسم املنافـع الناجمة عن اسـتخدام املـوارد
الوراثية وذلك بطريقة تتسم بالعدل واملساواة؛ وللموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أهمية أيضا ً
في عدد من برامج العمل الشاملة التابعة التفاقية التنوع
البيولوجي ،مبا في ذلك نهج النظام اإليكولوجي والتغير
املناخي والتنوع البيولوجي واألنواع الدخيلة التوسعية
واإلستراتيجية العاملية حلفظ النباتات واحلصول على
املوارد وتقاسم املنافع (انظر الفصل السابع) .إضافة إلى
ذلك ،يحمل بروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية،
حيز التنفيذ عام  ،2003تأثيرات كبيرة في
والذي دخل ّ
حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإدارتها
واستخدامها ،وبخاصة استنباط أصناف محاصيل مع ّدلة
وراثيا ً ونشرها.
63
أسس هذا البرنامج عام 2008
• محاصيل املستقبل:
ّ
نتيجة الندماج بني املركز الدولي للمحاصيل التي ال
يستفاد منها استفادة كاملة ووحدة التيسير العاملي
املعنية باألنواع التي ال يستفاد منها استفادة كاملة.
ويسعى هذا البرنامج إلى حتفيز ودعم البحوث املتعلقة
بتلك األنواع املهملة والتي اليستفاد منها استفادة كاملة
ذات اإلمكانية العالية على صعيد اإلسهام في األمن
الغذائي واحل ّد من الفقر وحماية البيئة؛
تأسس هذا املركز في
• املركز الدولي للزراعة امللحيةّ :64
عام  1999ملعاجلة اخملاوف املتعلقة بتوافر املياه ونوعيتها،
إذ استهلّ أعماله بادئ ذي بدء في منطقة غرب آسيا وشمال
أفريقيا ،لكنه بدأ مؤخرا ً العمل على املستوى العاملي أيضاً.
ويقوم املركز الدولي للزراعة امللحيةبحفظ وتوزيع مجموعة
تضمما يزيدعلى 9400مدخللقرابة
دولية من األصول الوراثية
ّ
يتحمل امللوحة واجلفاف.
 220نوعا ً من أنواع احملاصيل واألعالف
ّ
 4-3-6منتديات ورابطات دولية وإقليمية
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تتزايد أهمية الرابطات واملنتديات اإلقليمية والدولية كإحدى
مالمح التعاون الدولي في جميع أنحاء العالم وفي قرابة
جميع مجاالت اجملتمع .فعلى صعيد الزراعة والتي تشتمل
على نشاطات تتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية
تضم رابطات صناعية من قبيل االحتاد الدولي
والزراعة ،نراها
ّ
للبذور 65ومؤسسة ‘‘كروب اليف انترناشيونال’’ ،ومنظمات
املزارعني كاالحتاد الدولي للمنتجني الزراعيني 67،ومؤسسات
أكادميية دولية كأكادميية العلوم في العالم الثالث 68،وكذلك
شبكات بيئية مثل شبكة االحتاد الدولي للحفاظ على
الطبيعة 69.ويرد ذكر الرابطات أو املنتديات اإلقليمية العاملة
في مجال البحوث الزراعية لتحقيق التنمية في القسم .2-6
التطور الكبير منذ نشر التقرير األول بصفة
ويتمثل
ّ
خاصة في تأسيس املنتدى العاملي للبحوث الزراعية عام
 70،1999حيث يشكّل هذا املنتدى مبادرة توفر منصة حيادية
لتحفيز املناقشات والتعاون بني شتى مجموعات املعنيني
املهتمني بالبحوث الزراعية لتحقيق التنمية .أما الرابطات
واملنتديات اإلقليمية فهم أعضاء أساسيون في املنتدى
العاملي للبحوث الزراعية كما هي منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة واجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
ومنظمات املزارعني (املمثلة في اللجنة التوجيهية لالحتاد
الدولي للمنتجني الزراعيني) ومجموعات اجملتمع املدني
ومنظمات القطاع اخلاص واجلهات املانحة ،إضافة إلى جهات
أخرى .وقد عقد املنتدى العاملي للبحوث الزراعية مؤمتره
األول في مدينة درسدن األملانية عام  ،2000ومتخض عنه
إعالن درسدن الذي ح ّدد إدارة املوارد الوراثية والتكنولوجيا
البيولوجية كواحدة من اجملاالت األربعة التي حتظى باألولية
مسودة إعالن
لدى هذا املنتدى العاملي .كما أع ّد املشاركون
ّ
منفصل يتعلق بشكل خاص باملوارد الوراثية النباتية حيث
حث احلكومات على اإليفاء بالتزاماتها جتاه الوسائل الدولية
ّ
اخملتلفة والتشريعات والسياسات ذات الصلة باملوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة .وقد كان املنتدى العاملي للبحوث
الزراعية شريكا ً فاعال ً للمنظمة وللمجموعة االستشارية
للبحوث الزراعية الدولية في تسهيل األنشطة املتعلقة
بخطة العمل العاملية.
 5-3-6التعاون ثنائي اجلانب
يوجد لعدد كبير من املؤسسات الوطنية اخملتلفة في البلدان
النامية واملتقدمة على حد سواء برامج دولية في مجال
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،حيث ازداد عدد هذه
يتضح من
البرامج بشكل كبير منذ نشر التقرير األول ،كما
ّ
وثمة عدد كبير من هذه االتفاقيات الثنائية
التقارير القطريةّ .
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لدرجة أنه ال ميكننا إدراجها بشكل كامل ،لكننا سنكتفي
هنا باستعراض عام لها .و تشتمل املؤسسات املشاركة
في نشاطات ثنائية إقليمية ودولية على اجلامعات واملعاهد
الوطنية لتربية وبحوث النباتات والبنوك الوراثية واحلدائق
النباتية ،وما إلى ذلك.
خصصت عديدٌ من البلدان املتقدمة منظمات
وقد
ّ
حكومية مكرسة لتقدمي املساعدة الفنية للبلدان النامية.
وتعنى كثير من هذه املنظمات بالبحوث والتنمية الزراعية.
كما ازداد عدد املبادرات املتعلقة بحفظ املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام بصورة عامة خالل
العقد املنصرم .ومن األمثلة على ذلك ،مركز التعاون الدولي
للبحث الزراعي من أجل التنمية في فرنسا ،والوكالة األملانية
للتعاون الفني في أملانيا ،واملعهد الزراعي ملا وراء البحار في
إيطاليا ،واملركز الدولي الياباني لبحوث العلوم الزراعية في
اليابان.
وقد أشار عدد من التقارير القطرية إلى األهمية املتنامية
للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ،حيث ألفينا زيادة في
املسؤوليات الدولية التي تأخذها مؤسسات البلدان النامية
على عاتقها وذلك ضمن سياق الشبكات اإلقليمية والدولية.
وينطبق هذا األمر بصورة خاصة على اجلامعات ،حيث جند
ذلك في مثالني وردا في الفصل الرابع (املؤطر  1-4حول
املركز األفريقي لتحسني احملاصيل الذي أسسته جامعة
كوازولو – ناتال ،ومركز حتسني احملاصيل في غرب أفريقيا
الذي أسسته جامعة غانا) .كما تقوم بعض املؤسسات
احلكومية في البلدان النامية بتوسيع نشاطاتها الدولية،
كاألكادميية الصينية للعلوم الزراعية التي تزيد من اإليفاد
اخلارجي ملوظفيها .وكذلك أسست املؤسسة البرازيلية
للبحوث الزراعية مكاتب ومختبرات في فرنسا وغانا وهولندا
وجمهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية.
 6-3-6املنظمات غير احلكومية
شهدت مشاركة املنظمات غير احلكومية زيادة كبيرة في
السنوات العشر األخيرة في مختلف مجاالت املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة .وكما هي احلال بالنسبة لألمناط
األخرى من املؤسسات،فإنه من سردها جميعاً .وفي الوقت الذي
تزايدت فيه األنشطة على املستوى الوطني بصورة كبيرة،
شهدت األنشطة الدولية اتساعا ً هي األخرى .فعلى سبيل
املثال ،كانت حملة املورثات في الهند وفريق العمل املعني
بتكنولوجيا التآكل والتركيز عليه وشبكة املعلومات اخلاصة
باملوارد الوراثية وكثير من املنظمات غير احلكومية األخرى
السيما في املناقشات التي تناولت
فاعلة على املستوى الدولي،
ّ
املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

حالة التعاون اإلقليمي والدولي

ومحتوى كثير من املبادرات اخلاصة باالتفاقية الدولية كتلك
املتعلقة باملعرفة احمللية واحلصول على املوارد وتقاسم املنافع.
وعقب نشر التقرير األول ،ظهر عدد من املنظمات غير
تهتم بحماية األصناف
احلكومية الوطنية اجلديدة التي
ّ
القدمية وخاصة األصناف ‘‘التراثية’’ ،أو ‘‘املتوارثة’’ من الفاكهة
واخلضروات .وأدّى هذا بدوره إلى تأسيس منظمات جامعة
وشبكات مثل مؤسسة حماية األصناف النباتية في أوروبا.
كما ازدادت احلدائق النباتية عددا ً وشهدت قدراتها تطورا ً خالل
العقد األخير (انظر القسم  ،)9-3األمر الذي انعكس في زيادة
العضوية في املنظمة اجلامعة ،أي املركز الدولي حلفظ احلدائق
تضم حاليا ً حوالي  700عضوا ً من  120بلداً.
النباتية ،والتي
ّ
وإضافة إلى املنظمات غير احلكومية التي تركز بشكل
رئيس على التنوع النباتي ،كتلك املنظمات التي ورد ذكرها
آنفاً ،هنالك كثير من املنظمات غير احلكومية التنموية
الوطنية منها والدولية التي تهتم أيضا ً بحفظ املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام ،وذلك من
تشجع على إدارة املوارد الوراثية النباتية
خالل مشروعات
ّ
لألغذية والزراعة على مستوى املزرعة ،وإنتاج محاصيل عالية
القيمة ومنتجات ذات قيمة مضافة ،على سبيل املثال .وفي
محاولة لتحفيز التعاون بني منظمات غير حكومية كهذه
أسس عدد من الشبكات اإلقليمية والدولية،
بدرجة أكبرّ ،
واتسع نطاق أخرى عقب نشر التقرير األول ،نذكر منها
على سبيل املثال ،ائتالف املنظمات غير احلكومية اآلسيوية
لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية ،وكذلك برنامج تنمية
التنوع البيولوجي وحفظه في اجملتمع الذي ورد ذكره آنفاً.

 4-6االتفاقيات الدولية واإلقليمية
أهم األحداث الدولية املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية
لعلّ من ّ
لألغذية والزراعة منذ نشر التقرير األول كان إقرار املعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عام
حيز التنفيذ عام  .712004وقد صادق 125
 2001ودخولها ّ
بلدا ً واالحتاد األوروبي على املعاهدة في أغسطس/آب .2010
أما الهدف من املعاهدة ،كما ورد في املادة  1-1منها ،فكان
‘‘حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها
املستدام وتقاسم املنافع الناجتة عن استخدامها على أساس
من العدل واملساواة ،وذلك مبا يتوافق واتفاقية التنوع البيولوجي
للوصول إلى زراعة مستدامة وإلى حتقيق األمن الغذائي’’.
وتغطي املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة جميع املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة وحتفز ،من جملة أمور أخرى ،حفظ هذه املوارد
واستكشافها وجمعها وتوصيفها وتقييمها واستخدامها

املستدام .كما حتفز اتخاذ اإلجراءات الالزمة على املستوى
الوطني إلى جانب التعاون الدولي واملساعدة الفنية.
وتخصص إحدى مواد املعاهدة لطرح حقوق املزارعني (انظر
ّ
القسم  4-4-5و  .)4-7أما صلب املعاهدة فيتمثل بتأسيس
نظام متعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع
يغطي  35محصوال ً غذائيا ً و  29جنسا ً علفيا ً أدرجت في املرفق
األول من املعاهدة .هذا وتعرض التطورات املتعلقة باحلصول
على املوارد وتقاسم املنافع مفصلة في الفصل السابع.
وتعمل املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة أيضا ً على حتفيز تنفيذ خطة العمل
الدولية ومتيز العديد من املكونات الداعمة األخرى مبا في
ذلك مجموعات خارج املوطن الطبيعي التي توجد بحيازة
املراكز الدولية للبحوث الزراعية ،والشبكات الدولية للموارد
الوراثية النباتية ،والنظام العاملي للمعلومات اخلاصة باملوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وتتعهد األطراف املتعاقدة
فيها بتطبيق إستراتيجية متويل لتنفيذ املعاهدة بهدف
حتسني توافر املوارد املالية وكل ما يرتبط بذلك من شفافية
وكفاءة وفعالية لتنفيذ األنشطة املتعلقة بهذه املعاهدة.
وإلى جانب املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
ثمة اجتاه نحو تعاون إقليمي أقوى
لألغذية والزراعة ،فإن ّ
في جوانب تتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
وهذا ما ينعكس في العدد املتزايد من االتفاقيات اإلقليمية
التي تغطي مجاالت من قبيل حفظ املوارد الوراثية وحماية
األصناف النباتية واحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم
أما التقدم البارز فكان على صعيد اللوائح املتعلقة
املنافعّ .
بالصحة النباتية ،حيث تغطى أدناه بشكل منفصل.
وفي أفريقيا ،أبرمت اتفاقيات حول حماية األصناف
النباتية 72،واحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع،
وحقوق املزارعني 73،وحفظ املوارد الطبيعية 74،والسالمة في
75
تطبيق التكنولوجيا البيولوجية.
وفي القارة األمريكية ،أقرّت بلدان مجتمع األنديز عديدا ً من
االتفاقيات اإلقليمية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية ،من
أهمها كان القرار رقم  391لعام  1996حول النظام املشترك
ّ
للحصول على املوارد الوراثية ،والقرار رقم  345املتعلق
بالشروط العامة حلماية حقوق مربي األصناف النباتية
مسودة اتفاقية
اجلديدة .كما أع ّدت بلدان أمريكا الوسطى
ّ
بشأن احلصول على املوارد الوراثية وموارد كيماوية بيولوجية
واملعرفة التقليدية ذات الصلة.
وفي آسيا ،اتفقت بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا على
إطار عمل عام  2000يتعلق باحلصول على املوارد الوراثية
والبيولوجية .وفي عام  ،1999أقرّت البلدان األعضاء في رابطة
الدول املستقلة اتفاقية متعددة األطراف بشأن التعاون في
مجال حفظ املوارد الوراثية النباتية املزروعة وإدارتها .وفي عام
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 ،2001أقرّت هذه البلدان أيضا ً اتفاقية للحماية القانونية
لألصناف النباتية.
أما في أوروبا ،فقد أقر ّ االحتاد األوروبي العديد من اللوائح
تنظم مجاالت
والتوجيهات املتعلقة باجملتمع األوروبي والتي ّ
من قبيل إنتاج البذور وتوزيعها وامللكية الفكرية والسالمة
البيولوجية .فعلى سبيل املثال ،جرى حتقيق التوافق بني
القوانني الوطنية في مجال حقوق مربي النباتات ،وإنشاء
76
أما في بلدان
سجلّ األصناف التابع للمفوضية األوروبيةّ .
الشمال األوروبي ،فقد أقر ّ مجلس وزراء الشمال األوروبي إعالنا ً
وزاريا ً بشأن احلصول على املوارد الوراثية واحلقوق املرتبطة
بذلك عام .2003
 1-4-6التعاون اإلقليمي والدولي بخصوص قضايا الصحة
النباتية
نص جديد لالتفاقية الدولية حلماية
ّ
في عام  1997أقر َّ
النباتات 77.كما ارتفع عدد األعضاء املشاركني في هذه
االتفاقية بشكل كبير خالل العقد املنصرم ليبلغ  69بلدا ً إلى
جانب االحتاد األوروبي من بني إجمالي البلدان األعضاء البالغ
عددها  172بلدا ً والتي انضمت إلى االتفاقية منذ عام .1996
وكانت مراجعة عام  1997لالتفاقية الدولية حلماية
النباتات شاملة وقد هدفت إلى حتديث هذه االتفاقية وذلك
ملواكبة املمارسات الراهنة على صعيد الصحة النباتية
ومتاشيا ً مع املفاهيم التي جاءت في اتفاقية منظمة التجارة
العاملية حول تطبيق اتفاقية التدابير الصحية والصحة
يشجع
النباتية 78.وإلى جانب تأثيره في التجارة الدولية،
ّ
نص االتفاقية الدولية حلماية النباتات لعام  1997على
ّ
حتقيق التوافق في تدابير الصحة النباتية ويرسم إجراءا ً
لتطوير مقاييس دولية تتعلق بتدابير الصحة النباتية.
كما يق ّدم مفاهيم جديدة تتعلق بالصحة النباتية مثل
تخصيص مناطق خالية من اآلفات ،وأمن الصحة النباتية
لبضائع التصدير بعد تصديقها وحتليل مخاطر اآلفات فيها.
وقد مت ّ كذلك ترسيخ دور منظمات إقليمية حلماية النباتات
عام  .1997فباإلضافة إلى تعزيزها ألهداف االتفاقية الدولية
حلماية النباتات ،تعمل هذه املنظمات اإلقليمية كجهات
مسؤولة عن تنسيق الصحة النباتية كلّ في إقليمها وعلى
حتفيز التوافق حول لوائح الصحة النباتية ووضع مقاييس
مبنية على أساس علمي مبا يتوافق واملقاييس الدولية.
إقليمية ّ
ويدرج التقرير األول ثماني منظمات إقليمية أضحت اليوم
عشر .ورغم تأسيس منظمة حماية النباتات في منطقة
الهادي عام  ،1994إال أنه لم يرد لها ذكرا ً في التقرير األول .كما
أسست منظمة حماية النباتات في الشرق األدنى عام .2009
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 5-6آليات التمويل الدولي
مع تنامي االعتراف بأهمية وقيمة املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة ،تزايد عدد اجلهات املانحة التي قدمت الدعم
ألنشطة في هذا اجملال كان بعضه كبيراً .ومتثلت إحدى التطورات
األكثر أهمية على صعيد التمويل منذ نشر التقرير األول في
تأسيس الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي .إذ
جند أدناه وصفا ً أكثر تفصيال ً آللية التمويل اخلاصة هذه ،والتي
تعتبر جزءا ً من آلية التمويل للمعاهدة الدولية بشأن املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،يعقب ذلك آخر األخبار
املتعلقة بحالة وكاالت متويل أخرى متعددة األطراف أو ثنائية.
• الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي :79ساد
جدل قدمي حول احلاجة إلى وجود صندوق للمنح لتقدمي
متويل مستدام طويل األجل حلفظ املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة .وسيقوم هذا الصندوق ببناء وحفظ
واستثمار أصوله في الوقت الذي يستخدم الفائدة
املتحصل عليها لدعم جهود احلفظ حول العالم .وقد أدّى
إقرار املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة عام  2001إلى فتح الطريق أمام تأسيس آلية متويل
كهذه ترتبط باملعاهدة الدولية .وعليه ،فقد قادت منظمة
األغذية والزراعة واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي
(باسم مراكز اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية
الدولية) عام 2004عملية تأسيس الصندوق االستئماني
العاملي للتنوع احملصولي .ومع وجود مجلس تنفيذ خاص
به ،يعمل الصندوق بتوجيه عام من الهيئة اإلدارية
للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة وبإشراف مجلس املانحني ،حيث حصل في مطلع
عام  2009على تعهدات بتمويل إجمالي جتاوزت قيمته
الـ  150مليون دوالر أمريكي جاء من حكومات وطنية،
مبا في ذلك حكومات بعض البلدان النامية ،وجهات
مانحة متعددة األطراف ومؤسسات وهيئات وأفراد بصفة
شخصية .وباإلضافة إلى إدارة املنحَ ،ج َمع الصندوق
التمويل لدعم عمليات حتديث اجملموعات واملرافق وبناء
القدرات البشرية وتعزيز نظم املعلومات وتقييم
أما اجلهود املبذولة
اجملموعات وعمليات اجلمع املستهدفةّ .
حتى تاريخه فقد ركزت على احلفظ خارج املوطن الطبيعي
وتقييمه ،كما اتخذت مبادرة كبيرة ،أشير إليها سابقا ً في
هذا الفصل ،لوضع صيغة إلستراتيجيات إقليمية ودولية
تعاونية حلفظ احملاصيل ،حيث تستخدم هذه اإلستراتيجيات
لتوجيه تخصيص املوارد التي يوفرها الصندوق االستئماني
العاملي للتنوع احملصولي .ورغم جناح الصندوق ،إال أن الطريق
ال تزال طويلة قبل اعتبار أن متويل املنح كبير مبا يكفي لتكون

حالة التعاون اإلقليمي والدولي

الفائدة املتحصل عليها منه قادرة على ضمان حفظ جميع
املوارد الوراثية النباتية املهمة لألغذية والزراعة بشكل آمن؛
• وكاالت التمويل متعددة األطراف والثنائية :بينما لم
مفصل وحتليل لالجتاهات
يكن باإلمكان تنفيذ عملية جرد
ّ
اتضح أن
في متويل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةّ ،
عدد الوكاالت الداعمة حلفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة واستخدامها املستدام ،مبا في ذلك تربية النباتات،
قد شهد زيادة إلى ح ّد ما منذ نشر التقرير األول .واليوم،
حتصي اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية على
سبيل املثال ،حوالي  47بلدا ً مانحا ً (منها  21من البلدان
النامية) و  4مؤسسات و  13وكالة دولية وإقليمية
مانحة .و يدعم جلّ هذه اجلهات املانحة ،بشكل مباشر أو
غير مباشر ،األنشطة املتعلقة بالبحوث والتنمية
املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
ويبقى املرفق العاملي للبيئة اجلهة املمولة الرئيسة
للحفظ خارج املوطن الطبيعي ،مبا في ذلك حفظ األقارب
البرية للمحاصيل ،ويشكل آلية التمويل األساسية
التفاقية التنوع البيولوجي .كما ق ّدم البنك الدولي ،اجلهة
الداعمة الرئيسة للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية
الدولية ،التمويل ال لبرامج البحوث اخلاصة باملراكز وحسب،
بل ضخ التمويل إليصال البنوك الوراثية إلى املستوى
القياسي .كذلك برز نشاط وكاالت مانحة أخرى
متعددة األطراف على صعيد دعم مشروعات وبرامج
وطنية ودولية ذات أنشطة تتعلق باملوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة ،نذكر منها بنوك إقليمية
للتنمية واملفوضية األوروبية والصندوق الدولي للتنمية
الزراعية والبنك اإلسالمي للتنمية وصندوق منظمة
األقطار املصدرة للنفط (أوبك) لتحقيق التنمية الدولية،
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.
ويجب أن نخص هنا بالذكر املؤسسة اإلقليمية
للتكنولوجيا الزراعية 80،التي متثل حتالفا ً بني بلدان أمريكا
الالتينية والكاريبي وبنك التنمية في عموم أمريكا ومعهد
التعاون الزراعي في القارة األمريكية والذي يقدم التمويل
لدعم البحوث الزراعية واالبتكار في البلدان األعضاء .ويقوم
الصندوق ،والذي يعود تأسيسه إلى عام  ،1998في الوقت
مكون موارد وراثية .كما
الراهن بدعم  65مشروعاً ،لكثير منها
ّ
ازداد عدد املؤسسات املعنية بتمويل املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة ،وبخاصة تلك املوجودة في الواليات املتحدة
األمريكية ،وذلك متاشيا ً مع النمو العام في قطاع أعمال اخلير.
أما املؤسسات املعنية بطريقة أو بأخرى بتمويل أنشطة دولية
في مجال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فتشمل
مؤسسة بيل وميليندا غايتس ،وصندوق ائتمان جاتسبي
لألعمال اخليرية ،ومؤسسة جوردن وبيتي موور ،وصندوق

ائتمان ليليان جولدمان لألعمال اخليرية ،ومؤسسة كيلوج،
ومؤسسة ماك آرثر ،ومؤسسة نيبون ،ومؤسسة روكفيلر،
ومؤسسة سينجينتا ،ومؤسسة األمم املتحدة.
وإضافة إلى الوكاالت واملؤسسات متعددة األطراف ،تق ّدم
كثير من البلدان دعما ً ثنائي اجلانب ملشروعات تشتمل على
أنشطة متعلقة بحفظ واستخدام املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة .وتعتبر جلّ الوكاالت الوطنية املعنية
باملساعدة على التنمية ،والتابعة للبلدان األعضاء في منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية على سبيل املثال ،فاعلة في هذا
اجملال .كما توجد في بعض البلدان أيضا ً وكاالت مختصة
مكرّسة لدعم البحوث في البلدان النامية ،كاملركز الدولي
لبحوث التنمية في كندا واملركز االسترالي للبحوث الزراعية
الدولية والوكالة السويدية للتعاون البحثي (املدمجة اليوم
في الوكالة السويدية الدولية للتعاون في مجال التنمية)
واملؤسسة الدولية للعلوم في السويد.

 6-6التغيرات التي طرأت منذ نشر التقرير
األول عن حالة الموارد الوراثية النباتية
يتضح مما ورد من معلومات مت ّ عرضها في هذا الفصل أن
ّ
التعاون اإلقليمي والدولي قد شهد تقدما ً كبيرا ً بصورة عامة
منذ نشر التقرير األول .فبينما بقي متويل بعض الشبكات
ضعيفاً ،أرسيت أسس مؤسسات وشراكات جديدة ومت ّ تعزيز
اآلليات القدمية .ويق ّدم النظام املتعدد األطراف للمعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة آلية
تسهل على البلدان تقاسم عبء حفظ املوارد الوراثية ،والذي
ّ
يؤدي مع الزمن إلى ترشيد أكبر للمجموعات (مبا في ذلك
التخلص من النسخ املضاعفة بغير قصد) والنسخ الداعمة
لألمان ،وكذلك تسهيل عمل البلدان مع بعضها البعض
حلفظ واستخدام طيف أوسع من التنوع الوراثي .أما التغيرات
الرئيسة التي طرأت فتشتمل على:
• دخول املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
حيز التنفيذ عام  ،2004وهذا ما ميثل
لألغذية والزراعة ّ
التطور األهم على صعيد املوارد الوراثية النباتية منذ
نشر التقرير األول .ومتثل هذه املعاهدة اتفاقية دولية
ملزمة قانونا ً تشجع على حفظ املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام ،وتقاسم
أساس من العدل
املنافع الناجمة عن استخدامها على
ٍ
واملساواة وذلك مبا ينسجم مع اتفاقية التنوع البيولوجي؛
• أسست العديد من الشبكات اإلقليمية اجلديدة للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،مبا فيها شبكة املوارد
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الوراثية لغرب ووسط أفريقيا ،وشبكة املوارد الوراثية
النباتية في أمريكا الشمالية ،والشبكة الكاريبية للموارد
الوراثية النباتية ،وشبكة الهادي للموارد الوراثية النباتية،
وشبكة التنمية في جنوب شرق أوروبا للموارد الوراثية
النباتية ،وشبكة آسيا الوسطى والقوقاز حول املوارد
الوراثية النباتية.
• عززت شبكات إقليمية أخرى للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة بشكل كبير من أنشطتها كشبكة
جنوب آسيا للموارد الوراثية النباتية ،وشبكة املوارد
الوراثية النباتية في اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي،
ومبادرات النظام املتكامل للبنوك الوراثية األوروبية
والقائمة األوربية للبحث في الشبكة الدولية التابعة
للبرنامج التعاوني الدولي املعني باملوارد الوراثية؛
• من ناحية ثانية ،لم حتقق كثير من الشبكات اإلقليمية
األخرى املعنية باملوارد الوراثية النباتية إجنازات كما يجب،
ففي الوقت الذي حتتاج فيه جميع الشبكات إلى موارد
إضافية ،كان نقص التمويل عامال ً رئيسا ً في زوال شبكة
غرب آسيا وشمال أفريقيا ،ومعوقا ً أساسيا ً ملعظم
الشبكات في القارة األمريكية كما في جنوب شرق آسيا
وغرب أفريقيا؛
• أسست العديد من الشبكات اجلديدة اخلاصة مبحاصيل
مهمة
مح ّددة ،حيث تضطلع هذه الشبكات بنشاطات
ّ
على صعيد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
وتشتمل هذه الشبكات مثال ً على شبكات دولية تعنى
بالكاكاو وجينوم النب وجينوم األرز واخليزران والروطان .أما
الشبكات اإلقليمية اجلديدة أو اخلاضعة لإلصالح واملعنية
باحملاصيل فتضم شبكة املوز وموز اجلنة والكاسافا في
القارة األمريكية ،والنجيليات والبقوليات في آسيا ،والتارو
في منطقة الهادي  ،والقطن في آسيا وشمال أفريقيا؛
أسست العديد من الشبكات املواضيعية التي تركز على
• ّ
أسس
طائفة من املوضوعات اخملتلفة .فعلى سبيل املثالّ ،
عدد من الشبكات في مجال التكنولوجيا البيولوجية على
املستوى العاملي (مثل برنامج حتديات األجيال) واحمللي في
مناطق كثيرة .أما املوضوعات األخرى فاشتملت على إدارة
التنوع الوراثي على مستوى املزرعة وإنتاج البذور .وبلغ عدد
شبكات البذور املؤسسة في أفريقيا وحدها ثالث شبكات؛
• تدعم املنظمة األمانة العامة للمعاهدة الدولية بشأن
املوارد الوراثية النباتية واألمانة العامة لهيئة املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة .وقد مت ّ تعزيز العالقات مع اتفاقية التنوع
البيولوجي لدى توقيع مذكرة تعاون مشتركة عام 2006؛
• عزّزت املنظمة بدرجة أكبر أنشطتها في مجال املوارد
فأسست على سبيل
الوراثية النباتية لألغذية والزراعةّ ،
املثال ،مبادرة الشراكة العاملية لبناء القدرات في مجال
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تربية النباتات عام 2006؛
• أبرمت املراكز الدولية للمجموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية اتفاقيتني جديدتني مع املنظمة والتي
تعمل بالنيابة عن الهيئة اإلدارية للمعاهدة الدولية بشأن
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،لتضع مجموعاتها
ضمن النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد
وتقاسم املنافع التابع للمعاهدة الدولية .وتخوض اجملموعة
االستشارية نفسها غمار فترة من اإلصالحات الرئيسة؛
• واصلت مراكز اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية
الدولية عملها بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء ،السيما
في البلدان النامية ،واستمرّت في توفير طيف واسع من
املواد الوراثية .ونفذ برنامج رئيس لتحديث اجملموعات
أسست مراكز
ومرافق البنوك الوراثية .وفي عام ّ ،2000
اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية املؤسسة
االستشارية املركزية املعنية بامللكية الفكرية؛
• مت ّ تأسيس العديد من املؤسسات الدولية اجلديدة األخرى
تتعهد بالبحوث املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية
التي ّ
لألغذية والزراعة ،منها محاصيل املستقبل واملركز الدولي
للزراعة امللحية؛
• ميثل القبو الدولي للبذور في سفالبارد الذي افتتح عام
 2008مبادرة تعاونية دولية جديدة أساسية لتحسني أمان
مجموعات األصول الوراثية ،من خالل توفير مرافق آمنة
لتخزين نسخ لعينات مدخالت البذور؛
• أما التطور املهم اآلخر منذ نشر التقرير األول فتمثل في
تأسيس املنتدى العاملي للبحوث الزراعية عام  ،1999حيث
يحفز هذا املنتدى املناقشة والتعاون بني ش ّتى مجموعات
أصحاب الشأن واملعنيني بالبحوث الزراعية .وقد ح ّدد هذا
املنتدى إدارة املوارد الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية
كواحدة من اجملاالت األربعة التي حتظى باألولوية لديه؛
• إن االجتاه املتعلق بإيجاد تعاون أقوى ينعكس في العدد
املتزايد من االتفاقيات الدولية التي تغطي مجاالت من
قبيل حفظ املوارد الوراثية والوصول إليها وحماية األصناف
النباتية وتقاسم املنافع .أما اجملال الذي شهد تقدما ً
ملحوظا ً فكان على صعيد لوائح الصحة النباتية.
• تق ّدم العديد من املؤسسات اجلديدة اليوم الدعم على
مستوى دولي ألنشطة تتعلق باملوارد الوراثية النباتية
أسس صندوق خاص لدعم البحوث
لألغذية والزراعة .وقد ّ
الزراعية في أمريكا الالتينية باسم املؤسسة اإلقليمية
أسس
للتكنولوجيا الزراعية عام  ،1998وفي عام ّ 2004
الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي كصندوق
مختص مكرّس لدعم حفظ املوارد الوراثية النباتية
ّ
لألغذية والزراعة وحتفيز استخدامها في أنحاء العالم.

حالة التعاون اإلقليمي والدولي

 7-6الفجوات واالحتياجات
رغم التقدم الباهر منذ نشر التقرير األول ،ال يزال هنالك عدد
من الفجوات واخملاوف التي حتتاج إلى حلّ بصورة عاجلة ،نذكر
منها:
• عانت كثير من شبكات العمل من االفتقار إلى التمويل
بالرغم من تأسيس شبكات عمل جديدة .وهنالك شبكة
ثمة حاجة
واحدة على األقل توقفت عن العمل .وبالتاليّ ،
ملحة لوضع إستراتيجيات وآليات جديدة للحصول على
التمويل؛
• لتعزيز إستراتيجيات التمويل هذه ،تظهر حاجة إلى
بذل جهود متزايدة على صعيد رفع التوعية بني صنّاع
القرار والعامة بقيمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة ،والترابط بني األمم ،وكذلك بأهمية دعم زيادة
التعاون على املستوى الدولي؛
ثمة حاجة إلى تعاون أكبر بني الهيئات السياسية
• ّ
والهيئات التمويلية على املستوى الدولي ،وإلى رفع التوعية
باحلاجة لدعم التمويل على املدى البعيد؛
• نتيج ًة لتوسع املنتديات اإلقليمية والدولية في مجال
البحوث الزراعية ،فإن تأثيرها في صنّاع القرار على املستوى
الوطني قد تزايد ،وهو ما وفّر فرصا ً للعمل على سياسات
إقليمية ووطنية تتطرق إلى أهمية حفظ املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام؛
• مع األخذ بعني االعتبار احلافز األساسي الذي يشكله تبادل
املوارد الوراثية على املستوى الدولي لكثير من الشبكات،
ثمة حاجة إلى اهتمام وطني أكبر لزيادة تطبيق املعاهدة
جند ّ
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية بفعالية ،السيما فيما
يتعلق بالنظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد
وتقاسم املنافع ،إضافة إلى وضع ترتيبات للمحاصيل األخرى
املضمنة حاليا ً في النظام ولكنها تقع ضمن النطاق
غير
ّ
العام للمعاهدة الدولية؛
ثمة حاجة لدى بلدان كثيرة إلى تنسيق داخلي أكبر بني
• ّ
مختلف الوزارات والهيئات ،وبني القطاعني العام واخلاص،
وذلك لتحقيق الفائدة من كثير من الفرص اإلقليمية
والدولية للتعاون.

املراجع
1 Available at: www.fara-africa.org
2 Available at: www.asareca.org/eapgren/
3 EAPGREN members are: Burundi, Congo,
Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagascar,
Rwanda, Sudan, United Republic of
Tanzania and Uganda.

4 Available at:

www.coraf.org/English/English.html

5 Available at: http://www.spgrc.org/
6 Available at: www.iica.int/foragro
7 Available at:webiica.iica.ac.cr/prociandino/
red_redarfit.html

8 REDARFIT members are: Bolivia

(Plurinational State of), Colombia, Ecuador,
Peru and Venezuela (Bolivarian Republic of).

9 REGENSUR members are: Argentina,

Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Chile,
Paraguay and Uruguay.

10 REMERFI members are: Belize, Costa

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Mexico, Nicaragua and Panama.

11 TROPIGEN members are: Bolivia

Plurinational State of), Brazil, Colombia,
Ecuador, Guyana, Peru, Suriname and
Venezuela (Bolivarian Republic of).

12 Available at: www.apaari.org
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13 Available at: http://ea-pgr.net/
14 EA-PGR members are: China, Democratic
People’s Republic of Korea, Japan,
Republic of Korea and Mongolia.

15 papgren.blogspot.com/
16 PAPGREN members are: Cook Islands,

Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Federated
States of Micronesia (Federated States of),
New Caledonia, Niue, Palau, Papua New
Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga
and Vanuatu.

www.nordgen.org/index.php/en/

26 NordGen members are: Denmark, Finland,
Iceland, Norway and Sweden.

27 Available at: www.cacaari.org
28 Available at: www.cac-biodiversity.org/
main/main_meetings.htm

29 CACN-PGR members are: Armenia,

Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and
Uzbekistan.

17 Available at: www.recsea-pgr.net/

30 Available at: www.aarinena.org

18 RECSEA-PGR members are: Indonesia,

31 Available at: www.inbar.int

Malaysia, Philippines, Papua New Guinea,
Thailand, Singapore and Viet Nam.

19 Available at:

www.bioversityinternational.org/
scient ific_informat ion/ informat ion_sources /
networks/sanpgr.html

32 Available at: www.cacaonet.org
33 Available at:

www.bananas.bioversityinternational. org/
content/view/75/105/lang,en/

20 SANPGR members are: Bangladesh,

34 Available at:

21 Available at: www.ecpgr.cgiar.org/

35 Available at: www.clayuca.org

22 For a list of participating countries see:

36 Available at: www.spc.int/TaroGen/

Bhutan, India, Maldives, Nepal and Sri Lanka.

www. bioversityinternational.org/networks/
ecpgr/Contacts/ ecpgr_nc.asp

23 Available at:www.ecpgr.cgiar.org/AEGIS/
AEGIS_home.htm

24 Available at: eurisco.ecpgr.org/
25 Available at:

bananas.bioversityinternational.org/

37 Available at: www.coffeegenome.org/
38 Available at: www.african-seed.org/
39 Available at:www.sdc.org.za/en/Home/

Domains_of_Intervention_and_Projects/
Natural_Resources/ SADC_Seed_
Security_Network_SSSN
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40 Available at: www.cbdcprogram.org

58 Available at: www.irri.org/corra/default.asp

41 Available at: www.fao.org/ag/cgrfa/

59 Available at: www.avrdc.org/

42 Available at: http://km.fao.org/gipb/

60 Available at: www.catie.ac.cr

43 Available at: www.cgiar.org/

61 CATIE members are: Belize, Bolivia

44 The programmes of ISNAR were taken
over by IFPRI in 2004.

45 Available at:

www.cgiar.org/changemanagement/

46 Available at:

www.sgrp.cgiar.org/?q=node/583

47 Available at: www.warda.org
48 Available at:

www.bioversityinternational.org/

(Plurinational State of), Colombia, Costa
Rica, Dominican Republic, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua,
Panama, Paraguay and Venezuela
(Bolivarian Republic of).

62 Available at: www.cbd.int/
63 Available at: www.cropsforthefuture.org/
64 Available at: www.biosaline.org/
65 Available at: www.worldseed.org
66 Available at: www.croplife.org

49 Available at: www.ciat.cgiar.org

67 Available at: www.ifap.org

50 Available at: www.ilri.org/

68 Available at: www.twas.ictp.it/

51 Available at: www.cimmyt.org/

69 Available at: www.iucn.org

52 Available at: www.cipotato.org

70 Available at: www.egfar.org/

53 Available at: www.icarda.org/

71 Available at: www.planttreaty.org

54 Available at: www.icrisat.org/

72 Agreement Revising the Bangui

55 Available at: www.iita.org
56 Available at: www.irri.org/
57 Available at: seeds.irri.org/inger/index.php

161

Agreement of 2 March 1977, Annex X, 1999.

73 African Union Model Law on Rights of
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and Access, 2001.
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74 African Convention on the Conservation of
Nature and Natural Resources (Revised
version), 2003.

75 African Union: African Model Law on
Safety in Biotechnology, 2001.

76 EC Council Regulation No. 2100/94 of 27
July 1994 on Community plant variety
rights.

77 Available at: https://www.ippc.int/IPP/En/
default.jsp

78 Available at: http://www.wto.org/english/
tratop_e/ sps_e/spsagr_e.htm

79 Available at: www.croptrust.org
80 Available at: www.fontagro.org
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الفصل السابع
احلصول على املوارد الوراثية النباتية
وتقاسم املنافع الناجتة عن استخدامها
وإعمال حقوق املزارعني

احلصول على املوارد الوراثية النباتية وتقاسم املنافع الناجتة عن استخدامها وإعمال حقوق املزارعني

 1-7مقدمة
يصب موضوع احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع،
ُّ
وكذلك حفظ املوارد الوراثية واستخدامها املستدام
في صميم اتفاقية التنوع البيولوجي واملعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وفي عالم
يخص املوارد الوراثية
تترابط فيه البلدان بني بعضها فيما
ّ
ثمة حاجة لدعم اإلنتاج الغذائي ومواجهة
النباتية ،جند أن ّ
والتغير املناخي،
التحديات املتزايدة التي تفرضها األمراض
ّ
حيث يع ّد احلصول على تلك املوارد جانبا ً أساسيا ً لتحقيق
األمن الغذائي في العالم .ويقوم هذا الفصل مبراجعة
التغيرات التي طرأت منذ نشر التقرير األول عن حالة املوارد
ّ
الوراثية النباتية؛ كما يغطي إطار العمل الدولي القانوني
والسياساتي املتعلق باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم
املنافع والتطورات التي طرأت على هذا اجلانب .ومن ثم يراجع
التطورات على صعيد إعمال حقوق املزارعني وفق املعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 2-7التطورات على صعيد إطار العمل القانوني
والسياساتي المتعلق بالحصول على
الموارد الوراثية وتقاسم المنافع
ميثل إطار العمل الدولي القانوني والسياساتي مجاال ً خضع
تغيرات جسيمة منذ نشر التقرير األول .فقد أثرت
وال يزال إلى ّ
طبيعته الديناميكية وستستمر بالتأثير بشكل كبير على
التقدم احلاصل على جميع األصعدة املتعلقة بحفظ املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها.
 1-2-7املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة
أهم التطورات التي شهدها قطاع املوارد الوراثية
متثلت إحدى ّ
النباتية منذ نشر التقرير األول في اعتماد املعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ودخولها في حيز
التنفيذ .فعلى صعيد احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم
املنافع ،جتمع هذه املعاهدة ما بني خيوط التعهدات الدولية
صك دولي غير ملزم يؤمن
بشأن املوارد الوراثية النباتية ،وهي
ّ
توافرا ً ‘‘غير مقيـَّد’’ للموارد الوراثية النباتية التي تعتبر تراثا ً
مشتركا ً لإلنسان وتلك املتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي
القائمة على مبدأ السيادة الوطنية على املوارد الوراثية
واحلصول عليها استنادا ً إلى موافقة مسبقة مستنيرة
وشروط متفق عليها بني األطراف .وترسي املعاهدة الدولية

أسس نظام متعدد األطراف للحصول على هذه املوارد الوراثية
النباتية وتقاسم املنافع الناجمة عنها ،حيث تعتبر األكثر
أهمية لتحقيق األمن الغذائي والتي يكون الترابط بني البلدان
على أشده حيالها .فبالنسبة للموارد الوراثية التي أدرجت
في املرفق األول من املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة ،اتفقت األطراف املتعاقدة على
بنود وشروط قياسية حتكم عملية نقل تلك املوارد ألغراض
البحوث والتربية والتدريب ،حيث حتدد هذه البنود والشروط
القياسية في االتفاق املوحد لنقل املواد الذي أقرّته الهيئة
اإلدارية في جلستها األولى التي انعقدت في يونيو/متوز .2006
وبهذه الطريقة يخفف النظام املتعدد األطراف من تكاليف
اإلجراءات املرتبطة بعمليات التبادل اخلاضعة ملفاوضات
ثنائية .كما يغطي هذا النظام تلقائيا ً كافة املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة للمحاصيل الواردة في املرفق األول
والتي ‘‘تخضع إلدارة وضبط األطراف املتعاقدة وتقع ضمن
امللكية العامة’’ .هذا وقد أعد شرط خاص لقيام األطراف
املالكة ملواد أخرى بإدخالها طوعيا ً في النظام املتعدد األطراف.
 1-1-2-7تقاسم املنافع ضمن النظام املتعدد األطراف
يتم تقاسم املنافع وفق النظام املتعدد األطراف على مستوى
ّ
ثمة اعتراف بالفائدة الكبيرة التي
متعدد األطراف .كما أن ّ
يقدمها هذا النظام من خالل تيسير احلصول على املوارد
الوراثية الواردة ضمن النظام املتعدد األطراف .أما املنافع
األخرى التي تتمخض عن استخدام املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة فستخضع للتبادل على أساس من
العدل واملساواة مبا في ذلك تبادل املعلومات والوصول إلى
التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات وتقاسم املنافع املالية
ومنافع أخرى ناجمة عن االجتار بها (انظر املؤطر  .)1-7كما
سيقبل صندوق تقاسم املنافع الذي جرى تأسيسه بغرض
تلقي اإليرادات الناجمة عن االجتار باملوارد الوراثية إسهامات
طوعية من األطراف املتعاقدة وأطراف غير متعاقدة ومن
القطاع اخلاص 1كجزء من نظام تقاسم املنافع .فاعتبارا ً من
منتصف عام  ،2009بدأ عدد من احلكومات بتقدمي إسهامات
طوعية إلى الصندوق ،منها التزام احلكومة النرويجية بتقدمي
إسهام طوعي لصالح الصندوق يصل إلى  0,1باملائة من
قيمة جميع البذور املباعة في النرويج .أما الدعوة األولى
التي قامت بها األمانة العامة للمعاهدة الدولية بشأن
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لتقدمي مقترحات
تشمل بصندوق تقاسم املنافع فقد انتهت في يناير/كانون
قدمت أول  11منحة للمشروعات قبل
الثاني  ،2009حيث ّ
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املؤطر 1-7
اقتسام املنافع في ظل املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

يسر إلى املوارد الوراثية
حتت لواء املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،يع ُّد الوصول امل ُ َّ
املدرجة في النظام متعدد اجلوانب بح ّد ذاته واحدا ً من اإلجنازات الرئيسة للنظام .ومن بني املنافع األخرى
الستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي يجب أن تُقَ َتسم على أساس عادل ومنصف نذكر:
•
•

•
•

تبادل املعلومات :ويشمل اجمللدات والقوائم واملعلومات اخلاصة بالتكنولوجيا ونتائج البحوث الفنية والعلمية
واالقتصادية ـ االجتماعية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مبا فيها البيانات اخلاصة بتوصيفها
وتقييمها ومعلومات حول استخدامها.
الوصول إلى التكنولوجيا ونقلها :وافقت األطراف املتعاقدة على إتاحة أو تيسير الوصول إلى التكنولوجيا املستخدمة
في حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتوصيفها وتقييمها .وتُدرِج املعاهدة الطرائق اخملتلفة التي يجب أن
تنفذ من خاللها عمليات نقل التكنولوجيا ،منها شبكات وشراكات قائمة على احملاصيل أو أخرى موضوعية ومشروعات
جتارية مشتركة وتنمية املوارد البشرية ،وأيضا ً من خالل توفير مرافق البحوث .ويجب أن يُتاح الوصول إلى التكنولوجيا،
ومن ضمنها تلك التي تتمتع بحقوق امللكية الفكرية ،ضمن شروط عادلة ومؤاتية مبا في ذلك الشروط املتعلقة باحلقوق
ويتم توفير الوصول إلى تلك التكنولوجيا مع االلتزام باحترام حقوق
يتم االتفاق عليه.
ّ
املمنوحة والتفضيلية تبعا ً ملا ّ
املُلكية وقوانني الوصول القابلة للتطبيق.
تهتم بالثقافة العلمية
بناء القدرات :تعطي معاهدة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أولوية للبرامج التي
ّ
والتدريب على حفظ واستخدام الـموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،وتطوير املرافق التي تساعد على حفظ
واستخدام تلك املوارد وتنفيذ بحوث علمية مشتركة؛
اقتسام املنافع املالية وغيرها من املنافع الناجمة عن االجتار :تشتمل املنافع املالية على تقدمي دفعات مالية إلى
صندوق نقد خاص باقتسام املنافع ضمن النظام متعدد األطراف كجزء من العائدات الناجتة عن بيع منتجات الـموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والتي تستدعي استخدام مواد مت ّ احلصول عليها من النظام متعدد األطراف .ويكون
هذا النوع من الدفعات إلزاميا ً في حال لم يعد املن َتج متوفرا ً ألغراض البحث أو التربية ،مثال ً نتيجة لشكل معني من
أشكاحلماية براءة االختراع .وقد قضى االتفاق املوحد لنقل املواد ،الذي أقرته الهيئة اإلدارية في جلستها األولى عام ،2006
أن تحُ دد نسبة الدفعة بـ  1,1باملائة من إجمالي مبيعات املن َتج منقوص منها  30باملائة (أي  0,77باملائة).

انعقاد اجللسة الثالثة للهيئة اإلدارية في يونيو/متوز .2009
وتشكل املنافع املالية الناجمة عن االجتار باملوارد الوراثية جزءا ً
من إستراتيجية التمويل اخلاصة باملعاهدة الدولية للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،وتندرج حتت املادة  18منها.
كما تشتمل اإلستراتيجية على حشد التمويل من مصادر
أخرى خارج املعاهدة الدولية .أما العنصر الرئيس في هذه
اإلستراتيجية فيتمثل في الصندوق االستئماني العاملي
أسس عام 2004
للتنوع احملصولي ،والذي يع ّد صندوقا ً دوليا ً ّ
للمساعدة على ضمان حفظ طويل األجل خارج املوطن
الطبيعي وتوافر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
(انظر القسم .)5-6
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 2-1-2-7إعمال البنود والشروط اخلاصة باالتفاق املوحد
لنقل املواد
يؤمن هذا االتفاق آلية للتغلب على الصعوبات احملتملة
ّ
والناجتة عن التنفيذ وذلك بتفويض من املنظمة ككيان
اختارته الهيئة اإلدارية للمعاهدة الدولية ليمثل مصاحلها
كطرف ثالث مستفيد حتت مظلة االتفاق ،والتخاذ املبادرة في
حلّ اخلالفات إذا ما اقتضت الضرورة.
 2-2-7اتفاقية التنوع البيولوجي
تستمر ّ اتفاقية التنوع البيولوجي في توفير إطار عمل قانوني

احلصول على املوارد الوراثية النباتية وتقاسم املنافع الناجتة عن استخدامها وإعمال حقوق املزارعني

املؤطر 2-7
الفوائد احملتملة من الوصول واقتسام املنافع وفقا ً لتسلسلها في إرشادات بون

 1ـ قد تشتمل الفوائد النقدية على سبيل املثال ،ال احلصر على:
أ -رسم/رسوم الوصول إلى العينة التي مت ّ جمعها أو احلصول عليها بطريقة ما؛
ب -دفعات مقدمة؛
ج -دفعات محددة حسب االتفاق؛
د -دفعات الريع؛
ه -رسوم ترخيص في حال االجتار؛
املمولة حلفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام؛
و -رسوم خاصة تدفع إلى صناديق االئتمان
ِّ
يتم االتفاق املتبادل عليها؛
ز -رواتب وشروط تفضيلية حيثما ّ
ح -متويل البحوث؛
ط -املشروعات املشتركة؛
ي -املُلكية املشتركة حلقوق امللكية الفكرية ذات الصلة.
 2ـ قد تشتمل الفوائد العينية على سبيل املثال ،ال احلصر على:
أ -اقتسام نتائج البحوث والتنمية؛
ب -التشارك والتعاون واإلسهام في برامج البحث العلمي والتنمية ،السيما في نشاطات بحوث التكنولوجيا البيولوجية
داخل البلد املانح كلما أمكن.
ج -املشاركة في تطوير املن َتج؛
د -التشارك والتعاون واإلسهام في التعليم والتدريب؛
ه -القبول في مرافق املوارد الوراثية خارج املوطن الطبيعي والدخول إلى قواعد البيانات؛
و -نقل املعرفة والتكنولوجيا إلى اجلهة املانحة للموارد الوراثية ضمن شروط عادلة ومؤاتية ،مبا في ذلك الشروط املتعلقة
يتم االتفاق عليه .ويقصد باملعرفة والتكنولوجيا على وجه اخلصوص تلك التي
باحلقوق املمنوحة والتفضيلية تبعا ً ملا ّ
تستفيد من املوارد الوراثية ،مبا فيها التكنولوجيا البيولوجية ،أو تلك املتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه
املستدام؛
ز -تعزيز القدرات على نقل التكنولوجيا إلى األطراف املستخدمة لها في البلدان النامية وإلى األطراف في بلدان االقتصاد
االنتقالي ،وتنمية التكنولوجيا في بلد املنشأ الذي مي ّد باملوارد الوراثية .كذلك دعم قدرات اجملتمعات األصلية واحمللية
حلفظ مواردها الوراثية واستخدامها بشكل مستدام؛
ح -بناء القدرات املؤسساتية؛
ط -املوارد البشرية واملادية لبناء القدرات الالزمة إلدارة لوائح الوصول وتنفيذها؛
ي -التدريب ذو الصلة باملوارد الوراثية مبشاركة كاملة من جانب األطراف املانحة لها ،وداخل تلك األطراف إن أمكن؛
ك -الوصول إلى املعلومات العلمية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام ،ومن ضمنها قوائم اجلرد
البيولوجي والدراسات التصنيفية؛
ل -إسهامات في االقتصاد احمللي؛
م -البحوث املوجهة لتلبية االحتياجات ذات األولوية ،من قبيل األمن الصحي والغذائي ،مع اآلخذ بعني االعتبار االستخدامات
احمللية للموارد الوراثية في البلدان املانحة لها؛
ن -العالقات املؤسساتية أو االحترافية التي قد تظهر جراء اتفاقية الوصول واقتسام املنافع وما يلحق بها من نشاطات
مشتركة؛
س -فوائد األمن الغذائي وأمن مصادر املعيشة؛
ع -االعتراف االجتماعي؛
ف -امللكية املشتركة حلقوق امللكية الفكرية ذات الصلة.
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وسياساتي يتعلق باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم
املنافع الناجمة عنها بصورة عامة .وقد متثلت التطورات
الرئيسة التي شهدها إطار عمل اتفاقية التنوع البيولوجي
منذ نشر التقرير األول في سياق السعي للحصول على
املوارد الوراثية وتقاسم املنافع الذي أطلقه املؤمتر الرابع
لألطراف املعنية بالتنوع البيولوجي عام  1999والذي نفذه
بشكل رئيس فريق العمل املعني باحلصول على املوارد الوراثية
وتقاسم املنافع املشكـَّل عام  .2000وجاءت احلصيلة األولى
متمثلة في توجيهات بون غير امللزمة في مجال احلصول
على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع والتي أقرّها املؤمتر
السادس لألطراف املعنية بالتنوع البيولوجي عام  .2001وقد
ص ّممت توجيهات بون ملساعدة البلدان على تطوير ووضع
ُ
مسودات لسياسات وقوانني ولوائح وعقود تتعلق باحلصول
على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع ليتم تطبيقها على
كافة املوارد الوراثية ،وما يرتبط بذلك من معرفة تقليدية
وابتكار وممارسات تغطيها اتفاقية التنوع البيولوجي وفوائد
ناجمة عن االستخدام التجاري أو أ ّي استخدام آخر لهذه
املوارد ،باستثناء املوارد الوراثية البشرية (انظر املؤطر .)2-7
وفي عام  ،2004أوكل املؤمتر السابع لألطراف املعنية بالتنوع
البيولوجي فريق العمل املعني باحلصول على املوارد الوراثية
وتقاسم املنافع مبسؤولية تفسير ومناقشة نظام دولي
يتعلق باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع ،وذلك
ليتم تنفيذ الشروط الواردة في
صك أو أكثر
بهدف إقرار
ّ
ّ
املادة  15و ( 8ي) من اتفاقية التنوع البيولوجي بفعالية،
وكذلك تنفيذ األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي.
وفي عام  ،2008اتفق املؤمتر التاسع لألطراف املعنية
بالتنوع البيولوجي على خارطة طريق وإطار عمل أساسي
يشتمل على مكونات رئيسة للنظام الدولي ،ودعا فريق
العمل إلى استكمال مفاوضاته في أسرع وقت ممكن قبل
انعقاد املؤمتر العاشر عام  .2010وتشكل عالقة النظام
الدولي بنظم خاصة بقطاعات معينة كالنظام املتعدد
األطراف للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع وفق
املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة ،مسألة مهمة أخرى حتتاج إلى مزيد من الطرح.
 3-2-7احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع من
وجهة نظر منظمة التجارة العاملية واالحتاد الدولي
حلماية األصناف اجلديدة من النباتات واملنظمة
العاملية للملكية الفكرية

توفر حقوق امللكية الفكرية وسيلة لتسهيل تقاسم املنافع
الناجتة عن استخدام املوارد الوراثية بصورة متساوية بني
املبتكرين واملستفيدين من االبتكارات .ومع إدراك ذلك ،وُضعت
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العالقة بني نظم احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع
واملعرفة التقليدية ونظم حقوق امللكية الفكرية في محور
املناقشات التي دارت في منظمة التجارة العاملية وبخاصة
في مجلس اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية
الفكرية .كما نوقشت كذلك في االحتاد الدولي حلماية األصناف
اجلديدة من النباتات واملنظمة العاملية للملكية الفكرية.
ويؤمن اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية
الفكرية إمكانية إجراء مراجعات لتنفيذه ومراجعات أخرى
في ضوء أية تطورات جديدة ذات صلة من شأنها ضمان
إحداث تعديالت في االتفاق .وقد أضحى واضحا ً أن ثمة
اختالف في اآلراء بني أعضاء مجلس اتفاق اجلوانب املتصلة
بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية حول إمكانية وجود
تعارض متأصل بني اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق
امللكية الفكرية واتفاقية التنوع البيولوجي ،وطريقة حل هذا
أما املقترح الذي ق ّدمه مجلس اتفاق اجلوانب
التعارض إن وجدّ .
املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية فكان بتعديل
االتفاق من خالل إضافة طلب إظهار منشأ املوارد الوراثية
أو املعرفة التقليدية املرتبطة بتطبيقات براءة االختراع
أو كليهما معا ً للتشريع الوطني املتعلق ببراءة االختراع.
وتخول املادة ( 3-27ب) من اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة
ّ
من حقوق امللكية الفكرية األعضاء في االتفاق على استثناء
نباتات وحيوانات غير الكائنات الدقيقة من إمكانية احلصول
على براءة االختراع ،وكذلك استثناء العمليات البيولوجية
األساسية إلنتاج نباتات أو حيوانات .غير أنه يتعني على
األعضاء تأمني احلماية لألصناف النباتية إما من خالل براءة
االختراع أو نظام فعال ‘‘فريد من نوعه’’ 2أو من خالل توليفة من
االثنني معاً .وتتطرق هذه املادة بشكل عام فقط إلى النظام
‘‘الفريد من نوعه’’ حلماية األصناف النباتية ،لتفسح اجملال
أمام البلدان لتصميم نظامها اخلاص إن شاءت .ومن الناحية
العملية ،استندت معظم البلدان في عملية حماية أصنافها
النباتية على االتفاقية الدولية حلماية األصناف اجلديدة من
النباتات والتي تعطي ميزة االعتراف املتبادل بني جميع أعضاء
3
االتفاقية الدولية حلماية األصناف اجلديدة من النباتات.
وتـدخل االتفاقية هذه مبدأ احلصول اجملاني على أصناف
ُ
محسنة إلجراء مزيد من البحوث وعمليات التربية (إعفاء
املربني) ،وستعمل بصيغتها الراهنة على استبعاد فرض طلب
إظهار أصل املوارد الوراثية كشرط ملنح حقوق مربي النباتات
وذلك على اعتبار أن هذه االتفاقية تستبعد فرض أية شروط
غير تلك املتعلقة باحلداثة والتميز والتجانس واالستقرار.
وتشكل املنظمة العاملية للملكية الفكرية الوكالة اخملتصة
التابعة لألمم املتحدة واملكرسة لتطوير نظام دولي متوازن
أسست
للملكية الفكرية ميكن الوصول إليه .ففي عام ّ ،2000
اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية جلنة
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حكومية دولية معنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعرفة التقليدية والفولكلور وذلك لدراسة ،من جملة أمور
أخرى ،قضايا امللكية الفكرية التي تنشأ في سياق احلصول
على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع واملعرفة التقليدية.
وبدعوة من املؤمتر السابع لألطراف املعنية بالتنوع البيولوجي،
طـلب من املنظمة دراسة القضايا املتعلقة بالعالقات
ُ
املتبادلة ذات الصلة باحلصول على املوارد الوراثية والكشف
عن متطلبات تطبيق براءة االختراع ،حيث نقلت نتائج الدراسة
رسميا ً إلى املؤمتر الثامن لألطراف املعنية بالتنوع البيولوجي.
 4-2-7منظمة األغذية والزراعة واحلصول على املوارد
الوراثية وتقاسم املنافع
أقرّت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لألمم
املتحدة في جلستها العادية احلادية عشرة عام  2007برنامج
عمل متعدد السنوات أوصى ‘‘مبواصلة تركيز املنظمة على
احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم املنافع
بطريقة متكاملة ومتداخلة االختصاصات .4’’...وقررت أن
‘‘عملها في هذا اجملال سيمثل املهمة األولى في برنامج عمل
املنظمة متعدد السنوات’’ .وفي ضوء هذا القرار ،نظرت هيئة
املوارد الوراثية في السياسات والترتيبات املتعلقة باحلصول
على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع في جلستها الثانية
عشرة والتي انعقدت عام  ،2009حيث يشكل احلصول على
املوارد وتقاسم املنافع قضية شاملة بالنسبة للهيئة ،والتي
بدورها تتناول إلى جانب ذلك املوارد الوراثية حليوانات املزرعة،
واملوارد الوراثية للميكروبات واحلشرات لألغذية والزراعة،
واملوارد الوراثية لألسماك ،واملوارد الوراثية احلرجية.

 3-7تطورات على صعيد احلصول على املوارد
الوراثية وتقاسم المنافع على المستويين
الوطني واإلقليمي
 1-3-7احلصول على األصول الوراثية
ال توجد أرقام موثوقة عن حركة األصول الوراثية في
العالم خالل الفترة منذ إعداد التقرير األول .غير أن لدى
مراكز اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
أرقاما ً حول احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة وتوزيعها (انظر الفصلني الثالث والرابع).
وتشتمل التقارير القطرية على نذر يسير من املعلومات حول
الدفق الفعلي للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من
مراكز فردية وإليها .فهذه إثيوبيا تتحدث في تقريرها عن

إرسال بنكها الوراثي سنويا ً قرابة  5 000عينة على املستوى
الوطني والدولي ،أما جمهورية فنزويال البوليفارية فتقول أنها
تلقت  64طلبا ً للحصول على موارد وراثية نباتية لألغذية
والزراعة وفق قانون التنوع البيولوجي الذي أقر ّ عام .2000
وال تزال مثل هذه املعلومات غير متوافرة على نحو يسير من
قواعد البيانات العامة ،مع أن العمل جار على قدم وساق
لتأسيس نظام معلومات عاملي على مستوى املدخالت .وقد
أشارت عديد من التقارير القطرية ،كتلك التي أع ّدتها كلّ من
أذربيجان وسري النكا ونيوزيلندا  ،إلى أهمية إمكانية احلصول
على املوارد الوراثية النباتية املوجودة في حيازة مراكز اجملموعة
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ،مع أن الهند حتدثت عن
انخفاض في املوارد الوراثية النباتية املأخوذة من مراكز اجملموعة
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وبنوك وراثية وطنية
حيز التنفيذ.
أخرى عقب دخول اتفاقية التنوع البيولوجي ّ
وأشار عديد من التقارير القطرية 5إلى وجود صعوبة متزايدة
في احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من
يلف قضايا
مصادر أخرى ،وهذا يعود نوعا ً ما إلى الغموض الذي ّ
كتلك املتعلقة بامللكية وحقوق امللكية الفكرية واحلاجة إلى
إجراءات أوضح.
 2-3-7منافع حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة واستخدامها
كما ناقشنا في الفصل الرابع ،حتتاج البلدان النامية إلى توافر
قدرة لديها على تربية النباتات لتحقيق أقصى استفادة من
تتمخض عن احلصول على املوارد الوراثية النباتية
املنافع التي
ّ
ويتم توفير مثل هذه القدرات إلى ح ّد ما من
والزراعة.
لألغذية
ّ
خالل برامج للتربية تقيمها مراكز اجملموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية التي تعمل بالتعاون الوثيق مع مؤسسات
ثمة حاجة إلى
وطنية للبحوث الزراعية وتقوم بخدمتها .إال أن ّ
مستوى أعلى من القدرات في مجال التربية لدى كثير من البلدان
النامية ،وهي حاجة تساعد على تلبيتها برامج جديدة نذكر
منها على سبيل املثال ،مبادرة الشراكة العاملية لبناء القدرات
في تربية النباتات 6.كما توجد حاجة أيضا ً إلى نظم تتسم
بدرجة أكبر من التكامل على املستوى الوطني من شأنها توفير
فعالة بني احلفظ والتربية وإنتاج البذور وتوزيعها بهدف
روابط ّ
حتقيق الفائدة للمزارعني أنفسهم من خالل بذور محسنة.
 3-3-7تطوير ترتيبات احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم
املنافع على املستوى الوطني
يستعرض امللحق األول حالة التشريعات واللوائح املتعلقة
باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع ،أما األقسام
الالحقة فتناقش مشكالت وقضايا أعم.
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املؤطر 3-7
تطبيق النظام متعدد األطراف من خالل تدابير إدارية ـ جتربة أحد األطراف املتعاقدة

يقتبس التقرير التالي من جتربة أحد األطراف املتعاقدة ،بي َد أنه يعكس جتربة عدد من البلدان األخرى .ففي املثال املذكور ،تقع
مسؤولية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على عاتق السلطات االحتادية واحلكومية من جهة ،واملؤسسات اخلاصة
التي تأوي هذه املوارد من جهة أخرى ،حيث متثل وزارة الزراعة االحتادية اجلهة املسؤولة عن التواصل فيما يتعلق باملعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .أما إطار العمل لتنفيذ النظام متعدد األطراف ،والذي يشتمل
على نشاطات مؤسسات حكومية وخاصة ،فقد وُضع من قبل البرنامج الوطني املعني باملوارد الوراثية النباتية واللجنة
االستشارية والتنسيقية وقائمة اجلرد الوطني للموارد الوراثية النباتية.
قـ ّدمت معلومات حول النظام إلى كافة املعنيني في القطاعني
كخطوة أولى على طريق تنفيذ النظام متعدد األطرافُ ،
العام واخلاص ،ومن ضمنها إعداد املالحظات التفسيرية لالتفاق املوحد لنقل املواد والئحة األسئلة املتكررة .ومت ّ إعالم
جع القطاع اخلاص أيضا ً
شـ ّ
املؤسسات العامة واخلاصة باالتفاق املوحد لنقل املواد واحلقوق والواجبات املترتبة عليه .كما ُ
على تقدمي دفعات مالية طوعية في حال االجتار مبنتج استخدمت فيه مواد مقتناة من النظام متعدد األطراف بدون قيود.
كخطوة ثانية ،خضعت اجملموعات املوجودة في املرفق  1للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لدراسة من خالل
مقارنتها مع املعايير احلكومية اخلاصة بإجراءات ”الضبط واإلدارة“ .وجاءت نتيجة الدراسة كالتالي:
• أعطيت التعليمات للمجموعات اخلاضعة لسيطرة مباشرة من الوزارة االحتادية بِوضع االتفاق املوحد لنقل املواد قيد
التطبيق؛
• أعطيت التعليمات للمجموعات اخلاضعة لسيطرة الدولة أو السلطات احمللية أو كليهما معا ً بِوضع االتفاق املوحد
لنقل املواد قيد التطبيق؛
• دُعيت كافة اجملموعات املتبقية (من القطاعني املشترك واخلاص) إلى وضع االتفاق املوحد لنقل املواد قيد التطبيق.
وتلخصت اخلطوة الثالثة بتعريف مواد املرفق  1املوجودة في البنوك الوراثية داخل النطاق العام ،باستثناء املواد احملفوظة
وفق ترتيبات الصندوق األسود ،على سبيل املثال ،وتلك األصناف احملمية واملتوافرة ملزيد من البحوث والتربية من مربني
فرديني.
صصت إلدخال املواد التي مت ّ حتديدها رسميا ً إلى النظام متعدد األطراف ،وحتديد هذه املواد
أما اخلطوة الرابعة واألخيرة ُ
فخ ّ
بعلَم النظام.
في بنوك املعلومات بوسمها َ
وقد استقت دراسة احلالة من التجربة الوطنية الدروس التالية:
• من األهمية مبكان قيام السلطات املعنية بإبالغ املستفيدين املعنيني أصحاب الشأن عن التنفيذ الوطني الشامل
واملبكر للنظام متعدد األطراف واالتفاق املوحد لنقل املواد؛
• وجوب استخدام ”البنية التحتية“ املتوافرة حاليا ً للتعاون ،كتعاون برنامج وطني للموارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة مع جلنة وطنية للتنسيق ،وكذلك استخدام اجلرد الوطني (نظام التوثيق) بقدر اإلمكان؛
نص االتفاق املوحد لنقل املواد معقد وبحاجة إلى تفسير ،السيما بالنسبة للمستخدمني غير الناطقني بلغات
• يع ّد ّ
ثمة حاجة للمساعدة من جانب اخلبراء على صعيد التوجيه ،أو ترجمة نص االتفاقية إلى
أن
نرى
لذلك
املتحدة،
األمم
ّ
اللغة الوطنية كمبادرة وديّة ،أو على الصعيدين معاً .وتعتبر املالحظات التفسيرية واألسئلة املتكررة ،وما إلى ذلك،
أدوات مهمة
لتسهيل تنفيذ النظام متعدد األطراف واالتفاق املوحد لنقل املواد على املستوى الوطني؛
• قد تكون اإلرشادات العامة حول كيفية إدخال املواد إلى النظام متعدد األطراف على مستوى اجملموعات (كتعريف
مدخالت النطاق العام) ذات فائدة.
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ونـهج على املستوى الوطني
 1-3-3-7مشكالت عامة ُ
تتمثل إحدى العقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنظيم
احلصول على املوارد الوراثية وحتقيق تقاسم للمنافع يتسم
بالعدل واملساواة في طبيعة هذه املوارد وصعوبات إرساء
احلقوق املتعلقة بها .وهذه العقبات تعود بأصلها إلى الطبيعة
7
غير امللموسة للموارد الوراثية مقارنة مع املوارد البيولوجية.
وقد جرت العادة أن ترتبط ملكية املوارد الوراثية ،إذا ما مت ّ
االعتراف مبثل هذه امللكية ،مبلكية املورد البيولوجي ،كالقمح
في حقول املزارعني أو عينات في بنوك وراثية خارج املوطن
يتم االعتراف مبلكية موارد وراثية غير ملموسة
الطبيعي .ولم ّ
بح ّد ذاتها إال إذا كانت قد جاءت حصيلة عملية ابتكارية،
مثال ً من خالل منح حقوق امللكية الفكرية مقابل استنباط
أصناف نباتية جديدة نتيجة لعمليات التربية .أما املعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
فتتجنب اخلوض في مسألة امللكية بشكل كامل ،لتركز
على شروط احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع.
إن االعتراف بالسيادة الوطنية على املوارد الوراثية ينطوي
على توافر القدرة لدى البلدان على إدارة مواردها وتنظيم
احلصول عليها ،لكنه ال يتناول مسألة امللكية بحد ذاتها.
ففي الوقت الذي ال تزال امللكية القانونية للموارد الوراثية
في كثير من البلدان تتبع ملكية األرض واملوارد البيولوجية
املوجودة في تلك األرض ،جند أن عددا ً متزايدا ً من البلدان قد
أصبح يؤكد على وجوب فصل الدولة مللكية املوارد الوراثية
عن ملكية األرض .فقد جاء في القرار رقم  391الصادر عن
مجتمع األنديز على سبيل املثال ،أن املوارد الوراثية متثل
ملكية أو تراث األمة أو الدولة .وجاء في املادة اخلامسة من
إعالن إثيوبيا رقم  482لعام  2006أن ‘‘ملكية املوارد الوراثية
يجب أن تكون في حيازة الدولة والشعب اإلثيوبي ’’.أما
النتائج العملية لهذا النوع من امللكية فال تزال غير جلية.
أما املعوق اآلخر الذي تكرّر ذكره في التقارير القطرية
للبلدان (أكثر من  35بلداً) فتمثل في االفتقار إلى القدرات
العلمية الضرورية املتعددة االختصاصات وكذلك القدرات
املؤسساتية والقانونية لتطوير نظام مقبول للحصول على
املوارد الوراثية وتقاسم املنافع ،مع األخذ بعني االعتبار األبعاد
املتداخلة للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع
وحقوق اجملتمع احمللي واملعرفة التقليدية وما يرتبط بذلك من
8
مشكالت على صعيد امللكية الفكرية والتنمية االقتصادية.
وثمة مصاعب أخرى تتعلق بتراكب الكفاءات لدى وزارات
ّ
مختلفة .فعلى سبيل املثال ،يتطلب تنفيذ املعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية في العادة تنسيقا ً بني الوزارة
املسؤولة عن السياسات الزراعية وتلك املسؤولة عن قضايا
البيئة ،ناهيك عن التنسيق مع الوزارات املسؤولة عن التجارة

واألراضي والغابات واحلدائق الوطنية الالزمة للحصول على
موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة من داخل املوطن الطبيعي.
وعلى مستوى دول احتادية أو نظم حكومية المركزية
مشابهة ،قد يشكل حتديد املسؤوليات بني حكومة مركزية
أو احتادية ووالياتها أو مناطقها أو مقاطعاتها الفردية حتديا ً
آخر .ففي ماليزيا على سبيل املثال ،جند وبشكل خاص إشارة
إلى املصاعب الناجمة عن تقسيم املسؤوليات املتعلقة
باملوارد الوراثية بني سلطة الدولة والسلطات االحتادية
وردت في القانون الوطني اخلاص بالتنوع البيولوجي لعام
( 1998الفقرة  .)20-16ويشير التقرير القطري ملاليزيا أنه ملا
كان التشريع الوطني املتعلق باحلصول على املوارد الوراثية
وتقاسم املنافع قيد الوضع ،كانت واليتا صباح وساراواك
متخضت عن قيام هاتني الواليتني
تطوران عملية خاصة بهما
ّ
ثمة مناقشات
بس ّن قوانني تتعلق بهذا الشأن .وفي أسترالياّ ،
تدور بني احلكومة الوطنية والواليات بخصوص الطريقة
التي ستنفذ فيها أستراليا املعاهدة الدولية بشأن املوارد
فيتم تبادل
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .أما في البرازيل
ّ
القدرات في املوارد الوراثية على مستوى الدولة واملستوى
االحتادي ،كما سنت كذلك قوانني حكومية تتعلق باحلصول
على املوارد الوراثية 9،فاحلكومة االحتادية تضطلع مبسؤولية
وضع املقاييس ومنح املوافقات على االستيراد والتصدير.
 2-3-3-7تنفيذ احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم
املنافع على املستويني الوطني واإلقليمي وفق
املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
إدخال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في النظام
متعدد األطراف :تشكل اجملموعات الرئيسة التي أدخلت رسميا ً
في النظام متعدد األطراف حتى تاريخه تلك التي تقع في حيازة
مؤسسات دولية أبرمت اتفاقات مع الهيئة اإلدارية للمعاهدة
10
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
وعلى صعيد اجملموعات الوطنية ،جاء في املادة  2-11من
املعاهدة أنه يجب تلقائيا ً إدخال املوارد الوراثية النباتية
للمحاصيل واألعالف املدرجة في املرفق األول للمعاهدة
واخلاضعة إلدارة وسيطرة األطراف املتعاقدة وتلك املوجودة
وثمة
التابعة للملكية العامة في النظام متعدد األطرافّ .
جهات أخرى في حيازتها موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة
مدعوة إلدخال هذه املوارد في النظام
مدرجة في املرفق األول
ّ
متعدد األطراف ،حيث توافق األطراف املتعاقدة على اتخاذ
تدابير مناسبة لتشجيعها على القيام بذلك .وبينما ال تقوم
املعاهدة الدولية عينها بإلزام األطراف املتعاقدة بشكل
واضح وصريح بنشر املعلومات املتعلقة باملواد املدخلة تلقائيا ً
أو طوعيا ً في النظام متعدد األطراف ،نرى أن احلصول على
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هذه املواد سيعتمد عمليا ً على معلومات متوافرة ذات صلة.
ولبلوغ تلك الغاية ،طلبت األمانة العامة للمعاهدة الدولية
رسميا ً من األطراف املتعاقدة تقدمي معلومات عن املواد
11
املوجودة داخل النظام متعدد األطراف واخلاضعة لواليتها.
هذا وتتوافر املعلومات احملدثة بخصوص املدخالت التي أدخلت
في النظام متعدد األطراف لدى األمانة العامة للمعاهدة
الدولية 12.وكانت بلدان ،منها النامية ومنها املتقدمة وأخرى
يعيش اقتصادها مرحلة انتقالية ،قد ق ّدمت معلومات عن
مواد أدخلت في النظام متعدد األطراف 13،حيث اشتملت
هذه املواد على بعض املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
املوجودة بحيازة كيانات تابعة للقطاع اخلاص مبا فيها رابطتني
14
على األقل ملربي نباتات تابعتني للقطاع اخلاص في فرنسا.
وجرى تعديل القائمة األوروبية للبحث في شبكة اإلنترنت،
والتي متثل قائمة أوروبية جملموعات خارج املوطن الطبيعي،
كي تشمل كلّ مدخل مت ّ إدخاله في النظام متعدد األطراف.
ويتضح من املعلومات املتوافرة وجود اختالفات في تفسير
معايير ‘‘ما يخضع إلدارة وسيطرة األطراف املتعاقدة’’ و ‘‘املوجودة
ضمن امللكية العامة ’’.وهذا ما قد يتطلب الرجوع إلى الهيئة
اإلدارية للحصول على توضيح منها .وفي غضون ذلك ،يبدو
ثمة استفادة واسعة النطاق من القوى الضاغطة التي
أن ّ
متارسها احلكومات لدفع اجلهات التي في حيازتها مجموعات
غير حكومية من املوارد الوراثية النباتية التي وردت في املرفق
15
األول إلدخال مجموعاتها في النظام متعدد األطراف.
تنفيذ النظام متعدد األطراف من خالل تدابير إدارية :ال
ثمة بلدان حتى تاريخه تختار تنفيذ النظام متعدد
تزال ّ
األطراف للموارد الوراثية النباتية من خالل تدابير إدارية بدال ً
من اعتماد تشريع وطني جديد .وهذا ينطبق على أملانيا
وهولندا ،على سبيل املثال .فتنفيذ النظام متعدد األطراف
في أملانيا يع ّد تفسيريا ً لنمط التدابير اإلدارية املتخذة.
تنفيذ النظام متعدد األطراف من خالل تدابير تشريعية :بينما
ترى بعض البلدان أنه باإلمكان تنفيذ النظام متعدد األطراف
مبنأى عن غيره من خالل تدابير تشريعية ،ترى بلدان أخرى
أن احلاجة موجودة إلى إجراء تشريعي يحمل صفة رسمية
حيز قانوني ميكن من خالله االنطالق في
أكبر بهدف توفير ّ
تنفيذ النظام ،أو تأمني سلطة قانونية لتنفيذه ،أو التوصل
إلى يقني قانوني بخصوص اإلجراءات الواجب إتباعها.
حيز قانوني إذا ما تبوأ التشريع
ولعل احلاجة ضرورية إلى توفير ّ
مكانه الصحيح لتنفيذ إجراءات احلصول على املوارد الوراثية
وتقاسم املنافع وفق اتفاقية التنوع البيولوجي .وقد يقتصر
الفعل القانوني ضمن هذا السياق على االعتراف بوجوب إتباع
إجراءات مختلفة أكثر بساطة للحصول على املوارد الوراثية
وتقاسم املنافع ضمن النظام متعدد األطراف ،تاركا ً تعريف
هذه اإلجراءات إلى التدابير اإلدارية أو إلى فعل تشريعي آخر ،أو
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قد يخوض هذا الفعل القانوني غمار إجراءات تفصيلية ميكن
تطبيقها على موارد وراثية أو استخدامات أخرى .ويشكل
التوصل
التشريع في إثيوبيا مثاال ً على النهج األول ،حيث يجب
ّ
إلى تشريع ميكـّن من احلصول على موارد وراثية وفق النظام
متعدد األطراف وذلك مبا يتوافق واإلجراء احملدد في هذا النظام
ومبا يتماشى واللوائح املستقبلية التي سيصار إلى إصدارها
حول هذا املوضوع 16.وال يوجد حتى تاريخه أمثلة عن تشريع
مفصلة للتعامل مع مسألة احلصول
وطني يح ّدد إجراءات
ّ
على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع وفق النظام متعدد األطراف.
غير أنه من املعروف وجود عدد من البلدان التي تفكر مبثل هذا
التشريع أو أنها بصدد وضع مسودة له ،وذلك إما كتشريع
منفصل خاص باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،أو
17
في سياق تشريع وطني يتعلق باملوارد الوراثية بصفة عامة.
تعاون إقليمي لتنفيذ النظام متعدد األطراف :أشير سابقا ً
إلى مبادرات إقليمية على صعيد تنفيذ احلصول على
املوارد الوراثية وتقاسم املنافع .إذ يقوم عدد من األقاليم
باتخاذ إجراءات تعاونية لتنفيذ النظام متعدد األطراف.
وتتمثل إحدى هذه املبادرات في تلك التي أطلقتها املنظمة
العربية للتنمية الزراعية بدعم من منظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي
لوضع توجيهات وتشريع أمنوذج خاص بتنفيذ املعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
والنظام متعدد األطراف التابع لها في بلدان إقليم الشرق
توصلت ورشة عمل انعقدت في القاهرة في
األدنى .وقد
ّ
مارس/آذار وأبريل/نيسان  2009إلى اتفاق حول خارطة طريق
لوضع توجيهات وتنفيذها في بلدان مختارة من اإلقليم املذكور.
أما املثال الثاني فيتعلق باملبادرة األوروبية لتأسيس نظام
متكامل للبنوك الوراثية األوروبية ،حيث سيمكـّن هذا
النظام ،الذي ُط ِّور ضمن إطار عمل البرنامج التعاوني األوروبي
في مجال املوارد الوراثية ،من تأسيس مجموعة أوروبية
تتألف من مدخالت مختارة حتدِّدها بلدان فردية .وستستمر
عملية حفظ هذه املواد احملددة كجزء من اجملموعة األوروبية
في بنوك وراثية فردية معنية ،إال أن على هذا احلفظ أن
سيتم توفيرها
يفي مبقاييس نوعية متفق عليها ،حيث
ّ
مجانا ً داخل أوروبا وخارجها على ح ّد سواء طبقا ً للبنود
والشروط احملددة في املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة باستخدام االتفاق املوحد لنقل
املواد .وبالقيام بذلك ،تخطط البلدان لتقاسم املسؤوليات
املتعلقة بحفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
تطور نظاما ً إقليميا ً أكثر
واستخدامها املستدام ،وبذلك
ّ
كفاءة في أوروبا .هذا وميكن حتديد املواد الواردة في املرفق
18
األول وتلك غير الواردة فيه كجزء من اجملموعة األوروبية.
وثمة مبادرة إقليمية ثالثة في طريقها إلى النور في منطقة
ّ
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الهادي ،حيث اتفقت بلدان جزر الهادي على توفير مواد املرفق
األول من خالل بنك وراثي إقليمي خاص بها ،يسمى مركز
احملاصيل واألشجار في منطقة الهادي ،والذي تديره األمانة
العامة جملتمع الهادي .وهذه األمانة العامة بصدد التوصل
إلى اتفاق مع الهيئة اإلدارية تبعا ً للمادة  5-15من املعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،واضعة
مجموعة األصول الوراثية ضمن نطاق املعاهدة الدولية.
احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتوافرها
وفق النظام متعدد األطراف :يقدِّم اجلدول  1-7معلومات
حول معدالت تلقي مراكز اجملموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية موارد وراثية نباتية وتوزيعها خالل األشهر
السبعة األولى من تشغيل النظام وذلك وفقا ً للتقارير
التي وردت إلى الهيئة اإلدارية للنظام خالل جلسته الثانية
عام  19 .2007كما يقدم معلومات أخرى حول تلقي مراكز
اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ملوارد وراثية
نباتية وتوزيعها خالل السنة التي تبدأ من  1أغسطس/
آب  2007وذلك تبعا ً للتقارير التي وردت إلى الهيئة اإلدارية
في جلستها الثالثة 20،حيث جرى توزيع  74باملائة من تلك
املواد الوراثية إلى بلدان نامية و 6باملائة إلى بلدان متقدمة.
وال تزال املعلومات املتوافرة حول دفق األصول الوراثية من
مصادر وطنية ضعيفة حتى تاريخه ،مع أنه يتضح وجود تزايد
اليوم في تدوير املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وفق
النظام متعدد األطراف .ويسود فهم بصفة خاصة أن عددا ً
من البلدان ،مثل أملانيا وجمهورية إيران اإلسالمية واجلمهورية
العربية السورية وكندا ومصر وهولندا وبلدان الشمال األوروبي،
تقوم بتوزيع مواد املرفق األول على نطاق واسع وفقا ً لالتفاق
املوحد لنقل املواد .وتقوم األمانة العامة للمعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بإرسال تقاريرها
إلى اجللسة الثالثة للهيئة اإلدارية حول تنفيذ النظام متعدد
األطراف ،كما تقدم معلومات حول املواد التي مت ّ توفيرها في
21
حاالت كارثية طارئة خالل فترة العقد املنصرم أو ما شابه.

 3-3-3-7التنفيذ الوطني واإلقليمي لعملية احلصول على
املوارد الوراثية وتقاسم املنافع وفق اتفاقية
التنوع البيولوجي
ال تتطلب عملية تنفيذ احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم
املنافع بالضرورة اعتماد إطار عمل تشريعي .إذ يبقى عدد
الصكوك الوطنية التي تنفذ احلصول على املوارد الوراثية
وتقاسم املنافع وفق اتفاقية التنوع البيولوجي محدودا ً في
واقع األمر .ومتيل العديد من البلدان ،السيما املتقدمة منها،
إلى تفضيل إستراتيجية استخدام سياسات إدارية ووضع
القليل من الشروط التنظيمية إن وجدت أصال ً بخصوص
احلصول على املوارد الوراثية غير تلك املنصوص عليها في
قوانني امللكية العامة (احلقيقية والفكرية) ،أو في قانون العقود
أو في قوانني حماية الغابات واحلياة البرية أو تلك الواردة في
اتفاقات دولية من قبيل املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة ،أو في جميع ما ذكر .ويشكل
اإلعالن الوزاري لدول الشمال األوروبي عام ‘‘ 2003احلصول على
املوارد الوراثية واحلقوق املرتبطة بها’’ 22مثاال ً عن هذا النهج.
غير أن عدد القوانني التي تنظم احلصول على املوارد
الوراثية وتقاسم املنافع يشهد تزايداً .ففي فبراير/شباط
 ،2010أدرجت قاعدة بيانات اتفاقية التنوع البيولوجي
اخلاصة بتدابير احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم
املنافع 32 23بلدا ً 24لديها بعض التشريعات أو اللوائح التي
تتناول احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع ،منها
 22بلدا ً أقرت قوانني أو لوائح جديدة منذ عام  ،2000إذ
تشكل هذه القوانني جزءا ً من تشريع عام يتعلق بالبيئة أو
تشريع مستقل حول التنوع البيولوجي أو املوارد الوراثية.
وبصورة عامة ،يقصد من مسودة التشريع اخلاص باحلصول
على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع تغطية قضايا أثارها
التنقيب البيولوجي في املوطن الطبيعي مبا في ذلك احلصول
على املوارد الوراثية وما يرتبط بها من معرفة تقليدية داخل
مجتمعات أصلية ومحلية بصفة خاصة ،مع أن التشريع
ينطبق بشكل صريح أيضا ً على احلصول على موارد وراثية في
ظروف خارج املوطن الطبيعي.

اجلدول 1-7
جتارب مراكز اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية مع االتفاق املوحد لنقل املواد من  1يناير /كانون الثاني
 2007حتى  31يوليو /متوز ( 2007الصف األول) ومن  1أغسطس /آب  2007حتى  1أغسطس /آب ( 2008الصف الثاني)
املكتسبات

نقل املوارد الوراثية
النباتية األولية
لألغذية والزراعة

نقل املوارد الوراثية
النباتية لألغذية
والزراعة قيد التطوير

إجمالي عمليات
النقل

الشحنات

البلدان

الرفض

3 988

38 210

48 848

97 669

833

155

3

7 264

95 783

348 973

444 824

3 267

-

0
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وعلى صعيد نظم احلصول على املوارد الوراثية ،تعتبر
الشروط الواردة في التشريع الوطني بالكاد موحدة ،وبحاجة
إلى تطبيق على سلطة مركزية كي تسمح باحلصول على
موارد وراثية وعلى املعرفة احمللية املرتبطة بها ،كما حتتاج إلى
موافقة مسبقة للسلطة الوطنية وكذلك موافقة املالكني
سيتم احلصول على املوارد
أو اجملتمعات األصلية واحمللية التي
ّ
الوراثية منها ،والقيام بالترتيبات الالزمة لتقاسم املنافع مع
السلطة املركزية وكذلك مع اجملتمعات األصلية أو احمللية
املعنية .ويتزايد عدد البلدان 25التي متيز ما بني احلصول على
املوارد الوراثية ألغراض بحثية أو ألغراض جتارية ،وذلك رغم
تغير استخدام
صعوبة الفصل القاطع بني الغرضني .وإذا ما ّ
تلك املوارد عقب عملية البحث األولى ،فستكون احلاجة
موجودة إلى اتفاق جديد للحصول على املوارد وتقاسم املنافع،
غير أن كثيرا ً من املبتكرين يترددون في احلصول على موارد
وراثية إذا ما كان عليهم التفاوض بشأن احلصول على املوارد
الوراثية وتقاسم املنافع حاملا يلوح من َتج مربح في األفق.
وال توجد لدى كثير من البلدان تشريعات أو سياسات
وطنية تتعلق باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع.
أما املوضوع املتكرر في كثير من التقارير الواردة من بلدان
نامية فيتمثل في احلاجة إلى تطوير مثل هذه التشريعات
والسياسات 26.ولعل وصف جميع جوانب الترتيبات الوطنية
للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع أمر ٌ أشبه
باملستحيل .وعليه ،سيركز هذا القسم على القضايا
األربع التالية :ترتيبات تقاسم املنافع واملعرفة التقليدية
وحقوق اجملتمعات األصلية واحمللية والتعاون وااللتزام.
ترتيبات تقاسم املنافع :يوجد بشكل عام القليل من األمثلة،
إن وجدت ،حول القوانني والسياسات التي القت اعترافا ً
بنجاحها على نطاق واسع في توليد منافع ملموسة،
27
والتي من شأنها أن تق ّدم منوذجا ً يحتذى لبلدان أخرى.
وتتيح معظم البلدان التي متلك ترتيبات تتعلق باحلصول
على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع نوعا ً من املرونة في
الطبيعة احلقيقية لتلك املنافع ،حيث يأتي ذلك مواكبة
ملوجة الدراسات األخيرة التي تشير إلى وجود انحراف كبير
في املمارسات واالهتمامات داخل قطاعات مختلفة تعتمد
28
ثمة حاجة واضحة
على احلصول على املوارد الوراثية .كما ّ
إلى توافر معلومات أفضل لدى األسواق عن قيمة املوارد
الوراثية املستخدمة في قطاعات مختلفة .ولعلّ التشريعات
األخيرة في بعض بلدان أمريكا الالتينية تعتمد نهجا ً مختلفا ً
على ما يبدو يتطلب تخصيص نسب ثابتة من الدفعات
وفق ترتيبات تقاسم املنافع ،ناهيك عن املنافع غير املالية.
فهذه كوستاريكا على سبيل املثال ،تطلب دفع نسبة
تصل إلى  10باملائة من املوازنة اخلاصة بالبحوث والتنقيب
البيولوجي ودفع نسبة تصل إلى  50باملائة من الريع العائد
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من اجتار اجلهة الطالبة باملواد (يتم االتفاق على املبالغ
احلقيقية سلفاً) .ولدى التوصل إلى موافقة مسبقة
مستنيرة خالل الفترة  2006-2004ما بني املنظومة
الوطنية ملناطق احلفظ كجهة مانحة واملعهد الوطني
للتنوع البيولوجي كجهة مستخدمة ،حصلت املنظومة
الوطنية ملناطق احلفظ على منافع مالية بلغت حوالي
 38 387دوالرا ً أمريكيا ً منها  89,3باملائة ناجتة عن النسبة
املئوية من املوازنة اخلاصة بالبحوث و 10,7باملائة من الريع.
أما بيرو فتطلب أن يقدم اتفاق احلصول على املوارد الوراثية
وتقاسم املنافع توقعا ً بالدفعة املالية األولى أو ما يعادلها
ليتم تطبيقها على التنمية
إلى مقدمي املعرفة التقليدية
ّ
املستدامة على أال تقل عن  5باملائة من إجمالي قيمة
مبيعات املنتجات التي تتمخض عن االستخدام املباشر
أو غير املباشر ملثل هذه املعرفة .كما يجب دفع نسبة
مئوية ال تقل عن  10باملائة من إجمالي قيمة مبيعات
29
تلك املنتجات إلى صندوق تنمية السكان األصليني.
املعرفة التقليدية وحقوق اجملتمعات األصلية واحمللية :يرد
اعتراف خاص بحقوق مالكي املعرفة التقليدية أو املعرفة
تـس ّن بخصوص احلصول
اجملتمعية في كثير من القوانني التي ُ
على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع .واألمثلة على ذلك نراها
في التشريع النموذجي األفريقي وبيان في إثيوبيا 31وقانون
في بيرو .أما النهج اجلديد فتمثل في دعم تسجيل املعرفة
التقليدية واتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد األفعال املرتبطة
بإساءة االستخدام .ففي بيرو ،مت ّ ذلك من خالل توزيع معلومات
عن احلقوق املسجلة إلى مكاتب براءة االختراع حول العالم ومن
خالل اتخاذ إجراءات قانونية لنقض حقوق امللكية الفكرية
التي تمُ نح إلى مخترعني اعتمادا ً على معرفة تقليدية أسيء
استخدامها 32.كما يدعم قانون جديد في البرتغال تسجيل
أصناف محلية ومواد أصلية أخرى ،وكذلك تسجيل املعرفة
التقليدية املرتبطة بها ،واملطورة بطريقة غير منتظمة من قبل
سكان محليني 33،حيث يتيح التسجيل تقاسم املنافع ويوفر
شيئا ً من احلماية ضد إساءة االستخدام .كما ينطوي أيضا ً
على مسؤولية ذات صلة بحقوق أصحاب احليازة لالستمرار
في حفظ املواد النباتية املسجلة خارج املوطن الطبيعي.
التعاون اإلقليمي في تنفيذ احلصول على املوارد الوراثية
وتقاسم املنافع :أكد مؤمتر األطراف املعنية باتفاقية التنوع
البيولوجي في عدد من املناسبات على أهمية التعاون
اإلقليمي في مجال احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم
املنافع 34.كما جرى اتخاذ عدد من املبادرات على املستوى
اإلقليمي بهذا اخلصوص ،نذكر منها على سبيل املثال،
القرار  391جملتمع األنديز لعام  1996الذي يقضي بتأسيس
نظام عام للحصول على املوارد الوراثية ،واتفاق إطار عمل
رابطة أمم جنوب شرق آسيا للحصول على املوارد البيولوجية

احلصول على املوارد الوراثية النباتية وتقاسم املنافع الناجتة عن استخدامها وإعمال حقوق املزارعني

والوراثية لعام  2000والتشريع النموذجي األفريقي حلماية
حقوق اجملتمعات احمللية واملزارعني واملربني ،وتنظيم احلصول
على املوارد البيولوجية أيضا ً (التشريع النموذجي ملنظمة
الوحدة األفريقية) لعام  .2000وتنطلق كلّ من هذه املبادرات
اإلقليمية من نقطة حقوق الدول ذات السيادة على مواردها
الوراثية وإعداد مبادئ أساسية للحصول على املوارد الوراثية،
مبا في ذلك املوافقة املستنيرة للحكومة الوطنية التي تدعم
احلصول على املوارد الوراثية واجملتمعات احمللية املعنية ،وذلك مبا
يتوافق مع توجيهات بون التي أقرِّت عام  .2001ويتناول التشريع
النموذجي ملنظمة الوحدة األفريقية مبزيد من التفصيل حقوق
اجملتمعات احمللية وحقوق املزارعني ،كما يغطي حقوق مربي
النباتات .ويتخذ كلٌّ من التشريع النموذجي ملنظمة الوحدة
األفريقية واتفاق إطار عمل رابطة أمم جنوب شرق آسيا شكل
توجيهات لتأسيس نظم احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم
املنافع من قبل حكومات وطنية في املنطقة .إال أنه لم تقم
أ ّي من البلدان األفريقية بعد بسنِّ قانون يتبع منوذج منظمة
الوحدة األفريقية .أما القرار  391اخلاص مبجتمع األنديز ،من
ناحية أخرى ،فيطلب من كلّ عضو في مجتمع األنديز سن َّ
يتسق معه .وكي تتمكن املبادرات اإلقليمية من
تشريع
ِّ
إعداد إجراءات مفصلة بخصوص احلصول على املوارد الوراثية
ثمة حاجة
وتقاسم املنافع في النموذج ثنائي األطراف ،جند أن ّ
إلى أطراف في املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة كي تنظر في مراجعة تلك اإلجراءات آخذة
بعني االعتبار النظام متعدد األطراف للحصول على املوارد
أسس وفق املعاهدة الدولية.
الوراثية وتقاسم املنافع الذي ّ
االلتزام :تتمثل إحدى املشكالت التي تواجه النظم الوطنية
للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع في صعوبة
ضمان االلتزام بشروط استخدام املوارد الوراثية وإنفاذها،
السيما في أعقاب احلصول على املواد وانتقالها إلى خارج
البلد .ويع ّد اتخاذ إجراءات قانونية إلنفاذ شروط اتفاق احلصول
على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع في بلدان أجنبية مكلفا ً
جدا ً قد ال تقوى على حتمل أعبائه موارد كثير من البلدان .ولعلّ
اخليار القانوني يشكل ضرورة ال في املكان الذي مت ّ احلصول
فيه على املوارد الوراثية بشكل يتعارض مع التشريع الوطني
أو استخدمت فيه تلك املوارد مبا يتعارض وشروط االتفاق
فحسب ،بل أيضا ً في حال استخدام املواد ،عقب البحث األولي،
ألغراض لم يفصح عنها في االتفاق األصلي ،كاالستثمار
التجاري ،على سبيل املثال .ولهذه األسباب ،وغيرها ،جاء إدراك
دور الطرف الثالث املستفيد في االتفاق املوحد لنقل املواد
أسس وفق املعاهدة
التابعة للنظام متعدد األطراف الذي ّ
35
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
وبينما يبقى جانب االلتزام معقداً ،نرى أن مقترح وجود
شهادة منشأ/مصدر/أصل قانوني ميثل أحد النهج

املقترحة في منتديات دولية كوسيلة للتخفيف من
شيء من حاالت القلق ،مع أن جدوى ذلك ال يزال موضع
شك .وقد أثيرت احلاجة إلى مثل هذه الشهادة في تشريع
احلصول على املوارد الوراثية النباتية في عدد من البلدان
النامية ،مثل كوستاريكا وباناما ،على سبيل املثال.
هذا وجرى س ّن قانون خاص باإلفصاح عن متطلبات املنشأ في
التشريع اخلاص ببراءة االختراع لعدد من البلدان األوروبية ،مبا
فيها بلجيكا والدامنرك وأملانيا والنرويج والسويد وسويسرا.

 4-7حقوق املزارعني وفق املعاهدة الدولية بشأن
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
تتناول املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة قضية إعمال حقوق املزارعني ،وهو مفهوم أطلق
باألصل في تفسيرات التعهد الدولي باملوارد الوراثية النباتية.
ولدى إدراك وقوع مسؤولية إعمال حقوق املزارعني في يد
احلكومات الوطنية ،جاءت املادة التاسعة من املعاهدة الدولية
لتدعو األطراف املتعاقدة باتخاذ تدابير مناسبة حلماية حقوق
يتم
املزارعني وحتفيزها .وألول مرة وعلى مستوى صك دوليّ ،
توضيح النطاق احملتمل حلقوق املزارعني ،وهو ما يشمل حماية
املعرفة التقليدية ذات الصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة وحقوق املزارعني لتقاسم املنافع بشكل عادل جرّاء
استخدام تلك املوارد وحقوقهم على صعيد املشاركة في
صناعة القرار على املستوى الوطني ،إلى جانب حقوقهم في
مسائل تتعلق بحفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
واستخدامها املستدام .هذا وال تعمل املعاهدة الدولية على
احل ّد من أ ّي من حقوق املزارعني في ادخار واستخدام وتبادل وبيع
بذور مدخرة في املزرعة ومواد إكثار خاضعة للقانون الوطني.
حقوق املزارعني على التمييز ما بني نهج ‘‘امللكية’’ ونهج
‘‘التوجيه’’ ،حيث يركز األول على حقوق املزارعني مبنحهم
يتم احلصول عليها
املكافآت مقابل املواد الوراثية التي
ّ
من حقولهم واستخدامها في أصناف جتارية ،بينما
يركز الثاني على احلقوق التي يجب أن ميلكها املزارعون
مبا ميكنهم من مواصلة العمل كمشرفني على التنوع
البيولوجي الزراعي وابتكاره .وينعكس كال النهجني
بشكل واضح في احلالة الراهنة إلنفاذ حقوق املزارعني على
املستوى الوطني وذلك تبعا ً ملا وُصف في الفصل اخلامس.
وقد نظر االجتماع الثالث للهيئة اإلدارية للمعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الذي انعقد
عام  2009في تونس 36في حالة تنفيذ املادة التاسعة من
املعاهدة الدولية املتعلقة بحقوق املزارعني .ومبا أن األطراف
املتعاقدة لم تقدم سوى القليل من التقارير التي تصف
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طـلب من األمانة العامة للمعاهدة
حالة التنفيذ ،فقد ُ
الدولية عقد ورشات عمل إقليمية حول حقوق املزارعني
ملناقشة التجارب الوطنية في تنفيذ املادة التاسعة املذكورة.

 5-7التغيرات التي طرأت منذ نشر التقرير األول
عن حالة الموارد الوراثية النباتية
شهدت الساحة كما ً هائال ًمن النشاطات منذ نشر التقرير األول
من حيث تطوير أطر عمل دولية ووطنية قانونية وسياساتية
للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع .كما أحرز تقدم
مماثل بصفة عامة على صعيد تنفيذ حقوق املزارعني .ومن
التغيرات الرئيسة التي طرأت على صعيد هذه اجملاالت نذكر:
• دخول املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
حيز التنفيذ عام  .2004ولعلّ هذا احلدث
لألغذية والزراعة ّ
تؤسس هذه
ميثل التطور األهم خالل هذه الفترة ،حيث ّ
املعاهدة الدولية نظاما ً متعدد األطراف للحصول على املوارد
الوراثية وتقاسم املنافع يسهل احلصول على املوارد الوراثية
النباتية ألهم احملاصيل واألعالف لتحقيق األمن الغذائي.
وفي فبراير/شباط ،كان هنالك  123طرفا ًمشاركا ًفي املعاهدة؛
• إطالق مفاوضات من قبل األطراف املتعاقدة على اتفاقية
التنوع البيولوجي بهدف تطوير نظام دولي يتعلق باحلصول
على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع ،حيث من اخملطط
اختتامها قبل االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف عام 2010؛
• مناقشة مسائل معينة ذات صلة باحلصول على املوارد
الوراثية وتقاسم املنافع في منتديات أخرى من قبيل مجلس
اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية،
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة الصحة
العاملية؛
• أقرت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة
لألمم املتحدة برنامج عمل متعدد السنوات عام
 2007وأوصت «مبواصلة املنظمة تركيزها على احلصول
على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم املنافع
الناجمة عن استخدامها بطريقة متكاملة ومتعددة
االختصاصات »...مبا في ذلك املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة ،إلى جانب موارد وراثية ألنواع حيوانات
املزرعة وامليكروبات واحلشرات النافعة واألسماك والغابات؛
• في فبراير/شباط  ،2010أدرجت قاعدة بيانات اتفاقية التنوع
البيولوجي اخلاصة بتدابير احلصول على املوارد الوراثية
وتقاسم املنافع  32بلدا ً لديها تشريعات أو لوائح تتعلق
باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع ،منها  22بلدا ً
أقرّت قوانني أو لوائح جديدة منذ عام  2000طورت معظمها
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استجابة التفاقية التنوع البيولوجي أكثر من استجابتها
للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة.

 6-7الفجوات واالحتياجات
رغم إحراز تطورات كثيرة ،إال أن القائمة التالية متثل بعض
اجملاالت التي ال تزال بحاجة إلى االهتمام:
كم كبير من العمل
ثمة حاجة إلى ّ
• على املستوى العامليّ ،
في املنتديات الدولية لتحديد نظام دولي شامل للحصول
على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع .وعلى أي نظام دولي
جديد أن يأخذ بعني االعتبار االحتياجات النوعية لقطاع
الزراعة والقطاعات األخرى؛
• في الوقت الذي القت فيه املتطلبات اخلاصة للموارد
الوراثية النباتية لألغذية الزراعة دعما ً في املعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،ال
يزال الكثير بانتظار القيام به لرفع التوعية بأهمية
املعاهدة الدولية بني احلكومات وتشجيع مشاركة أوسع فيها؛
• أعربت كثير من البلدان عن حاجتها إلى املساعدة على
صعيد النصح وبناء القدرات لتنفيذ املعاهدة الدولية
ونظامها متعدد األطراف للحصول على املوارد الوراثية
وتقاسم املنافع .وتوجد حاجة أيضا ً للمساعدة على ضمان
التقاطع بني املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي؛
• تبقى املصاعب احملتملة مرتبطة بتنفيذ اتفاقية التنوع
البيولوجي ضمن سياق املواد التي وجدت في
ظروف داخل املوطن الطبيعي ،حتى وإن اندرجت تلك
املواد في النظام متعدد األطراف؛
ثـمـة حاجـة إلى تنسيـق أقوى في عمليـة وضـع
• ّ
السياسات والتشريعات واللوائح بني شتى الوزارات أو
حكومات الدول أو األقاليم أو املقاطعات واملؤسسات
األخرى التي تضطلع مبسؤولية جتاه جوانب مختلفة
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
• أعربت عديد من البلدان عن حاجتها إلى املساعدة على
وضع سياسات وتشريعات ولوائح وتدابير معينة إلعمال
حقوق املزارعني .فبينما تخوض بعض البلدان غمار هذا
اجملال ،فأنه ال توجد حتى اليوم مناذج مؤكدة ميكن
تبنيها على نطاق واسع .كما حتتاج األمثلة املتوافرة
عن مثل هذه التشريعات إلى تقييم وإلى توافر معلومات
عن مدى فعاليتها وكيفية عملها على أرض الواقع؛
• يتمثل أحد أشكال إعمال حقوق املزارعني في توفير
أصناف أفضل .وهنا نرى أن تربية النباتات ونظم توزيع
البذور بحاجة إلى تعزيز وإلى إيالء مزيد من االهتمام
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الفصل الثامن
إسهام موارد األصول الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة في األمن الغذائي
والتنمية الزراعية املستدامة

إسهام موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في األمن الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة

 1-8مقدمة
خضعت الزراعة خالل العقود األخيرة إلى تغيرات هائلة
جنمت عن حاالت من التقدم التكنولوجي واالحتياجات
والرغبات املتغيرة لإلنسان على حد سواء .فمن ناحية،
حققت الغالل في وحدة املساحة زيادة كبيرة من خالل
احملسنة واستخدام أكبر ملدخالت
توليفة من أصناف احملاصيل ّ
خارجية1.ومن ناحية أخرى ،ازداد الضغط على األراضي
الستخدامها ألغراض غير إنتاج األغذية ،ناهيك عن اخملاوف
املتنامية حيال استدامة بعض املمارسات احلديثة وسالمتها.
ورغم حاالت التقدم التي شهدها إنتاج األغذية ،ال يزال
انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية منتشرين على نطاق
واسع .إذ تشير آخر األرقام الصادرة عن منظمة األغذية
والزراعة إلى أن عدد اجلياع بصفة مزمنة في العالم قد وصل
إلى قرابة مليار شخص عام  ،2009أي أن هذا الرقم قد ازداد
بنحو  200مليون شخص منذ مؤمتر القمة العاملي لألغذية.
ويُق ّدر أن عدد اجلياع قد ازداد بأكثر من  100مليون شخص
جراء أزمة أسعار األغذية خالل الفترة  2008-2007وحدها.
ويعيش السواد األعظم من أسوأ الناس تضررا ً (قرابة )%75
في املناطق الريفية من البلدان النامية ويعتمدون على
الزراعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في جانب كبير من
مصادر معيشتهم .وسيحتاج األمر إلى حتقيق زيادة بنسبة
 70باملائة في اإلنتاج الزراعي العاملي مقارنة مبستويات
اليوم ،وذلك من أجل تلبية الطلب على األغذية الذي
سيفرضه السكان املقدر أن يصل عددهم عام  2050إلى
 9,2مليار نسمة .كما يجب أن تأتي النسبة األكبر من هذه
الزيادة في اإلنتاجية من استخدام املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة إلنتاج أصناف محاصيل أعلى غلة وذات
قيمة تغذوية أفضل مع استقرار وكفاءة إيكولوجية أكبر.
وفي عام  2000أُقر ّ إعالن األمم املتحدة لأللفية ،وهو إعالن
يُلزم األمم بشراكة عاملية جديدة للح ّد من الفقر املدقع وإلعداد
سلسلة من األهداف ذات مدة زمنية محددة تنتهي في عام
 2015تعرف باسم األهداف اإلمنائية لأللفية (انظر املؤطر .)1-8
وقد وافقت جميع البلدان وكافة مؤسسات التنمية الرائدة
على مستوى العالم على هذه األهداف ،والتي يتطلب حتقيق
اثنني منها على وجه اخلصوص  -استئصال شأفة الفقر
حفظ املوارد الوراثية
واجلوع وحتقيق االستدامة البيئية -
َ
النباتية لألغذية والزراعة.
يهدف هذا الفصل إلى مناقشة دور املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة وإسهامها في األمن الغذائي والزراعة
املستدامة والتنمية االقتصادية وتخفيف وطأة الفقر.
إال أنه لن يقوم مبراجعة أو تفسير هذه املفاهيم األربعة أو
التعقيد املتأصل فيها والروابط بينها ،بل سينظر إلى دور

املؤطر 1-8
األهداف اإلمنائية لأللفية
 .1استئصال شأفة اجلوع والفقر املدقع.
 .2احلصول على التعليم األساسي الشامل.
 .3التشجيع على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
 .4تخفيض نسبة الوفيات عند األطفال.
 .5حتسني صحة األمهات.
 .6مكافحة فيروس العوز املناعي البشري/اإليدز واملالريا
وأمراض أخرى.
 .7ضمان االستدامة البيئية.
 .8إرساء أسس شراكة عاملية لتحقيق التنمية.
بعض من
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في سياق
ٍ
التحديات الناشئة والعسيرة التي تواجه الزراعة في وقتنا
الراهن .وخالفا ً للفصول السبعة التي سبقته ،ال جند نظيرا ً
لهذا الفصل في التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية،
وبالتالي ال يوجد أساس نبني عليه .وبذلك يهدف فصلنا
هذا إلى استعراض احلالة الراهنة للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة من حيث الزراعة املستدامة واألمن الغذائي
بعض من التغيرات
والتنمية االقتصادية ،ويُختتم مبوجز حول
ٍ
الرئيسة التي طرأت خالل السنوات األخيرة وبتحدي ٍد لبعض
الفجوات واالحتياجات الرئيسة للعمل عليها مستقبالً.

 2-8التنمية الزراعية املستدامة واملوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
منذ انعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية عام
 1992ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة الذي تاله عام
 ،2002شهدت «التنمية املستدامة» تطورا ً من مجرد مفهوم
يركز بشكل رئيس على اخملاوف البيئية إلى إطار عمل معترف
به على نطاق واسع يسعى إلى حتقيق التوازن بني اخملاوف
االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،وتلك التي تنشأ بني األجيال
2
على صعيد صناعة القرار واتخاذ اإلجراءات على كافة األصعدة.
وحتتلّ النظم الزراعية أهمية بالغة في سياق التنمية
املستدامة الشاملة .إال أن ثمة مخاوف كثيرة حيال غياب
االستدامة عن كثير من املمارسات الزراعية ،نذكر منها
على سبيل املثال االستخدام املفرط للكيماويات الزراعية
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واملياه والوقود األحفوري ومدخالت أخرى أو سوء استخدامها؛
أراض أكثر هامشية والتعدي على
والتحول في اإلنتاج إلى ٍ
املناطق احلرجية؛ واالستخدام املتزايد لزراعة محصول واحد
وأصناف أكثر متاثال ً وتقليص استخدام الدورات الزراعية .وقد
جاء في تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية 3الذي أجري ما
بني  2001و  2005أن قرابة  60باملائة من النظم اإليكولوجية
اخلاضعة للدراسة تعرضت للتدهور أو إلى االستخدام
بطريقة بعيدة عن االستدامة ،في الوقت الذي يضع فيه طلب
السكان املتزايد عددهم والتغير املناخي والطلب املتزايد على
الوقود احليوي ضغطا ً إضافيا ً جديدا ً على األرض .في حني يفتح
االستخدام احلكيم للتنوع البيولوجي الزراعي بصفة عامة،
واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بصفة خاصة الطريق
للمضي قدما ً على صعيد كثير من هذه القضايا املتداخلة.
وتنظر األقسام الالحقة إلى جانبني :األول دور التنوع الوراثي
في الزراعة املستدامة ،والثاني دور املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة في توفير خدمات النظام اإليكولوجي.
 1-2-8التنوع الوراثي لتحقيق زراعة مستدامة
تشكل املوارد الوراثية النباتية موردا ً استراتيجياً ،وتقع
في صميم الزراعة املستدامة .إذ يوجد للرابط بني التنوع
الوراثي واالستدامة بعدان أساسيان :األول أنه ميكن تبني
نشر محاصيل وأصناف مختلفة واستخدام أصناف وعشائر
متغايرة وراثيا ً كآلية لتخفيف اخملاطر وزيادة االستقرار
العام لإلنتاج ،والثاني أن التنوع الوراثي يشكل أساس
تربية أصناف جديدة للمحاصيل جملابهة شتى التحديات.
وقد أبدى عدد كبير من التقارير القطرية مخاوف حيال
تزايد استخدام أصناف متماثلة وراثيا ً واملَيل نحو زراعتها
فوق مساحات أكبر األمر ،الذي يؤدي إلى زيادة في الضعف
الوراثي (انظر القسم  .)3-1ودعا الكثير منها إلى استخدام
أكبر للتنوع الوراثي لعكس هذا املَيل .إذ يساعد نشر التنوع
على مستوى املزرعة واحلقل على توفير حاجز أمام انتشار
آفات وأمراض جديدة ووقاء من تقلبات الطقس .ففي حالة
اآلفات واألمراض على سبيل املثال ،قد تكون بعض املكونات
الفردية عرضة لإلصابة ،بينما هنالك احتمال كبير بأن
مكونات أخرى مبقاومة أو حتمل جزئي أو كلي ،حيث
تتسم
ّ
املتحمل في حاالت كهذه إنتاج
أو
املقاوم
ن
للمكو
ميكن
ّ
ِّ
شيء من الغلة مع جتنب إخفاق احملصول بأكمله .كما
ميكن لهذا التنوع الوراثي في كثير من الظروف أن يبطئ
بشكل كبير من املعدل العام النتشار مرض أو آفة ما.
وعليه ،قد تكون إستراتيجيات اإلنتاج التي تشتمل على
نشر محاصيل متنوعة أكثر استقرارا ً بشكل عام من زراعة
أصناف واحدة متماثلة ،فهي تقلص خطر إخفاق احملصول
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ثمة
وتتطلب استخداما ً أقل ملبيدات اآلفات .كما أن هنالك ّ
دليل أيضا ً على جني غالل أعلى في حاالت قدرة األصناف
املتغايرة على استغالل بيئة معينة بكفاءة وفعالية أكبر.
ويوفر استنباط وإنتاج أصناف محصولية مناسبة إحدى
اآلليات الفضلى ملواجهة كثير من أهم التحديات الزراعية
املتعلقة باالستدامة .فاألصناف املقاومة لآلفات واألمراض
تتطلب استخداما ً أقل للمبيدات الفطرية واملبيدات
احلشرية؛ كما حتتاج األصناف التي تتفوق بشكل أفضل
كم أقل من املبيدات العشبية؛
على األعشاب الضارة إلى ٍّ
واألصناف التي تستخدم املياه بكفاءة أكبر ميكنها إنتاج
غالل أعلى بكمية أقل من املياه؛ بينما حتتاج األصناف التي
كم أقل من السماد
تستخدم اآلزوت بكفاءة أكبر إلى ٍّ
اآلزوتي ،وهو ما يسير على التوازي مع توفير الوقود األحفوري.
لكن في الوقت الذي توجد فيه أصناف تتسم بكثير من
هذه اخلصائص ،جند أن هذه احلالة بعيدة عن االستقرار.
فالبيئات الزراعية تتغير وكذلك النظم الزراعية ،وتظهر
آفات وأمراض جديدة ،األمر الذي يخلق حتوال ً دائما ً في الطلب
على منتجات معينة .أما النتيجة فتتمثل في احلاجة
املستمرة إلى أصناف جديدة .فالصنف الذي يتسم بأداء
آخر ،كما قد يتلقى الصنف
جيد في موقع ما قد يخفق في َ
الذي يعطي غلة جيدة هذا العام ضربة من آفة جديدة في
تكيف مستمر للزراعة
العام التالي .وللوصول إلى إمكانية ّ
مع الظروف دائمة التغيير ،يحتاج مربو النباتات إلى تطوير
وصون نظام إمداد باألصناف اجلديدة .فالتنوع الوراثي يدعم
كامل عملية إنتاج األصناف اجلديدة وميثل املستودع الذي
ميكـّن املربني من صون نظام كامل لإلمداد بتلك األصناف.
وتنوه التقارير القطرية إلى العديد من األمثلة حول استخدام
ّ
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في حتسني مقاومة
األصناف لآلفات واألمراض .ففي باكستان على سبيل املثال،
ذهبت مليونا حزمة قطن أدراج الرياح خالل الفترة من 1991
إلى  1993بسبب إخفاق احملصول نتيجة إصابته بفيروس
جتعد ورق القطن .وعليه مت ّ حتديد األمناط املقاومة من القطن
واستخدامها الستنباط أصناف قطن جديدة مقاومة لهذا
الفيروس ومتكيفة مع الظروف الزراعية في باكستان 4.وقد
استطاعت املغرب اعتماد أول أصناف قمح قاس مقاومة لذبابة
هس ،وهي أصناف منحدرة من تهجينات بينوعية مع أقارب
برية 5.وهنالك عدد ال يحصى من األمثلة التي تعتمد جميعا ً
على وجود املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وقدرة
مربي النباتات على احلصول عليها واستخدامها .ففي الوقت
الذي ميثل فيه التنوع الوراثي «صندوق الكنز» الذي يحتوي
في داخله صفات قيمة محتملة ،وذلك مثلما هو موضح في
أقسام أخرى بني طيات هذا التقرير ،جنده معرّضا ً للتهديد ،األمر
الذي يخلق حاجة إلى بذل جهود خاصة حلفظه في املوطن

إسهام موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في األمن الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة

الطبيعي (انظر الفصل الثاني) وخارج املوطن الطبيعي
(النظر الفصل الثالث) ،وكذلك إلى تنمية قدرات قوية
الستخدامه ،السيما في العالم النامي (انظر الفصل الرابع).
 2-2-8خدمات النظام اإليكولوجي واملوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة
تسهم الزراعة في التنمية ال كنشاط اقتصادي ومصدر
للمعيشة فحسب ،بل كمزوّد مهم باخلدمات البيئية.
ويوضح الشكل  1-8الفئات العريضة األربع للخدمات التي
توفرها النظم اإليكولوجية:
• خدمات اإلمداد :اإلمداد باملنتجات من نظم إيكولوجية،
كاألغذية واملوارد الوراثية؛
يتم احلصول عليها جرّاء
• خدمات التنظيم :املنافع التي ّ
تنظيم عمليات النظام اإليكولوجي ،كتنقية املياه على
سبيل املثال؛
املتحصل عليها من النظم
• خدمات ثقافية :املنافع غير املادية
َّ
اإليكولوجية كالترفيه والتعليم والسياحة اإليكولوجية؛
• خدمات الدعم :اخلدمات املطلوبة إلنتاج جميع خدمات

النظام اإليكولوجي األخرى ،وتشتمل على أشياء من قبيل
إعادة تدوير العناصر الغذائية وبنية التربة.
وتلعب املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة دورا ً مهما ً في
جميع الفئات األربع آنفة الذكر .فباإلضافة إلى كونها «خدمة
إمداد» مباشرة ،توفر املوارد الوراثية املادة األولية لتحسني إنتاج
كما ً ونوعاً ،إما مباشرة أو من خالل توفير أعالف أفضل
األغذية ّ
للحيوانات .كما تع ُّد مهمة أيضا ً كأساس لتحسني األلياف
أو الوقود أو أ ّي منتج محصولي آخر .أما على صعيد «خدمات
التنظيم» ،فتشكل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
أساسا ً لتحسني خدمات من قبيل حجز احملاصيل للكربون،
وهنا نضرب مثاال ً أنواع املراعي الطبيعية ذات اجلذور األعمق،
والتحكم بجريان املياه واجنراف التربة .وميكن لتنوع احملاصيل
واألغذية التقليدية أن يوفر خدمة ثقافية مهمة ،وذلك من
خالل أهميته في السياحة الزراعة أو السياحة اإليكولوجية
على سبيل املثال؛ بينما ميكن للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة كـ «خدمة ودعم» أن تدعم استنباط أصناف
جديدة ،كالبقوليات الغذائية والعلفية على سبيل املثال،
بسبب ما متتلكه من قدرة مطورة على إعادة تدوير عناصر
غذائية من قبيل اآلزوت ضمن النظام الزراعي-اإليكولوجي.
وقد مت ّ خالل السنوات األخيرة تأسيس الكثير من البرامج التي

الشكل 1-8
فئات خدمات النظام اإليكولوجي
خدمات التنظيم
املنافع غير املادية احملققة من
النظام اإليكولوجي
روحية ودينية

خدمات ثقافية
املنافع احملققة من تنظيم
عمليات النظام اإليكولوجي
تنظيم املناخ

خدمات اإلمداد
املنتجات الناجتة عن النظام
اإليكولوجي
األغذية

ترفيهية وسياحةإيكولوجية

مكافحة األمراض

املاء العذب

جمالية

تنظيم املياه

احلطب

إلهامية

تنقية املياه

األلياف

التلقيح

الكيمياء البيولوجية

تعليمية

املوارد الوراثية

احلس املكاني
التراث الثقافي

خدمات داعمة
منتج أولي
بنية التربة
احلياة على األرض – التنوع البيولوجي

دورة العناصر الغذائية

املصدر :مقتبس من النظام اإليكولوجي ورفاهية اإلنسان :إطار للتقييم من قبل تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية .حقوق النشر والطبع محفوظة ( 2003 )cملعهد املوارد العاملية.
نشرت مبوافقة مطبعة آيالند ،واشنطن العاصمة.
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التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

الفصل الثامن

تعمل على تعزيز هذه اخلدمات وذلك بشكل خاص من خالل
تقدمي مكافآت ألولئك املسؤولني عن إدارة املورد األساسي عن
طريق خطط الدفع مقابل اخلدمات اإليكولوجية .إال أن تنفيذ
الدفع مقابل اخلدمات البيئية يشكل حتدياً .فكثير من اخلدمات
تنشأ من عمليات معقدة ،األمر الذي يجعل من الصعوبة
مبكان حتديد األعمال التي تؤثر في توفيرها ،وكذلك حتديد
املسؤول عن تلك األعمال ،واملستفيد الذي يتعني عليه الدفع
مقابل احلصول عليها .وهذا ينطبق بصفة خاصة على حالة
اعتـبر حفظ صنف محصولي
التنوع الزراعي البيولوجي .فإن ُ
تقليدي معني على سبيل املثال يستحق الدفع مقابل اخلدمات
البيئية ،فسيكون التحدي كامنا ً في حتديد املزارع أو املزارعني
الذين سيتم تعويضهم عن حفظ ذلك الصنف ،وحتديد املبلغ
الذي سيحصلون عليه ،واملدة الزمنية الستمرار الدفع ،واجلهة
الدافعة ،واآلليات املتوافرة ملراقبة عمليات الدفع ،والتأكد من
تنفيذها فعال ً ومن تقدمي اخلدمة املتوقعة بالفعل .وهذا ما
ميثل معضلة تشكل محور املناقشات التي تدور عن كيفية
إعمال حقوق املزارعني (انظر الفصلني اخلامس والسابع).
ورغم كل ما ذكر ،نرى أن الدفع مقابل اخلدمات البيئية يبعث
ببارقة أمل ويبشر بتطوير زراعة صديقة للبيئة بدرجة
أكبر ،وأن لقطاع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة دور
حاسم ومسؤولية كي يكون طرفا ً في املناقشة والفعل.

 3-8املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
واألمن الغذائي
وُضع األمن الغذائي والقضايا املتعلقة به بقوة على جدول
األعمال العاملي في إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي
عام  ،1996والذي دعا إلى ‘‘حق اجلميع في احلصول على غذاء
آمن ومغ ٍذ ،وذلك مبا يتوافق مع حقهم في احلصول على غذاء
ٍ
كاف ،واحلق األساسي للجميع بالتحرر من اجلوع ’’.وعقب ذلك،
وحتديدا ً في عام  ،2002أدّى ‘‘مؤمتر القمة العاملي لألغذية :بعد
خمس سنوات’’ إلى تطوير توجيهات طوعية لدعم اإلعمال
كاف في سياق األمن
املتصاعد للحق في احلصول على غذا ٍء ٍ
الغذائي الوطني ،6حيث أقرّت هذه التوجيهات في اجللسة
 127جمللس منظمة األغذية والزراعة التي انعقدت عام .2004
ونقول عن األمن الغذائي أنه متوافر عندما يتمتع جميع الناس
وآمن ومغ ٍذ
بإمكانية احلصول ماديا ً واقتصاديا ً على غذا ٍء ٍ
كاف ٍ
في جميع األوقات لتلبية احتياجاتهم الغذائية وما يفضلون
من األغذية مبا ميكنهم من عيش حياة فاعلة وصحية .ويرتكز
األمن الغذائي على أربع دعائم هي التوافر واستقرار اإلمداد
واحلصول واالستخدام 7.ولقطاع املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة العديد من األدوار التي يلعبها للمساعدة
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على ضمان األمن الغذائي ،نذكر منها على سبيل املثال إنتاج
أغذية أفضل كما ً ونوعا ً للمستهلكني في الريف واملدينة،
وتوفير أغذية صحية وأغنى من الناحية التغذوية ،وحتسني
ثمة حاجة العتراف
إدرار الدخل والتنمية الريفية .غير أن ّ
أكبر باألدوار واإلسهامات العديدة التي ميكن للموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة أن تلعبها ،ناهيك عن احلاجة لتعزيز
الروابط بني كافة املؤسسات ذات الصلة مبوضوع األمن
الغذائي على املستوى العاملي واإلقليمي والوطني واحمللي.
 1-3-8إنتاج احملاصيل وغاللها واملوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة
على اإلنتاج الزراعي بصفة عامة واإلنتاج احملصولي بصفة
خاصة أن يحققا زيادة كبيرة لتلبية الطلب املتزايد على
األغذية واملتوقع أن يرتفع بنسبة تصل إلى حوالي  40باملائة
خالل الفترة من  2005إلى  .2050وتبعا ً ألحد إسقاطات
ثمة حاجة إلى مليار طن إضافي من النجيليات
املنظمةّ ،
سنويا ً بحلول عام  .2050ووسطياً ،ال يدخل التجارةَ
الدولي َة سوى  16باملائة 15( 8باملائة جنيليات و  12باملائة
حلوم) من اإلنتاج الزراعي العاملي ،حيث يجب تلبية كثير
من هذا الطلب املتصاعد عن طريق زيادة اإلنتاج في البلدان
التي تشهد أكبر زيادة في الطلب ،السيما النامية منها.
وقد قامت كثير من التقارير القطرية الواردة من جميع
األقاليم بتوثيق الدور احليوي لإلدارة الرشيدة للموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة في تعزيز األمن الغذائي الوطني
وحتسني مصادر املعيشة .ففي الصني على سبيل املثال ،جرى
استبدال أصناف األرز والقطن ومحاصيل البذور الزيتية من
أربع إلى ست مرات في البلد منذ عام  ،1978حيث مثلت كلّ
عملية استبدال إدخال صنف جديد محسن مقارنة بالصنف
الذي مت ّ استبداله ،حيث تشهد الغالل زيادة بنسبة  10باملائة،
إلى جانب املزايا األخرى املرتبطة بعملية االستبدال هذه .ومع
كل زيادة  10باملائة في الغلة ،انخفض مستوى الفقر بنسبة
من ست إلى ثمان باملائة 9.وتبعا ً للتقرير القطري ملالوي،
أدّى تبني أصناف محسنة للذرة البيضاء والكاسافا إلى
جني غالل أعلى وأمن غذائي أفضل على املستويني األسري
والوطني على حد سواء .وأدت زيادة استخدام أصناف محسنة
إلى فتح باب فرص العمل أمام املزارعني ،كما أدى احلصول على
دخل أعلى جرّاء تسويق محاصيل نقدية ومنتجات ذات قيمة
مضافة ،كاستخدام الكاسافا في الوجبات السريعة ،إلى
تعزيز الصناعة احمللية كصناعة جتهيزات تصنيع الكاسافا
وزيادة استخدام الكاسافا كعلف للحيوانات وتوفير التمويل
10
لتطوير برامج محلية للبذور على مستوى املزرعة.
وتعطي التجربة األخيرة على صعيد زيادة إنتاجية احملاصيل
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سببا ً للتفاؤل والقلق .فمع تقييم الزيادة في الغلة في وحدة
املساحة بالنسبة حملاصيل أساسية خالل العقود العديدة
املنصرمة ،يتضح أن الزيادة في اإلنتاجية ،والسيما حملصول
القمح ،قد شهدت استقرارا ً خالل السنوات األخيرة (انظر
الشكل  .)2-8وواصلت إنتاجية األرز والذرة الصفراء ارتفاعها
على مستوى العالم ،مع أن الزيادة في غلة األرز شهدت هي
األخرى استقرارا ً في شرق وجنوب شرق آسيا .أما في أفريقيا،
فإن غالل محاصيل رئيسة كاألرز والذرة الصفراء والقمح
جلت في مناطق أخرى.
سـ ّ
ال تزال أدنى بكثير من تلك التي ُ
ثمة تقدم جيد أحرز من خالل استنباط األرز اجلديد
غير أن ّ
ألفريقيا( 11انظر املؤطر  .)2-8وبينما تعزى نسبة كبيرة
من زيادة الغلة إلى توليفة من العوامل التي تشتمل على
زيادة استخدام املدخالت وأحوال الطقس اجليدة ،جند أن
العامل الرئيس متثل في استنباط ونشر أصناف محسنة.
ويبقى إنتاج محاصيل غذائية أساسية القطاع الفرعي
الزراعي األكبر في أغلب البلدان ،حيث سيواصل إسهامه
بدور مهم لبلوغ أهداف األمن الغذائي والتنمية الزراعية
في املستقبل .ويبقى دعم منو اإلنتاجية في مناطق «سلة
اخلبز» ،التي مت ّ فيها اعتماد أصناف جديدة عالية الغلة
وممارسات مرتبطة بها على نطاق واسع ،إستراتيجية مهمة
لإليفاء باالحتياجات الغذائية ،السيما لسكان املناطق
احلضرية املتزايدة أعدادهم بشكل سريع .وسيتطلب ذلك
دفقا ً متواصال ً من األصناف اجلديدة ملواجهة االحتياجات

والبيئات املتغيرة في مناطق «سلة اخلبز» تلك .وعلى نسبة
كبيرة من الزيادة في األغذية األساسية أن تأتي من بيئات
أكثر هامشية ،تلك البيئات التي تشكل موئال ً لكثير من
أشد الناس فقرا ً في العالم .كما ستكون احلاجة موجودة
إلى نظام إمداد بهذه األصناف اجلديدة في تلك املناطق.
 2-3-8استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
احمللية واألصلية
بينما توفر السالالت احمللية وأصناف املزارعني تنوعا ً وراثيا ً
يدعم الكثير من التربية احلديثة للمحاصيل ،نرى أن مثل هذه
األصناف ال تزال تشكل أساسا ً لإلنتاج واألمن الغذائي احمللي
في كثير من البلدان الزراعية .وفي واقع األمر ،يبقى هذا مجال
استخدامها الرئيس في احلاالت التي التزال تزرع فيها من قبل
اجملتمعات التي قامت باستنباطها .أضف إلى ذلك أنه قد
يكون لتلك السالالت واألصناف عددا ً من احملاسن ،السيما في
غياب بدائل مناسبة .فهي متكيفة مع الظروف البيئية احمللية
وتناسب النظم الزراعية احمللية وتؤمن املذاق املفضل على
املستوى احمللي ،ناهيك عن تفضيالت أخرى ،كما ميكن لتنوعها
أن يفضي إلى استقرار أكبر في اإلنتاج .وميكن لألصناف احمللية
أن تأتي بأفضل األسعار في أسواق مختصة كما للسياحة
الزراعية .إذ وردت الكثير من األمثلة التي توضح هذا اجلانب
في التقارير القطرية وأيضا ً في مطبوعات أخرى .ففي املناطق

املؤطر 2-8
األرز اجلديد ألفريقيا
يستخدم مصطلح «األرز اجلديد ألفريقيا» لإلشارة إلى املادة الوراثية املستنبطة من عمليات التهجني الناجحة التي قامت
بها رابطة غرب أفريقيا لتحسني األرز في غرب أفريقيا في مطلع التسعينات من القرن املنصرم لنوعَ يْ األرز املزروع وهما
األرز األفريقي ( ،)O. glaberrima Steudواألرز اآلسيوي ( )O. sativa L.إلنتاج نسل يجمع ما بني صفات الغلة املرتفعة التي
يتسم بها األرز اآلسيوي الذي ميثل أحد األبوين وصفات املقدرة على االزدهار في ظروف قاسية التي يتسم بها األرز األفريقي
الذي ميثل اآلخر .وقد جاءت مدخالت الـ  O. glaberrimaاملستخدمة في برنامج التربية من البنك الوراثي لرابطة غرب أفريقيا
لتحسني األرز ،واستخدمت طرائق التكنولوجيا البيولوجية (زراعة املآبر والصيغ الصبغية الفردانية املضاعفة) للتغلب
على عقبات العقم في النوع (.)O. Sativa
ويشكل األرز اجلديد ألفريقيا مجموعة جديدة من أصناف األرز املتكيفة بشكل جيد مع البيئات البعلية في أفريقيا جنوب
الصحراء ،التي يزرع فيها  70باملائة من املزارعني أصحاب احليازات الصغيرة محصول األرز لديهم .وتتسم األصناف اجلديدة
لألرز بإمكانية إعطاء غلة أعلى من تلك التي تنتجها األصناف التقليدية املزروعة ،األمر الذي أفضى إلى انتشارها مبعدالت
قياسية لتغطي مساحة تزيد على  200 000هكتار في غرب ووسط وشرق أفريقيا وكذلك في اجلنوب األفريقي بحلول
 .2006ال شك أن أصناف األرز اجلديد ألفريقيا تعطي بارقة أمل للماليني من مزارعي األرز ومستهلكيه.
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الشكل 2-8
معدل الغالل (كغ/هـ) لـ (أ) القمح؛ (ب) أرز غير مقشور (جـ) الذرة الصفراء ( )2007-1961لألقاليم الرئيسة (ميثل اخلط
العمودي تاريخ نشر التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية)
أ) القمح
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املصدر :قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة ()http://faostat.fao.org
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يتم صون الكثير
املنخفضة من فييت نام على سبيل املثالّ ،
من األصناف التقليدية وذلك بسبب تكيفها مع املناخ احمللي
والتربة احمللية وظروف أخرى ،فضال ً عن التقدير الذي حتظى
به لقيمتها الثقافية وإنتاجيتها ومذاقها وصفاتها املتعلقة
بالطبخ 12.وخلص حتليل السالالت احمللية للذرة الصفراء في
املكسيك 13إلى أن األصناف عالية الغلة كانت متوافرة رغم
حداثتها وكانت مدعومة من قبل احلكومة ،كما أن املزارعني
قد عملوا على صون عشائر معقدة من السالالت احمللية
بهدف التأقلم مع التغاير البيئي ومكافحة تأثيرات اآلفات
واألمراض وتلبية االحتياجات املتعلقة بالثقافة والطقوس
وإرضاء األذواق املتعلقة بالوجبات واألغذية .وهنالك عدد
من البرامج ،من قبيل ‘‘البرنامج الوطني للتنمية الريفية
في القارة’’ في البرتغال ،14التي تدعم حفظ املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة على مستوى املزرعة ،وحتفز
استخدام األصناف احمللية وتعول على املعرفة احمللية واألصلية
إلضافة القيمة .وقد حتدثت أمريكا الالتينية في تقاريرها عن
العديد من البرامج 15التي تربط صغار املزارعني واجملتمعات
األصلية مع مؤسسات حكومية للبحوث الزراعية وبنوك
وراثية لتنفيذ أنشطة مشتركة حول جمع املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة وحفظها على مستوى املزرعة
وإعادة إدخالها وتقييمها والتربية التشاركية للنباتات.
وقد اتسعت األسواق اخملتصة مبنتجات إقليمية ومحلية،
واتسع معها دور احملاصيل احمللية وازداد أهمية .وكان للحركة
الدولية لألغذية البطيئة ،16على سبيل املثال ،تأثيرا ً كبيرا ً
في رفع التوعية داخل كثير من البلدان النامية بدور األغذية
التقليدية في الثقافة احمللية ،وكذلك بالقيمة التغذوية
لكثير من األغذية احمللية وأهمية التنوع في الوجبات
الغذائية وخفض «األميال التي تقطعها األغذية» .وقد
عملت العديد من املبادرات الدولية على دعم هذا االجتاه،
منها منو نظم «التجارة العادلة» وتزايد استخدام «املؤشرات
اجلغرافية» الختيار األصل اجلغرافي ملادة غذائية ذات صفات
أو سمعة ذات صلة مبكان ذلك األصل 17.وأخيراً ،اكتسب
إنتاج احملاصيل العضوية والذي يتطلب أصنافا ً متكيفة مع
ظروف الزراعة العضوية أهمية عاملية وارتبط في الغالب
مع مبادرات هدفت إلى تشجيع األغذية التقليدية واحمللية.
 3-3-8التغير املناخي واملوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة
في الوقت الذي لم يبدأ الشعور بتأثيرات التغير املناخي إال
متنام بأن هذه التأثيرات ستكون هائلة
اليوم ،ظهر إجماع
ٍ
في حال لم تتخذ تدابير صارمة ملعاجلتها .وقد احتل هذا
املوضوع موقع الصدارة خالل ورشة عمل انعقدت في 2009

مبناسبة الذكرى السنوية األولى لتأسيس القبو الدولي
للبذور في سفالبارد .وقد مت ّ تناول أهمية اتخاذ إجراءات فورية
في بيان موجز صدر عن حلقة دراسية 18،جاء فيه...‘‘ :نطالب
أمم العالم باالعتراف مبدى احلالة العاجلة لتكييف الزراعة مع
التغير املناخي ،واالعتراف كذلك بأن التنوع احملصولي ميثل
شرطا ً مسبقا ً لتحقيق هذا التكيف .وعليه ،فإن أهمية
ضمان حفظ التنوع الوراثي حملاصيلنا وتوافره بالشكل
املناسب يشكل شرطا ً مسبقا ً أساسيا ً إلطعام عالم يحتر’’.
وتشير مناذج تنبؤ جلنة احلكومات الدولية املعنية بالتغير
املناخي 19وكذلك تقارير أخرى 20إلى أنه ستظهر تأثيرات
هائلة في اإلنتاجية الزراعية في كثير من بقاع العالم .إال
أن األخبار ليست سيئة مبجملها ،إذ من املتوقع أن يكون
لبعض املناطق ،السيما تلك البعيدة عن خط االستواء،
مواسم منو أطول ،وستصبح أكثر إنتاجية ،طاملا توافرت
أصناف عالية الغلة ومتكيفة مع الظروف البيئية اجلديدة.
ولسوء احلظ ،يبدو أن االحتمال قائم بأن يقع الضرر األكبر
بفعل التغير املناخي على مناطق مثل جنوب آسيا واجلنوب
األفريقي التي تأوي أكبر عدد من فقراء العالم واألقل قدرة
على التأقلم 21.ففي كثير من املناطق ،يتطلب تكييف
الزراعة مع الظروف اجلديدة التحول إلى أصناف أكثر حتمال ً
للجفاف أو احلرارة أو حتى التحول إلى محاصيل أخرى .وقد
حتدث تغيرات في أمناط اآلفات واألمراض ،ولعلها حدثت
بالفعل ،وهو أمر يفضي إلى احلاجة ألصناف جديدة مقاومة
أو متحملة .ولعل أمناط الطقس التي يسهل التنبؤ بها
تتطلب هي األخرى استنباط أصناف جديدة قادرة على
التكيف مع طيف أوسع من أحوال الطقس األكثر تطرفاً.
ويضاف إلى ذلك أيضا ً احلاجة إلى أصناف جديدة كي تتمكن
الزراعة من اإلسهام بدور عظيم في التخفيف من تأثيرات
التغير املناخي .فاألصناف ذات الكتلة البيولوجية األكبر،
كتلك ذات اجلذور األعمق ،إلى جانب املمارسات الزراعية
املناسبة ،من شأنها أن تؤدي إلى حجز كم أكبر من الكربون
في التربة .وميكن تربية أصناف أعالف خضراء وأعالف جافة
والتي من شأنها أن تؤدي إلى انبعاث أقل للميتان الذي
تصدره اجملترات ،وكذلك تربية أصناف قادرة على استخدام
اآلزوت بفعالية أكبر وذات حاجة أقل إلى السماد ،وبالتالي
إلى كمية أقل من إجمالي الطاقة ،لكنها في الوقت نفسه
تؤدي أيضا ً إلى خفض انبعاثات غاز أكسيد النيتروز الكامن
في الدفيئات .ورغم أن ذكر محاصيل الطاقة البيولوجية
لم يرد سوى في عدد قليل نسبيا ً من التقارير القطرية،
إال أن التحركات كانت كبيرة لزيادة إنتاج الوقود احليوي
في كثير من البلدان استجابة للمخاوف املتنامية حيال
التغير املناخي وللوقوف في وجه نضوب الوقود األحفوري.
وبصفة عامة ،قد جتعل مصاعب التخفيف من تأثيرات
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التغير املناخي والتكيف معه من الصعوبة البالغة مبكان
تلبية الطلب املتزايد على األغذية في املستقبل .فالتحدي
سيصبح أكثر جسامة من خالل املنافسة املتزايدة على األرض
الستخدامها ألغراض أخرى كتطوير املدن أو لزراعة محاصيل
جديدة .وملواجهة تلك التحديات ،جند من الضرورة إيالء اهتمام
أكبر حلفظ التنوع الوراثي ،والسيما الستهداف جمع وحفظ
سالالت محلية وأقارب برية للمحاصيل ذات صفات قد تزداد
أهمية في املستقبل .إلى جانب ذلك ،من الضرورة مبكان
بذل مزيد من جهود تربية النباتات حول العالم ،السيما في
البلدان النامية التي يكون التغير املناخي فيها على أشده.
األمر الذي يتطلب إيالء اهتمام أكبر بكثير لبناء القدرات على
صعيد تقنيات حتسني احملاصيل التقليدية منها واحلديثة.

والصني والهند  65باملائة من سكان العالم الذين يعانون من
انعدام األمن الغذائي (انظر الشكل .)3-8
إن دعم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ال يقتصر
على إجمالي اإلنتاج الغذائي فحسب ،بل ميتد إلى الرفاه
التغذوي (انظر القسم  .)4-9-4ولعلّ أفضل ضمان لعدم
اإلصابة بعوز العناصر الغذائية يتجلى في تناول وجبة
متنوعة ،وبذلك ضمان امتصاص كاف لكافة املغذيات الكبيرة
والدقيقة املطلوبة للتنعم بصحة جيدة .إال أن الكثير من
الفقراء ال ميلكون سبيال ً إلى احلصول على وجبة متنوعة مبا
يكفي ،أو لعلهم ال ميلكون املال لتأمينها ،وبالتالي عليهم
االعتماد بشكل كبير على القليل من احملاصيل الغذائية
األساسية التي تشكل جلّ طعامهم .وإدراكا ً لذلك ،انطلق
عدد من جهود التربية الرامية إلى حتسني النوعية التغذوية
حملاصيل أساسية ،كإنتاج أرز وذرة صفراء وكاسافا وبطاطا
حلوة ذات مستويات أعلى من بيتا كاروتني (طليعة فيتامني أ)،
ودخن لؤلؤي وفاصولياء ذات مستويات أعلى من احلديد املتاح،
24
وأرز وقمح وفاصولياء ذات مستويات أعلى من التوتياء.
وإضافة إلى العالقة املباشرة املهمة التي تربط ما بني املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والتغذية وصحة اإلنسان،
جند العديد من التأثيرات غير املباشرة .فبالنسبة للسكان
الفقراء باملوارد في بلدان تواجه مشكالت ناجمة عن فيروس
العوز املناعي البشري/اإليدز ،يشكل استهالك وجبات
متنوعة طريقة مهمة لتعزيز مقاومة اإلنسان وحتمله.
وتشكل النباتات أيضا ً مصدرا ً بالغ األهمية للمنتجات
الدوائية ،فكما هي احلال بالنسبة جلميع احملاصيل ،نرى أن
اإلنتاج الراهن للمحاصيل الطبية وحتسينها مستقبال ً
يعتمد على تنوعها الوراثي .ففي بعض البلدان األفريقية
واآلسيوية ،يعتمد حتى  80باملائة من السكان على األدوية
التقليدية املكونة من األعشاب بشكل رئيس .ففي كينيا
على سبيل املثال ،أشارت دراسة أجراها مؤخرا ً البنك
الدولي إلى أن  70باملائة من السكان غير مشمولني بنظام
وطني للرعاية الصحية ويعتمدون على أشكال املداواة
التقليدية 25.وتعتبر األدوية العشبية مربحة للغاية ،إذ
وصلت اإليرادات السنوية في أوروبا الغربية إلى خمسة
مليارات دوالر أمريكي في الفترة  ،2004-2003بينما وصل
إجمالي املبيعات في الصني إلى  14مليار دوالر أمريكي
عام  ،2005في حني وصلت اإليرادات إلى  160مليون دوالر
26
أمريكي من األدوية العشبية في البرازيل عام ،2007

يعيش السواد األعظم من املفتقرين إلى األمن الغذائي
وأولئك الذين يعانون من نقص التغذية في مناطق ريفية،
حيث يوجد العدد األكبر منهم في آسيا وأفريقيا جنوب
الصحراء .وتشكل سبعة بلدان هي إثيوبيا وإندونيسيا
وباكستان وبنغالديش وجمهورية الكونغو الدميقراطية

 6-3-8دور املوارد الوراثية النباتية التي ال يستفاد منها
استفادة كاملة وتلك املهملة

 4-3-8أبعاد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
املتعلقة باجلنوسة
تشكل اجلنوسة عامال ً محددا ً مهما ً ملدى تنوع احملاصيل
واألصناف املزروعة وطبيعتها ،وهي جانب أساس لإلنتاج
املستدام للمحاصيل واألمن الغذائي .فالنساء الريفيات
مسؤوالت عن نصف اإلنتاج الغذائي العاملي وإنتاج ما بني 60
و 80باملائة من األغذية في كثير من البلدان النامية .وغالبا ً ما
تضطلع النساء مبسؤولية خاصة إلدارة احلدائق املنزلية ،والتي
حتمل في طياتها استخدام تنوع أكبر من أنواع اخلضروات
والفاكهة ومحاصيل طبية ومحاصيل أخرى غير تلك التي
نراها عادة في احلقول التي تنتج محاصيل أساسية والتي
22
يضطلع الرجال في الغالب مبسؤولية أساسية جتاهها.
وتتضح االختالفات التي تتعلق باجلنوسة بشكل أكبر في
اختيار األصناف واألهمية التي تولى لصفات مختلفة .فقد
أظهرت األبحاث في جمهورية تنزانيا املتحدة على سبيل
املثال ،وجود اختالفات ما بني املزارعني واملزارعات على صعيد
23
األهمية والترتيب الذي يعطونه لشتى صفات الذرة البيضاء.
بينما لم تتطرق التقارير القطرية عموما ً إلى ذكر اجلنوسة
صراحة ،إال أن فهم دور املرأة الريفية بصورة أفضل وأخذه بعني
االعتبار يع ّد مسألة محورية في عملية صناعة القرار وفي جميع
مبادرات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ذات الصلة.
 5-3-8التغذية والصحة واملوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة
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عملت كثير من الدراسات منذ نشر التقرير األول على توثيق
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الشكل 3-8
عدد األشخاص املصابني بنقص التغذية في العالم( 2005-2003 ،مليون نسمة)

البلدان املتقدمة
16

الهند
231

الصني
123

أمريكا الوسطى
والكاريبي
45
الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
33
أفريقيا جنوب
الصحراء
212

آسيا والهادي
)ماعدا الصني والهند(
189

املصدر :منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،حالة انعدام األمن الغذائي في العالم ،روما

أهمية األنواع املهملة والتي ال يستفاد منها استفادة كاملة
من حيث األمن الغذائي ودخل اجملتمعات احمللية (انظر القسم
 .)2-9-4وتعر َّ ُف هذه األنواع بأنها تلك احملاصيل التي تزرع فوق
مساحة صغيرة نسبيا ً حول العالم 27وال متلك سوى القليل
من فرص التسويق والنذر اليسير نسبيا ً من اجلهود التي
تبذل لتحسينها .مع ذلك ،قدمت التقارير القطرية الواردة
من جميع املناطق وصفا ً لدور واستخدامات األنواع اخملتلفة
والتي تتراوح من تلك املهمة على صعيد تنوع الوجبة
الغذائية أو ذات القدرة على اإلسهام بشكل أكبر في إدرار
الدخل ،إلى تلك األنواع التي قد تزداد أهمية في نظم الزراعة
احمللية إثر التغير املناخي 28.وتشدد الدراسات على أهمية
كثير من تلك األنواع في النسيج االجتماعي والثقافي
للمجتمعات احمللية وتدعو إلى بذل مزيد من اجلهود حلفظها
واستخدامها .وقد حتدثت كثير من البلدان في تقاريرها عن
اجلهود التي بذلت على مدى العقد املنصرم جلمع عينات
أنواع ال يستفاد منها استفادة كاملة وتوصيفها وتقييمها
وحفظها داخل مؤسساتها الوطنية املعنية باألصول الوراثية
30
النباتية ،29كما حتدثت عن جهود ترويجها وتسويقها.
ورغم إجناز الكثير على هذا الصعيد ال تزال احلاجة قائمة لبذل
جهود أكبر بكثير ،وبخاصة فيما يتعلق بتطوير أسواق لألنواع
املهملة .وميكن جلهود مؤسسات مثل محاصيل املستقبل

(انظر القسم  31)3-3-6أن تقدم إسهامات ج ُّد قيمة لضمان
دور أكبر للمحاصيل املهملة والتي ال يستفاد منها استفادة
كاملة في نظم الزراعة املستدامة ومصادر املعيشة في
املستقبل.

 4-8التنمية االقتصادية والفقر واملوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة
تعتمد صحة االقتصاد وازدهاره لبلد ما على عدد كبير من
العوامل ،منها اإلنتاجية والنمو الزراعي .وتتفاوت أهمية
الزراعة تبعا ً للمنطقة ،حيث تتراوح من اعتماد  1,9باملائة
فقط من السكان عليها في أمريكا الشمالية إلى ما
يربو على  50باملائة في أفريقيا وآسيا .إال أن اإلنتاج الزراعي
يشكل بصفة عامة املصدر الرئيس للدخل لقرابة نصف
سكان العالم .والختيار احملاصيل واألصناف واملواد الزراعية
وما يرتبط بها من طرائق إنتاج تأثير كبير في اإلنتاجية
ومصادر املعيشة .وعموما ً ما يقوم املزارعون بزراعة عدد من
احملاصيل واألصناف اخملتلفة التي يوفر كلّ منها مجموعة
منافع تتمثل في الدخل واألغذية ومنتجات أخرى .إضافة
إلى ذلك قد تنشأ املنافع من إجمالي مجموعة اإلجراءات
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التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

الفصل الثامن

املتعلقة باحملاصيل واألصناف ،مبا في ذلك التخفيف
من تأثيرات إخفاق أ ّي من احملاصيل أو األصناف ،ونشر
املنتج على امتداد العام واستخدام األرض بكثافة أكبر.
وتتباين القيم التسويقية تبعا ً للمحصول والصنف وقناة
التسويق .ففي كثير من البلدان ،أدى منو قطاع ديناميكي
لتسويق األغذية إلى خلق منافذ أسواق محتملة عالية
القيمة ،وهو ما مثل وسيلة مهمة لزيادة دخل املزرعة وحتقيق
األمن الغذائي .وقد أشارت دراسات عديدة إلى التأثير املهم
الذي أحدثه منو اإلنتاجية الزراعية على صعيد تخفيف الفقر،32
وإلى الدور السائد لتربية النباتات في هذا اجملال .مع ذلك أنه
ملا انطبقت هذه احلال على آسيا وأمريكا الالتينية ،جند تلك
العالقة أقلّ وضوحا ً في أفريقيا جنوب الصحراء التي شهدت
ركودا ً في الغالل الزراعية بصفة عامة ،األمر الذي جعل من
الصعوبة مبكان ربطها بتخفيف الفقر (انظر الشكل .)4-8
ويواجه كثير من املزارعني مصاعب في الوصول إلى أسواق
املدخالت واخملرجات ،حيث أشارت تقارير قطرية عديدة إلى أن
هذه املصاعب تشكل أخطر معوقات تنويع إنتاج احملاصيل.
وميكن لعدم القدرة على احلصول على بذور عالية النوعية
ألصناف مناسبة أن متنع املزارعني من دخول أسواق محددة.
وقد أشارت تقارير قطرية عديدة ،السيما تلك الواردة من
أفريقيا ،إلى احلالة دون املثلى على صعيد نظم إنتاج البذور
منوهة إلى وجود مشكالت واسعة االنتشار
وتوزيعها،
ّ
مترافقة مع نقص في توافر بذور أصناف جديدة ومناسبة.
وميثل التغلب على عقبات املدخالت واخملرجات وحالة انعدام
املساواة في سلسلة القيمة إستراتيجية أساسية لزيادة
قيمة احملاصيل في السوق ،كما أن لذلك تأثيرات مهمة
على صعيد إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
وبينما تع ُّد اإلدارة الرشيدة للمحاصيل (إلى جانب إدارة األراضي
واملياه) مسألة حاسمة لتحقيق النجاح ،جند أنه من الصعوبة
البالغة مبكان إعطاء قيمة اقتصادية دقيقة للموارد الوراثية
األساسية املعنية .ولعلّ تقدير قيمة املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة ،باتباع طرائق اقتصادية صارمة تلخص قيم
استخدامها املباشر وغير املباشر وخيارها وعدم استخدامها،
يبخس من إجمالي قيمتها ،33حيث تعيق هذه املشكلة
جهود املطالبة باستثمار أكبر في املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة وتشكل عقبة كبيرة أمام ضمان احلصول
كاف .بيد أن ثلة من معظم البيانات املقنعة تأتي
على
متويل ٍ
ٍ
من دراسات التأثير اعتمادا ً على تتبع دفق األصول الوراثية .إذ
قَدَّرت إحدى الدراسات 34على سبيل املثال ،أن حفظ 1 000
مدخل من األرز يدر ّ سيال ً من الدخل السنوي للبلدان النامية
بقيمة استخدام مباشر تبلغ  325مليون دوالر أمريكي مع
حسم بنسبة  10باملائة .كما تعمل هذه العملية احلسابية
على تسليط الضوء على احلاجة إلى مستوى أفضل من
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التكامل والترابط بني احلفظ وتربية النباتات وتسليم البذور
إلدراك كامل إمكانية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 1-4-8األصناف احلديثة والتنمية االقتصادية
يع ّد إسهام األصناف احلديثة في النمو الزراعي وتخفيف الفقر
محط إعجاب كبير على وجه العموم 35.وكان لذلك تأثير مباشر
وغير مباشر على حد سواء :فالغالل العالية تدر ّ دخال ً أعلى،
36
وفي الوقت عينه تخلق فرص عمل وتخفض أسعار األغذية.
وقد خلصت دراسة أجريت على  11محصوال ً غذائيا ً في أربع
مناطق خالل الفترة  ،37 2000-1964إلى أن إسهام األصناف
احلديثة في زيادة اإلنتاجية قد حقق ‘‘جناحا ً عاملياً ،لكنه في
الوقت نفسه أدّى إلى إخفاق محلي في عدد من البلدان’’،
كثير منها يقع في أفريقيا جنوب الصحراء التي كانت فيها
عملية تبني أصناف محسنة حملاصيل جنيلية منخفضة
بشكل كبير خالل املراحل األولى للثورة اخلضراء ،ولم تبدأ في
الوصول إلى مستويات مميزة سوى في أواخر تسعينات القرن
املنصرم (انظر الشكل  .)5-8ومن املثير لالهتمام أن نالحظ في
خضم هذا السياق أن منو الغلة الذي شهدته منطقة أفريقيا
جنوب الصحراء ينسب ،رغم صغر حجمه نسبياً ،إلى أصناف
38
حديثة مع شيء من إسهام األسمدة ومدخالت أخرى.
وثمة تباين كبير في أمناط تبني أصناف حديثة داخل املناطق
ّ
وكذلك بني احملاصيل .ففي أمريكا الالتينية على سبيل املثال،
قام  100-60باملائة من املزارعني بزراعة بذور الذرة الصفراء
املدخرة من قبل املزارعني في معظم بلدان أمريكا الوسطى
(باستثناء السلفادور) ،وأكثر من  50باملائة من املزارعني في
39
باراغواي وبيرو ودولة بوليفيا املتعددة القوميات وكولومبيا.
إال أن بذور الذرة الصفراء الهجينة استخدمت على نطاق
أوسع في األرجنتني وإكوادور وأوروغواي والبرازيل وجمهورية
فنزويال البوليفارية .وظهرت أمناط مماثلة بصورة واضحة في
شرقي أفريقيا وجنوبها ،حيث ارتفع تبني أصناف قمح حديثة
شبه قزمية في معظم البلدان ،إال أن تبني الذرة الصفراء
الهجينة كان أكثر تفاوتا ً ( 91باملائة في زمبابوي مقارنة
بنسبة  3باملائة في موزامبيق) .وتساعد عوامل عديدة على
تفسير هذه االجتاهات ،منها التغاير البيئي .فعلى سبيل
املثال ،قد تكون األصناف احمللية للذرة الصفراء في املناطق
املرتفعة القاسية واملتباينة من األنديز مناسبة بشكل أكبر
من األصناف الهجينة احملسنة .ولعلّ العامل اآلخر يتمثل
في توافر طيف واسع من األمناط البديلة .فهذه إثيوبيا على
سبيل املثال ،ذات املستويات املتدنية من تبني القمح شبه
القزمي مقارنة ببلدان أخرى في املنطقة ،تشكل مركزا ً
ثانويا ً لتنوع القمح القاسي وبالتالي توفر تنوعا ً وراثيا ً أكبر
ملساعدة املزارعني في بيئاتهم الزراعية املتغايرة والقاسية.

إسهام موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في األمن الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة

الشكل 4-8
غلة النجيليات والفقر في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء
جنوب آسيا
غلة النجيليات (طن/هـ)

أفريقيا جنوب الصحراء
مؤشرات الفقر %
غلة النجيليات (طن/هـ)
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وتَرسم الدراسات التي أجريت على مستوى املعيشة
األسرية صورة متباينة .فالتبني مييل إلى االختالف تبعا ً
للمحصول أكثر منه تبعا ً لألسرة املعيشية ،ويعتمد على
عوامل من قبيل مصادر البذور وتكلفتها ،والظروف الزراعية-
اإليكولوجية النوعية التي تواجهها ،وكذلك على متطلبات
املزرعة ونظام االستهالك .ففي حتليل لتبني أصناف حديثة
للذرة البيضاء والقمح الطري في مجتمعات زراعية
منخفضة الدخل في شرقي إثيوبيا 40،وجد أن احتمال تبني
أشد الناس فقرا ً لألصناف احلديثة لكال احملصولني هو األقل
بشكل كبير ،رغم أن مستويات التبني األعلى كانت حملصول
القمح أكثر منها للذرة البيضاء .فالذرة البيضاء محصول
يتسم بتنوع محلي كبير ويتوافر من خالل نظم البذور
ّ
احمللية؛ ويزرع ألغراض متعددة ،ناهيك عن أن تقنيات تخزين
البذور على مستوى املزرعة تع ُّد جيدة التطور .وعلى العكس،
فإن القمح الطري ،خالفا ً للقمح القاسي ،يشكل محصوال ً
أدخل مؤخرا ً نسبيا ً في هذه املنطقة من إثيوبيا ،وبالتالي
فإن التنوع الوراثي املتوافر محليا ً يعد محدودا ً بشكل كبير.
وبينما بدا أن األصناف احلديثة تسهم بشكل كبير في
تخفيف الفقر ،جندها أقلّ جناحا ً على نحو مثير للجدل في
تعزيز التنمية الزراعية املستدامة لنظم املزارع الصغيرة،
السيما في بيئات إنتاج أكثر هامشية .أما العيوب الرئيسة
التي جرى التنويه إليها فتمثلت في انعدام التكيف مع
مناطق اإلنتاج املتغايرة والقاسية ،41ناهيك عن إخفاق

نوهت
كثير من البرامج املركزية املعنية بتربية النباتاتّ ،
إليه تقارير قطرية عديدة ،في التربية للحصول على
تهم صغار املزارعني وأولئك الذين يفتقرون للموارد.
صفات
ّ
 2-4-8تنويع واستخدام التنوع الوراثي
يتم اختيار احملاصيل واألصناف التي ستتم زراعتها بنا ًء على
ّ
طيف من العوامل االقتصادية واالجتماعية والزراعية مبا في
ذلك توافر منافذ األسواق املناسبة واألسعار ومدى تآلف اجملتمع
معها وتقبله لها ،وتكاليف إنتاجها واحلاجة إلى مدخالت
اإلنتاج وتوافرها (مبا فيها البذور واملياه واألسمدة ومبيدات
اآلفات والعمالة ،وما إلى ذلك) واملناخ والتربة والطبوغرافيا.
فبينما يقوم املنتجون الذين يركزون جلَّ اهتمامهم على
السوق باختيار أصنافهم بنا ًء على الغلة ومتطلبات
السوق ،جند أن معظم املزارعني الذين ال ينعمون بأمن
غذائي ال يبنون اختياراتهم بالطريقة ذاتها .فقد أظهرت
دراسات 42أن املزارع األسرية في معظم البلدان النامية
تنتج الستهالكها اخلاص وللبيع أيضا ً ،44،43وأنه عندما
يكون املزارعون مستهلكني ومنتجني لألغذية في الوقت
عينه ،فإن ذلك ينعكس على اختيار احملاصيل التي يزرعون.
45
متنوع من األنشطة لتحقيق األمن الغذائي وأمن الدخل.
إذ أن تنويع األنشطة ميثل إستراتيجية مهمة إلدارة اخملاطر،
والتي هي في الغالب واحدة من اخليارات القليلة املتوافرة لدى
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الشكل5-8 :
النمو في املساحات املزروعة حتت أصناف احلبوب احملسنة في  1980و2000

2000
1980

أفريقيا جنوب الصحراء

24

جنوب آسيا

77

شرق آسيا والهادي

85

الشرق األوسط وشمال

48

أفريقيا

59
80

60

أمريكا الوسطى والكاريبي
40
مساحات احلبوب %

20

0

املصدر)Evenson, R.E. & Gollin, D.)eds :.

فقراء املزارعني .فعلى مستوى احملصول ،ميكن للمزارعني تنويع
احملاصيل واألصناف التي يزرعون؛ أما على مستوى املزرعة،
فيمكنهم القيام بعدد من الفعاليات ،كتصنيع األغذية
أو إنتاج اللحوم أو البيض أو الزراعة احلرجية أو السياحة
الزراعية .وحتمل كثير من هذه اإلستراتيجيات تأثيرات مهمة
في التنوع الوراثي وكذلك في احملاصيل واألصناف املزروعة.
كما يتزايد اعتماد األسر املعيشية أيضا ً على العمل خارج
املزرعة ،فغالبا ً ما ينخرط فرد أو أكثر من أفراد األسرة في
عمل مأجور بعيدا ً عن املزرعة ليقوم بعدها بتحويل األموال
إلى أسرته .وقد نظرت دراسة أجريت مؤخرا ً إلى بيانات وردت
من مشروع أنشطة إدرار الدخل في الريف ملنظمة األغذية
الزراعة نفذ في  16بلدا ً ناميا ً في أفريقيا وأمريكا الالتينية
وآسيا وأوروبا الشرقية ،46حيث خلصت الدراسة إلى أن تنويع
الدخل كان في العادة العرف لدى جلّ البلدان ،مع أنه كان
بنسبة أقل في بلدان أفريقيا التي عادة ما تكون فيها فرص
العمل خارج املزرعة أقل .ومن الواضح أن إلستراتيجيات تنويع
الدخل اخملتلفة ،سواء داخل قطاع الزراعة أم خارجه ،تأثيرات
مختلفة في إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

ويـبرز
لدى املزارعني في الوقت املناسب وبالسعر املناسبُ .
الدليل الذي ظهر مؤخرا ً أهمية األسواق في توفير البذور
لفقراء املزارعني ،47ويؤكد على ذلك حتليل بيانات مشروع
املنظمة بشأن أنشطة إدرار الدخل في الريف لكل من غانا
وماالوي ونيجيريا .ففي ماالوي على سبيل املثال ،زرعت البذور
املشتراة فوق  30باملائة من قطع األراضي ،وهي نسبة كانت
نفسها في بادئ األمر لدى كافة مجموعات الدخل (انظر
الشكل  .)6-8إال أن مصدر البذور املشتراة تباين بشكل كبير.
فبينما كانت األسواق احمللية املصدر األكثر أهمية للبذور لدى
جميع اجملموعات ،جند أن جنم أهميتها النسبية قد أفل مع
تزايد الثروة لدى املزارعني ،حيث بدأت شركات خاصة تلعب
دورا ً يتزايد أهمية في توفير البذور للمزارعني األيسر حاالً.
ومييل املزارعون إلى تفضيل األسواق احمللية لشراء البذور
تاجر بها محليا ً مقارنة مع البذور
بسبب )1( :رخص البذور امل ُ َ
القادمة من الصناعة؛ ( )2توافر مواد متكيفة محليا ً في متناول
اليد .48وقد أكدت كثير من التقارير القطرية على احلاجة إلى
نظم أقوى إلنتاج البذور وتوزيعها ،وكذلك إلى حتقيق انسجام
أكبر ما بني قطاع البذور التجارية وقطاع بذور املزارعني.

 3-4-8احلصول على البذور

 4-4-8العوملة واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

لتحقيق زراعة ناجحة ومستدامة ،يشدد القسم  8-4على
ضرورة توافر كمية كافية من البذور ذات النوعية اجليدة

شهدت العوملة وحترير التجارة زيادة هائلة منذ نشر التقرير
األول ،األمر الذي أفضى إلى توسع اقتصادي سريع في كثير

196

إسهام موارد األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في األمن الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة

من البلدان ولكن ليس في مجملها إطالقاً .وفتحت أبواب
حتول
فرص السوق أمام منتجات جديدة ،لتأتي النتيجة في ّ
شهده الطلب على محاصيل وأصناف معينة .إذ أضحى
لكثير من النظم الزراعية الصغيرة النطاق ،التي كانت
معتمدة على الذات يوما ً ما للحصول على البذور ،حاجة
وموارد متنامية على حد سواء للحصول على أصناف جديدة.
أضف إلى ذلك أن نسبة متزايدة من منتجات القطاع صغير
النطاق تصل اليوم إلى أسواق محلية ووطنية وحتى دولية.
وقد تواصلت عملية خصخصة التربية (انظر القسم )4-4
وأضحى قطاع التربية التجارية للنباتات ُمركزا ً بدرجة
أكبر في يد عدد أقلّ من الشركات املتعددة اجلنسيات.
وخالل األشهر الثالثة األولى من عام  ،2008وصلت
األسعار الدولية جلميع السلع الغذائية الرئيسة إلى أعلى
مستوياتها في قرابة  30عاما ً (انظر الشكل  .)7-8إذ جاء
هذا االرتفاع في األسعار حصيلة عدد من العوامل ،نذكر
منها :ضعف احلصاد في عديد من البلدان املنتجة الرئيسة
واالنخفاض امللحوظ في مخزون األغذية ودعم إنتاج الوقود
احليوي واملضاربة في أسواق مستقبلية وفرض قيود على
التصدير واالفتقار إلى االستثمار في القطاع الزراعي 49.ورغم
انخفاض أسعار السلع الغذائية منذ تلك الفترة ،إال أنها
بقيت متقلبة ،بينما حافظت أسعارها في معظم البلدان
الضعيفة على ارتفاعها من منتصف  ،2009حيث وصلت

في بعض األحيان إلى ضعف األسعار التي كانت عليها قبل
عامني فقط ،األمر الذي عكس التقدم الذي أحرز في بادئ
األمر على صعيد حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية الرامية إلى
استئصال شأفة الفقر واجلوع .وفي أواخر عام  2007أطلقت
مبادرة املنظمة بشأن األسعار احمللقة لألغذية استجابة
لهذه الزيادات املفاجئة في األسعار (انظر املؤطر .)3-8
بينما ال يلوح في األفق حل وحيد وسهل ،نرى أن االستخدام
احلكيم للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من شأنه
أن يقدم إسهامات كبيرة جدا ً ملساعدة أفقر سكان العالم
على البقاء واالزدهار في عالم تتصاعد فيه وتيرة العوملة
من خالل املساعدة على توسيع إنتاج األغذية وحتقيق
استقراره وزيادة دخل كثير من أشد الناس فقرا ً العالم.

 5-8التغيرات التي طرأت منذ نشر التقرير األول
عن حالة الموارد الوراثية النباتية
منذ نشر التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية،
أضحت االجتاهات املتعلقة باألمن الغذائي والزراعة املستدامة
أكثر وضوحاً ،كما ظهرت قضايا جديدة حملت آثارا ً وتأثيرات
هائلة في حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
واستخدامها ،منها:

الشكل 6-8
مصادر البذور تبعا ً جملموعات االستهالك في مالوي ( = 1فقيرة؛  = 5غنية(

السوق احملليةاجلوارشركة خاصةرزمة البدء/برنامجاملدخالت املستهدفة
هيئة التنميةوالتسويق الزراعي
تعاونية/رابطة-مصادر أخرى

60

40
30
20

النسبة املئوية لقطع األراضي

50

10
5

4

3

2

1

0

املصدر :قاعدة بيانات مشروع إدرار الدخل الريفي متوافرة على الرابط ()http://www.fao.org/es/esa/RIGA/English/Index_en.htm
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املؤطر 3-8
مبادرة املنظمة بشأن األسعار احمللقة لألغذية
أطلقت منظمة األغذية والزراعة مبادرة بشأن األسعار احمللِّقة لألغذية عام  2007واضعة نصب عينيها هدفا ً مباشرا ً
يقضي بجمع  1,7مليار دوالر أمريكي لدعم زيادة إنتاج األغذية بصورة سريعة في عامي  2008و  ،2009وذلك بشكل رئيس
من خالل دعم أصحاب احليازات الصغيرة في األماكن األكثر تضررا ً للحصول على املدخالت بشكل مباشر .وجتلَّى الدعم
الذي قدمته املنظمة باألشكال التالية:
 .1تدخالت لزيادة حصول صغار املزارعني على املدخالت (كالبذور واألسمدة واألعالف احليوانية) ،وحتسني املمارسات الزراعية
فـقْ د ما بعد احلصاد)؛
(كإدارة املياه والتربة وتقليص َ
 .2الدعم السياساتي والفني؛
 .3تدابير لزيادة وصول أصحاب احليازات الصغيرة إلى األسواق؛
 .4استجابة إستراتيجية الحتواء تأثيرات األسعار احمللِّقة لألغذية على املدى القريب واملتوسط والبعيد عن طريق زيادة
االستثمار في الزراعة واستدامته.

• حتول التنمية املستدامة من مجرد حركة تركز بشكل
رئيس على اخملاوف البيئية ،إلى إطار عمل معترف به على
نطاق واسع يهدف إلى حتقيق التوازن بني اخملاوف االقتصادية
واالجتماعية والبيئية وتلك بني األجيال في مجال
صناعة القرار واتخاذ اإلجراءات على كافة األصعدة؛
• تنامي اجلهود الرامية إلى تعزيز العالقة بني الزراعة وتوفير
خدمات النظام اإليكولوجي .وإعداد خطط للتشجيع
على الدفع مقابل اخلدمات اإليكولوجية ،كحفظ املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في املوطن الطبيعي أو
على مستوى املزرعة ،وذلك في محاولة لتشجيع ومكافأة
املزارعني واجملتمعات الريفية على رعايتهم للبيئة .غير أن
التنفيذ العادل والفعال ملثل هذه اخلطط يبقى حتديا ً رئيساً؛
• تنامي اخملاوف بشكل كبير حيال التأثير احملتمل للتغير
املناخي خالل العقد املنصرم .فالزراعة تع ُّد مصدرا ً للكربون
اجلوي وبالوعة له .واالعتراف باملوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة على أنها ذات أهمية حاسمة في
تطوير نظم زراعية حتجز املزيد من الكربون وحت ّد من انبعاث
غازات الدفيئة ،ودعم تربية األصناف اجلديدة التي ستكون
مطلوبة كي تتمكن الزراعة من التكيف مع الظروف
البيئية املستقبلية املتوقعة؛
• استمرارية الطلب القوي من قبل املستهلك على األغذية
الرخيصة ،األمر الذي أفضى إلى مواصلة التركيز على
تطوير مزيد من نظم اإلنتاج اجملدية اقتصاديا ً واكتساب
شركات األغذية املتعددة اجلنسيات النفوذ حيث أضحت
األغذية ،السيما في البلدان الصناعية ،تن َتج بشكل
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متزايد خارج احلدود الوطنية بهدف احملافظة على األسعار
منخفضة؛
توس َع نصيب ما يسمى األسواق
• شهد اجتاه متزامن ُّ
اخملتصة أو أسواق القيمة العالية .ففي كثير من البلدان
يزداد استعداد املستخدمني لدفع أسعار أعلى مقابل
احلصول على أصناف من األغذية جديدة أو أفضل
نوعية ،من مصادر يعرفونها ويثقون بها .ومت ّ تأسيس نظم
التصديق من قبيل ‘‘التجارة العادلة’’ و ‘‘األغذية العضوية’’
أو ‘‘حتديد املنشأ املشمول باحلماية’’ للمساعدة على
ضمان اإليفاء باملقاييس وتوفير معلومات ذات مصدر موثوق؛
• في معظم البلدان املتقدمة وفي عدد متزايد من البلدان
النامية ،يع ّد اإلنتاج التجاري لألغذية املسؤول عن اإلمداد
مبعظم املنتجات الغذائية للسواد األعظم من السكان.
وتتم تربية أصناف احملاصيل لتلبية احتياجات نظم اإلنتاج
ّ
عالية املدخالت والتصنيع واملقاييس الصارمة لألسواق.
وقد ظهر انفصال بني املنتجني الريفيني وعدد متزايد من
املستهلكني احلضريني املهيمنني؛
• في كثير من البلدان النامية ،عملت احلوافز على تشجيع
املزارعني للتحول إلى نظم زراعية ذات صفة جتارية أكبر،
وهو ما يشكل تأثيرا ً هائال ً في إستراتيجيات مصادر
املعيشة والثقافة واملوارد الوراثية التي يديرها املزارعون.
وتؤدي مبادرات من قبيل تأسيس عمليات تبادل السلع في
عدد متزايد من البلدان إلى ربط املزيد من اجملتمعات
الزراعية بأسواق عاملية؛
• تصاعد االهتمام باإلنتاج الزراعي العضوي ،وذلك استجابة
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إلى تنامي اخملاوف لدى املستهلكني بخصوص وجباتهم
الغذائية وصحتهم والبيئة؛
• رغم اجلدل املتواصل ،ال تزال زراعة احملاصيل احملورة وراثيا ً
قائمة فوق مساحة متزايدة داخل عدد متزايد من البلدان،
لكن لعدد محدود من األنواع والصفات.

 6-8الفجوات واالحتياجات
أُحرز تقدم كبير خالل السنوات األخيرة على صعيد ربط
حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها
باملساعي الرامية إلى زيادة األمن الغذائي وتطوير مزيد من
ثمة كثير من الفجوات
النظم الزراعية املستدامة .غير أن ّ
ال تزال موجودة في معرفتنا وفي مدى األعمال املطلوبة
لتحسني الوضع .فاالهتمام مطلوب على سبيل املثال ،في
اجملاالت التالية:
• إن اإلجماع املتزايد حيال طبيعة التغير املناخي ومداه
يحتم إيالء درجة أكبر بكثير من االهتمام
ومعدله
ّ
لتأثيراته املتوقعة واالستعداد لها .وإذا ما أخذنا بعني
االعتبار الزمن املطلوب لتربية صنف محصول جديد
(قرابة عشر سنوات) ،جند من الضرورة مبكان العمل

اليوم على بناء قدرات إضافية لتربية النباتات ،السيما
في البلدان النامية ،ومضاعفة برامج التربية جهودها
الستنباط الصفات واألصناف املطلوبة ملواجهة هذا التحدي؛
• هنالك حاجة أيضا ً إلى بذل مزيد من اجلهود حلفظ السالالت
احمللية وأصناف املزارعني واألقارب البرية للمحاصيل قبل أن
تضيع بفعل املناخات املتغيرة .كما أن احلاجة مطلوبة لبذل
جهود خاصة لتحديد األنواع والعشائر األكثر تعرضا ً للخطر
واألكثر احتماال ً بأن حتتوي على صفات مهمة للمستقبل؛
هـج الفعالة واإلستراتيجية
النـ ُ
• هنالك حاجة إلى املزيد من ُ
واملتكاملة إلدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
على املستوى الوطني .كما توجد حاجة إلى تعزيز
الروابط بني األفراد واملؤسسات في القطاعني اخلاص
والعام ،املسؤولني بشكل رئيس عن احلفظ ،وأولئك املعنيني
بشكل أساسي بالتحسني الوراثي وإنتاج البذور وتوزيعها؛
ثمة حاجة أيضا ً إلى درجة أكبر
• على املستوى الدوليّ ،
من التنسيق والتعاون بني الوكاالت واملؤسسات
الدولية واحلكومية الدولية املعنية بجوانب حفظ
واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية الزراعة
وتلك املعنية باإلنتاج واحلماية واالستدامة الزراعية
واألمن الغذائي ،وكذلك مبجاالت ذات صلة كالصحة والبيئة؛
سن فيما
• رغم إحراز الكثير من التقدم ،يبقى للتعاون املحُ َ َّ
بني بلدان اجلنوب إمكانية اإلسهام بدرجة أكبر بكثير في
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حفظ املوارد الوراثية النباتية واستخدامها ،وتعزيز دورها
في حتقيق األمن الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة؛
• رغم اإلسهام الهائل من جانب املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة في األمن الغذائي والزراعة املستدامة
يتم االعتراف بدورها أو فهمه
على املستوى العاملي ،لم ّ
وثمة حاجة إلى بذل جهود أعظم لتقدير
على نطاق واسعّ .
القيمة الكاملة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
وتقييم تأثير استخدامها ولفت انتباه صناع السياسات
والعامة إلى هذه املعلومات ،مما يساعد على توليد املوارد
املطلوبة لتعزيز البرامج املعنية بحفظها واستخدامها؛
• هنالك حاجة إلى مزيد من التدابير واملقاييس واملؤشرات
وبيانات األساس الدقيقة واملوثوقة لتحقيق الزراعة
املستدامة واألمن الغذائي ،األمر الذي سيعطي إمكانية
يتم إحرازه في هذه
أفضل لرصد وتقييم التقدم الذي ّ
اجملاالت .كما أن احلاجة مطلوبة على وجه اخلصوص إلى
مقاييس ومؤشرات متكـّن من رصد الدور النوعي الذي
أسهمت به املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
نـهج تربية نباتات
• يجب إيالء اهتمام أكبر بتطوير ُ
تتسم بدرجة أكبر من الالمركزية والتشاركية واحلساسية
للجنوسة وذلك لتحقيق فعالية أكبر في استنباط
أصناف متكيفة بشكل خاص مع بيئات إنتاج معينة ومع
األحوال االجتماعية-االقتصادية للفقراء في بيئات أقل حظاً؛
• تلعب األسواق الزراعية دورا ً حيويا ً في املساعدة على
حتقيق األمن الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة .إذ
قد تساعد على زيادة تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة في سلسلة اإلمداد بالبذور وتوفير منافذ ملنتجات
احملاصيل املهملة والتي ال يستفاد منها استفادة كاملة،
مما يؤدي إلى تنوع أكبر في الوجبات الغذائية .كما أن هنالك
حاجة إلى حتسني إمكانية وصول املزارعني الفقراء باملوارد
إلى األسواق وتعزيز نظم املعلومات اخلاصة باألسواق.
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X
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X

X

X

X

بولندا

X

دولة بوليفيا املتعددة القوميات

X

X

بيرو

X

X

بنن

X

X

تايلند

X

تركيا

X

ترينيداد وتوباغو

X

X

X
X

توغو

X

X

جامايكا

X

X

جزر كوك

X

جمهورية الكونغو الدميقراطية

X

X

جمهورية تنزانيا املتحدة

X

X

جمهورية كوريا

X

جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

X

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

X

X
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قائمة بأسماء البلدان التي قدمت معلومات إلعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في
العالم (تتمة)
البلدان

التقارير القطرية

جورجيا

X

جيبوتي

X

دومينيكا

X

معلومات من البلدان غير تلك
الواردة في التقارير القطرية

اآللية الوطنية لتبادل املعلومات في
مجال تنفيذ خطة العمل العاملية
X

رومانيا

X

زمبابوي

X

X

ساموا

X

X

سانت فنسنت وجزر غرينادين

X

سري النكا

X

سلوفاكيا

X

سلوفينيا

X

X
X
X

سورينام

X

سويسرا

X

شيلي

X

X
X

صربيا

X

طاجيكستان

X

عمان

X

X

غانا

X

X

غرينادا

X

غواتيماال

X

X

غينيا

X

X

جمهورية فنزويال البوليفارية

X

X

X

فنلندا

X

فيتنام

X

X

فيجي

X

X

X

قبرص

X

قيرغيزستان

X

X

كازاخستان

X

X

كرواتيا

X

كوبا

X

X

كوستاريكا

X

X

كينيا

X

X

لبنان

X

X

مالي

X

X

ماليزيا

X

X
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قائمة بأسماء البلدان التي قدمت معلومات إلعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في
العالم (تتمة)
البلدان
مدغشقر

التقارير القطرية

معلومات من البلدان غير تلك الواردة
في التقارير القطرية

اآللية الوطنية لتبادل املعلومات في
مجال تنفيذ خطة العمل العاملية

X

مصر

X

X

مالوي

X

X

ناميبيا

X

نيبال

X

نيجيريا

X

X

نيكاراغوا

X

X

نيوزيلندا

X

هنغاريا

X

هولندا

X

X
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املرفق الثاني

املرفق الثاني
التوزع اإلقليمي للبلدان

التوزع اإلقليمي للبلدان

يتبع هذا التقرير التوزيع اإلقليمي للبلدان التي استخدمت إلعداد التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
الذي نشر عام  .1998إال أنه من اجلدير ذكره أن هذا التوزيع اإلقليمي ال يتبع بالضرورة التوزيع اإلقليمي للبلدان احملدد النتخاب
األعضاء في مجلس منظمة األغذية والزراعة.
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املرفق الثاني

أفريقيا
املنطقة دون اإلقليمية

البلد

أفريقيا الوسطى

الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الدميقراطية والكونغو وغينيا االستوائية وغابون
وساو تومي وبرنسيبي

شرق أفريقيا

بوروندي وجيبوتي وإريتيريا وإثيوبيا وكينيا ورواندا والصومال والسودان وأوغندا

جزر احمليط الهندي

جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وسيشيل

أفريقيا اجلنوبية

أنغوال وبوتسوانا وليسوتو ومالوي وموزامبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وسوازيلندا وجمهورية تنزانيا املتحدة
وزامبيا وزمبابوي

غرب أفريقيا

بنن وبوركينا فاسو والرأس األخضر وتشاد وساحل العاج وغامبيا وغانا وغيانا وغينيا-بيساو وليبيريا ومالي
وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو

القارة األمريكية
املنطقة دون اإلقليمية

البلد

الدول الكاريبية

أنتيغوا وباربودا وجزر البهاما وبربادوس وبليز وكوبا ودومينيكا واجلمهورية الدومينيكية غرينادا وغيانا وهايتي
وجامايكا وسانت كيتس ونيفس وسانت لوسيا وسانت فينست وجزرغرينادين وسورينام وترينيداد وتوباغو

آمريكا الوسطى واملكسيك

كوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس واملكسيك ونيكاراغوا وبنما

آمريكا الشمالية

كندا والواليات املتحدة األمريكية

آمريكا اجلنوبية

األرجنتني ودولة بوليفيا املتعددة القوميات والبرازيل وشيلي وكولومبيا وإكوادور وباراغواي وبيرو وأورغواي
وجمهورية فنزويال البوليفارية
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التوزع اإلقليمي للبلدان

آسيا والهادي
املنطقة دون اإلقليمية

البلد

شرق آسيا

الصني وجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واليابان ومنغوليا وجمهورية كوريا

الهادي

أستراليا وجزر كوك وفيجي وكيريباتي وجزر مارشال وماكرونيزيا (واليات  ...املوحدة) وناورو ونيوزيلندا ونيوى وبابوا
غينيا اجلديدة وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو

جنوب آسيا

بنغالديش وبوتان والهند وملديف ونيبال وسري النكا

جنوب شرق آسيا

كمبوديا وإندوسيا وجمورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار والفلبني وسنغافورا وتايلند وتيمور ليشتي
وفييت نام

أوروبا
املنطقة دون اإلقليمية

البلد

أوروبا الشرقية

ألبانيا وأرمينيا وبيالروس والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا واجلمهورية التشيكية وإستونيا وجورجيا
وهنغاريا والتفيا ولتوانيا واجلبل االسود وبولندا وجمهورية مالدوفيا ورومانيا واإلحتاد الروسي وصربيا وسلوفاكيا
وسلوفينيا وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة وأوكرانيا

أوروبا الغربية

أندورا وبلجيكا والنمسا والدامنرك وفنلندا وفرنسا وأملانيا واليونان وآيسلندا وآيرلندا وإيطاليا وليختنشتاين
ولكسمبرغ وموناكو وهولندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وإسبانيا والسويد وسويسرا واململكة املتحدة

الشرق األدنى
املنطقة دون اإلقليمية

البلد

آسيا الوسطى

أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمنستان وأُوزبكستان

جنوب/شرق حوض البحر االبيض
املتوسط

اجلزائر وقبرص ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان واجلماهيرية العربية الليبية ومالطة واملغرب واجلمهورية العربية
السورية وتونس والضفة الغربية وقطاع غزه

غرب آسيا

أفغانستان والبحرين وجمهورية إيران اإلسالمية والعراق والكويت وعمان وباكستان وقطر واململكة العربية
السعودية وتركيا ودولة اإلمارات العربية املتحدة واليمن
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امللحق األول
حالة التشريعات الوطنية املتعلقة باملوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في كل
بلد

حالة التشريعات الوطنية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في كلّ بلد

القائمة التفسيرية
		
X
		

تشريع أُقر ّ قبل  1يناير/كانون الثاني 1996

		
X
		

تشريع أقر ّ بعد  1يناير/كانون الثاني 1996

		
Y
		

قسم من تشريع أشمل أقر ّ قبل  1يناير/كانون الثاني 1996

		
Y
		

قسم من تشريع أشمل أقر ّ بعد  1يناير/كانون الثاني 1996

		
O
		

مسودة تشريع أو في مرحلة اإلصدار

		
Z
		

قسم من مسودة تشريع أشمل أو في مرحلة اإلصدار

		
P
		

طرف في املعاهدة أو االتفاقية قبل  1يناير/كانون الثاني 1996

		
P
		

طرف في املعاهدة أو االتفاقية بعد  1يناير/كانون الثاني 1996

		
S
		

موقع على املعاهدة أو االتفاقية قبل  1يناير/كانون الثاني 1996

		
S
		
إقليمي

موقع على املعاهدة أو االتفاقية بعد  1يناير/كانون الثاني 1996
اتفاق إقليمي (ال تعطى هذه املعلومات إال في حال لم يقم البلد الذي وقع االتفاق اإلقليمي بتوقيع
التشريع الوطني)

مصادر منتخبة للمعلومات:
http://www.cbd.int/abs/measures/
http://www.cdb.int/biosafety/paties/reorts.shtm1
http://www.ecolex.org/start.php
http://www.faolex.fao.org/faolex/index.htm
https://www.ippc.int/index.php?id=1110520&no_cache=1&type=legislation&cat=4&L=0
http://www.unep.org/biosafety/national%Biosafety%20frameworks.aspx
http://www.upov.int/en/publications/npvlaws/index.htm1
http://www.wipo.int/clea/en/

•
•
•
•
•
•
•
•
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أفريقيا

غرب أفريقيا

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور

حماية النباتات

السنغال

حقوق امللكية الفكرية

الرأس األخضر

بنني

السالمة البيولوجية

P

النيجر

بوركينا فاسو

البلدان

S

P

P

P

1

P

P

P

P

P

توغو

وطني
حقوق املزارعني

X
X
X
X

تشاد

تصديق البذور

وطني
الصحة النباتية

دولي
االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

P
P
P

P

P

P

دولي
اتفاقية التنوع
املعاهدة
البيولوجي
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

X
X
X
X
X

P

P

احلصول على
املوارد وتقاسم
2
املنافع

P
P
P
P
P

P
P

وطني
حماية األصناف
حقوق تربية
5
4
النباتية
النباتات

Y

X
X

دولي
بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

إقليمية
إقليمية
إقليمية

P
P

وطني
قواعد السالمة
البيولوجية

P
P
P
P
P
إقليمية
إقليمية

سيراليون

دولي
اتفاق اجلوانب
االحتاد الدولي
املتصلة
حلماية األصناف
بالتجارة من
اجلديدة من
حقوق امللكية
النباتات
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية

O
O
O
X
X
P
P

ساحل العاج

P
P

O

P

P

X
X

O

P

P

X

P

مالي

P

غيانا

غينيا  -بيساو

ليبريا

إقليمية

O

P

P

P

P

P

O

P

P

P

P

P

نيجيريا

غانا

X
P

X

موريتانيا

غامبيا

P

X

P
P
P
P

P

S

P

P

P

X
X
X
X

P

P

Y

O

O

P
P

P

X
X

O

P

إقليمية
إقليمية

إقليمية

P
P

X

O
P
P
P
P

X
X

X

O
O
O
O

P
P

Y

إقليمية

O

P
P

 1لم تتوافر معلومات عن أندورا والضفة الغربية وقطاع غزة
2
نـهج وسياسات وأطر عمل وطنية ومبادئ توجيهية تتعلق باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع وكذلك على لوائح حتكم البنوك الوراثية.
تشتمل التشريعات املتعلقة باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع على ُ
 3أشير فقط إلى القانون األخير الذي التزمت به البلد .غير أن لون احلالة ال يشير إلى التاريخ الذي التزم به البلد بالقانون األخير ،بل إلى التاريخ الذي انضم إليه البلد إلى االحتاد الدولي لألصناف النباتية اجلديدة (قبل أو بعد )1996
 4تشريع حقوق مربي النباتات ال يتوافق مع االحتاد الدولي لألصناف النباتية اجلديدة
 5تشريع حماية األصناف النباتية ال يتوافق مع االحتاد الدولي لألصناف النباتية اجلديدة

التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق األول

أفريقيا

أفريقيا الوسطى

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور

دولي

وطني

البلدان

1

حماية النباتات

حقوق امللكية الفكرية
وطني

السالمة البيولوجية
دولي

دولي

وطني

وطني

دولي

دولي

وطني
حقوق تربية
4
النباتات

اتفاقية التنوع
البيولوجي

حقوق املزارعني

تصديق البذور

حماية األصناف
5
النباتية

الصحة النباتية

قواعد السالمة
البيولوجية

االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

احلصول على
املوارد وتقاسم
املنافع

2

االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات

بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

الكونغو

اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية

الكامرون

X

P

P
P

P

X
X

P

P
P

P

Y
إقليمية

جمهورية
الكونغو
الدميقراطية

P

P

جمهورية
أفريقيا
الوسطى

P

P

P

X

X

P
إقليمية

إقليمية

O

O

O

P

P

سان تومي
وبرنسيبي

غابون

P

X

P

P

O

P

P

P

P

P
P

غينيا
االستوائية

P

O

X
X

P

P

P

إقليمية

حالة التشريعات الوطنية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في كلّ بلد
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أفريقيا

1

دولي

وطني

دولي

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور
وطني

اتفاقية التنوع
البيولوجي

دولي

حقوق املزارعني

تصديق البذور

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

X

احلصول على
املوارد وتقاسم
املنافع2

X

دولي
الصحة النباتية

وطني
االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

حماية النباتات
وطني
االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات

حقوق امللكية الفكرية

X

P

X

O

P

قواعد السالمة
البيولوجية

السالمة البيولوجية

P

حقوق تربية
4
النباتات

اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية

حماية األصناف
5
النباتية

بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

P
P

X

P

P

O

X

P

X

X

P

P

P

P

P

أفريقيا اجلنوبية

البلدان

أنغوال

بوتسوانا

جمهورية
تنزانيا املتحدة

زامبيا

جنوب أفريقيا

P

P

P

1978

X

X

X

زمبابوي

X

P

P

P

P

P

X

Y

X
X

O

P

P
P

X

X
X

X

ليسوتو

P

سوازيلند

P

P

X

S

X

P

X

P

P

X

X
P

P
P

P

Y

مالوي

P

O

X

O

P

P

X

O

P

X

ناميبيا

موزانبيق

P

P

P

O

O

Z

P

X

X

P
P

O

X
O

P
P

P

X

P

O

O
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امللحق األول

أفريقيا

1

شرق أفريقيا

البلدان

السودان

احلصول على
املوارد وتقاسم
املنافع

2

وطني
حقوق املزارعني

O

دولي

X
X

وطني

دولي
حقوق تربية
4
النباتات

حقوق امللكية الفكرية

دولي
حماية األصناف
5
النباتية

السالمة البيولوجية
وطني
قواعد السالمة
البيولوجية

بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

O
O

P
P

P

P
P
P
P
P

O

X
O
O
O
O

P

اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية

وطني
االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات

حماية النباتات
الصحة
النباتية

االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

X
X
X

P

P
P
P

X

X

X
X
X

P

P
P

P

X

X

تصديق البذور

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

P

دولي

اتفاقية التنوع
البيولوجي

P

إريتريا

أوغندا

P

إثيوبيا

الصومال

P

P

P

P

X

P

بوروندي

جيبوتي

P

P

P

X

P

P

رواندا

كينيا

P

P

P

X

X
X

1978

P
P

P
P

X

O
O
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أفريقيا

دولي

وطني

اتفاقية التنوع
البيولوجي

دولي

وطني

دولي
تصديق البذور

حماية النباتات
دولي
الصحة النباتية

االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

P

حقوق تربية
4
النباتات

حقوق امللكية الفكرية
وطني
االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات

O

P
P

اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية

X
X

P

X

P

X

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور

جزر احمليط الهندي

البلدان

1

وطني
حقوق املزارعني

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

سيشيل

مدغشقر

2

احلصول على
املوارد وتقاسم
املنافع

P

P

موريشيوس

الكاميرون

P

P

P

P

O

O

P

P

O

حماية األصناف
5
النباتية

السالمة البيولوجية

بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

P
P
P
P

قواعد
السالمة
البيولوجية

O
O
O
X

التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق األول

أمريكا

أمريكا اجلنوبية

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور

حماية النباتات

األرجنتني

حقوق امللكية الفكرية

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

S

البلدان

اتفاقية التنوع
البيولوجي

P

1

احلصول على
املوارد وتقاسم
2
املنافع

O

دولي
تصديق البذور

X

وطني
االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

P

البرازيل

أورغواي

حقوق املزارعني

الصحة
النباتية

X

P

P

دولي

االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات
(القانون األخير)

1978

P

P

وطني

P

X

X

دولي
حقوق تربية
4
النباتات

اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية

X
X

3

X

P
P

وطني
حماية األصناف
5
النباتية

دولي

السالمة البيولوجية
وطني
قواعد السالمة
البيولوجية

بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

S

X
X

Y

1978
1978

إكوادور

Y

P
P

P

X

P

X

Z

P

X

S

P

بيرو

X

X

باراغواي

X

1978

P

P

P

P

P

X

Y

X

P
P

1978
1978

X
X

S
P

X
X

O

X

P

P

S

S

Y

P

X
X

O

P
P

1978

X

P
P

X

جمهورية
فنزويال
البوليفارية

X

P

X

P

P

X

P

P

X

X

X

P

P

X

X

X

P

X

X

P
X
X

P

P

1978

P
S

X

X

X

شيلي

دولة بوليفيا
املتعددة
القوميات

كولومبيا

X
X
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أمريكا

أمريكا الوسطى واملكسيك

دولي

وطني

دولي

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور

السالمة البيولوجية
قواعد السالمة
البيولوجية

دولي

حقوق امللكية الفكرية
حقوق تربية
4
النباتات

حماية األصناف
5
النباتية

بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

وطني

حماية النباتات
وطني
االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات

اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية

دولي

وطني

البلدان

اتفاقية التنوع
البيولوجي

املكسيك

1

حقوق املزارعني

السلفادور

تصديق البذور

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

P

الصحة النباتية

احلصول على
املوارد وتقاسم
املنافع

P

P

2

X

االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

X

X
X

X

1978

P

P

P

X

P

P
P

X

X
X

بنما

P

غواتيماال

X

P

1978

P

P

X

X

X

P

كوستاريكا

X

P

X
X

P

P
P

P

X
X

P

1991

Y

P
P

X

Y

X

X
X

O

هندوراس

P

نيكاراغوا

P

P

P

X
X

P

P
P

P

X
X

Y

1978

P
P

P
P

X

X

O

التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق األول

أمريكا

جزر الكاريبي

دولي

وطني

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور
وطني

حماية النباتات
دولي

حقوق امللكية الفكرية
وطني

دولي

السالمة البيولوجية
وطني

دولي

البلدان

1

اتفاقية التنوع
البيولوجي

حقوق املزارعني

تصديق البذور

حقوق تربية
4
النباتات

حماية األصناف
5
النباتية

قواعد السالمة
البيولوجية

الصحة النباتية

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

احلصول على
املوارد وتقاسم
املنافع

2

االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات

االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

اجلمهورية
الدومينيكية

ترينيداد وتوباغو

جامايكا

دومينيكا

بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

بليز

اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية

أنتيغوا وباربودا

بربادوس

P

P

جزر البهاما

سانت فنسنت
وجزر غرينادين

S

P

P

P

P

P

P

سانت كيتس
ونيفس

غرينادا

P

P
P
P

P

P

O

X
X
X

P
P

X

P
P

X
X

P
P
P
P

P

سورينام

1978

1991

X

P

X
X
X
X

P

P

P

P

كوبا

غيانا

O

Y

P

P

P

P

P
P

X

P

X

P

P
P
P
X

X

O
O
O
P

X
O

P

P
S

X

P

X

S
P
P
P
P

X
X
X

O

P

P

O
O
O
O
O

P
P
P

P
P

سانت لوسيا

P
P
P

X
X

P

O
O
O

P
P

Y

P
P

S

X

X

O
O

هايتي

P

P

S
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أمريكا

أمريكا الشمالية

البلدان

1

كندا

احلصول على
املوارد وتقاسم
2
املنافع

وطني
حقوق املزارعني

X

تصديق البذور

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

S

الواليات املتحدة
األمريكية

دولي

اتفاقية التنوع
البيولوجي

S

P

P

X

دولي
االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

P

حماية النباتات
وطني
الصحة النباتية

X

P

X

P

االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات

1991

حقوق امللكية الفكرية

اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية

دولي
حقوق تربية
4
النباتات

X

1978

P

X

وطني
حماية األصناف
5
النباتية

دولي

السالمة البيولوجية
وطني
بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

X

قواعد السالمة
البيولوجية

S

Y

التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق األول

آسيا والهادي

جنوب آسيا

البلدان

دولي

وطني

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور

حماية النباتات
وطني

تصديق البذور

دولي

اتفاقية التنوع
البيولوجي

الهند

1

حقوق املزارعني

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

P

الصحة
النباتية

احلصول على
املوارد وتقاسم
املنافع

P

2

X

االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

X

X

بوتان

P

بنغالديش

X

P

P

X

P

X
X

P

ملديف

سري النكا

P

X

P
P

X

X

X
X

P
P

X

P

P

P

O

نيبال

P

O

O

X

P

X

االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات

دولي

حقوق امللكية الفكرية
وطني

السالمة البيولوجية
وطني
اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية
P
P

حقوق تربية
4
النباتات

حماية األصناف
5
النباتية

X
X
X

P

قواعد السالمة
البيولوجية

P
P
P

بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

X
O
O
X

P

P
P

O

P

O

S

X
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آسيا والهادي

جنوب شرق آسيا

البلدان

دولي

وطني

دولي

حماية النباتات
وطني

دولي

X
X

حقوق امللكية الفكرية

الصحة
النباتية

االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

P
P

X

تصديق البذور

حقوق تربية
4
النباتات

X
X

االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات

اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية
P
P

P

X
X

X
P
P

P

P

O

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور

اتفاقية التنوع
البيولوجي

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

الفلبني

إندونيسيا

1

حقوق املزارعني

احلصول على
املوارد وتقاسم
املنافع

P

P

2

P

P

P

Y

إقليمي

X

S

P

P

Y

Y

O

تايلند

بروني دار
السالم

تيمور ليشتي

جمهورية الو
الدميقراطية
الشعبية

P

P

إقليمي

سنغافورة

1991

X
X

X

P

P

1991

P

إقليمي

O

P
P

X

X

X

كمبوديا

فييت نام

P

ميامنار

P

ماليزيا

P

P

P

Y

P

P

X
O

إقليمي

O

إقليمي

P
P

X

Y

X

P
P

X

وطني
حماية األصناف
5
النباتية

السالمة البيولوجية
وطني

X
X

قواعد السالمة
البيولوجية

P
P

بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

X

P

P

P
P
P
P

O

X

X

X
X
O
X
O

التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق األول

آسيا والهادي

شرق آسيا

دولي

وطني
حقوق املزارعني

حماية النباتات

تصديق البذور

حقوق امللكية الفكرية

دولي

السالمة البيولوجية
وطني

X
X
X

دولي

االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

P
P
P
P

وطني
الصحة
النباتية

X
X
X
X

دولي
االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات

1978
1991
1991

وطني
حقوق تربية
4
النباتات

اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية
P
P
P

حماية األصناف
5
النباتية

X
X
X

بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

P
P
P
P

قواعد السالمة
البيولوجية

X
X
X
O

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور

اليابان

البلدان

الصني

1

اتفاقية التنوع
البيولوجي

P

جمهورية كوريا

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

احلصول على
املوارد وتقاسم
2
املنافع

Y

P

P

Y

P

P

P

جمهورية
كوريا الشعبية
الدميقراطية
منغوليا

P

P

P

P

O
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الهادي

1

دولي

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

وطني

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور

اتفاقية التنوع
البيولوجي

P

حقوق املزارعني

تصديق البذور

احلصول على
املوارد وتقاسم
2
املنافع

P

آسيا والهادي

البلدان

أستراليا

Y

P

X

دولي
االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

P
P

حماية النباتات
وطني
الصحة النباتية

X
X

دولي
االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات

1991

حقوق امللكية الفكرية
حقوق تربية
4
النباتات

اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية
P

جزر كوك

P

وطني
حماية األصناف
5
النباتية

دولي

السالمة البيولوجية
وطني
بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

X
X

P

O

O

O

O

O

X

قواعد السالمة
البيولوجية

تونغا

P

X

توفالو

P

P

P

P

باالو

P
P
P

بابوا غينيا
اجلديدة
X
X
X

P

P

P

P

ساموا

P
P

P
P

جزر مارشال

جزر سليمان

X

P

P
P

S

X

S

P

P
P

P
P

O

X
O

P

P

P

X

P

X

P

p

Y

1978

X

P

P

P

P

P

P

فيجي

فانواتو

ناورو

كيريباتي

P

X

نيوزيلندا

نيوى

واليات
ميكرونيزيا
املوحدة

P

P

P

P

O

P
P
P

P
X
X
X
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امللحق األول

أوروبا

أوروبا الغربية

P

P

P

P

P

P

اململكة املتحدة

النرويج

النمسا

اليونان

آيرلندا

آيسلندا

أسبانيا

أملانيا

إيطاليا

دولي

وطني

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور
وطني

حماية النباتات
دولي

دولي

البرتغال

السويد

حقوق امللكية الفكرية

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

P

الدامنرك

وطني

اتفاقية التنوع
البيولوجي

P

P

P

Y

P

P

P

P

P

دولي

احلصول على
املوارد وتقاسم
املنافع

X

P

P

السالمة البيولوجية

تصديق البذور

X

إقليمي

إقليمي

Z

P

P

P

P

P

بلجيكا

Y

X

Y

P

P

إقليمي
Y

P

P

وطني

االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

P

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

البلدان

الصحة النباتية

X

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

X

1

االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات

1978

X
X
X
X
X
X
X
X

حقوق املزارعني

حقوق تربية
4
النباتات

P

1991
1991
1991
1978
1991
1978
1991

حماية األصناف
5
النباتية

اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية
P
P
P
P
P
P
P
P

X
X

X
X

قواعد السالمة
البيولوجية

X
X
X
X
X
X
إقليمي
X
O

1991
1991

P
P

X

P
P

X
X

2

P
P
P
P
P
P
P
P
X
X

1978
1972

S
P
P

P
P

بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

X
X
X
X
X
X
Y
X
X
X

X

X

X

P

P

X

X

1991

P

P

X

X

P

Y

P

X

X

P

1978

X

P

X

إقليمي

X

P

P

X

X

P

1991

X

P

X

إقليمي

P

P

P

X

X

X

فنلندا

سويسرا

فرنسا

سان مارينو

P

P

P

P

P

P

ليختنشتاين

لكسمبرغ

P

P

P

P

هولندا

موناكو

P

P

P

X

P

X

1991

P

X

P

S
X
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أوروبا

أوروبا الشرقية

البلدان

1

دولي

اتفاقية التنوع
البيولوجي

وطني
حقوق املزارعني

تصديق البذور

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

احلصول على
املوارد وتقاسم
املنافع

2

وطني
الصحة النباتية

دولي
االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

حماية النباتات
دولي
االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات

حقوق امللكية الفكرية
حقوق تربية
4
النباتات

وطني
حماية األصناف
5
النباتية

X

Y

P

P

P

P

P

P

P

P

P

اجلمهورية
التشيكية

أرمينيا

ألبانيا

إستونيا

بلغاريا

بولندا

O

X

قواعد السالمة
البيولوجية

وطني

السالمة البيولوجية

اإلحتاد الروسي

بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

P

X

البوسنة
والهرسك

اجلبل األسود

P

P

P

X

P
P

1991

O
O

اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية

X
X

P

X
X

O

P

P

X
P
P

X

P
P

X
X

P

P

P

صربيا

التفيا

1991

X
X

P
P

X
X

P

P

P

سلوفينيا

كرواتيا

P

P

1991

X
X

P
P
P

X
X
X

P

P

S

P

P

بيالروس

جمهورية
مقدونيا
اليوغوسالفية
السابقة

جمهورية
مولدوفا

رومانيا

جورجيا

X
X

Y

X

P

P

P

P

ليتوانيا

هنغاريا

سلوفاكيا

P
P

P

X
X

X

X

X

P

1991
1991

X
X
X

P
P
P

X
X

P

P

P

P
1991
1991

P

P
X

P
P

1991
1991
1991

X
X
X

P
P

X
X
X
X

X

O
P
X
X

P
P

1991
1991

X
X

P
P
P
P

أوكرانيا

O
P
P

X
X
X

P
P
P

1991
1991

X
X
X
X

X

Y

X
X
P
P
P

O
X
X

P
P

1991
1991
1991

Y

X
X
X
P
P
P

X
X

P
P
P

S

X
X
O

P
P

X
X
X

P
P

P

X
X

P
P
P
P

X
X

O
X

P
P

X

X
X
O
X
X
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امللحق األول

الشرق األدنى

جنوب وشرق املتوسط

دولي

وطني
حقوق املزارعني

وطني

دولي

حماية النباتات
دولي

حقوق امللكية الفكرية
وطني
الصحة النباتية

دولي

السالمة البيولوجية
وطني

تصديق البذور

حقوق تربية
4
النباتات

حماية األصناف
5
النباتية

قواعد السالمة
البيولوجية

احلصول على
املوارد وتقاسم
املنافع

االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

O

االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات

X
X

بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

P
P

اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية
X
X

1991

P

P

X

X

P
P
P

1991

X

P
P
P

X
X
X

X

O
O
O

O

P
P

X
X

X

X
X

1991

X
X

1991

P
P

P

X
X

P
P

X
X

X
X

P
P

X

P
P

X
X

X
O
X

P
P

O
X
X

S

P

O

O

O

O

X

2

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور

األردن

اجلزائر

اجلماهيرية
العربية الليبية

املغرب

البلدان

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

P

P

P

P

اجلمهورية
العربية
السورية

لبنان

مصر

1

اتفاقية التنوع
البيولوجي

P

P

P

P

P

P

قبرص

مالطة

تونس

P

إسرائيل

P

P

P

S

P

P

P

P

P

P

Y

P
P

O

X
X
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غرب آسيا

دولي

احلصول على
املوارد وتقاسم
املنافع

2

وطني
حقوق املزارعني

X

تصديق البذور

التنوع البيولوجي الزراعي مبا في ذلك احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور

اتفاقية التنوع
البيولوجي

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

الشرق األدنى

البلدان

1

اإلمارات العربية
املتحدة

P

العراق

P

البحرين

وطني

حماية النباتات
دولي

دولي

X

حقوق تربية
4
النبات

حقوق امللكية الفكرية
الصحة النباتية

االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

P

االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات

X

P

اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية
P

X

الكويت

P

P

P

P

X

P

تركيا

P

اليمن

أفغانستان

باكستان

P

P

P

P

P

P

1991

P

P

P

P

P

P

P

جمهورية إيران
اإلسالمية

P

Y

P

قطر

P

Y

O

P

عُ مان

P

O
O
O

P

P

اململكة العربية
السعودية

X
X
X

P

P

X

P
P
P
P
P
P

X

X
X
X
X
X
X

1991

P
P

X

وطني
حماية األصناف
5
النباتية

X
X

دولي

السالمة البيولوجية
وطني
قواعد السالمة
البيولوجية

بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

X
X

X

P
P
P

P
O
X
O
P
P
P

X

O
O
O

التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق األول

الشرق األدنى

آسيا الوسطى

البلدان

1

دولي

اتفاقية التنوع
البيولوجي

وطني
حقوق املزارعني

تصديق البذور

التنوع احليوي الزراعي شامال ً احلصول على املوارد الوراثية النباتية والبذور

املعاهدة
الدولية بشأن
املوارد الوراثية
النباتية

أذربيجان

أوزبكستان

تركمانستان

طاجيكستان

احلصول على
املوارد وتقاسم
املنافع

P

P

P

P

2

X
X
X
X

كازاخستان

قيرغيزستان

P

P

P

X
X

وطني

وقاية النباتات
دولي

دولي

حقوق امللكية الفكرية

الصحة النباتية

االتفاقية
الدولية حلماية
النباتات

P

حقوق تربية
4
النباتات

X

االحتاد الدولي
حلماية األصناف
اجلديدة من
النباتات

1991

X

اتفاق اجلوانب
املتصلة
بالتجارة من
حقوق امللكية
الفكرية/
منظمة التجارة
العاملية

X

1991

X

O

X

P

X
X

1991

P

X

وطني

دولي

السالمة البيولوجية
وطني

X

قواعد السالمة
البيولوجية

إقليمي

حماية األصناف
5
النباتية

بروتوكول
قرطاجنة
للسالمة
البيولوجية

P
P
P
P

P

X
X

X

O
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امللحق الثاني

امللحق الثاني
أهم مجموعات األصول الوراثية
تبعا ً للمحاصيل واملؤسسات

أهم مجموعات األصول الوراثية تبعا ً للمحاصيل واملؤسسات

الوصف
جمع ُمدخالت مجموعات األصول الوراثية حملاصيل أساسية وفق فئات احملاصيل األساسية (جنيليات وبقوليات غذائية وجذريات
تـ ّ
ُ
ودرنيات وخضروات ولوزيات وفاكهة وتوت ومحاصيل زيتية ومحاصيل علفية ومحاصيل سكرية ومحاصيل ليفية ونباتات طبية
وتـدرج اجملموعات تبعا ً للمؤسسات (التي يشار إليها باألحرف
وعطرية ومحاصيل توابل ومنبهات ومحاصيل صناعية وتزيينية)ُ .
األولى اختصارا ً وكذلك بحسب رمز مؤسسة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة) مرتبة تنازليا ً وفقا ً حلجم اجملموعة .ومتثل النسبة املئوية جملموعة املدخالت النسبة املئوية إلجمالي األجناس.
ويـعبر عنها بنسبة مئوية من مجموعة املؤسسة :أنواع برية وسالالت محلية/أصناف
تـصنف املدخالت وفقا ً لنمطهاُ ،
كما ُ
قدمية وأصناف متقدمة وسالالت تربية.
وتعتمد املعلومات الواردة في هذا امللحق على عدد مدخالت األصول الوراثية أو عيناتها.
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امللحق الثاني

)2-اجلدول (ألف
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
)%( أنواع املدخالت

املدخالت

البنك الوراثي

األجناس

مجموعة
احملاصيل

أمناط أخرى

أصناف
متقدمة

/مواد بحثية
سالالت تربية

سالالت
/محلية
أصناف قدمية

أنواع برية

%

عدد

املؤسسة
ً اختصارا

رمز املؤسسة

6

7

50

31

6

13

110 281

CIMMYT

MEX002

Triticum

القمح

1<

14

24

57

4

7

57 348

NSCG

USA029

Triticum

القمح

5

5

43 039

ICGR-CAAS

CHN001

Triticum

القمح

2

4

4

35 889

NBPGR

IND001

Triticum

القمح

75

5

4

34 951

ICARDA

SYR002

Triticum

القمح

31

4

3

4

34 652

NJAS

JPA003

Triticum

القمح

20

43

1

4

34 253

VIR

RUS001

Triticum

القمح

98

2

4

32 751

IGV

ITA004

Triticum

القمح

4

3

26 842

IPK

DEU146

Triticum

القمح

3

23 811

TAMAWC

AUS003

Triticum

القمح

100

2

18 442

NPGBI-SPII

IRN029

Triticum

القمح

100

2

18 000

RIA

KAZ023

Triticum

القمح

100

2

13 464

CNPT

BRA015

Triticum

القمح

100

2

13 421

IBC

ETH085

Triticum

القمح

>1

1

12 539

IPGR

BGR001

Triticum

القمح

1

11 586

IHAR

POL003

Triticum

القمح

1

10 715

INRACLERMON

BRA040

Triticum

القمح

محاصيل النجيليات

95
84

1

21

1<

61
1<

35

9

4

32

12

49

16

32

50

3

1<
82

2

7

9

3

7

88

3

100
3

28

35

14

19

1

10 514

PGRC

CAN004

Triticum

القمح

1<

64

27

7

2

1

10 419

RICP

CZE122

Triticum

القمح

36

25

28

11

1

9 462

IPSR

GBR011

Triticum

القمح

100

1

9 333

INIA QUIL

CHI008

Triticum

القمح

100

1

9 277

UZRIPI

UZB006

Triticum

القمح

86

12

>1

2

1

8 569

RCA

HUN003

Triticum

القمح

99

1

1

7 696

ARI

CYP004

Triticum

القمح

1

7 266

RAC

CHE001

Triticum

القمح

1

7 220

IR

UKR001

Triticum

القمح

1

7 000

UNALM

PER002

Triticum

القمح

100
1

53

42

4

100
44

22

15

14

5

28

237 428

)202( أخرى

Triticum

القمح

39

13

20

24

4

100

856 168

اجملموع

Triticum

القمح
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اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

األرز

Oryza

PHL001

IRRI

109 136

14

4

44

9

3

39

األرز

Oryza

IND001

NBPGR

86 119

11

1

18

1,

12

69

األرز

Oryza

CHN121

CNBRI

70 104

9

1

70

13

9

7

األرز

Oryza

JPN003

NJAS

44 489

6

>1

22

19

األرز

Oryza

KOR011

RDAGBGRD

26 906

3

5

5

13

4

األرز

Oryza

USA970

DBNBRC

23 090

3

>1

5

93

2

األرز

Oryza

CIV033

WARDA

21 527

3

1

47

51

األرز

Oryza

THA399

BRDO

20 000

3

100

األرز

Oryza

LAO010

NARC

13 193

2

100

األرز

Oryza

MYS117

SR, MARDI

11 596

1

األرز

Oryza

BRA008

CNPAF

10 980

1

100

األرز

Oryza

CIV005

IDESSA

9 675

1

100

األرز

Oryza

FRA014

Cirad

7 306

1

100

األرز

Oryza

BGD002

BRRI

6 259

1

األرز

Oryza

VNM049

PRC

6 083

1

100

األرز

Oryza

IDN009

CRIA

5 917

1

100

األرز

Oryza

PHL158

PHILRICE

5 000

1

100

األرز

Oryza

PAK001

PGRI

4 949

1

100

األرز

Oryza

PER017

INIA-EEA.
POV

4 678

1

محاصيل النجيليات

1

2

59
74

1

99

79

5

14

100

األرز

Oryza

أخرى ()160

286 941

37

3

26

6

11

54

األرز

Oryza

اجملموع

773 948

100

2

53

11

7

45

الشعير

Hordeum

CAN004

PGRC

40 031

9

12

41

27

13

7

الشعير

Hordeum

USA029

NSGC

29 874

6

7

56

23

15

الشعير

Hordeum

BRA003

CENARGEN

29 227

6

100

الشعير

Hordeum

SYR002

ICARDA

26 679

6

7

67

الشعير

Hordeum

JPN003

NIAS

23 471

5

>1

6

15

الشعير

Hordeum

DEU146

IPK

22 093

5

6

56

12

الشعير

Hordeum

CHN001

ICGR-CAAS

18 617

4

الشعير

Hordeum

KOR001

BDAGBGRD

17 660

4

25

الشعير

Hordeum

RUS001

VIR

16 791

4

25

75

الشعير

Hordeum

ETH085

IBC

16 388

4

94

6

<1

25
79

24

2
100

10

>1

64
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امللحق الثاني

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

الشعير

Hordeum

MEX002

CIMMYT

15 473

3

<1

3

77

11

9

الشعير

Hordeum

SWE054

NORDGEN

14 109

3

5

5

84

4

2

الشعير

Hordeum

GBR011

IPSR

10 838

2

17

30

23

29

الشعير

Hordeum

IND001

NBPGR

9 161

2

3

13

2

71

الشعير

Hordeum

AUS091

SPB-UWA

9 031

2

100

الشعير

Hordeum

IRN029

NPGBI-SPII

7 816

2

100

الشعير

Hordeum

ISR003

ICCITELAVUN

6 658

1

محاصيل النجيليات

11

100

<1

>1

الشعير

Hordeum

POL003

IHAR

6 184

1

2

94

2

2

الشعير

Hordeum

BGR001

JPGR

6 171

1

<1

<1

4

7

88

الشعير

Hordeum

أخرى ()180

140 259

30

4

12

13

11

60

الشعير

Hordeum

اجملموع

466 531

100

5

23

17

8

47

الذرة الصفراء

Zea

MEX002

CIMMYT

26 596

8

1

89

2

8

الذرة الصفراء

Zea

PRT001

BPGVDRAEDM

24 529

7

8

91

1

الذرة الصفراء

Zea

USA020

NC7

19 988

6

79

17

2

الذرة الصفراء

Zea

CHN001

ICGR-CIIS

19 088

6

الذرة الصفراء

Zea

MEX008

INIFAP

14 067

4

الذرة الصفراء

Zea

RUS001

VIR

10 483

3

الذرة الصفراء

Zea

IND001

NBPGR

6 909

2

الذرة الصفراء

Zea

JPN003

NIAS

2

1
100
99

1
31
6

69

16

15

5 935

2

7

4

الذرة الصفراء

Zea

SRB001

MRIZP

5 475

2

55

45

الذرة الصفراء

Zea

COL029

CORPOICA

5 234

2

الذرة الصفراء

Zea

ROM007

BRGV
Suceava

4 815

2

61
88

100

1

69

28

3

>1

الذرة الصفراء

Zea

BGR0001

IPGR

4 700

1

23

14

>1

63

الذرة الصفراء

Zea

FRA041

INRAMONTPEL

4 139

1

28

72

الذرة الصفراء

Zea

BRA003

GENARGEN

4 112

1

الذرة الصفراء

Zea

UKR001

IR

3 974

1

13

83

الذرة الصفراء

Zea

PER002

UNALM

3 023

1

100

الذرة الصفراء

Zea

VNM237

SSJC

2 914

1

الذرة الصفراء

Zea

HUN003

RCA

2 765

1

38

الذرة الصفراء

Zea

ARG1346

BAP

2 584

1

100

الذرة الصفراء

Zea

ESP004

INIACRF

2 344

1

246

100
5

>1

100

<1

95

8

1

3

51

4

أهم مجموعات األصول الوراثية تبعا ً للمحاصيل واملؤسسات

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي
رمز املؤسسة

املدخالت
املؤسسة
اختصارا ً

عدد

أنواع املدخالت ()%
أنواع برية

%

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

محاصيل النجيليات
الذرة الصفراء

Zea

UZB006

UZRIPI

2 200

1

الذرة الصفراء

Zea

GRC001

CCRI

2 048

1

الذرة الصفراء

Zea

PHL130

IPB-UPLB

2 013

1

الذرة الصفراء

Zea

ECU021

EETP

2 000

1

100
85
>1

14

<1

100
100

الذرة الصفراء

Zea

أخرى ()257

145 997

45

>1

29

17

5

49

الذرة الصفراء

Zea

اجملموع

327 932

100

1

33

21

4

42

الذرة البيضاء

Sorghum

IND002

ICRISAT

37 904

16

1

86

13

>1

الذرة البيضاء

Sorghum

USA016

S9

36 173

15

1

41

8

3

الذرة البيضاء

Sorghum

CHN001

ICGR-CAAS

18 263

8

الذرة البيضاء

Sorghum

IND001

NBPGR

17 466

7

الذرة البيضاء

Sorghum

ETH085

IBC

9 772

4

الذرة البيضاء

Sorghum

BRA001

CNPMS

7 225

3

48
100

15

73

1

1

100

10
<1
100

الذرة البيضاء

Sorghum

KEN015

KARI-GBK

5 866

2

2

52

>1

الذرة البيضاء

Sorghum

JPN003

NIAS

5 074

2

>1

6

12

الذرة البيضاء

Sorghum

AUS048

ATCFC

4 487

2

8

2

70

الذرة البيضاء

Sorghum

MEX008

INIFAP

3 990

2

الذرة البيضاء

Sorghum

RUS001

VIR

3 963

2

الذرة البيضاء

Sorghum

FRA202

ORSTOMMONTPEL

3 859

2

1
1

1

44
81

6

15
100

16

3

1

81

99

الذرة البيضاء

Sorghum

ZMB030

SPGRC

3 720

2

الذرة البيضاء

Sorghum

ARG1342

BBC-INTA

3 249

1

100

الذرة البيضاء

Sorghum

SDN001

ARC

3 145

1

100

الذرة البيضاء

Sorghum

MLI070

URG

2 673

1

الذرة البيضاء

Sorghum

UGA001

SAARI

2 635

1

الذرة البيضاء

Sorghum

VEN152

DANAC

2 068

1

الذرة البيضاء

Sorghum

HND005

EAPZ

2 000

1

<1

99

100
100
100
100

الذرة البيضاء

Sorghum

أخرى ()153

62 156

26

>1

14

10

11

63

الذرة البيضاء

Sorghum

اجملموع

235 688

100

2

38

9

5

47

الشوفان

Avena

CAN004

PGRC

27 676

21

55

12

20

12

1

الشوفان

Avena

USA029

NSGC

21 195

16

49

14

24

13
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امللحق الثاني

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

الشوفان

Avena

RUS001

VIR

11 857

9

19

41

<1

1

39

الشوفان

Avena

DEU146

IPK

4 799

4

15

33

9

38

4

الشوفان

Avena

KEN015

KARI-NGBK

4 197

3

>1

الشوفان

Avena

AUS003

TAMAWC

3 674

3

الشوفان

Avena

CHN001

ICGR-CAAS

3 357

3

محاصيل النجيليات

100
>1

>1

99
100

الشوفان

Avena

GBR011

IPSR

2 598

2

>1

17

22

53

8

الشوفان

Avena

POL003

IHAR

2 328

2

>1

5

44

48

3

الشوفان

Avena

BGR001

IPGR

2 311

2

>1

1

6

2

91

الشوفان

Avena

MAR088

INRA
CRRAS

2 133

2

>1

الشوفان

Avena

CZE047

KROME

2 011

2

>1

الشوفان

Avena

ISR003

ICCITELAVUN

1 604

1

100

الشوفان

Avena

JPN003

INAS

1 540

1

الشوفان

Avena

FRA010

INRARENNES

1 504

1

3

2

100
1

53

6

42

92
100

الشوفان

Avena

ESP004

INIACRF

1 318

1

>1

97

1

1

الشوفان

Avena

HUN003

RCA

1 301

1

>1

6

8

86

الشوفان

Avena

ARG1224

EEAINTA
Bordenave

1 287

1

100

الشوفان

Avena

PER002

UNALM

1 200

1

100

الشوفان

Avena

IND027

IGFRI

1 125

1

100

الشوفان

Avena

أخرى ()104

31 638

24

3

12

7

13

66

الشوفان

Avena

اجملموع

130 653

100

24

14

13

12

37

الدخن

Pennisetum

IND002

ICRISAT

21 583

33

3

86

9

1

1

الدخن

Pennisetum

BRA001

CNPMS

7 225

11

الدخن

Pennisetum

IND064

NBPGR

5 772

9

الدخن

Pennisetum

FRA202

ORSTOMMONP

4 405

7

8

الدخن

Pennisetum

CAN004

PGRC

3 816

6

1

الدخن

Pennisetum

NER047

ICRISAT

2 817

4

الدخن

Pennisetum

UGA001

SAARI

2 142

3

الدخن

Pennisetum

16 USA

100
100

98

10

82

>1

>1

1

100
100

S9

2 063

3

1

28

3

1

68

الدخن

Pennisetum

أخرى ()96

15 624

24

10

57

3

1

29

الدخن

Pennisetum

اجملموع

65 447

100

4

62

4

6

24
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أهم مجموعات األصول الوراثية تبعا ً للمحاصيل واملؤسسات

)2-اجلدول (ألف
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
)%( أنواع املدخالت
أمناط أخرى

أصناف
متقدمة

/مواد بحثية
سالالت تربية

سالالت
/محلية
أصناف قدمية

املدخالت

أنواع برية

%

عدد

البنك الوراثي
املؤسسة
ً اختصارا

رمز املؤسسة

األجناس

مجموعة
احملاصيل

محاصيل النجيليات
100
82

>1

17

>1

100
60

1

26 233

ICGR-CAAS

CHN001

Setaria

الدخن

9

4 392

NBPGR

IND001

Setaria

الدخن

8

3 500

ORSTOMMONTP

FRA202

Setaria

الدخن

38

1

5

2 531

NIAS

JPN003

Setaria

الدخن

96

4

3

1 535

ICRISAT

IND002

Setaria

الدخن

USA020

Setaria

الدخن

84

2

1

11

2

2

1 010

NC7

38

2

1

51

8

16

7 405

)74( أخرى

Setaria

الدخن

83

>1

>1

15

1

100

46 606

اجملموع

Setaria

الدخن

100

9 146

ICCITELAVUN

ISR003

Aegilops

القمح

>1
>1

100

9

3 847

ICARDA

SYR002

Aegilops

القمح

1

99

6

2 653

NPGBI-SPII

IRN029

Aegilops

القمح

95

5

6

2 433

NIAS

JPN003

Aegilops

القمح

5

2 248

VIR

RUS001

Aegilops

القمح

100

5

2 207

NSGC

USA029

Aegilops

القمح

100

4

1 827

LPGPB

ARM035

Aegilops

القمح

100

4

1 526

IPK

DEU146

Aegilops

القمح

99

3

1 326

CIMMYT

MEX002

Aegilops

القمح

3

1 070

INRARENNES

FRA010

Aegilops

القمح

100
>1
>1
>1

>1

100
14

2

3

81

31

12 643

)52( أخرى

Aegilops

القمح

18

1

1

80

100

40 926

اجملموع

Aegilops

القمح

1<

46

17 394

CIMMYT

MEX002

Triticosecale

القمح

5

2 030

VIR

RUS001

Triticosecale

القمح

5

2 009

NSGC

USA029

Triticosecale

القمح

5

2 000

SCRDCCAAFC

CAN091

Triticosecale

القمح

>1

3

97

100
16

83

1

100

249

56

1

13

86

5

1 748

IR

UKR001

Triticosecale

القمح

3

33

63

5

1 748

LUBIN

POL025

Triticosecale

القمح

>1

17

81

2

4

1 577

IPK

DEU146

Triticosecale

القمح

49

11

36

>1

4

24

8 934

)62( أخرى

Triticosecale

القمح

23

8

68

1<

1

100

37 440

اجملموع

Triticosecale

القمح

التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق الثاني

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

الدخن

Eleusine

IND001

NBPGR

9 522

27

>1

18

>1

1

80

الدخن

Eleusine

IND002

ICRISAT

5 949

17

2

95

1

2

الدخن

Eleusine

KEN015

KARI-NGBK

2 931

8

3

61

1

الدخن

Eleusine

ETH085

IBC

2 173

6

>1

100

الدخن

Eleusine

UGA001

SAARI

1 231

3

الدخن

Eleusine

ZMB030

SPGRC

1 040

3

>1

الدخن

Eleusine

NPL055

CPBBD

869

2

100

الدخن

Eleusine

USA016

S9

766

2

محاصيل النجيليات

35
<1
100
<1

100

100

<1

الدخن

Eleusine

أخرى ()38

10 901

31

1

71

<1

>1

28

الدخن

Eleusine

اجملموع

35 382

100

1

59

<1

1

39

اخلميلة

Amaranthus

IND001

NBPGR

5 760

20

6

25

5

65

اخلميلة

Amaranthus

USA020

NC7

3 341

12

11

22

4

59

اخلميلة

Amaranthus

BRA003

GENARGEN

2 328

8

اخلميلة

Amaranthus

PER027

UNSAAC/
CICA

1 600

6

CHN001

4

100
100

اخلميلة

Amaranthus

ICGR-CAAS

1 459

5

اخلميلة

Amaranthus

أخرى ()106

13 825

49

6

47

3

1

42

اخلميلة

Amaranthus

اجملموع

28 313

100

5

36

2

2

54

اجلاودار

Secale

RUS001

VIR

2 928

14

اجلاودار

Secale

DEU146

IPK

2 392

11

9

27

27

30

اجلاودار

Secale

POL003

IHAR

2 266

11

>1

12

86

100

66

34

7
2

اجلاودار

Secale

USA029

NSGC

2 106

10

4

77

3

16

1

اجلاودار

Secale

CAN004

PGRC

1 446

7

10

23

16

47

3

اجلاودار

Secale

BGR001

IPGR

1 248

6

>1

3

61

>1

35

اجلاودار

Secale

أخرى ()88

8 806

42

9

26

12

17

36

اجلاودار

Secale

اجملموع

21 192

100

6

29

22

15

27

رجل الوز

Chenopodium

BOL138

BNGGAPROINPA

4 312

27

9

91

رجل الوز

Chenopodium

PER014

INIA-EEAILL

1 396

9

رجل الوز

Chenopodium

DEU146

IPK

1 056

6

250

18
93

1

82
>1

6

أهم مجموعات األصول الوراثية تبعا ً للمحاصيل واملؤسسات

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
األجناس

مجموعة
احملاصيل

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

رجل الوز

Chenopodium

ECU023

DENAREF

681

4

2

62

2

3

32

رجل الوز

Chenopodium

ARG191

UBA-FA

500

3

رجل الوز

Chenopodium

COL006

UNACONAL

300

2

محاصيل النجيليات
100
100

رجل الوز

Chenopodium

أخرى()69

8 018

49

6

49

>1

1

44

رجل الوز

Chenopodium

اجملموع

16 263

100

11

55

>1

1

32

>1

4

37

تف

Eragrostis

ETH085

IBC

4 741

54

تف

Eragrostis

USA022

W6

1 302

15

44

15

تف

Eragrostis

KEN015

KARI-NGBK

1 051

12

5

>1

تف

Eragrostis

JPN003

NIAS

327

4

8

2

تف

Eragrostis

IND001

NBPGR

269

3

6

تف

Eragrostis

MEX035

CIFAP-CAL

258

3

100
95
89

1

94
100

تف

Eragrostis

أخرى ()42

872

10

60

13

1

1

24

تف

Eragrostis

اجملموع

8 820

100

14

57

>1

1

28

الفاصولياء

Phaseolus

COL003

CIAT

35 891

14

6

85

2

7

الفاصولياء

Phaseolus

USA022

W6

14 674

6

6

67

3

21

الفاصولياء

Phaseolus

BRA008

CNPAF

14 460

6

الفاصولياء

Phaseolus

MEX008

INIFAP

12 752

5

17

الفاصولياء

Phaseolus

DEU146

IPK

8 680

3

1

الفاصولياء

Phaseolus

CHN001

ICGR-CAAS

7 365

3

الفاصولياء

Phaseolus

RUS001

VIR

6 144

2

22

الفاصولياء

Phaseolus

MWI004

BCA

6 000

2

100

الفاصولياء

Phaseolus

HUN003

RCA

4 350

2

70

الفاصولياء

Phaseolus

IND002

LBN

3 846

1

الفاصولياء

Phaseolus

KEN015

KARI-NGBK

3 534

1

الفاصولياء

Phaseolus

BGR001

IPGR

3 220

1

الفاصولياء

Phaseolus

ECU023

DENAREF

3 102

1

الفاصولياء

Phaseolus

RWA002

ISAR

3 075

1

الفاصولياء

Phaseolus

ESP004

INIACRF

3 038

1

البقوليات الغذائية
4
100
83
66

4

28

1
100

20
>1

3
>1

55
30
100

>1

34

3

32
2

6

17

35

28

>1

68

>1

75
100

98

>1

>1

1
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امللحق الثاني

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي
رمز املؤسسة

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

الفاصولياء

Phaseolus

أخرى ()231

131 832

50

1

30

5

13

52

الفاصولياء

Phaseolus

اجملموع

261 963

100

2

39

4

10

45

فول الصويا

Glycine

CHN001

ICGR-CAAS

32 021

14

21

فول الصويا

Glycine

USA033

SOY

21 075

9

10

80

5

4

1

فول الصويا

Glycine

KOR011

RDAGBGRD

17 644

8

>1

45

5

1

50

فول الصويا

Glycine

TWN001

AVRDC

15 314

7

>1

100

فول الصويا

Glycine

BRA014

CNPSO

11 800

5

فول الصويا

Glycine

JPN003

NIAS

11 473

5

فول الصويا

Glycine

RUS001

VIR

6 439

3

فول الصويا

Glycine

IND016

AICRPSOYBEAN

4 022

2

البقوليات الغذائية

79

>1

100
5

33

21

9

40

40
41

>1

11
100

فول الصويا

Glycine

CIV005

IDESSA

3 727

2

100

فول الصويا

Glycine

TWN006

TARI

2 745

1

100

فول الصويا

Glycine

DEU146

IPK

2 661

1

فول الصويا

Glycine

ZWE003

CBICAU

2 236

1

فول الصويا

Glycine

IND182

ICRR

2 198

1

>1

فول الصويا

Glycine

AUS048

ATCFC

2 121

1

3

فول الصويا

Glycine

NGA039

IITA

1 909

1

فول الصويا

Glycine

FRA060

AMFO

1 582

1

فول الصويا

Glycine

THA005

FCRI-DA/TH

1 510

1

فول الصويا

Glycine

MEX001

INIAIGUANA

1 500

1

فول الصويا

Glycine

PHL130

IPB-UPLB

1 381

1

فول الصويا

Glycine

UKR001

IR

1 288

1

فول الصويا

Glycine

COL017

ICA/
REGION1

1 235

1

1

100
100
>1

38

52

6

5

4

1

90
100

100
100
100
3

فول الصويا

Glycine

SRB002

IFVCNS

1 200

1

فول الصويا

Glycine

ROM001

ICCPT
FUNDUL

1 024

>1

فول الصويا

Glycine

أخرى ()166

81 839

36

7

فول الصويا

Glycine

اجملموع

229 944

100

6

252

23

53

23

1

21

72

3

>1

64

13

22

100
62

38

>1

11

4

27

51

17

7

13

56

أهم مجموعات األصول الوراثية تبعا ً للمحاصيل واملؤسسات

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

الفول
السوداني

Arachis

IND002

ICRISAT

15 419

12

3

46

32

7

13

الفول
السوداني

Arachis

IND001

NBPGR

13 144

10

7

15

1

5

72

الفول
السوداني

Arachis

USA016

S9

9 964

8

2

19

15

3

61

الفول
السوداني

Arachis

ARG1342

BBC-INTA

8 347

6

4

الفول
السوداني

Arachis

NER047

ICRISAT

7 262

6

الفول
السوداني

Arachis

CHN001

ICGR-CAAS

6 565

5

100

الفول
السوداني

Arachis

BRA214

CENARGEN

2 042

2

100

الفول
السوداني

Arachis

THA005

FRCI-DA/TH

2 030

2

الفول
السوداني

Arachis

IDN179

1 730

1

الفول
السوداني

Arachis

RUS001

VIR

1 667

1

الفول
السوداني

Arachis

ZMB014

MRS

1 500

1

100

الفول
السوداني

Arachis

UZB006

UZRIPI

1 438

1

100

الفول
السوداني

Arachis

PHL130

IPB-UPLB

1 272

1

البقوليات الغذائية

96
100

100
100
41

40

19

100

الفول
السوداني

Arachis

AUS048

ATCFC

1 196

1

5

14

61

الفول
السوداني

Arachis

JPN003

NIAS

1 181

1

1

22

13

الفول
السوداني

Arachis

BOL160

CIFP

1 040

1

2

98

11

8
64

الفول
السوداني

Arachis

أخرى ()130

52 638

41

3

34

6

6

51

الفول
السوداني

Arachis

اجملموع

128 435

100

3

31

10

4

52

احلمص

Cicer

IND002

ICRISAT

20 140

20

1

91

6

>1

1

احلمص

Cicer

IND001

NBPGR

14 704

15

2

13

>1

13

72

احلمص

Cicer

SYR002

ICARDA

13 219

13

2

52

>1

46

احلمص

Cicer

AUS039

ATFCC

8 655

9

3

28

38

30

2

احلمص

Cicer

USA022

W6

6 195

6

3

91

1

5

<1

احلمص

Cicer

IRN029

NPGBI-SPII

5 700

6

احلمص

Cicer

PAK001

PGRI

2 146

2

احلمص

Cicer

RUS001

VIR

2 091

2

احلمص

Cicer

TUR001

AARI

2 075

2

100
1

99
5

1

99

95
>1
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امللحق الثاني

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

Cicer

MEX001

INIA-Iguala

1 600

2

احلمص

Cicer

ETH085

IBC

1 173

1

احلمص

Cicer

HUN003

RCA

1 170

1

احلمص

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

البقوليات الغذائية
احلمص

100
99
>1

1

2

14

Cicer

UZB006

UZRIPI

1 055

1

احلمص

Cicer

UKR001

IR

1 021

1

احلمص

Cicer

أخرى ()104

17 369

18

1

احلمص

Cicer

اجملموع

98 313

100

1

البازالء

Pisum

AUS039

ATFCC

7 230

8

1

36

البازالء

Pisum

RUS001

VIR

6 653

7

>1

13

البازالء

Pisum

SYR002

ICARDA

6 129

7

4

27

83
100

16

73

11

<1

50

7

4

38

50

7

6

36

20

13

31

>1

87
>1

69

البازالء

Pisum

DEU146

IPK

5 508

6

1

33

6

55

6

البازالء

Pisum

USA022

W6

5 399

6

3

53

2

27

14

البازالء

Pisum

ITA004

IGV

4 090

4

100

البازالء

Pisum

CHN001

ICGR-CAAS

3 825

4

100

البازالء

Pisum

GBR165

SASA

3 302

4

3

>1

5

البازالء

Pisum

IND001

NBPGR

3 070

3

>1

9

<1

البازالء

Pisum

POL033

SHRWIAT

2 960

3

>1

البازالء

Pisum

SWE054

NORDGEN

2 821

3

2

البازالء

Pisum

BRA012

CNPH

1 958

2

البازالء

Pisum

ETH085

IBC

1 768

2

92
5

86
100

16

54

15

14
100
1

99

البازالء

Pisum

UKR001

IR

1 671

2

>1

4

3

46

47

البازالء

Pisum

BGR001

IPGR

1 589

2

>1

>1

17

3

79

البازالء

Pisum

SRB002

IFVCNS

1 578

2

البازالء

Pisum

CZE090

SUMPERK

1 276

1

100
4

19

74

1

البازالء

Pisum

HUN003

RCA

1 199

1

6

>1

3

90

البازالء

Pisum

CHL004

INIA CARI

1 142

1

100

البازالء

Pisum

NLD037

CGN

1 002

1

254

2

2

34

9

50

5
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اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

FRA065

INRAVERSAIL

1 000

1

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

البقوليات الغذائية
البازالء

Pisum

100

البازالء

Pisum

أخرى ()149

28 831

31

3

14

12

20

51

البازالء

Pisum

اجملموع

94 001

100

2

19

8

17

54

اللوبياء

Vigna

NGA039

IITA

15 588

24

4

64

8

>1

24

اللوبياء

Vigna

USA016

S9

8 043

12

2

62

>1

>1

35

اللوبياء

Vigna

BRA003

GENARGEN

5 501

8

100

اللوبياء

Vigna

IND002

LBN

3 930

6

100

اللوبياء

Vigna

IND001

NBPGR

3 317

5

اللوبياء

Vigna

CHN001

ICGR-CAAS

2 818

4

اللوبياء

Vigna

JPN003

NIAS

2 431

4

>1

اللوبياء

Vigna

PHL130

IPB-UPLB

1 821

3

اللوبياء

Vigna

BWA002

DAR

1 435

2

>1

اللوبياء

>1

9

>1

12

79
100

13

86

>1

100

Vigna

RUS001

VIR

1 337

2

اللوبياء

Vigna

TWN001

AVRDC

1 152

2

اللوبياء

Vigna

أخرى ()114

17 950

27

7

اللوبياء

Vigna

اجملموع

65 323

100

3

95

4
9
28

91
3

69

46

6

3

38

40

4

2

52

العدس

Lens

SYR002

ICARDA

10 864

19

5

14

>1

54

العدس

Lens

IND001

NBPGR

9 989

17

<1

2

>1

1

97

العدس

Lens

AUS039

ATFCC

5 251

9

4

54

10

5

26

العدس

Lens

IRN029

NPGBI-SPII

3 011

5

11

52

العدس

Lens

USA022

W6

2 874

5

5

العدس

Lens

RUS001

VIR

2 375

4

العدس

Lens

CHL004

INIA CARI

1 345

2

العدس

Lens

CAN004

PGRC

1 171

2

العدس

Lens

HUN003

RCA

1 074

2

العدس

Lens

TUR001

AARI

1 073

ARM006

37

79

1

6

10

70

>1

4

26
100

1

7

>1

3

1

2

1

98

3

88
96

1

العدس

Lens

SCAPP

1 001

2

99

1

العدس

Lens

أخرى ()94

18 377

31

2

38

4

4

52

العدس

Lens

اجملموع

58 405

100

3

36

4

3

55
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امللحق الثاني

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

الفول

Vicia

SYR002

ICARDA

9 186

21

الفول

Vicia

CHN001

ICGR-CAAS

4 207

10

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

>1

74

البقوليات الغذائية
26

100

الفول

Vicia

AUS039

ATFCC

2 565

6

>1

46

30

>1

24

الفول

Vicia

DEU146

IPK

1 921

4

>1

68

13

17

1

الفول

Vicia

FRA010

INRARennes

1 700

4

الفول

Vicia

ECU003

UC-ICN

1 650

4

100

الفول

Vicia

ITA004

IGV

1 420

3

100

41

59

الفول

Vicia

RUS001

VIR

1 259

3

2

3

الفول

Vicia

ESO004

INIACRF

1 252

3

91

2

الفول

Vicia

5 ETH08

IBC

1 143

3

100

95
5

2

الفول

Vicia

أخرى ()122

17 392

40

2

34

15

11

38

الفول

Vicia

اجملموع

43 695

100

1

32

9

7

52

البازالء
الهندية

Cajanus

IND002

ICRISAT

13 289

33

2

62

36

1

>1

البازالء
الهندية

Cajanus

IND001

NBPGR

12 859

32

4

30

2

4

60

البازالء
الهندية

Cajanus

KEN015

KARI-GBK

1 288

3

>1

73

4

2

21

البازالء
الهندية

Cajanus

PHL130

IPB-UPLB

629

2

البازالء
الهندية

Cajanus

AUS004

100

ATCFC

406

1

50

12

23

1

13

البازالء
الهندية

Cajanus

أخرى ()85

12 349

30

3

50

2

1

45

البازالء
الهندية

Cajanus

اجملموع

40 820

100

3

49

13

2

33

ترمس

Lupinus

AUS002

WADA

3 880

10

52

19

21

8

>1

ترمس

Lupinus

DEU146

IPK

2 464

6

17

47

9

15

11

ترمس

Lupinus

RUS001

VIR

2 411

6

24

39

19

19

ترمس

Lupinus

FRA001

INRAPOITOU

2 046

5

13

ترمس

Lupinus

PER003

UNSAAC

1 940

5

7

93

ترمس

Lupinus

ESP010

SIAEX

1 519

4

46

47

ترمس

Lupinus

GBR045

RNG

1 300

3

ترمس

Lupinus

USA022

W6

1 294

3

256

85

1

2

4

2
100

46

38

1

9

6

أهم مجموعات األصول الوراثية تبعا ً للمحاصيل واملؤسسات

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت
أنواع برية

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

ترمس

Lupinus

CHL004

INIA CARI

1 259

3

ترمس

Lupinus

POL033

SHRWIAT

1 049

3

48

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

البقوليات الغذائية
100
35

17

ترمس

Lupinus

أخرى ()98

18 888

50

12

19

4

6

60

ترمس

Lupinus

اجملموع

38 050

100

18

27

12

6

36

>1

100

بازالء بامبارا

Vigna

NGA039

IITA

2 031

33

بازالء بامبارا

Vigna

FRA202

ORSTOMMONTP

1 416

23

100

بازالء بامبارا

Vigna

BWA002

DAR

338

6

2

بازالء بامبارا

Vigna

GHA091

PGRRI

296

5

بازالء بامبارا

Vigna

TZA016

NPGRC

283

5

بازالء بامبارا

Vigna

ZMB030

SPGRC

232

4

98
100

>1

18

81
100

بازالء بامبارا

Vigna

أخرى ()26

1 549

25

1

59

9

1

29

بازالء بامبارا

Vigna

اجملموع

6 145

100

<1

79

2

>1

18

الفاصولياء

Psophocarpus

PNG005

DOA

455

11

الفاصولياء

Psophocarpus

MYS009

DGCB-UM

435

10

الفاصولياء

Psophocarpus

CZE075

TROPIC

413

10

>1

الفاصولياء

Psophocarpus

LKA005

IDI

400

9

>1

الفاصولياء

Psophocarpus

IDN002

LBN

380

9

55

45

100
22

>1

77

100
100

الفاصولياء

Psophocarpus

أخرى ()35

2 134

51

3

41

1

12

43

الفاصولياء

Psophocarpus

اجملموع

4 217

100

2

35

3

6

55

البطاطا

Solanum

FRA179

INRARennes

10 461

11

6

2

84

8

البطاطا

Solanum

RUS001

VIR

8 889

9

46

3

26

25

البطاطا

Solanum

PER001

CIP

7 450

8

3

69

2

>1

37

البطاطا

Solanum

DEU159

IPK

5 392

5

18

37

7

32

6

البطاطا

Solanum

USA004

NR6

5 277

5

65

21

9

5

>1

اجلذريات والدرنيات
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التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق الثاني

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

املدخالت

البنك الوراثي
رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

أنواع املدخالت ()%
أنواع برية

%

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

1

31

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

اجلذريات والدرنيات
3

65

البطاطا

Solanum

JPN003

NIAS

3 408

3

البطاطا

Solanum

COL029

CORPOICA

3 043

3

البطاطا

Solanum

IND029

CPRI

2 710

3

15

البطاطا

Solanum

BOL064

BNGTRAPROINPA

2 393

2

26

البطاطا

Solanum

CZE027

HBROD

2 207

2

5

1

البطاطا

Solanum

ARG1347

BAL

1 739

2

85

15

البطاطا

Solanum

BRA012

CNPH

1 735

2

100

البطاطا

Solanum

GBR165

SASA

1 671

2

100

البطاطا

Solanum

NLD028

ROPTA

1 610

2

البطاطا

Solanum

MEX116

PNPINIAFAP

1 500

2

100

البطاطا

Solanum

TWN006

TARI

1 282

1

100

البطاطا

Solanum

UZB033

SAMAI

1 223

1

100

البطاطا

Solanum

POL002

IPRBON

1 182

1

البطاطا

Solanum

KAZ004

RIPV

البطاطا

Solanum

SVK006

100

3

85
74
29

1

52

1

13

95

8

92

1 117

1

26

2

15

57

1 080

1

1

2

47

41

9

البطاطا

Solanum

أخرى ()154

32 916

33

19

15

3

16

46

البطاطا

Solanum

اجملموع

98 285

100

15

20

16

14

35

البطاطا
احللوة

Ipomoea

PER001

CIP

6 417

18

23

77

البطاطا
احللوة

Ipomoea

JPN003

NIAS

5 736

16

1

2

4

البطاطا
احللوة

Ipomoea

USA016

S9

1 208

3

16

13

9

البطاطا
احللوة

Ipomoea

PNG039

MHRP

1 161

3

100

البطاطا
احللوة

Ipomoea

BRA012

CNPH

1 043

3

100

البطاطا
احللوة

Ipomoea

CHN146

BAAFS

800

2

100

البطاطا
احللوة

Ipomoea

TWN006

TARI

757

2

100

البطاطا
احللوة

Ipomoea

PER055

FFCCAA

750

2

100

البطاطا
احللوة

Ipomoea

ARG1342

BBC-INTA

567

2

36
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56

>1

1

93
32

6

31

أهم مجموعات األصول الوراثية تبعا ً للمحاصيل واملؤسسات

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت
أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

البطاطا
احللوة

Ipomoea

VNM049

PRC

532

1

100

البطاطا
احللوة

Ipomoea

MYS003

MARDI

528

1

100

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

اجلذريات والدرنيات

البطاطا
احللوة

Ipomoea

أخرى ()146

15 979

45

5

24

21

11

39

البطاطا
احللوة

Ipomoea

اجملموع

35 478

100

19

30

10

6

44

الكاسافا

Manihot

COL003

CIAT

5 436

17

1

87

11

الكاسافا

Manihot

BRA004

CNPMF

2 889

9

الكاسافا

Manihot

NGA039

IITA

2 756

8

الكاسافا

Manihot

IND007

ICAR

1 327

4

100

الكاسافا

Manihot

NGA002

NRCRI

1 174

4

100

الكاسافا

Manihot

UGA001

SAARI

1 136

4

الكاسافا

Manihot

MWI001

MARS

978

3

الكاسافا

Manihot

IDN182

ICRR

954

3

الكاسافا

Manihot

THA005

FCRI-DH/TH

609

2

الكاسافا

Manihot

BEN018

FAST

600

2

100

الكاسافا

Manihot

TGO035

ITRA

435

1

100

<1
100

28

<1

25

47

4

90

7

22

72

6
100

100

الكاسافا

Manihot

أخرى ()133

14 148

44

6

26

3

14

51

الكاسافا

Manihot

اجملموع

32 442

100

3

32

15

9

41

يام

Dioscorea

NGA039

IITA

3 319

21

1

68

20

يام

Dioscorea

CIV006

UNCI

1 538

10

25

75

يام

Dioscorea

BEN030

UAC

1 100

7

55

45

يام

Dioscorea

GHA091

PGRRI

756

5

65

يام

Dioscorea

SLB001

DCRS

480

3

97

يام

Dioscorea

LKA002

PU

474

3

1

99

12

35
3

>1

يام

Dioscorea

أخرى ()93

8 236

52

8

48

1

8

35

يام

Dioscorea

اجملموع

15 903

100

10

59

5

4

22

تارو

Colocasia

PNG006

WLMP

859

12

100

تارو

Colocasia

FJI049

RGC

850

12

100

تارو

Colocasia

MYS003

MARDI

622

9

100

تارو

Colocasia

IND024

NBPGR

469

6

100

259
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امللحق الثاني

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت
أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

القلقاس

Colocasia

THAO56

HRI-DA/TH

453

6

القلقاس

Colocasia

VNM049

PRC

393

5

القلقاس

Colocasia

IDN002

LBN

350

5

100

القلقاس

Colocasia

USA037

UH

308

4

100

القلقاس

Colocasia

SLB001

DCRS

268

4

>1

القلقاس

Colocasia

JPN003

NOAS

250

3

>1

القلقاس

Colocasia

GHA091

PGRRI

215

3

القلقاس

Colocasia

AUS019

RSPAS

193

3

15

اجلذريات والدرنيات
100
100

100
5

95

73

27
73

12

القلقاس

Colocasia

أخرى ()59

2 072

28

5

55

>1

17

23

القلقاس

Colocasia

اجملموع

7 302

100

2

38

6

7

47

الطماطم

Lycopersicon

TWN001

AVRDC

7 548

9

1

3

1

96

3

9

75

اخلضروات
الطماطم

Lycopersicon

USA003

NE9

6 283

8

4

8

الطماطم

Lycopersicon

PHL130

IPB-UPLB

4 751

6

9

86

الطماطم

Lycopersicon

DEU146

IPK

4 062

5

3

الطماطم

Lycopersicon

RUS001

VIR

2 540

3

5

40

22

33

1

19

1

79

1

الطماطم

Lycopersicon

JPN003

NIAS

2 428

3

<1

1

5

الطماطم

Lycopersicon

CAN004

PGRC

2 137

3

1

1

27

الطماطم

Lycopersicon

COL004

ICA/
REGION5

2 018

2

93
69

1
100

الطماطم

Lycopersicon

ESP026

BGUPV

1 927

2

9

69

>1

1

20

الطماطم

Lycopersicon

IND001

NBPGR

1 796

2

4

10

22

8

56

الطماطم

Lycopersicon

HUN003

RCA

1 749

2

1

16

>1

2

82

الطماطم

Lycopersicon

BRA006

IAC

1 688

2

100

الطماطم

Lycopersicon

KAZ004

RIPV

1 500

2

2

11

36

51

الطماطم

Lycopersicon

NLD037

CGN

1 306

2

8

7

13

55

الطماطم

Lycopersicon

FRA215

GEVES

1 254

1

الطماطم

Lycopersicon

BGD186

EWS R&D

1 235

1

الطماطم

Lycopersicon

CZE061

RICP

1 232

1

260

17

100
100
3

8

3

84

2

أهم مجموعات األصول الوراثية تبعا ً للمحاصيل واملؤسسات

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
األجناس

مجموعة
احملاصيل

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

الطماطم

BGR001

IPGR

1 128

1

الطماطم

AUS048

ATCFC

1 074

1

الطماطم

SRB002

IFVCNS

1 030

1

الطماطم

VNM006

FCRI

1 000

1

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

10

11

3

76

6

74

12

اخلضروات
9

100
100

الطماطم

أخرى ()143

34 034

41

5

12

33

14

35

الطماطم

اجملموع

83 720

100

4

17

18

19

42

الفلفل احلار

Capsicum

TWN001

AVRDC

7 860

11

الفلفل احلار

Capsicum

USA016

S9

4 698

6

9

<1

الفلفل احلار

Capsicum

MEX008

INIFAP

4 661

6

الفلفل احلار

Capsicum

IND001

NBPGR

3 835

5

الفلفل احلار

Capsicum

BRA006

IAC

2 321

3

الفلفل احلار

Capsicum

JPN003

NIAS IPB

2 271

3

الفلفل احلار

Capsicum

PHL130

UPLBTSS

1 880

3

الفلفل احلار

Capsicum

TWN005

PDAF

1 800

2

الفلفل احلار

Capsicum

DEU146

IPK

1 526

2

الفلفل احلار

Capsicum

CHN004

BVRC

1 394

2

الفلفل احلار

Capsicum

FRA011

INRA-UGAFL

1 371

2

3
1
13

15

1

3

94

16

74

2

98

9

62
100

1

2

95

2

16

84
100
1

66

4

28

2
100

88

1

الفلفل احلار

Capsicum

TUR001

AARI

1 334

2

99

1

الفلفل احلار

Capsicum

RUS001

VIR

1273

2

6

53

الفلفل احلار

Capsicum

GRI001

CATIE

1 163

2

الفلفل احلار

Capsicum

PER002

UNALM

1 157

2

الفلفل احلار

Capsicum

ESP026

BGUPV

1 074

1

الفلفل احلار

Capsicum

HUN001

VEGTBUD

1 069

1

الفلفل احلار

Capsicum

SRB002

IFVCNS

1 055

1

الفلفل احلار

Capsicum

NLD037

11
41
100

54
1

88

46
1,/

2

10
100

100

CGN

1 009

1

5

22

2

50

21

الفلفل احلار

Capsicum

أخرى ()167

30 767

42

3

22

4

13

58

الفلفل احلار

Capsicum

اجملموع

73 518

100

2

19

2

15

62
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امللحق الثاني

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
األجناس

مجموعة
احملاصيل

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

الشمام

Cucumis

USA020

NC7

4 878

11

6

24

5

7

59

الشمام

Cucumis

JPN003

NIAS

4 242

10

1

3

4

الشمام

Cucumis

RUS001

VIR

2 998

7

1

3

33

الشمام

Cucumis

CHN001

ICGR-CAAS

2 892

7

100

الشمام

Cucumis

BRA012

CNPH

2 400

5

100

الشمام

Cucumis

KAZ004

RIPV

2 377

5

الشمام

Cucumis

FRA215

GEVES

1 399

3

اخلضروات

1

95

92
4

59

3
100

الشمام

Cucumis

DEU146

IPK

1 154

3

>1

38

3

53

6

الشمام

Cucumis

IND001

NBPGR

1 070

2

29

44

1

17

8

الشمام

Cucumis

IRN029

NPGBI-SPII

1 046

2

18

الشمام

Cucumis

BGR001

IPGR

1 006

2

82

5

1

<1

94

الشمام

Cucumis

أخرى ()127

18 836

43

2

28

12

9

49

الشمام

Cucumis

اجملموع

44 298

100

3

18

13

10

56

53

25

12

10

القرع

Cucurbita

RUS001

VIR

5 771

15

القرع

Cucurbita

GRI001

CATIE

2 612

7

100

القرع

Cucurbita

BRA003

GENARGEN

1 897

5

100

القرع

Cucurbita

CHN001

ICGR-CAAS

1 767

4

100

القرع

Cucurbita

MEX008

INIFAP

1 580

4

100

القرع

Cucurbita

JPN003

NIAS

1 295

3

القرع

Cucurbita

USA016

S9

1 276

3

القرع

Cucurbita

DEU146

IPK

1 042

3

10

2

1

96

44

>1

3

42

52

3

32

14

القرع

Cucurbita

أخرى ()144

22 343

56

3

38

1

7

52

القرع

Cucurbita

اجملموع

39 583

100

2

32

4

6

56

61

5

الثوم

Allium

IND001

NRCOG

2 050

7

100

الثوم

Allium

RUS001

VIR

1 888

6

34

الثوم

Allium

JPN003

NIAS

1 352

5

<1

2

5

94

الثوم

Allium

USA003

NE9

1 304

4

<1

20

3

10

68

الثوم

Allium

DEU146

IPK

1 264

4

8

58

8

22

4

262

أهم مجموعات األصول الوراثية تبعا ً للمحاصيل واملؤسسات

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

البنك الوراثي

األجناس

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

الثوم

Allium

GBR004

RBG

1 100

4

11

الثوم

Allium

TWE001

AVRDC

1 082

4

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

اخلضروات
89
7

93

>1

الثوم

Allium

أخرى ()168

19 858

66

6

25

6

16

48

الثوم

Allium

اجملموع

29 898

100

5

29

4

19

43

اللفت

Brassica

CHN001

ICGR-CAAS

4 090

16

اللفت

Brassica

IND001

NBPGR

2 585

10

>1

33

اللفت

Brassica

BGD028

BINA

2 100

8

100
3

64
100

اللفت

Brassica

JPN003

NIAS

1 579

6

>1

6

4

اللفت

Brassica

AUS039

ATTCC

1 184

5

>1

6

1

اللفت

Brassica

TWN001

AVRDC

1 091

4

10

اللفت

Brassica

PAK001

PGRI

682

3

100

اللفت

Brassica

USA020

NC7

645

3

>1

6

اللفت

Brassica

GBR006

HRIGRU

581

2

1

30

اللفت

Brassica

DEU146

2

90
3

90

69

21

1

90

69

IPK

493

2

>1

27

3

51

18

اللفت

Brassica

أخرى ()80

10 536

41

1

31

1

7

59

اللفت

Brassica

اجملموع

25 566

100

1

21

1

9

68

البامياء

Abelmoschus

CIV001

IDESSA

4 185

19

البامياء

Abelmoschus

USA016

S9

2 969

13

>1

10

البامياء

Abelmoschus

IND001

NBPGR

2 651

12

16

30

البامياء

Abelmoschus

PHL

IPB-UPLB

968

4

4

96

البامياء

Abelmoschus

FRA202

ORSTOMMONTP

965

4

9

البامياء

Abelmoschus

GHA091

PGRRI

595

3

البامياء

Abelmoschus

TUR001

AARI

563

3

100
>1

>1

89

3

51

91
100
2

98

البامياء

Abelmoschus

أخرى ()88

9 532

43

3

55

1

4

38

البامياء

Abelmoschus

اجملموع

22 428

199

4

35

>1

6

55
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التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق الثاني

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
األجناس

مجموعة
احملاصيل

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

الباذجنان

Solanum

IND001

NBPGR

3 060

15

11

23

>1

5

61

الباذجنان

Solanum

TWN001

AVRDC

3 003

14

17

>1

2

80

الباذجنان

Solanum

JPN003

NIAS

1 223

6

>1

7

4

الباذجنان

Solanum

USA016

S9

887

4

1

2

الباذجنان

Solanum

BGD186

EWSR&D

826

4

اخلضروات

89
2

94
100

الباذجنان

Solanum

PHL130

IPB-UPLB

661

3

2

98

الباذجنان

Solanum

NLD037

CGN

659

3

27

47

2

14

10

الباذجنان

Solanum

أخرى ()124

10 776

51

17

33

8

7

36

الباذجنان

Solanum

اجملموع

21 095

100

11

28

4

5

52

1

5

الكرنب

Brassica

GBR165

SASA

2 367

12

1

الكرنب

Brassica

USA003

NE9

1 625

8

6

الكرنب

Brassica

CHN004

BVRC

1 235

6

الكرنب

Brassica

DEU146

IPK

1 215

6

الكرنب

Brassica

FRA215

GEVES

1200

6

الكرنب

Brassica

RUS001

VIR

980

5

26

الكرنب

Brassica

JPN003

NIAS

672

3

1

7

الكرنب

Brassica

NLD037

99
88
100

2

32

3

60

3

100
74

<1
91

CGN

631

3

<1

12

2

75

11

الكرنب

Brassica

أخرى ()98

10 257

51

3

24

5

34

35

الكرنب

Brassica

اجملموع

20 182

100

1

16

3

33

46

البطيخ

Citrullus

RUS001

VIR

2 412

16

1

40

54

2

3

البطيخ

Citrullus

USA016

S9

1 841

12

5

26

>1

5

64

البطيخ

Citrullus

CHN001

ICGR-CAAS

1 197

8

100

البطيخ

Citrullus

ISR002

IGB

840

6

100

البطيخ

Citrullus

UZB006

UZRIPI

805

5

100

البطيخ

Citrullus

BRA017

CPATSA

753

5

100

البطيخ

Citrullus

JPN003

NIAS

594

4

البطيخ

Citrullus

IRN029

NPGBI-SPII

570

4

65

البطيخ

Citrullus

KAZ004

RIPV

450

3

1

2

94

4

35

5

93

2

البطيخ

Citrullus

أخرى ()81

5 681

38

9

37

3

13

39

البطيخ

Citrullus

اجملموع

15 143

100

4

26

13

6

51
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أهم مجموعات األصول الوراثية تبعا ً للمحاصيل واملؤسسات

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
األجناس

مجموعة
احملاصيل

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

اجلزر

Daucus

USA020

NC7

1 126

14

28

13

1

8

50

اجلزر

Daucus

GBR006

HRIGRU

1 094

13

10

20

3

67

اجلزر

Daucus

RUS001

VIR

1 001

12

2

17

اخلضروات

82

اجلزر

Daucus

POL030

SKV

541

7

45

25

8

12

10

اجلزر

Daucus

DEU146

IPK

488

6

35

16

1

48

1

اجلزر

Daucus

CHN004

BVDR

407

5

اجلزر

Daucus

FRA215

GEVES

384

5

اجلزر

Daucus

CZE061

RICP

366

4

اجلزر

Daucus

JPN003

NIAS

342

4

اجلزر

Daucus

UKR021

IOB

320

4

100
100
6

1

1

89

4

4
96

14

37

26

24

اجلزر

Daucus

أخرى ()67

2 243

27

14

23

4

20

39

اجلزر

Daucus

اجملموع

8 312

100

14

16

4

28

38

الفجل

Raphanus

JPN003

NIAS

877

11

>1

7

8

الفجل

Raphanus

DEU146

IPK

741

9

23

35

1

الفجل

Raphanus

USA003

NE9

696

9

1

4

الفجل

Raphanus

RUS001

VIR

626

8

الفجل

Raphanus

IND001

NBPGR

458

6

الفجل

Raphanus

GBR165

SASA

453

6

الفجل

Raphanus

NLD037

CGN

307

4

4

85
38

3

16

80

8

92

>1

7

2

15

72
100

4

16

56

24

الفجل

Raphanus

أخرى ()85

3 848

48

4

31

1

29

35

الفجل

Raphanus

اجملموع

8 006

100

5

20

9

22

44

البرقوق

Prunus

RUS001

VIR

6 579

9

18

13

2

24

44

البرقوق

Prunus

USA276

UNMIHT

6 100

9

البرقوق

Prunus

ITA378

GRA-FRU

2 421

3

البرقوق

Prunus

HUN021

EFOPP

2 259

3

البرقوق

Prunus

TUR001

AARI

1 874

3

اللوزيات والفاكهة والتوت
98
>1
>1

18
81

6

2
51

25

5

95

19
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التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق الثاني

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

البرقوق

Prunus

UKR046

KPS

1 458

2

1

11

1

41

46

البرقوق

Prunus

CHE065

FRUCTUS

1 450

2

اللوزيات والفاكهة والتوت
61

39

البرقوق

Prunus

JPN003

NIAS

1 423

2

1

13

البرقوق

Prunus

FRA057

INRABORDEAU

1 220

2

>1

>1

البرقوق

Prunus

MEX008

INIFAP

1 116

2

3

البرقوق

Prunus

ROM009

ICPP Pitesti

1 093

2

2

البرقوق

Prunus

IRN029

NPGBI-SPII

1 006

1

100

البرقوق

Prunus

BRA020

CPACT/
EMBRAP

1 006

1

100

30

29

37

57
19

81

97

<1

29

1

البرقوق

Prunus

أخرى ()211

40 492

58

4

10

10

38

38

البرقوق

Prunus

اجملموع

69 497

100

4

12

16

30

38

التفاح

Malus

USA167

GEN

6 980

12

64

>1

9

1

26

التفاح

Malus

RUS001

VIR

3 743

6

3

17

23

5

52

التفاح

Malus

JPN003

NIAS

2 671

4

7

2

6

التفاح

Malus

GBR030

NFC

2 223

4

100

التفاح

Malus

CHE063

PSR

1 935

3

100

التفاح

Malus

AUT024

KLOST

1 904

3

100

التفاح

Malus

FRA028

INRAANGERS

1 895

3

10
3

85

90

التفاح

Malus

KAZ027

PG

1 719

3

التفاح

Malus

BRA044

IAPAR

1 464

2

100

التفاح

Malus

BEL019

CRAGXPP

1 175

2

100

التفاح

Malus

CZE031

HOLOVOU

1 094

2

2

التفاح

Malus

POL029

SKF

1 069

2

2

>1

37

43

5

93

التفاح

Malus

أخرى ()157

32 050

53

2

18

4

31

45

التفاح

Malus

اجملموع

59 922

100

9

11

6

25

49

العنب

Vitis

FRA139

INRAENSA-M

5 158

9

العنب

Vitis

DEU098

JKI

3 657

6

العنب

Vitis

CHE019

RAC

3 254

5

العنب

Vitis

USA028

DAV

3 038

5

266

13

97

5

100
4

22

44

28

2
100

<1

>1

9

1

89

أهم مجموعات األصول الوراثية تبعا ً للمحاصيل واملؤسسات

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

العنب

Vitis

UKR050

IVM

2 201

4

<1

57

24

8

10

العنب

Vitis

ITA388

CRA-VIT

2 106

4

1

37

60

2

العنب

Vitis

SVK018

SVKBRAT

1 900

3

>1

83

15

2

العنب

Vitis

UZB006

UZRIPI

1 580

3

العنب

اللوزيات والفاكهة والتوت

100

Vitis

TUR001

AARI

1437

2

العنب

Vitis

BRA141

CNPUV

1 345

2

100

العنب

Vitis

ESP080

IMIACM

1 224

2

100

العنب

Vitis

ROM017

ICVV
Valea C

1 187

2

1

HUN047

100

5

95

العنب

Vitis

UHVI-RIVE

1 135

2

العنب

Vitis

أخرى ()125

30 385

51

3

12

6

26

53

العنب

Vitis

اجملموع

59 607

100

2

12

11

20

55

8

3

100

الليمون

Citrus

BRA125

CCSM-IASP

2 134

7

الليمون

Citrus

JPN003

NIAS

2 118

7

>1

الليمون

Citrus

CHN020

CRI

1 880

6

1

31

الليمون

Citrus

USA129

NCGRCD

1 103

4

>1

1

الليمون

Citrus

FRA014

CIRAD

1 100

4

ZAF004

95

5

89
68

1

71

27
100

الليمون

Citrus

CSFRI

1 005

3

الليمون

Citrus

أخرى ()144

20 350

69

1

13

13

25

48

الليمون

Citrus

اجملموع

29 690

100

1

12

9

20

59

ماجنو

Mangifera

AUS088

AYRDPI

18 606

73

<1

99

1

ماجنو

Mangifera

IND045

CISH

726

3

ماجنو

Mangifera

THA056

HRI-DA/THA

252

1

100

ماجنو

Mangifera

USA047

MIA

240

1

1

ماجنو

Mangifera

IDN177

ILETRI

239

1

SLE015

100

100
48

51

100

ماجنو

Mangifera

NUC

200

1

ماجنو

Mangifera

أخرى ()109

5 396

21

>1

27

6

31

37

ماجنو

Mangifera

اجملموع

25 659

100

<1

8

74

10

8

100
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التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق الثاني

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

USA026

COR

2232

9

11

5

34

48

2

اللوزيات والفاكهة والتوت
اإلجاص

Pyrus

اإلجاص

Pyrus

RUS001

VIR

1 486

6

>1

100

اإلجاص

Pyrus

CHE090

OSS
Roggwil

1 240

5

1

99

اإلجاص

Pyrus

FRA097

CBNA

914

4

100

اإلجاص

Pyrus

BEL019

CRAGXPP

855

3

100

اإلجاص

Pyrus

ITA378

CRA-FRU

761

3

2

29

12

اإلجاص

Pyrus

JPN003

NIAS

744

3

14

11

7

اإلجاص

Pyrus

UKR046

KPS

671

3

3

4

1

اإلجاص

Pyrus

KAZ027

PG

607

2

100

اإلجاص

Pyrus

TUR001

AARI

553

2

>1

100

30

27
68

23

69

اإلجاص

Pyrus

أخرى ()137

14 679

59

2

20

4

28

45

اإلجاص

Pyrus

اجملموع

24 742

100

5

16

6

23

50

املوز

Musa

BEL084

INIBAP

1 198

9

14

73

املوز

Musa

FRA014

CIRAD

520

4

املوز

Musa

HND003

DTRUFC

490

4

املوز

Musa

AUS035

QDPI

400

3

100

املوز

Musa

BRA001

CNPMF

400

3

100

املوز

Musa

CMR052

CARBAP

385

3

املوز

Musa

IND349

NRCB

364

3

2

املوز

Musa

THA002

AD-KU

323

2

>1

املوز

Musa

COL029

CORPOICA

310

2

املوز

Musa

UGA003

BRS-AD

309

2

املوز

Musa

COD003

INERA

300

2

100

املوز

Musa

NGA039

IITA

283

2

100

املوز

Musa

JAM003

BB

257

2

املوز

Musa

PHL019

SEABGRCBPI

245

2

املوز

Musa

CRI011

CORBANA

240

2

املوز

Musa

PNG004

DLP Laloki

230

2

268

13
4
30

40

96

30

100
95

3
100
100
100

>1

9

53

38
100

100
100
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اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

MYS142

HRC, MARDI

217

2

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

اللوزيات والفاكهة والتوت
املوز

Musa

املوز

Musa

أخرى ()115

7 015

52

5

21

3

23

47

املوز

Musa

اجملموع

13 486

100

7

21

3

19

49

الفريز

Fragaria

CAN004

PGRC

1 897

16

4

الفريز

Fragaria

USA026

COR

1 822

15

34

الفريز

Fragaria

RUS001

VIR

940

8

الفريز

Fragaria

JPN003

NIAS

912

8

الفريز

Fragaria

DEU451

JKI

622

5

الفريز

Fragaria

CHL008

INIA-QUIL

500

4

100

الفريز

Fragaria

GBR012

GBREMR

329

3

10

الفريز

Fragaria

ITA380

CRA-FRF

220

2

الفريز

Fragaria

ROM009

100

4

92

3

35

28

>1

7

2

69

23

2

88

10

100
85

5

1

>1

99

ICPP Pitesti

201

2

5

>1

81

7

5

الفريز

Fragaria

أخرى ()68

4 584

38

16

1

5

33

45

الفريز

Fragaria

اجملموع

12 027

100

16

2

9

27

46

كاجو

Anacardium

GHA005

CGIG

3 382

35

كاجو

Anacardium

IND003

CPCRI

880

9

كاجو

Anacardium

THA022

PHES

744

8

كاجو

Anacardium

BRA146

CNPAT

621

6

100

كاجو

Anacardium

NGA008

CRIN

574

6

100

كاجو

Anacardium

MOZ003

UDAC

530

5

كاجو

Anacardium

COL029

CORPOCIA

473

5

100
100
100

100
100

كاجو

Anacardium

أخرى ()64

2 546

26

>1

32

9

4

55

كاجو

Anacardium

اجملموع

9 750

100

>

14

37

9

40

الكشمش

Ribes

USA026

COR

1 510

17

46

6

6

40

2

الكشمش

Ribes

RUS001

VIR

888

10

1

4

63

32

الكشمش

Ribes

GBR048

SCRI

860

10

100

الكشمش

Ribes

NOR001

SFL

522

6

>1

96

4

الكشمش

Ribes

LTU010

BGVU

393

4

27

12

61
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اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

الكشمش

Ribes

FRA028

INRAANGERS

390

4

الكشمش

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

اللوزيات والفاكهة والتوت

Ribes

UKR029

LFS

356

4

الكشمش

Ribes

CHE063

PSR

305

3

100
9

1

70

20
100

الكشمش

Ribes

أخرى ()50

3 584

41

2

2

3

46

47

الكشمش

Ribes

اجملموع

8 808

100

10

2

9

38

41

ورد

Rosa

FRA217

GEVES

1 200

32

100

ورد

Rosa

JPN003

NIAS

634

17

100

ورد

Rosa

AZE017

CBG

250

7

60

40

ورد

Rosa

أخرى ()44

1710

45

19

9

8

23

42

ورد

Rosa

اجملموع

3 794

100

12

4

3

13

67

13

13

25

48

1

البندق

Corylus

USA026

COR

837

28

البندق

Corylus

TUR001

AARI

413

14

100

البندق

Corylus

UKR046

KPS

188

6

البندق

Corylus

AZE009

HSCRI

169

6

32

البندق

Corylus

ESP014

IRTAMB

120

4

البندق

Corylus

UZB031

UZRIHVWM

118

4

1
22

99

46
94

6

100

البندق

Corylus

أخرى ()53

1 153

38

3

9

13

37

39

البندق

Corylus

اجملموع

2 998

100

5

23

13

30

29

الدراق األسود

Bactris

CRI016

UCR-BIO

800

31

100

الدراق األسود

Bactris

BRA006

IAC

332

13

100

الدراق األسود

Bactris

COL029

CORPOICA

254

10

الدراق األسود

Bactris

ECU022

EENP

145

6

الدراق األسود

Bactris

PAN002

INREN/ARE

65

3

100
100
100

الدراق األسود

Bactris

أخرى ()23

997

38

7

2

>1

1

90

الدراق األسود

Bactris

اجملموع

2 593

100

3

6

<1

3

88

الفستق

Pistacia

IRN029

NPGBI-SPII

340

29

الفستق

Pistacia

USA028

DAV

304

26

4

>1

الفستق

Pistacia

ESP014

IRTAMB

106

9

270

100
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100
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اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت
أنواع برية

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

AZE015

GRI

60

5

358

31

33

100

11
32
100

أمناط أخرى

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

3

88

8

4

3

28

31

2

6

9

73

44

13

6

6

اللوزيات والفاكهة والتوت
الفستق

Pistacia

الفستق

Pistacia

أخرى ()28

الفستق

Pistacia

اجملموع

1 168

الغبيراء

Sorbus

USA026

COR

282

37

الغبيراء

Sorbus

GBR004

RBG

110

14

الغبيراء

Sorbus

AUT024

KLOST

71

9

100

الغبيراء

Sorbus

UKR030

DFS

59

8

100

الغبيراء

Sorbus

NLD145

NAKB

46

6

100

الغبيراء

Sorbus

أخرى ()30

195

26

18

15

7

11

48

الغبيراء

Sorbus

اجملموع

763

100

31

20

7

11

31

السمسم

Sesamum

IND001

NBPGR

8 413

17

2

32

<

26

39

السمسم

Sesamum

CHN001

ICGR-CAAS

4 726

9

السمسم

احملاصيل الزيتية

Sesamum

ISR001

REHOVOT

3 000

6

السمسم

Sesamum

KEN015

KARI-GBK

2 477

5

السمسم

Sesamum

BRA003

GENERGEN

1 950

4

السمسم

Sesamum

JPN003

NIAS

1 789

4

السمسم

Sesamum

MEX001

INIA-Iguala

1 600

3

السمسم

100
100
1

96

3

100
>1

15

71

14

100

Sesamum

RUS001

VIR

1 504

3

السمسم

Sesamum

UZB006

UZRIPI

1 334

3

السمسم

Sesamum

USA016

S9

1 215

2

>1

VEN132

>1

66

27

8
100

1

12

72

14

السمسم

Sesamum

INIA-CENIAP

1 024

2

السمسم

Sesamum

أخرى ()69

21 432

42

1

55

5

1

38

السمسم

Sesamum

اجملموع

50 464

100

1

34

4

5

57

عباد الشمس

Helianthus

SRB002

IFVCNS

5 330

14

6

عباد الشمس

Helianthus

USA020

NC7

3 729

9

42

7

16

عباد الشمس

Helianthus

CHN001

ICGR-CAAS

2 646

7

عباد الشمس

Helianthus

FRA040

INRACLERMON

2 500

6

100

94
8

28
100

32

20

48
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اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت
أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

Helianthus

BRA014

CNPSO

2 400

6

100

عباد الشمس

Helianthus

RUS001

VIR

1 701

4

100

عباد الشمس

Helianthus

AUS048

ATCFC

1 290

3

احملاصيل الزيتية
عباد الشمس

عباد الشمس

Helianthus

IND041

DOR

1 260

3

عباد الشمس

Helianthus

MAR088

INRA
CRRAS

1 223

3

عباد الشمس

17

1

47

18

18

100
100

Helianthus

POL003

IHRA

1 105

3

عباد الشمس

Helianthus

HUN003

RCA

1 032

3

>1

30

>1

61

9

عباد الشمس

Helianthus

أخرى ()82

15 164

39

8

15

12

8

58

عباد الشمس

Helianthus

اجملموع

39 380

100

8

12

9

22

49

العصفر

Carthamus

IND041

DOR

6 863

24

العصفر

Carthamus

CHN001

ICGR-CAAS

2 499

9

العصفر

100

>1

100
100

Carthamus

USA022

W6

2 453

8

العصفر

Carthamus

MEX001

INIA-Iguala

1 550

5

100

العصفر

Carthamus

IRN029

NPGBI-SPII

816

3

100

BRA007

17

52

8

9

13

العصفر

Carthamus

CNPA

800

3

العصفر

Carthamus

أخرى ()53

14 214

49

2

22

3

3

70

العصفر

Carthamus

اجملموع

29 195

100

2

39

2

2

55

نخل

Elaeis

COD003

INERA

17 631

84

1

99

<1

نخل

Elaeis

MYS104

MPOB

1 467

7

100

نخل

Elaeis

BRA027

CPAA

564

3

نخل

Elaeis

COL096

ICA/
REGION5

301

1

نخل

Elaeis

IDN193

IOPRI

237

1

نخل

Elaeis

SLE015

NUC

200

1

GHA019

100

100
100
1

2

97
100

نخل

Elaeis

OPRI

150

1

نخل

Elaeis

أخرى ()22

553

3

1

17

نخل

Elaeis

اجملموع

21 103

100

8

1

84

اخلروع

3

15

<1

100
41

41

4

4

<1

81

Ricinus

IND001

NBPGR

4 307

24

اخلروع

Ricinus

CHN001

ICGR-CAAS

2 111

12

100

اخلروع

Ricinus

BRA007

CNPA

1 000

6

100
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اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

اخلروع

Ricinus

RUS001

VIR

696

4

>1

5

اخلروع

Ricinus

USA995

NCGRP

669

4

ETH085

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل الزيتية
95
100

>1

>1

اخلروع

Ricinus

IBC

510

3

88

2

اخلروع

Ricinus

أخرى ()52

8 699

48

37

17

3

1

42

اخلروع

Ricinus

اجملموع

17 992

100

21

12

1

>1

65

1

14

10

يطروفة

Jatropha

MEX006

UACH

1 444

44

4

96

يطروفة

Jatropha

IND001

NBPGR

1 260

39

68

17

يطروفة

Jatropha

BRA007

CNPA

143

4

يطروفة

Jatropha

أخرى ()20

417

13

64

3

>1

يطروفة

Jatropha

اجملموع

3 264

100

36

49

>1

الزيتون

100
32
<1

14

Olea

ITA401

CRA-OLI

443

17

33

الزيتون

Olea

ESP046

CIFACOR

309

12

63

37

الزيتون

Olea

IRN029

NPGBI-SPII

247

9

15

85

الزيتون

Olea

USA028

DAV

142

5

الزيتون

Olea

AZE009

HSCRI

136

5

الزيتون

Olea

TUR001

AARI

130

5

67

100
81

19

100

الزيتون

Olea

أخرى ()46

1 222

46

2

15

5

45

34

الزيتون

Olea

اجملموع

2 629

100

1

26

6

33

34

متنوع

IND001

NBPGR

19 579

11

6

20

>1

13

6

بقوليات

متنوع

COL003

CIAT

13 690

7

99

>1

بقوليات

متنوع

CHN001

ICGR-CAAS

11 201

6

بقوليات

احملاصيل العلفية
بقوليات

1
100

متنوع

TWN001

AVRDC

10 207

6

>1

98

بقوليات

متنوع

AUS048

AFCFC

8 951

5

29

6

9

2

54

بقوليات

متنوع

USA016

S9

7 474

4

7

3

7

<1

82

بقوليات

متنوع

PHL130

IPB-UPLB

7 445

4

>1

100

2
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اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

بقوليات

متنوع

ETH013

ILRI-Ethiopia

7 310

4

99

بقوليات

متنوع

JPN003

NIAS

6 040

3

6

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل العلفية
1
18

1

75

بقوليات

متنوع

KEN015

KARI-NGBK

4 473

2

8

19

3

71

بقوليات

متنوع

SYR002

ICARDA

3 435

2

98

2

بقوليات

متنوع

NZL001

3 104

2

بقوليات

متنوع

GBR004

RBG

2 809

2

100

بقوليات

متنوع

MEX001

INIA-Iguala

2 300

1

بقوليات

متنوع

THA005

FCRI-DA/TH

2 250

1

<1
100
100
100

بقوليات

متنوع

أخرى ()301

72 810

40

28

28

2

3

39

البقول

متنوع

اجملموع

183 078

100

29

19

3

3

47

الفصة

78

1

16

3

3

Medicago

AUS006

AMGRC

27 827

30

الفصة

Medicago

UZB036

UZRICBSP

10 043

11

الفصة

Medicago

SYR002

ICARDA

9 164

10

90

100
6

4

الفصة

Medicago

USA022

W6

7 845

9

54

18

الفصة

Medicago

MAR088

INRACRRAS

3 373

4

18

>1

82

4

11

13

الفصة

Medicago

RUS001

VIR

2 909

3

13

33

53

الفصة

Medicago

FRA041

INRAMONTPEL

2 479

3

7

8

85

الفصة

Medicago

IRN001

NPGBI-SPII

2 415

3

15

85

الفصة

Medicago

LBY001

ARC

1 927

2

100

الفصة

Medicago

JPN003

NIAS

1 486

2

الفصة

Medicago

ITA363

PERUG

1338

1

16

الفصة

Medicago

TUR001

AARI

1 006

1

100

1

3

7

50

96
5

23

>1

الفصة

Medicago

أخرى ()130

20 110

22

22

11

7

18

42

الفصة

Medicago

اجملموع

91 922

100

47

6

7

6

34

البرسيم

Trifolium

AUS137

WADA

11 326

15

99

>1

1

البرسيم

Trifolium

NZL001

6 607

9

100

البرسيم

Trifolium

SYR002

ICARDA

4 522

6

82

4

البرسيم

Trifolium

GBR016

IBERS-GRU

4 362

6

32

1
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اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

البرسيم

Trifolium

ESP010

SIAEX

4 031

5

88

البرسيم

Trifolium

USA022

W6

3 476

5

46

البرسيم

Trifolium

RUS001

VIR

2 965

البرسيم

Trifolium

ITA394

CRA-FLC

1 878

البرسيم

Trifolium

IRN029

NPGBI-SPII

1 626

البرسيم

Trifolium

ETH013

ILRI-Ethiopia

1 529

2

البرسيم

Trifolium

JPN003

NIAS

1 441

2

البرسيم

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

1

1

10

9

5

17

23

4

33

28

4

3

94

1

1

4

2
95
2

احملاصيل العلفية

35
86

14
5
1

4

93

Trifolium

TUR001

AARI

1 055

1

100

البرسيم

Trifolium

DEU146

IPK

1 052

1

62

1,/

1

18

19

البرسيم

Trifolium

أخرى ()124

28 288

38

43

7

4

9

37

البرسيم

Trifolium

اجملموع

74 158

100

53

5

3

6

33

األعشاب

KNAES

5 614

10

100

5 063

9

100

4 502

8

67

متنوع

JPN055

األعشاب

متنوع

NZL001

األعشاب

متنوع

USA022

W6

األعشاب

متنوع

KEN015

KARI-NGBK

4 491

8

4

األعشاب

متنوع

ETH013

ILRI-Ethiopia

2 016

4

96

األعشاب

متنوع

AUS048

ATCFC

1 528

3

40

األعشاب

متنوع

MEX008

INIFAP

1 509

3

2

األعشاب

متنوع

GBR004

RBG

1 337

2

100

4

1

10

>1

5

23
86

4
>1

>1

1

59
98

األعشاب

متنوع

أخرى ()210

28 895

53

34

3

5

3

55

األعشاب

متنوع

اجملموع

54 955

100

31

3

3

2

61

البيقية

Vicia

SYR002

ICARDA

6 108

16

52

11

البيقية

Vicia

RUS001

VIR

5 751

15

البيقية

38

27

1

72

Vicia

DEU146

IPK

3 254

8

4

39

25

11

21

البيقية

Vicia

AUS039

ATFCC

2 749

7

6

<1

<1

<1

94

البيقية

Vicia

ITA004

IGV

2 210

6

البيقية

Vicia

TUR001

AARI

1 985

5

100
41

58

<1
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اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

البيقية

Vicia

USA022

W6

1 841

5

46

14

<1

5

35

البيقية

Vicia

GBR001

SOUTA

1 781

5

100

البيقية

احملاصيل العلفية

Vicia

ESO004

INIACRF

1 516

4

15

البيقية

Vicia

BGR001

IPGR

1 399

4

17

البيقية

Vicia

أخرى ()101

9 866

26

23

26

البيقية

Vicia

اجملموع

38 460

100

25

23

>1

2

>1

83

83
4

5

41

3

3

46

Festuca

POL003

IHAR

4 777

14

<1

الفستوقة

Festuca

JPN003

NIAS

4 258

13

4

3

الفستوقة

Festuca

USA022

W6

2 452

7

6

1

الفستوقة

الفستوقة

63

100
93
14

16

Festuca

DEU271

IPK

2 180

7

62

<1

4

25

9

الفستوقة

Festuca

GBR016

IBERS-GRU

1 498

5

65

5

6

6

19

الفستوقة

Festuca

أخرى ()99

17 843

54

22

24

1

7

46

الفستوقة

Festuca

اجملموع

33 008

100

24

14

2

7

54

األعشاب

Dactylis

POL022

BYDG

6 010

19

1

2

األعشاب

Dactylis

JPN019

NGRI

2 684

9

األعشاب

Dactylis

DEU271

IPK

1 929

6

79

األعشاب

97

100
<1

4

14

2

Dactylis

USA022

W6

1 588

5

58

8

4

8

22

األعشاب

Dactylis

GBR016

IBERS-GRU

1 094

3

66

2

16

9

7

األعشاب

Dactylis

أخرى ()93

18 089

58

50

4

1

4

41

األعشاب

Dactylis

اجملموع

31 394

100

39

21

2

4

34

اجللبان

Lathyrus

FRA092

LEM/IBEAS

3 627

14

9

اجللبان

Lathyrus

SYR002

ICARDA

3 225

12

45

12

اجللبان

Lathyrus

IND001

NBPGR

2 797

11

<1

2

اجللبان

Lathyrus

BGD164

BARI

1 845

7

اجللبان

Lathyrus

CHL004

INIA CARI

1 424

5

100

اجللبان

Lathyrus

AUS039

ATFCC

1 366

5

اجللبان

Lathyrus

GBR001

SOUTA

1 185

5

100

91
43
>1

3

94

100
100

اجللبان

Lathyrus

أخرى ()88

10 597

41

20

29

1

1

49

اجللبان

Lathyrus

اجملموع

26 066

100

25

21

>1

1

53
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اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

األعشاب

Lolium

DEU271

IPK

3 408

13

61

>1

3

27

9

األعشاب

Lolium

GBR016

IBERS-GRU

3 194

12

58

1

10

20

11

األعشاب

Lolium

POL022

BYDG

2 152

8

2

3

األعشاب

Lolium

JPN003

NIAS

1 896

7

األعشاب

احملاصيل العلفية

96
3

1

13

Lolium

NZL001

1 841

7

األعشاب

Lolium

USA022

W6

1 364

5

45

6

>1

األعشاب

Lolium

FRA040

INRACLERMON

1 000

4

70

84
100
26

23
30

األعشاب

Lolium

أخرى ()93

10 732

42

25

8

2

17

48

األعشاب

Lolium

اجملموع

25 587

100

31

12

3

15

39

Panicum

JPN003

NIAS

5 758

33

2

>1

الدخن

Panicum

KEN015

KARI-GBK

2 328

13

1

>1

الدخن

Panicum

USA016

S9

784

4

2

>1

الدخن

Panicum

VIV010

CN

570

3

الدخن

Panicum

COL003

CIAT

563

3

98

الدخن

97

1

98
2

2

93
100
2

الدخن

Panicum

أخرى ()86

7 630

43

16

2

7

1

74

الدخن

Panicum

اجملموع

17 633

100

11

1

3

1

84

إبريات االزهار

Stylosanthes

COL003

CIAT

4 276

40

99

>1

إبريات االزهار

Stylosanthes

AUS048

ATCFC

1 849

17

7

1

>1

إبريات االزهار

Stylosanthes

BRA010

CNPGC

1 062

10

إبريات االزهار

Stylosanthes

KEN015

KARI-GBK

1 056

10

3

إبريات االزهار

Stylosanthes

ETH013

ILRI-Ethiopia

994

9

98

إبريات االزهار

Stylosanthes

USA016

S9

111

1

>1
92
100
8

90
2
1

1

98

إبريات االزهار

Stylosanthes

أخرى ()39

1 385

13

7

6

2

1

84

إبريات االزهار

Stylosanthes

اجملموع

10 733

100

51

10

>1

>1

38

Poa

POL022

BYDG

2 329

23

3

1

األعشاب

Poa

USA022

W6

1 716

17

82

2

1

10

5

األعشاب

Poa

DEL271

IPK

1 122

11

60

<1

4

26

10

األعشاب

96
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اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

Poa

SWE054

NORDGEN

594

6

81

4

2

10

2

األعشاب

Poa

NZL001

321

3

األعشاب

Poa

JPN003

احملاصيل العلفية
األعشاب

100

NIAS

271

3

17

2

44

37

األعشاب

Poa

أخرى ()64

3 897

38

29

1

2

12

56

األعشاب

Poa

اجملموع

10 250

100

36

23

3

10

28

األعشاب

Phleum

POL003

IHAR

2 549

27

األعشاب

Phleum

DEL271

IPK

1 093

12

73

2

2

18

6

األعشاب

Phleum

SWE054

NORDGEN

767

8

65

21

1

7

5

األعشاب

Phleum

USA022

W6

692

7

37

10

>1

16

36

األعشاب

Phleum

JPN003

NIAS

222

2

12

7

100

>1

81

األعشاب

Phleum

أخرى ()56

4 011

43

15

62

2

9

12

األعشاب

Phleum

اجملموع

9 334

100

23

30

1

8

38

النفل
(البرسيم)

Lotus

AUS996

AMGRC

1 934

24

92

>1

4

5

<1

النفل
(البرسيم)

Lotus

NZL001

1157

14

100

النفل
(البرسيم)

Lotus

USA022

W6

929

11

56

3

4

12

24

النفل
(البرسيم)

Lotus

GBR016

IBERS-GRU

492

6

20

1

30

16

34

النفل
(البرسيم)

Lotus

POL003

IHAR

269

3

النفل
(البرسيم)

Lotus

CHL004

INIA CARI

260

3

100

النفل
(البرسيم)

Lotus

ITA363

PERUG

246

3

63

96

4

7

12

17

النفل
(البرسيم)

Lotus

أخرى ()82

2 895

35

51

15

2

5

28

النفل
(البرسيم)

Lotus

اجملموع

8 182

100

52

6

4

5

32

األعشاب

Bromus

USA022

W6

68

5

1

9

17

األعشاب

Bromus

NZL001

1 203

15

840

11

األعشاب

Bromus

CHL028

INIA-INTIH

595

8

100

األعشاب

Bromus

ARG1227

EEA INTA
Anguil

490

6

100

األعشاب

Bromus

KAZ019

SPCGF

364

5

21
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100
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اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

األعشاب

Bromus

URY002

FAGRU

320

4

100

األعشاب

Bromus

DEU146

IPK

317

4

11

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل العلفية
<1

األعشاب

Bromus

CAN004

PGRC

293

4

77

األعشاب

Bromus

AUS006

AMGRC

229

3

93

األعشاب

Bromus

أخرى ()82

3 157

40

50

1

األعشاب

Bromus

اجملموع

7 808

100

55

2

5

شيلم
(اجلاودار)

Elymus

USA022

W6

3 310

67

92

3

>1

شيلم
(اجلاودار)

Elymus

SWE054

NORDGEN

305

6

100

شيلم
(اجلاودار)

Elymus

AUS006

AMGRC

179

4

92

شيلم
(اجلاودار)

Elymus

DEU146

IPK

125

3

6

شيلم
(اجلاودار)

Elymus

CHN001

ICGR-CAAS

117

2

شيلم
(اجلاودار)

Elymus

CZE122

RICP

110

2

98

10

2

87

2

10

2

>1

4

3

2

3

44

3

35

1

3

1

6

2

2

90
100

2

شيلم
(اجلاودار)

Elymus

أخرى ()40

770

16

68

<1

1

3

28

شيلم
(اجلاودار)

Elymus

اجملموع

4 916

100

85

2

>1

2

11

األعشاب

1

3

23
90

Cenchrus

KEN015

KARI-GBK

1 138

30

1

األعشاب

Cenchrus

GBR016

IBERS-GRU

469

12

74

األعشاب

Cenchrus

AUS048

ATCFC

395

11

10

>1

األعشاب

Cenchrus

ETH013

ILRI-Ethiopia

293

8

95

5

األعشاب

Cenchrus

BRA017

CPATSA

237

6

JPN003

96

2

100

األعشاب

Cenchrus

NIAS

195

5

5

1

األعشاب

Cenchrus

أخرى ()45

1 031

27

22

5

8

>1

66

األعشاب

Cenchrus

اجملموع

3758

100

24

2

2

1

71

األعشاب

Andropogon

USA995

NCGRP

1 071

61

1

1

99

األعشاب

Andropogon

KEN015

KARI-NGBK

116

7

1

األعشاب

Andropogon

ETH013

ILRI-Ethiopia

104

6

98

األعشاب

Andropogon

COL003

CIAT

93

5

100

األعشاب

Andropogon

CAN041

LRS

55

5

100

ARG1133

94

99
2

األعشاب

Andropogon

IBONE

50

3

األعشاب

Andropogon

أخرى ()42

277

16

28

5

4

5

58

األعشاب

Andropogon

اجملموع

1 766

100

19

1

1

1

78

100
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اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت
أنواع برية

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

قصب السكر

Saccharum

BRA189

CTC

5 000

12

قصب السكر

Saccharum

CUB041

INICA

3 619

9

2

قصب السكر

Saccharum

BRB001

WICSBS

3 493

8

قصب السكر

Saccharum

JPN003

NIAS

2 916

7

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل السكرية

قصب السكر

Saccharum

USA047

MIA

2 426

6

قصب السكر

Saccharum

GUY016

GSC

2 223

5

قصب السكر

Saccharum

DOM010

CRC

1 965

5

قصب السكر

Saccharum

BGD015

BSRI

1 364

3

قصب السكر

Saccharum

PAK130

SRI

1 200

3

قصب السكر

Saccharum

PHL251

SRALGAREC

1 161

3

THA005

100
98
100
8

1

27

10

3

2

64
7

77

100
100
3

27

40

31
100

1

22

77

قصب السكر

Saccharum

FCRI-DH/TH

1 093

3

59

قصب السكر

Saccharum

أخرى ()49

14 668

36

1

10

4

27

58

قصب السكر

Saccharum

اجملموع

41 128

100

3

5

9

26

56

الشوندر

Beta

USA022

W6

2 510

11

26

34

19

15

5

الشوندر

Beta

DEU146

IPK

2 209

10

48

17

8

24

3

11

31

28

31

1

50

46

الشوندر

Beta

SRB002

IFVCNS

2 140

10

الشوندر

Beta

FRA043

INRA-DIJON

1 630

7

الشوندر

Beta

CHN001

ICGR-CAAS

1 388

6

الشوندر

Beta

RUS001

VIR

1 354

6

JPN003

41

100
100
3

الشوندر

Beta

MIAS

1 339

6

2

الشوندر

Beta

أخرى ()95

9 776

44

12

7

10

10

61

الشوندر

Beta

اجملموع

22 346

100

14

11

14

23

39

القطن

Gossypium

UZB036

UZRICBSYP

12 048

11

القطن

Gossypium

USA049

COT

9 387

9

القطن

Gossypium

IND512

CICR

9 000

9

77

21

محاصيل األلياف

280

100
21

2
100

8

4

64

أهم مجموعات األصول الوراثية تبعا ً للمحاصيل واملؤسسات

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

القطن

Gossypium

CHN001

ICGR-CAAS

7 226

7

7

القطن

Gossypium

RUS001

VIR

6 20 5

6

القطن

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

محاصيل األلياف

Gossypium

FRA002

IRCT-Cirad

4 116

4

القطن

Gossypium

BRA003

GENERGEN

3 179

3

القطن

Gossypium

PAK009

CCRI

1 830

2

القطن

93
23

12

16

58

38

3
50
100

98

2

Gossypium

VNM013

INCORD

1 400

1

100

القطن

Gossypium

AZE015

GRI

1 370

1

>1

100

القطن

Gossypium

أخرى ()98

49 019

47

5

6

7

5

78

القطن

Gossypium

اجملموع

104 780

100

5

15

8

7

65

الكتان

Linum

RUS001

VIR

5 282

12

10

39

<1

50

الكتان

Linum

ETH085

IBC

3 433

8

100

الكتان

Linum

CAN004

PGRC

3 418

8

2

6

12

11

الكتان

Linum

CHN001

ICGR-CAAS

3 003

7

الكتان

Linum

USA020

NC7

2 994

7

3

1

>1

5

الكتان

Linum

ROM001

ICCPT
Fundul

2 880

7

3

2

44

51

الكتان

Linum

IND849

Linseed

2 730

6

الكتان

Linum

DEU146

IPK

2 323

5

2

39

15

40

25

24

الكتان

Linum

ARG1342

BBC-INTA

2 226

5

الكتان

Linum

CZE090

SUMPERK

2 054

5

الكتان

Linum

BGR001

IPGR

1 437

3

الكتان

Linum

UKR015

ILK

1 063

2

69
100
90

100
3

100
>1

>1

96

14

3

74

10

الكتان

Linum

أخرى ()69

10 158

24

1

25

19

23

32

الكتان

Linum

اجملموع

43 001

100

1

26

15

22

36

37

3

2

54

Corchorus

IND001

NBPGR

5 408

46

5

اجلوتة (القنب)

Corchorus

BGD001

BJRI

4 110

35

7

اجلوتة (القنب)

Corchorus

KEN015

KARI-NGBK

203

2

22

اجلوتة (القنب)

Corchorus

THA005

FCRI-DA/TH

160

1

اجلوتة (القنب)

3

50

1

93
12

66
100

281
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امللحق الثاني

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

البنك الوراثي

األجناس

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

املدخالت
عدد

أنواع املدخالت ()%
أنواع برية

%

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أمناط أخرى

أصناف
متقدمة

محاصيل األلياف
Corchorus

RUS001

VIR

150

1

1

اجلوتة (القنب)

Corchorus

TWN001

AVRDC

143

1

26

اجلوتة (القنب)

99
1

73

اجلوتة (القنب)

Corchorus

أخرى ()35

1 515

13

29

38

11

1

22

اجلوتة (القنب)

Corchorus

اجملموع

11 689

100

9

24

4

1

63

Coffea

CIV011

IRCC/CIRAD

6 560

22

87

2

11

القهوة

Coffea

BRA006

IAC

4 152

14

القهوة

Coffea

FRA014

CIRAD

3 800

13

القهوة

احملاصيل الطبية والعطرية والتوابل واملنبهات
القهوة

Coffea

CRI134

CATIE

1 835

6

القهوة

Coffea

CUB035

ECICC

1 597

5

القهوة

Coffea

ETH075

JARC

1 284

4

COL014

100
55

45
100

10

64

10

16
7

93

القهوة

Coffea

CENICAFE

1 119

4

4

القهوة

Coffea

أخرى ()57

9 960

33

6

18

9

10

57

القهوة

Coffea

اجملموع

30 307

100

21

9

3

12

54

اخلردل

Sinapis

IND001

NBPGR

5 509

21

1

23

<1

2

75

اخلردل

Sinapis

CHN001

ICGR-CAAS

3 073

12

اخلردل

96

100

Sinapis

AUS039

ATFCC

1 547

6

11

19

17

اخلردل

Sinapis

RUS001

VIR

1 372

5

4

17

79

اخلردل

Sinapis

VNM006

FCRI

1 300

5

100

2

51

اخلردل

Sinapis

أخرى ()79

13 610

52

3

57

2

5

32

اخلردل

Sinapis

اجملموع

26 411

100

2

40

3

8

47

التبغ

Nicotiana

CHN001

ICGR-CAAS

3 407

16

التبغ

Nicotiana

IND115

CIRI

2 550

12

6

التبغ

Nicotiana

USA074

TOB

2 108

10

التبغ

Nicotiana

ITA403

CRA-CAT

التبغ

Nicotiana

AUS048

ATCFC

282

100
94

6

6

6

1 711

8

84

948

4

42

3

43

26

55

10

1

16

أهم مجموعات األصول الوراثية تبعا ً للمحاصيل واملؤسسات

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

التبغ

Nicotiana

POL057

PULT

908

4

التبغ

Nicotiana

CUB029

IIT

780

4

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل الطبية والعطرية والتوابل واملنبهات
100
4

7

88

1

التبغ

Nicotiana

TUR001

AARI

638

3

94

6

التبغ

Nicotiana

UKR079

KST

612

3

13

9

77

التبغ

Nicotiana

أخرى ()69

8 053

37

4

11

15

22

49

التبغ

Nicotiana

اجملموع

21 715

100

11

8

11

13

57

الكاكاو

Theobroma

TTO005

CGU

2 325

19

44

1

الكاكاو

Theobroma

GHA005

CRIG

1 000

8

الكاكاو

Theobroma

BRA071

CEPEC

754

6

100

الكاكاو

Theobroma

COL029

CORPOICA

746

6

100

55
100

الكاكاو

Theobroma

CRI134

CATIE

710

6

100

الكاكاو

Theobroma

CIV059

IDEFORDCC

700

6

100

الكاكاو

Theobroma

FRA014

CIRAD

700

6

الكاكاو

Theobroma

ECU021

EETP

645

5

الكاكاو

Theobroma

SLE015

NUC

200

2

29

71
100

100

الكاكاو

Theobroma

أخرى ()51

4 593

37

<1

22

8

6

64

الكاكاو

Theobroma

اجملموع

12 373

100

8

8

11

16

56

الشاي

>1

>1

Camillia

JPN003

NIAS

7 312

62

الشاي

Camillia

VNM025

VINATRI

2 500

21

100

الشاي

Camillia

IND368

UPASI-TRI

567

5

100

الشاي

Camillia

LKA123

TRI

560

5

الشاي

Camillia

BGD012

BTRI

474

4

الشاي

Camillia

ARG1222

EEAINTA
Cerro Azul

189

2

AZE009

98

2

100
>1

>1

76

24

100

الشاي

Camillia

HSCRI

81

1

الشاي

Camillia

أخرى ()10

156

1

3

13

40

الشاي

Camillia

اجملموع

11 839

100

<1

29

9

86

14
45
<1

62
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امللحق الثاني

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

األجناس

البنك الوراثي

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

Papaver

TUR001

AARI

3 559

35

1

99

األفيون

Papaver

DEU146

IPK

1 154

11

4

األفيون

Papaver

UKR008

UDS

1 081

11

األفيون

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل الطبية والعطرية والتوابل واملنبهات
األفيون

59

3

21

14

3

28

1

68

Papaver

HUN003

RCA

967

10

<1

66

األفيون

Papaver

IND001

NBPGR

823

8

1

<1

األفيون

Papaver

USA022

W6

338

3

79

4

17

13

21

<1

81

1

16

األفيون

Papaver

RUS001

VIR

267

3

61

1

32

5

األفيون

Papaver

SVK001

SVKPIEST

262

3

49

28

23

1

BGR001

األفيون

Papaver

IPGR

244

2

<1

98

األفيون

Papaver

أخرى ()38

1 377

14

15

20

5

16

45

األفيون

Papaver

اجملموع

10 072

100

6

54

6

7

27

شجرة املطاط

Hevea

MYS111

MRB

60 000

81

100

شجرة املطاط

Hevea

IND031

RRII

4 772

6

95

شجرة املطاط

Hevea

CIV061

IDEFOR-DPL

2 330

3

شجرة املطاط

Hevea

LBR004

FPC

1 215

2

شجرة املطاط

Hevea

BRA006

IAC

1 000

1

VNM009

2

احملاصيل الصناعية ونباتات الزينة
5
100
99

100

شجرة املطاط

Hevea

RRI

960

1

شجرة املطاط

Hevea

أخرى ()16

3 379

5

3

<1

شجرة املطاط

Hevea

اجملموع

73 656

100

88

<1

محاصيل
اخلشب

متنوع

FRA219

INRABORDEAU

24 275

40

محاصيل
اخلشب

متنوع

NLD039

IBN-DLO

10 795

18

محاصيل
اخلشب

متنوع

BRA190

CNPF

4 000

7

محاصيل
اخلشب

متنوع

GBR004

RBG

1 080

2

محاصيل
اخلشب

متنوع

COL102

CC

791

1

284

1
100

2

6

91

1

10
100

2

2

1

96
100

100
100

أهم مجموعات األصول الوراثية تبعا ً للمحاصيل واملؤسسات

اجلدول (ألف)2-
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
مجموعة
احملاصيل

البنك الوراثي

األجناس

أنواع املدخالت ()%

املدخالت

رمز املؤسسة

املؤسسة
اختصارا ً

عدد

%

أنواع برية

سالالت
محلية/
أصناف قدمية

محاصيل
اخلشب

متنوع

ARG1342

BBC-INTA

777

1

21

21

محاصيل
اخلشب

متنوع

IRL007

COILLTE

612

1

37

محاصيل
اخلشب

متنوع

USA131

NA

محاصيل
اخلشب

متنوع

HND030

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف
متقدمة

أمناط أخرى

12

46

احملاصيل الصناعية ونباتات الزينة

63

529

1

60

13

1

485

1

68

>1

32

محاصيل
اخلشب

متنوع

POL001

PAN

450

1

محاصيل
اخلشب

متنوع

LTU001

LIA

302

>1

محاصيل
اخلشب

متنوع

ESP022

INIAFOR

240

>1

محاصيل
اخلشب

متنوع

HUN044

UHFI-DFD

239

>1

10

26

100
3

63

35
83

17

57

32

محاصيل
اخلشب

متنوع

أخرى ()94

15 986

26

7

3

1

3

86

محاصيل
اخلشب

متنوع

اجملموع

60 561

100

6

1

1

2

90

نباتات الزينة

متنوع

JPN003

NIAS

3 807

22

>1

1

نباتات الزينة

متنوع

FRA179

INRARennes

1 650

9

3

99
97

نباتات الزينة

متنوع

POL001

PAN

1 540

9

نباتات الزينة

متنوع

CZE079

PRUHON

1 288

7

1

1

<1

93

نباتات الزينة

متنوع

BRA203

IBOT

1 272

7

نباتات الزينة

متنوع

أخرى ()75

8 112

46

17

3

19

20

41

نباتات الزينة

متنوع

اجملموع

17 669

100

8

2

9

25

56

100
5
100

285

امللحق الثالث

امللحق الثالث
آخر املستجدات :منهجيات وتكنولوجيات
لتعريف وحفظ واستخدام املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة

آخر املستجدات :منهجيات وتكنولوجيات لتعريف وحفظ واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

ألف  1-3مقدمة
يعمل مدى التنوع الوراثي وبنيته في عشيرة ما على حتديد
قدرة هذه العشيرة على التكيف مع بيئتها من خالل
االنتخاب الطبيعي .ويعود ذلك إلى أنه في حال كان التنوع
الوراثي متدنياً ،سينخفض احتمال وجود توليفة مورثات قادرة
على منح صفة املالءمة وبالتالي ينخفض التكيف مع حاالت
التباين التي تشهدها الظروف البيئية ،مقلصا ً معه احتمال
جناح األفراد الناشئة في تلك العشيرة .وعليه ستكون لدى
عشيرة ما موجودة في الطبيعة (أو خاضعة لإلدارة في
كاف لدعم وجودها
منطقة محمية) حاجة إلى تنوع وراثي ٍ
املستمر في وجه املكونات األحيائية والالأحيائية دائمة
التغيير لنظامها البيئي.
وثمة سيناريو مواز يصور العشائر الطبيعية في برامج
ّ
الوروث املوجود داخل
حتسني احملاصيل من حيث التباين َ
األصول الوراثية ،حيث يعمد املربون إلى التفتيش عن
التباين الوراثي وجتميعه في عشائر التربية لديهم وغربلته
للحصول على صفات مرغوبة أو مواصفات متكـّن احملصول
من النجاح في بيئات مستهدفة أو أمام آفات أو ممرضات
مستهدفة .وعليه ،يحتاج املربون إلى الوصول إلى تنوع
كاف كي يكون النجاح حليفا ً لبرامج التربية عندهم.
وراثي ٍ
ولدى إبراز هذه السيناريوهات (حاالت التباين في الطبيعة
ومجموعات األصول الوراثية املعدة للتربية) ،والتي تقدم
تصورا ً عن وجود ‘‘تنوع جيد’’ في الطبيعة وفي برامج
حتسني احملاصيل ،جند أن هنالك الكثير من القضايا املعقدة.
أما املسألة الرئيسة امللحة فتكمن في احلاجة إلى متييز
التنوع املظهري (النتيجة الصرفة للتآثر ما بني مكونات
الوروث وغير الوروث) عن التنوع الوراثي (الوروث).
التباين َ
أما القضايا األخرى فتتعلق بإستراتيجيات إيجاد تنوع
وراثي واحملافظة عليه وقياسه ورصده ،وكذلك إيجاد آليات
الستثماره بالفعالية القصوى .وقد تزداد عمليات كال
السيناريوهات بدرجة أكبر من خالل بيولوجيا األنواع الذي
يحتوي على نظام تربيتها ،سواء أكانت حولية أم معمرة،
ومستويات الصيغة الصبغية وحتملها البيئي .وعليه ،فإن
مدى فهم هذه العوامل يؤثر في قدرة الباحثني على وضع
إستراتيجيات تربية لألنواع موضع الدراسة أو حفظها.
ثمة قضايا غير بيولوجية من شأنها تعقيد ممارسات
كذلك ّ
إدارة العشائر الطبيعية ومواد التربية على حد سواء،
حيث تشتمل على قضايا تنظيمية وسياساتية وقانونية
واقتصادية .باإلضافة إلى قضايا تتعلق بالنطاق  -والذي
يتراوح من املستوى الوطني ،مرورا ً باإلقليمي ،وانتها ًء بالعاملي
 وهي قضايا ذات صلة بالتعاون واحلوافز والفعالية التيتسهل حفظ املوارد الوراثية واستخدامها.

ويكمن الهدف من هذا امللحق في تلخيص حالة املعرفة
العلمية واملمارسات والتكنولوجيا ذات الصلة بالتنوع الوراثي
التي ظهرت منذ نشر التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة (التقرير األول) عام  ،1998حيث جند
ملخصا ً مماثال ً عنها في املرفق األول .كما يتناول امللحق حالة
البيئة االجتماعية التمكينية التي حتمل مكوناتها تأثيرا ً
مباشرا ًفي القدرات الوطنية حلفظ املوارد الوراثية واستخدامها.
ويعرض املرفق األول للتقرير األول بوضوح أهمية
التنوع الوراثي في سياق حفظ األصول الوراثية النباتية
واستخدامها؛ وحاالت املفارقة بني التباين النوعي والكمي،
القيمني
واالختالف في التركيز الذي أولي لها من قبل
ّ
على املوارد الوراثية واملستخدمني لها؛ ووسائل وتقنيات
احلفظ؛ ومختلف استراتيجيات التربية وأدوارها وحتدياتها
املتعلقة بأهداف التربية .كما يعرض في نهاية املطاف
القضايا القانونية واالقتصادية التي من شأنها أن حتفز أو
تكبح حفظ املوارد الوراثية واستخدامها .ولن يجد القارئ
في ملحقنا هذا تكرارا ً لتلك املعلومات ،إذ سيركز امللحق
على ما طرأ من تطورات جديدة منذ نشر التقرير األول.

ألف  2-3حاالت تقدم في املعرفة الوراثية ذات
صلة بحفظ الموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة واستخدامها
تعود حاالت التقدم الرئيسة على صعيد فهم وتطبيق
الوراثة في إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
خالل السنوات الـ  12األخيرة إلى اتخاذ خطوات هائلة على
صعيد البيولوجيا اجلزيئية خالل تلك الفترة ،السيما فيما
يتعلق باجلينومات ،أي دراسة إجمالي التركيبة الوراثية
للفرد (اجلينوم) .ومع توافر القدرة على حتديد تسلسل
كامل اجلينومات في الوقت املناسب وبطريقة فعالة مقابل
التكلفة ،جند أن الفترة وصفت بتحقيق زيادة دائمة في
حجم الـمعلومات التي ميكن للعامة احلصول عليها فيما
يتعلق بـاحلامض النووي الريبي منقوص األوكسجني الـ
(دنا) واملورثات وتسلسل البروتينات .وهذا ما استكمل من
خالل إحراز تقدم ال يصدق على صعيد إمكانيات احلصول
على البيانات وحتليلها التي وصلت إلى درجات كانت قبل
عقدين من الزمن بعيدة املنال .وهذا النموذج يتباين على
نحو كبير مع نطاق فهم الوراثة األضيق بكثير والذي كان
ممكنا ً حتى يومنا هذا باستخدام علم الوراثة التقليدي وحده.
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امللحق الثالث

وقد شهدت اجلينومات واجملاالت ذات الصلة بدراسة
البروتينات الوراثية واملستقلبات الوراثية والدراسة املظهرية
الوراثية األحدث منها (دراسة األمناط املظهرية من حيث
اجلينومات) تطورا ً متخض عن اجلمع ما بني الوراثة الكالسيكية،
والوسائل اخملبرية اآللية لتوليد البيانات اجلزيئية ،وطرائق إدارة
املعلومات ،وبخاصة املعلوماتية البيولوجية .وقد أدّى التقدم
على صعيد التصنيف واملنهجة ،والذي يعود بشكل كبير
نـهج
إلى املعلومات املشذبة املستخلصة من استخدام ُ
البيولوجيا اجلزيئية في توصيف اجلينومات إلى حتقيق فهم
أفضل لبنية التجميعات الوراثية ،والعالقات داخل الزمر
التصنيفية ،وفي بعض احلاالت ،إلى عكس التصنيفات
التي حددت حتى يومنا هذا .ولهذه اجملاالت اجلديدة من
العلوم األحيائية مضامني مباشرة في إدارة األصول الوراثية
(كتحديد مجموعات أساسية) وحتديد االحتياجات إلى املزيد
من مجموعات املوارد الوراثية .إلى جانب ذلك ،تعتبر البيانات
اجلزيئية ،كونها حيادية من الناحية البيئية ،مفيدة بصفة
خاصة لتصميم إستراتيجيات لتحسني احملاصيل مبا في ذلك
أنشطة ما قبل التربية ،إذ أنها تالئم بشكل خاص البحث في
التجميعة الوراثية عن مصادر جديدة ألليالت املورثات.
ويتساوى عمق إسهام دراسة اجلينومات مع عمق إسهام
أ ّي دراسات أخرى في علم األحياء األساسي ،إذ أن التطبيقات
احلكيمة لتلك الدراسات ال تزال تفضي إلى مستوى فهم
أفضل للعمليات االستقالبية ،ومكوناتها ومسالكها
األساسية .وهذا ما يتيح للباحثني التوصل في نهاية املطاف
إلى مستوى أكبر من الدقة في حتديد املورثات وأليالتها
وذلك الستخدامها في حتسني احملاصيل .ومما يحمل أهمية
أيضا ً هو أن التكنولوجيا البيولوجية اجلزيئية تفسح اجملال
أمام حتقيق فهم أفضل وأكثر دقة للتكيف والتطور مما
يجعل من املمكن فصل التنوع الوراثي احليادي عن التنوع
الوراثي التكيفي بكل ثقة ،والدور الذي ميكن للواسمات
اخملتلفة أن تلعبه في حتديد التنوع الوراثي واستخدامه.
نـ ُهج جزيئية
ومع انتشار القدرة الراهنة على استخدام ُ
مناسبة لتحديد قطع اجلينومات التي متيز بني األفراد (املعروفة
باسم الواسمات اجلزيئية) وتطبيق خوارزميات إحصائية
لتحديد دقيق ملواقع ‘‘نقاط العالم’’ هذه على اجلينوم ،أضحت
الواسمات اجلزيئية اليوم الوسائل اخملتارة لتعقب وراثة مناطق
مستهدفة من اجلينومات في برامج تربية النبات (االنتخاب
مبساعدة الواسمات) وتوصيف مجموعات األصول الوراثية،
حيث سيؤدي االستخدام الرتيب لوسائل جزيئية في حتليل
مجموعات األصول الوراثية في إدارة املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة إلى حتسني الكفاءات في إدارة تلك اجملموعات.
وستشتمل الفوائد على تسهيل أكبر في عملية حتديد
مجموعات األصول الوراثية واحل ّد من وجود نسخ مضاعفة
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لها (أو أية مستويات من التكرار فيها) وكذلك تسهيل إيجاد
اجملموعات األساسية في الوقت عينه.
ويتمثل اجلانب اآلخر إلدارة املوارد الطبيعية النباتية لألغذية
والزراعة الذي شهد تأثرا ً بالغا ً بفعل تطبيقات تقانات
البيولوجيا اجلزيئية في وراثة العشائر ،إذ يأتي ذلك على
حساب انتشار استخدام بيانات جزيئية في دراسة العشائر
(تنوعها وبنيتها) .وقد أدّى االعتماد الكبير على بيانات جزيئية
في علم وراثة العشائر إلى ظهور مصطلح علم جينومات
العشائر .وأضحى من البديهي على سبيل املثال ،حتديد
مواقع نوعية ضمن االنتخاب الطبيعي وبذلك حتديد األهمية
التكيفية من مجرد أخذ عينات على مستوى العشيرة .كما
أضحى تعقب تعبير املورثة (استنادا ً إلى شاكلة النسخ) حتى
على مستويات النسيج ،حتت تأثيرات بيئية مختلفة (أحيائية
والأحيائية) ووفق سياق السلسلة الزمنية عملية رتيبة إلى
حد ما .وباإلضافة إلى أن إستراتيجية كهذه تسمح بتحديد
مورثات تقوم بتحوير تعبير منط مظهري معني ،جندها تقود
إلى تفسير وظائف املورثات وتآثراتها مع مورثات أخرى ،حيث
سيثبت الفهم الدقيق للمورثات ووظائفها وكذلك الوسائل
التي تستخلص من هذه الطريقة أنها ال تقدر بثمن عند
استثمار اجلهود في برامج حتسني احملاصيل الستنباط أصناف
قادرة على االزدهار رغم الظروف املناخية املتطرفة نتيجة
للتغير والتباين املناخي العاملي.
وجند مثاال ً نوعيا ً عن التباين املدهش بني ما كان يعتبر ممكنا ً
عام  1995وما هو ممكن اليوم في املرفق األول للتقرير األول ،حيث
ورد أن فائدة التطبيق املباشر لتسلسل الـ (دنا) في تعريف
مورث أو مورثات كانت أكبر من حتليل منط وراثي كامل .وجاء
االستنتاج في تلك اآلونة أنه ‘‘ال يوجد سوى احتمال محدود
جدا ً ألخذ عينات عن الكثير من املتغيرات لتوصيف املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ’’.أما اليوم ،ومع التقدم الذي
تشهده التكنولوجيا ،السيما فيما يتعلق مبنصات اإلنتاجية
العالية الستخالص الـ (دنا) ،وتضخيم قطع الـ (دنا) وحمض
نووي ريبي وإظهارها ،وكذلك مع حتديد تسلسل قطع الـ (دنا)
وكامل اجلينومات ،والتطور الكبير في قدرات احلواسب (تخزين
البيانات وحتليلها) ،وفي مجموعة البرمجيات التحليلية،
أمسى توصيف أعداد كبيرة من املدخالت املسؤولة عن التعدد
الشكلي (اختالفات في التسلسل) في آالف مواقع الـ (دنا) في
ً1
اجلينوم عمال ً رتيبا.
ً
ً
أما اجملال اآلخر الذي شهد تقدما كبيرا منذ عام 1995
فيتمثل في حتديد ترتيب خطي محفوظ للمورثات على
الصبغيات ،وهي ظاهرة تعرف باسم التصاحب الوراثي ،إذ لم
توضع أسسها بني األنواع املرتبطة على نحو وثيق وحسب ،بل
أيضا ً مع أصانيف أبعد وحتى بني أنواع تختلف بشكل كبير
في أحجام اجلينومات .وقد وُثق هذا التصاحب الوراثي لكثير
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من األصانيف في فصائل كفصيلة الفوليات (،)Fabaceae
والنجيليات ( ،)Poaceaeوالباذجنانيات (،)Solanaceae
والكرنبيات ( ،)Brassicaceaeحيث شكلت هذه النتائج دافعا ً
لبذل جهود جبارة في مجال اجلينومات املقارنة بهدف التأثير
يتم احلصول عليها
في معلومات تسلسل املورثات التي ّ
من أنواع منوذجية لتحديد املورثات في أصانيف غير األنواع
النموذجية .ولم يصبح التصاحب الوراثي الدقيق (أي التشابه
بني األصانيف في ترتيب تسلسل النيوكلوتيدات على امتداد
كم وافر من
الصبغي عينه) قابال ً للقياس سوى مع وجود ّ
البيانات عن تسلسل اجلينومات التي تتوافر اليوم على
املستوى العام .وعليه ،فإن األمثلة التي ضربت عن التصاحب
الوراثي الشامل (أي التشابه بني األصانيف في ترتيب أعداد
كبيرة من املورثات على امتداد الصبغي عينه) تشير إلى
وجود قطع جينومات أبوية محفوظة بني كثير من األصانيف.
والنتيجة هي إمكانية استخدام الواسمات اجلزيئية احملددة في
تلك القطع في عمليات توصيف اجلينومات حتى عبر أصانيف
مختلفة .ومما ال شك فيه أن استخدام التصاحب الوراثي
2
سيخضع دائما ً لتأثيرات عمليات إعادة ترتيب الصبغيات.
وبصفة عامة ،يعتبر حتقيق فهم أفضل للتنوع الوراثي داخل
األنواع والعشائر والتجميعات الوراثية من حيث توزعه وبنيته
وتطوير القدرة على دراسته ،التطور الرئيس الذي أحرز منذ
إصدار التقرير األول .واليوم أضحى راسخا ً أن التعدد التكويني
لتسلسل النيوكلوتيدات يقدم معلومات قيمة لفهم ونشر
التنوع الوراثي من أجل حتسني احملاصيل .و سيشهد استخدام
حاالت التعدد التكويني هذه ،كواسمات جزيئية ،تعزيزا ً في
حال حدث التعدد التكويني داخل مورثة مستهدفة (وهذا ما
يعطي واسمات وظيفية) .ونقدم أدناه أمثلة متثيلية عن ذلك.

ألف  3-3التقدم في التكنولوجيا البيولوجية
ذات الصلة بحفظ التنوع الوراثي
النباتي لألغذية والزراعة واستخدامه
كانت التطبيقات األولى للبيولوجيا اجلزيئية لتوصيف
جينومات نباتية تشتمل على حتديد تسلسل مورث وحيد،
وتطوير واستخدام واسمات قطعة احلصر ذات التكوين
والطول املتعدد تقنية التعدد الشكلي في طول قطعة الـ (دنا)
بفعل التحديد وأمناط اللطخات النقطية منخفضة الكثافة
ملصفوفات الـ (دنا) (أو تشرب نورذرن النقطي) .وفضلت حالة
املعرفة في البداية منوذج مورث واحد منط مظهري واحد ،حيث
وُضع كل ذلك في موقعه الصحيح لدى إصدار التقرير األول،
لكن سرعان ما استبدل بتحديد تسلسل كامل اجلينوم،
واالستخدام الواسع للواسمات اجلزيئية الوراثية اعتمادا ً على

تفاعل البوليميريز املتسلسل ،وواسمات التعدد التكويني
لنيوكلوتيد وحيد ،ومصفوفات متوسطة الكثافة (الكتشاف
املورث وتفسير وظيفته) .واليوم ،ال يشكل حتديد كامل
تسلسل اجلينومات املقارنة (باستخدام عديد من األنواع
ذات الصلة) ،وحتديد األمناط الوراثية عالية الكثافة القصوى
(مبا في ذلك إعادة حتديد تسلسل األفراد) ،ومصفوفات كامل
اجلينوم لرصد االنتساخ على مستوى اجلينوم ،والتضفير
البديل (أو التفاضلي) سوى بعضا ً من األمثلة عن وسائل
البيولوجيا اجلزيئية التي حتقق ثورة في أبعاد حتليل األصول
الوراثية للمحاصيل باستخدام اجلينومات .كذلك فتح منوذج
مورث واحد ،منط وراثي واحد الباب أمام فلسفة جديدة جلينوم
ديناميكي يستجيب بشكل شامل لقنوات التطور واإلشارات
3
البيئية.
وتعتبر السرعة والنطاق واحلجم املتثابتات األكثر تأثرا ً
صعودا ً بفعل التقدم التكنولوجي .فقد ازدادت السرعة
واإلنتاجية بشكل كبير في كثير من النشاطات املتنوعة
بدءا ً من استخالص الـ (دنا) ،مرورا ً بالتفاعالت البوليميريزية
املتسلسلة ،وانتها ًء بتحديد مرتسم املصفوفة الصغيرة
لـ (دنا) منسوخ .وقد اتّسع نطاق النهج بشكل كبير وفقا ً
لألمثلة التي تق ّدمها أعداد الواسمات اجلزيئية التي ميكن
استخدامها ملقايسة عينات (دنا) فردية بشكل متزامن؛
أو أعداد األنسال الناجتة عن الطفرات أو التأشيب والتي
ميكن غربلتها ملعرفة االستجابات منخفضة االحتماالت؛
أو أعداد العينات التي ميكن التعامل معها بشكل متزامن
باستخدام اإلنسان اآللي .وبصورة عامة ،ازدادت األحجام
والنطاقات القابلة لإلدارة لكثير من األنشطة واملقايسات
بشكل كبير .ويشكل عدد أزواج القواعد النيوكلوتيدية
التي ميكن تضخيمها أو حتديد تسلسلها ،ومدى تغطية
اجلينوم في أية عملية مقايسة ،وكثافة الواسمات اجلزيئية
(عدد الواسمات في السنتيمورغان) على خارطة ارتباط وراثي
جزيئي ،وأطوال القطع املدخلة في مستودعات الصبغي
االصطناعي البكتيري ،وأطوال اجملاورات التي ميكن جتميعها
عند مقارنة بيانات السلسلة أمثلة عن هذه الزيادات.
وممّا يثير االهتمام أن الزيادات في احلجم والنطاق حدثت
بشكل ترادفي مع تعزيزات مرافقة في مستويات الكفاءة،
حيث شهدت التكاليف والزمن في وحدة نقطة البيانات
انخفاضا ً معنوياً؛ وأضحت املعدات واإلمدادات أرخص ثمناً ،ممّا
جعل الوصول إليها على نطاق أوسع من قبل املرافق البحثية
ذات املستويات املتباينة من املوازنات والبنى التحتية وقدرات
املوارد البشرية .لكن ،مما يجدر اإلشارة إليه هو أن خالصة نتيجة
الزيادة في السرعة والنطاق واحلجم واالنخفاض في التكلفة
والزمن تشكل بح ّد ذاتها عقبة تتمثل في ظهور كميات هائلة
من البيانات التي يجب تخزينها ومعاجلتها وحتليلها وتفسيرها
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وعرضها .واليوم ،يعمل التطور في األجزاء الصلبة واملرنة
مرض للغاية،
للحاسوب على تذليل هذه العقبة على نحو ٍ
حيث عادة ما ميلك الباحثون مجموعة واسعة من اخليارات
في جتهيزات تكنولوجيا املعلومات إلدارة البيانات اجلزيئية.
وقد واكبت عمليات حتديد تسلسل اجلينومات حاالت التقدم
اآلنفة الذكر التي شهدتها البيولوجيا اجلزيئية واالبتكارات في
يتم حتديد
ّ
منصات التكنولوجيا املساعدة .وكان أول جينوم نباتي ّ
تسلسله هو للنوع أرابيدوبسس ثاليانا ( )Arabidopsis thalianaعام
 4،2000حيث يوجد لهذا النوع جينوم صغير ،ممّا جعله نوعا ً نباتيا ً
منوذجا ً للبحوث في علم األحياء وعلم الوراثة .أما النوع النباتي
الثاني الذي مت ّ حتديد تسلسل جينومه فكان نوعا ً حملصول األرز،
حيث نشرت تسلسالت منطني وراثيني مختلفني لألرز عام 2002
هما ( 5 Oryza sativa indicaو  .)6 O. sativa japonicaأما بالنسبة
يتم حتديد تسلسله لنوع احلور
لألشجار فكان أول جينوم ّ
( )Populus trichocarpaعام  7.2006وفي العام نفسه أيضا ً نشرت
مسودة تسلسل جينوم النفل ( 8،)Medicago truncatulaحيث
يق ّدم هذا النوع جينوما ً منوذجيا ً للبقوليات .أما جينومات
احملاصيل األخرى التي مت ّ حتديد تسلسلها فكانت للذرة
الرفيعة ( )Sorghum bicolorوالعنب ( )Vitis viniferaوالبابايا
( )Carica papayaحيث نشرت جميع هذه التسلسالت عام
 9.2007وفي عام  ،2008نشرت مسودة تسلسل جينومات فول
د (Arabidopsis
الصويا (10)Glycine maxو ( .)Arabidopsis lyrataويع ّ

املؤطر ألف 1-3
قائمة بأنواع النباتات التي لها مشروعات متواصلة
15
لتحديد تسلسل جينوماتها في عام 2010

Amaranthus tuberculatus, Aquilegia coerulea,
A. formosa, Arabadopsis arenosa, Arundo donax,
Beta vulgaris, Brassica napus, B. oleracea, B.
rapa,Capsella rubella, Chlorophytum borivilianum,
Citrus sinensis, C. trifoliata, Cucumis sativus,
Dioscorea alata, Eucalyptus grandis, Gossypium
hirsutum, Glycyrrhiza uralensis, Hordeum vulgare,
Jatropha curcas, J. tanjorensis, Lotus japonicus,
Madhuca indica, Malus x domestica, Manihot
esculenta, Millettia pinnata, Mimulus guttatus,
Miscanthus sinensis, Musa acuminata, Nicotiana
benthamiana, N. tabacum, Oryza barthii, Panicum
virgatum, Phoenix dactylifera, Pinus taeda, Ricinus
communis, Solanum demissum, S. lycopersicum, S.
phureja, S. pimpinellifolium, S. tuberosum,
Theobroma cacao, Triphysaria versicolor, Triticum
aestivum, Vigna radiata and Zostera marina.
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 (lyrataوثيق القرابة من ( )A. thalianaلكن بجينوم أكبر .ومؤخرا ً
( ،)2009نشر تسلسل جينوم ( 12 Brachypodium distachyonوهو
نوع منوذجي جديد لألعشاب املعتدلة ومحاصيل الطاقة
العشبية) والذرة الصفراء ( .13)Zea maysويح ّدد املؤطر ألف3
 1العديد من أنواع النباتات األعلى التي بدأت تعمل عليهامشروعات لتحديد تسلسل جينوماتها (وذلك اعتبارا ً من
مطلع  14.)2010إلى جانب حتديد تسلسل اجلينوم بشكل
ثمة حجم هائل من البيانات عن التسلسل لكثير من
كاملّ ،
األنواع النباتية ،حيث تنتج هذه البيانات من حتديد تسلسل
قطع كبيرة من جينوماتها (كتحديد تسلسل مستودعات
وثمة
الصبغي االصطناعي البكتيري أو جميع الصبغيات)ّ .
أمثلة عن أنواع احملاصيل (أو األنواع املرتبطة بشكل وثيق
مع احملاصيل) ذات الترسبات الكبيرة من تسلسل الـ (دنا)
في قواعد بيانات مفتوحة للعموم تتجلى في الكرنب
( )Brassica rapaوالبابايا ( )Carica papayaوالقطن (Gossypium
 )hirsutumوفول الصويا ( )Glycine maxوالشعير (Hordeum
 )vulgareواللوتس ( )Lotus japonicasوالنفل (Medicago
 )truncatulaوالذرة الرفيعة ( )Sorghum bicolorوالبطاطا (Solanum
 )lycopersicumوالقمح ( )Triticum aestibumوالعنب ()Vitis vinifera
والذرة ( 16.)Zea maysأما املصدر اآلخر للمعلومات اخلاصة
بالتسلسل فيكمن في مجموعات عالمات حتديد التسلسل التي
أنتجت من تسلسل الـ (دنا) املكمل أو املستودعات التي مت ّتوليدها
لكثير من احملاصيل .وللذرة الصفراء والقمح واألرز والشعير
وفول الصويا وجنس ( )Arabidopsisأكبر مجموعات من عالمات
التسلسل للنباتات .هذا وقد نشر ما يزيد على مليون من تلك
17
العالمات لكلّ من تلك األنواع النباتية.
18
وقد مت ّتوجيه تطور التكنولوجيا اجلديدة لتسلسل الـ (دنا) من
خالل نشاطات بحثية وتنموية ممولة من القطاعني العام واخلاص
تتعلق بعلم اجلينوم البشري .ويع ّد تطبيق هذه التكنولوجيا على
البحوث النباتية بصفة عامة ،وعلى البحوث ذات الصلة بتحسني
احملاصيل وتطور النبات وحفظ املوارد الوراثية النباتية بصفة
يتم
خاصة متأخراً ،إال أنه يستفيد بدرجة كبيرة من التقدم الذي ّ
يتم حتقيق تق ّدم
إحرازه على صعيد علم اجلينوم البشري .كما ّ
ثابت على صعيد األجزاء الصلبة والبرمجيات اخلاصة بتحديد
تسلسل اجلينوم 19إذ يُستقرأ أنه في املستقبل القريب ستصبح
كامل تكاليف حتديد تسلسل اجلينوم مقبولة على نطاق واسع
جدا ً وذلك عندما يصبح توصيف اجلينوم اإلستراتيجية اخملتارة.
منصات اجليل التالي لتحديد التسلسل
ولدعم هذا املآل ،جند أن ّ
(أي الطرائق األحدث التي ال تعتمد على طريقة ساجنر لعام
سلسلة إليومينا ،بل
وم
 ،1997وبخاصة ُم
ِ
ِ
سلسلة روشيه ُ 454
تعتمد بدال ً عنها تكنولوجيا التسلسل احلراري) حتظى بقبول
دائم وبالتالي على نصيب أكبر في سوق حتديد التسلسل.
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ألف  4-3تقييم وحتليل التنوع الوراثي
توجد في الوقت الراهن الكثير من إستراتيجيات تقييم
التنوع الوراثي وبنية العشائر النباتية .وقد كان كثير منها
في موضع االستخدام عند نشر التقرير األول ،وهي ال تزال
قيمة حتى يومنا هذا .وتشتمل هذه اإلستراتيجيات على
كم التباينات
حتليل النسب وجتارب حقلية مكررة (لتحديد ّ
الوراثية ومكوناتها) .وقد اشتملت الوسائل اجلزيئية
املستخدمة لتوصيف دراسات األصول الوراثية وتنوعها
عام  1995على النظير األنزميي (إيزوزمي) ،وواسمات قطعة
احلصر ذات التكوين والطول املتعدد (تقنية التعدد الشكلي
في طول قطعة الـ [دنا] بفعل التحديد) وواسمات الـ (دنا)
واملضخم عشوائيا ً والتسلسل البسيط
متعدد األشكال
ّ
املتكرر وواسمات الـ (دنا) وتقنية التعدد الشكلي املضخم
في طول قطعة الـ (دنا) .ومع حتديد أوسع لتسلسل اجلينوم
وتوليد عالمات التسلسل ،أضحى توليد واسمات التسلسل
البسيط املتكرر أكثر سهولة ،وبذلك ازداد استخدامها
اتساعاً .وأدّت التطورات التي شهدتها نظم غربلة الواسمات
ذات اإلنتاجية العالية ،وبخاصة املنصات القابلة لألمتتة مع
درجات متفاوتة من التضخيم املتزامن ،إلى حتقيق درجة
أكبر من التسهيل وإلى زيادة في كفاءات استخدام واسمات
قائمة على تفاعل البوليميريز املتسلسل مبا فيها واسمات
املضخم في طول قطعة الـ (دنا).
تقنية التعدد الشكلي
ّ
ولعلّ إمكانية اكتشاف تع ّدد تكوين نيوكلوتيد وحيد ،وهو
منط واسم يشكل اخليار املفضل بوتيرة سريعة في نظم
اإلنتاجية العالية ،بسهولة في جميع أجزاء اجلينومات قد
مثلت النتيجة املباشرة للقدرة املعزّزة بشكل معنوي على
حتديد التسلسل .ويعتبر التسلسل البسيط املتكرر ومؤخرا ً
النيوكلوتيد الوحيد عديد التكوين مناسبني لتبصيم النمط
الوراثي 20،حيث ّ
يبشر تع ّدد تكوين نيوكلوتيد وحيد بدقة أعلى
في اخلريطة ،وإنتاجية أعلى ،وتكلفة أدنى ،ومعدل أخطاء أقل
21
مقارنة مع واسمات التسلسل البسيط املتكرر.
وتتمثل الصفة اإلضافية لواسمات من قبيل تع ّدد تكوين
نيوكلوتيد وحيد وواسمات التسلسل البسيط املتكرر في
يتم حتديدها فيها
إمكانية نقلها من األمناط الوراثية التي ّ
إلى مواد ذات صلة ال تتوافر فيها معلومات عن التسلسل
وذلك دون احلاجة إلى إعادة حتديد التسلسل 22.وقد أضحى
تبصيم األفراد ملعرفة تع ّدد تكوين نيوكلوتيد وحيد واملنتشرة
على امتداد اجلينوم أو في قسم معني يهمنا بشكل كبير
جدا ً لتوصيف مجموعات من قبيل مواد التربية (مبا في ذلك
23
العشائر االنعزالية) ومدخالت البنوك الوارثة.
وقد تضعف فائدة توصيف اجلينوم اعتمادا ً على واسمات
تعدد تكوين نيوكلوتيد وحيد لتحسني احملاصيل ومواد البنك

الوراثي (داخل املوطن الطبيعي وخارجه) في حاالت ال تتوافر
فيها معلومات عن التسلسل .وفي حاالت كهذه ،ال تشكل
وأما البديل
واسمات تعدد تكوين نيوكلوتيد وحيد اخليار؛ ّ
فهو إجراء مقايسة مصفوفة مصغرة عالية اإلنتاجية،
وتكنولوجيا مصفوفة التنوع ،حيث متيز تكنولوجيا مصفوفة
التنوع بني األفراد على أساس التعدد التكويني بدءا ً من
مقارنتها املتزامنة وحتى متثيل عام معرَّف للجينوم .إنه
نظام متدني التكلفة وعالي اإلنتاجية يتطلب الـ (دنا) األدنى
للفرد ،ويوفر في الوقت عينه تغطية شاملة للجينوم حتى
24
في كائنات ال تتوافر عنها معلومات حول تسلسل الـ (دنا).
ومنذ إثبات هذا املفهوم مع األرز عام  ،2001جرى توظيف
تكنولوجيا مصفوفة التنوع إلجراء حتليالت عالية اإلنتاجية
في الكثير من األجناس مبا فيها الشعير واملوز واليوكاليبتوس.
فعلى سبيل املثال ،كانت واسمات مصفوفة التنوع مفيدة
في كشف العالقات الوراثية بني  48مدخل للموز (منحدرة من
نوعني بريني ذات تركيبتني مختلفتني للمجنيات) شأنها شأن
25
واسمات أخرى ،لكنها كانت أدنى كلفة وأعلى دقة وسرعة.
وتعتبر الصفات النوعية (كالكثير من صفات املقاومة
لألمراض والتحمل لإلجهاد) والصفات الكمية (كدالئل الغلة
واإلنتاجية) األهداف النمطية لتحسني برامج تربية النباتات
وتوصيف مجموعات البنوك الوراثية .وال شك أن احلصول
على تلك املعلومات اخلاصة مبجموعات األفراد يشكل عمال ً
مضنيا ً ومكلفاً ،مبا في ذلك الغربلة في ظلّ وجود ممُ رضات
وإجهادات في جتارب حقلية مكررة ذات كميات كافية من
العينات .كما تتضح فائدة الواسمات اجلزيئية التي قد تعمل
كبديل عن هذا النمط من الدراسات املضنية واملكلفة.
وتوجه عمليات االنتخاب الطبيعي واالصطناعي على ح ّد
سواء عند املورثات .فمع أن االنتخاب يع ّد قوة خاصة باملوقع،
إال أنه يخلق منطا ً من التباين يشتمل على بضعة مواقع
في مناطق نوعية من اجلينوم .وعليه ،يجب أن يكون التباين
في الصفات التي حتكمها املورثات مقياسا ً للتنوع الوراثي
التكيفي أو إلمكانية التكيف في عشيرة ما أو جتميعة وراثية
للتربية .إن معظم الواسمات اجلزيئية ال تقيس سوى التباين
الوراثي احليادي ،أي التباينات في أجزاء اجلينوم غير املشاركة
في تشفير املورثات أو في تنظيم املورثات ،وبالتالي من
املفترض أنها ال تخضع لضغط االنتخاب الطبيعي .وتكون
هذه األمناط من التباين الوراثي على امتداد اجلينوم .فبنا ًء على
السرعة والرخص النسبي للطرائق اجلزيئية ،تزداد مسوحات
تباين الواسمات اجلزيئية انتشارا ً وتصبح أكثر استقطابا ً
يوما ً تلو اآلخر كوسيلة لتقييم التنوع الوراثي عبر العشائر
ثمة فوائد أعظم جتنى حينما
أو التجميعات الوراثية .حتى أن ّ
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أما ما
تستخدم واسمات معتمدة على املورثات في التحليلّ .
أحرز من تقدم ذي صلة خالل العقد املنصرم فيتمثل في زيادة
الوضوح في العالقات ما بني التنوع الوراثي التكيفي والتنوع
26
الوراثي احليادي.
ولسوء احلظ ،ال تعتبر كثير من الواسمات اجلزيئية احليادية
في العادة مؤشرا ً حول اإلمكانية التكيفية لعشائر أو مدخالت
اعتادت على توصيفها (كواسمات تقنية التعدد الشكلي في
طول قطعة الـ [دنا] بفعل التحديد والتضخيم العشوائي
للـ [دنا] متعدد األشكال وتقنية التعدد الشكلي املضخم في
27
طول قطعة الـ [دنا] وواسمات التسلسل البسيط املتكرر).
إذ جند أنها استخدمت في بعض احلاالت بطريقة غير مناسبة
وذلك بفرض وجود ارتباط إيجابي ما بني الواسمات احليادية
وثمة استخدامات لواسمات
والتباين التكيفي الكميّ .
جزيئية حيادية تتسم بقيمة في حفظ املوارد الوراثية
واستخدامها .فعند إمكانية قياس أمناط التباين الوراثي
في كثير من الواسمات اجلزيئية احليادية املبعثرة عشوائيا ً
على امتداد جينوم ما ،فإنها قد تكون مفيدة جدا ً إلعطاء
قياس عن العمليات داخل النظم اإليكولوجية من قبيل
الدفق الوراثي واالجنراف الوراثي والهجرة الوراثية ،أو االنتشار
الوراثي والتي تطال كامل اجلينوم .وحتمل هذه األمناط أهمية
بالنسبة لبيولوجيا العشائر ،وذلك لرصد التقدم في احملافظة
على األنواع داخل مناطق محمية ،أو الختبار جناح االرتباطات
28
املكانية بني احملميات.
ومع اإلسهاب في اخلوض بطريقة منطقية في احلديث عن
التمييز بني أمناط الواسمات اجلزيئية ومالءمة استخداماتها
ذات الصلة بحفظ املوارد الوراثية واستخدامها ،نرى أنه من
املتوقع أن يعرض أ ّي تقرير عن انتشار الواسمات اجلزيئية
احلكمة من وراء استخدام منط الواسمة املرتبطة بهدف
العمل 29.وجتلى املثال عن حتري الفائدة من أمناط واسمات
نوعية الستخدامات نوعية في حتليل ثالثة أمناط للواسمات
في الشعير (التسلسل البسيط املتكرر املنحدر من عالمة
التسلسل وتعدد تكوين نيوكلوتيد وحيد وتقنية التعدد
الشكلي املضخم في طول قطعة الـ [دنا] املنحدر من
عالمة التسلسل) الستخدامه في حتليالت التنوع في التربية
والعشائر الطبيعية ومواد البنوك الوراثية .ولم يكن هنالك
واسم واحد اعتبر األفضل بالنسبة جلميع االستخدامات التي
30
خضعت للدراسة.
ولدى األخذ بعني االعتبار القدرة على العمل مع تسلسل
اجلينوم األولي ،أضحى باإلمكان تقدير النمط الشامل لتعدد
تكوين الـ (دنا) داخل نوع ما .أما ( )Arabidopsis thalianaفيعتبر
من أكثر النباتات التي خضعت لدراسة شاملة على هذا
وثمة تباين طبيعي
املستوى منذ حتديد تسلسل جينومهّ .
كبير بالنسبة لواسمات الـ (دنا) احليادية وكذلك لتلك
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املواقع التي تسبب تغيرات مظهرية 31،حيث ستزداد إمكانية
البناء على هذا النموذج ألنواع احملاصيل عينها ،وسيصبح
باإلمكان الوصول إلى تسلسالت اجلينومات بشكل مباشر.
وقد تكلل استخدام واسمات تع ّدد تكوين نيوكلوتيد
وحيد واملنحدرة من عالمة التسلسل بالنجاح لتعريف
األصناف في البطيخ .وهذا ما ق ّدم مثاال ً عن انتشار واسمات
التعدد التكويني على مستوى الـ (دنا) لتوصيف اجلينوم
حيث توجد بعض وسائل اجلينومات غيرعالمة التسلسل
32
وخرائط وراثية معتمدة على واسمات جزيئية مبكرة.
ومع استثمار الباحثني لهذه االبتكارات ،يجب التأكيد أنه
على اإلستراتيجيات التي مت ّ تبنيها لتقدير التنوع الوراثي أن
تكون مناسبة ألهداف حفظ املوارد الوراثية واستخدامها.
وتوضيحا ً لذلك ،إن كان الهدف من مقايسة تنوع عدد من
عشائر نوع ما ‘‘تبعا ً لقياس واسمة جزيئية حيادية’’ حتقيق
التوافق ما بني األولوية األعلى التي تعطى للحفظ والعشائر
األكثر تنوعا ً من جهة وفرض أن ذلك سيحفظ أعظم تنوع
وراثي تكيفي ،فقد يقرر الباحثون احلاجة إلى حصول العشائر
الكم األكبر من التنوع الوراثي احليادي.
القليلة نسبيا ً على
ّ
ّ
ولهذا السيناريو سلبية محتملة أال وهي إن مت التخلي عن
عشائر أخرى عند استبعاد بعض العشائر املتنوعة ،فإنه
ستضيع معها كميات كبيرة من التنوع الوراثي التكيفي غير
املوزع بشكل متجانس بني جميع العشائر .وهذا ما يخالف
33
الهدف من تقييم التنوع الوراثي الذي ورد ذكره في البداية.
وتستخدم الواسمات اجلزيئية كذلك على نحو متزايد في
مزيد من التطبيقات املتقدمة .فإضافة إلى أن الواسمات تعمل
كوسائل حلفظ املوارد الوراثية واستخدامها على سبيل املثال،
نراها تستخدم بنجاح لتحري التأثيرات الوراثية الناجمة عن
املمارسات التقليدية للمزارعني التي غالبا ً ما تكون ضعيفة
التوثيق .وقد أظهرت دراسة اشتملت على أصناف اليام في
بنني أن املمارسات التقليدية للمزارعني عند اختيارهم أصناف
اليام البرية العفوية احمليطة مبزارعهم وزراعتها أدّت إلى خلق
أصناف جديدة ذات توليفات وراثية جديدة .وقد ظهرت هذه
املتغيرات كنتيجة مباشرة للتكاثر اجلنسي ما بني أصناف
اليام البرية وتلك املزروعة ،حيث كان باإلمكان تت ّبع األليالت
إلى األسالف .أما الواسمات املستخدمة في هذه الدراسة
فكانت واسمات التسلسل البسيط املتكرر .وجاء االستنتاج
بناء على ذلك بأن اخلليط بني دورة من التكاثر اجلنسي التي
يعقبها إكثار خضري تقليدي (باستخدام درنات) يؤدي إلى
زراعة واسعة النطاق ألمناط وراثية فضلى في الوقت الذي
تنوع محتمل من شأنه أن
ّ
تسهل فيه هذه العملية إدخال ّ
34
يكون مفيدا ً للتكيف املستقبلي.

آخر املستجدات :منهجيات وتكنولوجيات لتعريف وحفظ واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

ألف  5-3تكنولوجيات واستراتيجيات احلفظ
يتمثل اجلانب املتعلق باستخدام وحفظ املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة الذي بقي يراوح في املكان بدون
إحراز أي تقدم معنوي منذ إصدار التقرير األول عن حالة املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في الظروف التقليدية
لتخزين البذور .وال تزال التوصيات الراهنة املتعلقة باحلرارة
والرطوبة هي ذاتها التي وُضعت قبل التقرير األول .إال أنه
منذ تلك الفترة ،عملت التقارير القطرية التي تع ّد جزءا ً من
هذا التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة وإستراتيجية احلفظ اخلاصة باحملاصيل والتي جاء
بها الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي على
استقطاب االنتباه نحو للمخاوف املتعلقة بالتراكمات في
اختبار املدخالت وجتديدها .فعلى سبيل املثال ،ورد أن نتائج
اختبار القابلية لإلنبات أشارت إلى احلاجة إلى التجديد بعد
فترات تخزين أقصر ممّا جرت عليه العادة .وتبعا ً ملا أظهره
أحد الباحثني ،ميكن للرطوبة أن تكون العامل احلاسم األكبر
بني عاملي التخزين ،وأن البذور تتعرض إلى مستويات رطوبة
أعلى في مواد تغليف البذور من املستويات املثالية ،األمر الذي
يسفر عن حاالت فقد في قابليتها لإلنبات 35.وإذا ما أخذنا
بعني االعتبار مدى التعزيزات احملتملة لفعاليات تخزين البذور،
لوجدنا أنه رمبا حان الوقت لتطبيق وسائل البيولوجيا املبتكرة
لتفسير التآثرات التي يبدو أنها معقدة داخل مصفوفات
36
نظم أمناط حاويات البذور ودرجة حرارتها ورطوبتها.
وخالل السنوات الـ  12السابقة ،صدر على نحو مستمر
عدد متزايد من التقارير حول تقييمات الفائدة من الواسمات
اجلزيئية كوسائل موثوقة إلدارة التنوع احملفوظ داخل بنوك
وراثية .وجتلّى املثال عن هذا النوع من الدراسة في استخدام
واسمات تقنية التعدد الشكلي املضخم في طول قطعة
الـ (دنا) لتقييم مدى التنوع الوراثي داخل مدخل لنوع
خس ذاتي التخصيب في مركز املوارد الوراثية في هولندا.
وقد خضعت نبتتان لكلّ منهما ما مجمله  1390مدخال ً
(تتألف من ستة أمناط من األصناف) إلى غربلة بوساطة
مجموعة من الواسمات املتاحة .وبشكل عام ،كان معدل
احتمال اختالف النبتتني منخفضا ً جدا ً (حوالي واحد باملائة).
بيد أن هذا االحتمال اختلف بني أمناط األصناف ،حيث بلغ
احتمال اختالف األمناط املؤلفة من مدخالت تع ّد باألساس
أصنافا ً حديثة بني النبتني حوالي  0.5باملائة ،بينما كانت
احتماالت االختالف بني النمطني املؤلفني من مدخالت تع ّد
سالالت محلية بشكل أساسي أكبر من واحد .ال شك أن
هذه املعلومة ستكون مفيدة في حتديد وجوب احملافظة
على هذا املستوى امللحوظ من التنوع لكلّ مدخل لدى
37
أجيال مستقبلية لهذا املدخل ولكيفية القيام بذلك.

لقد ظهرت فائدة الواسمات اجلزيئية في اإلسهام في
قرارات إستراتيجيات إدارة التنوع اخلاضع للحفظ على
نحو كبير في اجملموعات احلقلية .إذ استخدمت تكنولوجيا
التبصيم لتحديد الهوية والتكرار داخل مجموعات حقلية
كبيرة .ففي البنك الوراثي الدولي للكاكاو في ترينيداد
تتم احملافظة على أكثر من  2000مدخل للمحاصيل
وتوباغوّ ،
كمجموعة حقلية ،حيث يمُ ثل كلّ مدخل بـ  16شجرة فردية،
مبعدل عام يبلغ ست شجرات لكلّ مدخل .وقد استخدم
تبصيم التسلسل البسيط املتكرر متعدد املواقع بنجاح حللّ
الغموض الذي نشأ نتيجة أخطاء في تعريف النبات ،وهي
38
مشكلة جسيمة في مثل هذه العمليات باهظة التكاليف.
ومتثل االجتاه اجلديد خالل األعوام الـ  12الفائتة في احملافظة
على بنوك الـ (دنا) للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
فقد وردت حاالت عن مستودعات الـ (دنا) ملدخالت األصول
الوراثية وعشائر اخلرائط الوراثية ومواد تربية وما إلى ذلك،
حيث تسترجع عند الرغبة ليصار إلى استخدامها في
إخضاع املواد إلى مقايسات جزيئية .وهذه املمارسة محكومة
باالنتشار إذ أن تكاليف املقايسات اجلزيئية واملرافق املطلوبة
تصبح أرخص بدورها مما يجعل هذا اخليار التقاني أسهل
مناال ً للممارسني في هذا اجملال .كما يشير هذا االجتاه إلى
تأسيس مستودعات ذات صفة رسمية أكبر للـ (دنا) النباتي
برعاية حدائق نباتية (مثال على ذلك بنك الـ [دنا] في احلدائق
امللكية البريطانية في كيو أو بنك الـ [دنا] في احلديقة
النباتية في برلني واملتحف النباتي) أو ككيانات مستقلة
(بنك الـ [دنا] النباتي األسترالي ،أو بنك الـ [دنا] للمعهد
الوطني للعلوم البيولوجية الزراعية في اليابان) .وإضافة إلى
املنصات االعتيادية إلدارة البيانات ملدخالت األصول الوراثية
ثمة حاجة إلى مرفق مشارك للمعلوماتية
التقليديةّ ،
البيولوجية لدى بنك وراثي بهدف إرساء إدارة البيانات
اجلزيئية كاملعلومات املتعلقة بالتسلسل والواسمات
لكل مدخل .وقد تكون بنوك الـ (دنا) كمصدر للمعلومات
يتم احلصول عليها من أصانيف معرضة
الوراثية التي
ّ
39
لالنقراض دون احلاجة إلى التفتيش عن أصول وراثية إضافية.

ألف  6-3منهجيات التربية
يجدر في احلقيقة التشديد على أن استخدام وسائل
اجلينومات في اإلدارة متعددة األوجه للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة لم ينقص من أهمية التوصيف املظهري
ملواد التربية أو عشائر اخلرائط الوراثية أو العشائر الطبيعية أو
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التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق الثالث

مدخالت األصول الوراثية .بل على العكس ،يبقى حتديد النمط
املظهري الشامل والدقيق بنفس األهمية التي كان عليها
سابقا ً ويع ّد أساسيا ً لالستفادة من بيانات جزيئية حيث أن
ال قيمة للواسمات إال إذا ارتبطت بدقة مع األمناط املظهرية.
وقد بدأت اجلهود املبكرة الستنباط أعداد كبيرة من
الواسمات اجلزيئية ،وخرائط وراثية عالية الكثافة ،وعشائر
خرائط وراثية محددة البنية على نحو مالئم بتعزيز فعالية
التحسني الوراثي لكثير من أنواع احملاصيل .وتقدم نتائج عديد
من دراسات وضع اخلرائط الوراثية تقديرات متطورة بدرجة
كبيرة عن عدد املواقع ،والتأثيرات األليلية ،والفعل الوراثي
الذي يحكم الصفات موضع االهتمام 40.وقد حتققت تطورات
رئيسة على صعيد إدخال تقنيات جزيئية في إستراتيجيات
تربية احملاصيل منذ نشر التقرير األول ،حيث أدّت هذه التطورات
إلى وضع منوذج التربية اجلزيئية ،وهو املصطلح الشامل
يضم تكنولوجيات االنتخاب مبساعدة الواسمات
الذي
ّ
وتكنولوجيات الـ (دنا) املؤشب كإستراتيجيات لتحسني
احملاصيل.
االنتخاب مبساعدة الواسمات
يشير هذا املصطلح إلى إستراتيجية جديدة لتحسني
احملاصيل تستخدم واسمات جزيئية (نقاط عالم اجلينومات)
للمساعدة على اتخاذ القرار لغربلة مواد التربية .ومما س َّهـل
هذا التحول في النموذج كانت الطرائق ذات اإلنتاجية العالية
لتحديد واستخدام واسمات جزيئية على نطاق واسع ،مبا
في ذلك البنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات ،وكذلك
ُسهل بفعل ال ُنهج متداخلة االختصاصات التي جتعل من
حتديد النمط املظهري وتوصيفات الصفات أمرا ً ممكنا ً عبر
بيئات عديدة .وتسبق عمليات التحقق الصارمة لالنفصال
املشترك للصفة موضع االهتمام مع واحد من الكثير من
األمناط املمكنة لواسمات الـ (دنا) استخدام الواسم من أجل
انتخاب الصفة في مواد التربية .ويصبح االنتخاب مبساعدة
الواسمات وسيلة قيمة لكثير من احملاصيل اخملتلفة ،حيث من
املتوقع أن تزداد الفائدة منها بشكل كبير مع زيادة فعالية
مقايسات البيولوجيا اجلزيئية مقابل التكلفة 41.كما جند
أن تطوير الواسمات أضحى أيسر بكثير بفعل التحسينات
في مواقع أليالت املورثات التي حتكم الصفات في اجلينومات.
وتسهم التطورات في إنشاء خرائط ارتباط وراثي جزيئي
وخرائط مادية ،ومؤخرا ً خرائط االرتباط ،في حشد مجموعة
الواسمات اجلزيئية املفيدة لتحسني احملاصيل.
ويشكل رسم خرائط االرتباط ،والذي يعرف أيضا ً برسم
خرائط االختالل في توازن االرتباط ،أو حتليل االرتباط وأكثر
طرائق رسم اخلراط حداثة ،مسحا ً قائما ً على العشيرة
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لربط التع ّدد التكويني للتسلسل (غالبا ً واسمات تع ّدد
تكوين نيوكلوتيد وحيد) تباينا ً مظهريا ً قائما ً على االختالل
في توازن االرتباط (ارتباط غير عشوائي ما بني األليالت عند
مواقع مرتبطة) بدون احلاجة إلى عشائر رسم خرائط انفصال
منظمة .ولدى رسم خرائط واسمات تع ّدد تكوين نيوكلوتيد
وحيد ،ميكن التأكد من مواقع املورثات في اجلينوم املرتبطة
يتم تأكيد
بصفة ما بدون استنساخ املورثات .بالتالي عادة ما ّ
تعدد تكوين نيوكلوتيد وحيد وفق خرائط ارتباط عالية الكثافة
وثمة ثالثة فوائد رئيسة لرسم
من خالل مقايسات وظيفيةّ .
خرائط االرتباط مقارنة مع حتليل االرتباط ،وهي :زيادة في دقة
42
اخلرائط وانخفاض في زمن البحث وعدد أكبر من األليالت.
وقد اقتصر انتشار هذه اإلستراتيجيات بشكل رئيس
على مؤسسات حتسني احملاصيل التي عملت أيضا ً على
تنمية القدرات إلنتاج معلومات عن التسلسل تتعلق
مبحاصيلها املستهدفة .وتقوم برامج وطنية حلفظ املوارد
الوراثية النباتية واستخدامها بتعزيز اخلبرات والقدرات
العامة على نحو متزايد في مجال التكنولوجيا البيولوجية
النباتية وذلك تبعا ً ملا جرى توثيقه في التقارير القطرية التي
نشرت كجزء من هذا التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة 43.أما اجلهود الدولية والوطنية على صعيد
بناء القدرات والبنى التحتية فقد أسهمت في ظهور هذا
االجتاه اجلديد .غير أن االنتشار الكامل لتكنولوجيات التربية
املتقدمة واملعلوماتية البيولوجية والقدرات املتعلقة
باجلينومات قد غاب عن البلدان النامية ،وكذلك عن كثير من
البلدان املتقدمة ،إذ ال ميكن بلوغه سوى من خالل التعاون
مع مشروعات وطنية أو دولية أخرى معنية باجلينومات.
وسيكون التحدي داخل برامج التربية مبثابة صياغة
إلستراتيجيات مناسبة لكثير من السيناريوهات اخملتلفة
التي تدعو إلى إدماج تكنولوجيا البيولوجيا اجلزيئية في
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 44.فبينما قد يتطلب
التهجني الرجعي مبساعدة الواسمات على سبيل املثال بعض
الواسمات لتحديد األمناط الوراثية ملئات العينات (أنسال
تهجني رجعي) لصفة معينة موروثة ببساطة شأنه بذلك شأن
الغربلة إلدخال عناصر أو مورثات مصطنعة جديدة لكائنات
محورة وراثياً ،جند أن التوصيف أو التبصيم الوراثي يتطلب
من مئات إلى آالف الواسمات كي يكون فعاالً .وبصفة عامة،
ستكون احلاجة مطلوبة إلى مركز خلدمات بحوث اجلينومات
للبرامج التي توصف بتنوع واسع بالواسمات وإنتاجية عالية
وأحجام عينات كبيرة .ولعلّ هذه احلاجة إلى تكاليف مرتفعة
تفسر سيادة تطبيقات االنتخاب مبساعدة
لإلقالع باالستثمار ّ
الواسمات في شركات كبيرة ومتعددة اجلنسيات مختصة
بالتربية واستبعاد الكيانات املمولة من القطاع العام.
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التحوير الوراثي
تستخدم الطرائق املعتمدة على الـ (دنا) املؤشب ،أي اجلزيئات
التي حتتوي على تسلسالت الـ (دنا) املنحدرة من أكثر من
مصدر واحد ،خللق تباينات وراثية جديدة .فعلى صعيد حتسني
احملاصيل ،اشتملت هذه العملية على إدخال تسلسالت
خارجية املنشأ للحامض النووي الريبي منقوص األكسجني
الـ (دنا) أو احلمض النووي الريبي (رنا) ،إما باستخدام القصف
البيولوجي أو نواقل إلى داخل جينوم الكائن املستقبل والذي
يعبر عن ذلك بصفات جديدة ومفيدة زراعياً ،وهنا يشار إلى
املتميزات اجلديدة بكائنات محورة وراثياً .ويعود تاريخ زراعة
محاصيل محورة وراثيا ً ألول مرة على نطاق جتاري إلى منتصف
التسعينات من القرن املنصرم ،وهي الفترة عينها تقريبا ً
التي نشر فيها التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة .ومنذ تلك اآلونة ،متثلت الكائنات احملورة
وراثيا ً واملزروعة جتاريا ً في أربعة من محاصيل السلع وهي الذرة
الصفراء وفول الصويا والكانوال والقطن .وبحلول عام ،2008
شكلت هذه احملاصيل مجتمعة ما يربو على  99.5باملائة من
إنتاج احملاصيل احملورة وراثيا ً (جاميس .)45 2008 ،وممّا يثير االهتمام
يتم التعبير في تلك احملاصيل سوى عن
كذلك هو أنه لم ّ
جانبني من التحول ،هما التحمل ملبيدات األعشاب ومقاومة
احلشرات ،أو االثنني معاً .فإن دلّ ذلك على شيء فإمنا يدلّ على
أنه بعد مرور  25عاما ً على أول إنتاج ناجح لنباتات محورة
وراثياً ،جند نطاق الفائدة من التحوير الوراثي كإستراتيجية
اعتيادية لتحسني احملاصيل يبقى محدودا ً بالرغم ممّا متلكه
جلية .أما السلبيات
هذه التكنولوجيا من إمكانيات
ّ
فتشتمل على االفتقار إلى نظم جتديد كفوءة مستقلة عن
النمط الوراثي ملعظم احملاصيل .ومن أكثر العوامل إعاقة هي
القيود التي تفرضها حقوق امللكية الفكرية .فعندما بقيت
الكائنات احملورة وراثيا ً محصورة في مشروعات التربية التابعة
للقطاع اخلاص في البلدان املتقدمة ،عملت على تقييد (من
خالل براءات االختراع) العديد من مكونات جهود البحوث
والتنمية التي تؤدي إلى إنتاج محاصيل محورة وراثياً .أما
االجتاهات اجلديدة املثيرة لالهتمام – والتي ميكنها في نهاية
املطاف تسريع إعادة النظر في وضع حماية حقوق امللكية
الفكرية على صعيد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
– فتتمثل في زراعة احملاصيل احملورة وراثيا ً في الوقت الراهن
داخل بلدان نامية ،واملثال على ذلك زراعة فول الصويا احملور
وراثيا ً في أمريكا اجلنوبية وزراعة القطن احملور وراثيا ً في كلٍّ
من الهند والصني (جاميس2008 ،؛ جلوفر .)47 2008 46 2007
ومع قيام عدد أكبر من البلدان النامية باملطالبة بتوفير
قدرات أساسية للتعامل مع اللوائح القانونية التي حتكم
زراعة الكائنات احملورة وراثياً ،السيما مبا يتماشى ولوائح

نص عليها بروتوكول قرطاجنَّة
السالمة البيولوجية التي
ّ
املعني بالسالمة البيولوجية ،ستكون احلاجة مطلوبة
إلى جهود جماعية تهدف إلى بناء القدرات لسبر القيود
التي تفرضها حقوق امللكية الفكرية والتي أعاقت بشكل
كبير استكشاف اإلمكانيات الكاملة للتحوير الوراثي في
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وإذا ما مضينا
قدماً ،وجدنا أنه من املتوقع للجهود البحثية أن تستهدف
تصحيح نظم جتديد النباتات ،واألكثر أهمية من ذلك ،توسيع
نطاق الصفات الزراعية التي ميكن حتسينها باستخدام
التحوير الوراثي .فقد بقيت عملية تكديس العديد من
فعاليات التحوير وجعلها تعبر عن األمناط الوراثية في كائن
مستقل غير عملية ،حيث ستكون عملية إزالة العقبات
التكنولوجية مفتاح االستفادة من التحوير الوراثي للوصول
إلى صفات عديدة املورثات ،السيما تلك املتعلقة بالتغير
والتباين املناخي كاجلفاف وامللوحة .وسيكون تذليل هذه
العقبة خطوة مهمة كذلك لعمل ترتيب هرمي للمورثات.

ألف  7-3املعلوماتية البيولوجية
تتمثل إحدى النتائج املتمخضة عن السهولة النسبية
لتوليد بيانات وراثية جزيئية في احلاجة إلى قدرة متزايدة دائما ً
في نظم تخزين البيانات اإللكترونية وحتليلها واسترجاعها.
واليوم ،تق ّدر متطلبات تخزين املعلومات بوحدة البيتابايت،
وهي تساوي ثالثة أضعاف القوة التي شاع استخدامها عام
 .1995أما االجتاه املتعلق بخفض تكاليف َمرافق املعلوماتية
البيولوجية فيكمن في تبديل برامج احلاسوب املركزي اخلاصة
بأعمال املعلوماتية البيولوجية في مراكز علم اجلينومات
واالستعاضة عنها مبزارع مخدمات احلواسب التي تتألف من
حواسب شخصية عادية أو مخدمات تسخـَّر معا ً لتوفير
قدرة حاسوبية مساوية أو أكبر بتكلفة أقل ،إضافة إلى وحدة
معاجلة مركزية .وقد جهزت هذه الوحدات لضمان موثوقية
أعلى حتى في حاالت إخفاق وحدات فردية ،حيث يزداد توفير
إمكانية الوصول إلى نظم التخزين والتحليل هذه من خالل
إدخال مخدمات الشبكة الدولية (اإلنترنت) في النظام.
إنها حقا ً توليفة من هندسة البرمجيات اإلبداعية،
ونظم تشغيل مفتوحة املصدر وبرمجية قاعدة بيانات،
وإطالق إمكانية الدخول الدائم إلى اإلنترنت واستخدامها،
وكذلك االستثمار اخلاص والعام الذي أدى إلى توافر وسائل
موثوقة إلدارة مختبرات علم اجلينومات ،وبالتالي القدرة
على تخزين وحتليل وتوزيع وتفسير مجموعات البيانات
يتم احلصول عليها من مشروعات حتديد
الهائلة التي
ّ
التسلسالت والنشاطات القائمة على البيولوجيا اجلزيئية.
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وتعتبر اخلوارزميات واإلحصائيات اجلديدة ضرورية دائما ً
لدراسة العالقات التي تربط مجموعات البيانات .أما
اخلرائط فتشكل الصيغ األكثر شيوعا ً لعرض املعلومات
الوراثية ،بينما يبقى تطوير برمجية إلنتاج اخلرائط وعرضها
أحد أكثر مجاالت البحوث والتنمية فعالية في البيولوجيا
اجلزيئية .وستبقى حاالت التق ّدم التي تشهدها املعلوماتية
البيولوجية ضرورية لتسهيل حتليل بيانات اجلينومات وإدماج
معلومات علم اجلينومات مع بيانات من مجاالت ذات صلة
تتعلق بعلوم التناسخ والبروتينات واالستقالب واملظهر.
وقد أدت املشروعات التعاونية املعنية باجلينومات إلى خلق
قواعد بيانات تقوم بتخزين البيانات مركزياً ،إال أنه ميكن
الوصول إليها عاملياً .وتعتبر مجموعات موارد اجلينومات والذي
يشكل جردها والوصول إليها مكونات قاعدة بيانات اجلينوم،
جزءا ً ال يتجزأ من هذه اجلهود .أما متويل مشروعات كهذه
فقد انحصر بشكل كبير في القطاع العام (على املستويني
الوطني والدولي).

ألف  8-3اعتبارات سياساتية وتنظيمية
وقانونية
متثلت الوثيقة الدولية الرئيسة ذات التأثير في حفظ املوارد
الوراثية النباتية وحفظها منذ عام  1995في املعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي أقرّت عام
 2001ودخلت في حيز التنفيذ عام  48 ،2004حيث جتبر هذه
املعاهدة ،التي هدفت إلى تطوير اتفاقية التنوع البيولوجي،
األطراف املشاركة فيها على وضع تشريع ولوائح لتنفيذ
واجباتها لتسهيل حفظ املوارد الوراثية املغطاة بهذه املعاهدة
وتبادلها واستخدامها .وعليه جرى وضع آلية متويل مختصة
فتم إنشاء الصندوق االستئماني العاملي
لهذه املعاهدة،
ّ
للتنوع احملصولي عام  .2004واليوم ،يعمل هذا الصندوق على
جمع منح ومتويل إضافي لتحديد مرافق وطنية جلمع األصول
الوراثية وبناء القدرات وتعزيز نظم املعلومات .كما مت ّ التركيز
بشكل خاص على تطوير مشترك إلستراتيجيات إقليمية
التطور الرئيس على صعيد تبادل
وعاملية حلفظ احملاصيل 49.أما
ّ
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة منذ إصدار التقرير
األول فكان في االتفاق املو ّحد لنقل املواد التي توفر لألطراف
املتعاقدة نظاما ً متع ّدد اجلوانب لتنفيذ عمليات تبادل األصول
الوراثية للمحاصيل.
ومع إدراك جهات وطنية ودولية ممولة للبحوث للحاجة إلى
التعاون لتنفيذ مشروعات ناجحة في علم اجلينومات ،عمدت
هذه اجلهات إلى تفصيل بعض من برامج متويلها لدعم اجلهود
التعاونية على وجه اخلصوص .وقد جاءت النتائج متمثلة في
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استثمارات عامة في مراكز حتديد التسلسالت ،وقواعد بيانات
اجلينومات ،ووسائل إجراء التحليالت ووصول العامة إليها،
خاصة عن طريق شبكة املعلومات (اإلنترنت) .وستعتمد
إمكانية زيادة حجم استثمارات كهذه على وضع االقتصاد
العاملي والوطني .ففي الوقت الذي شهد فيه إجمالي الناجت
العاملي انخفاضا ً عام  ،2009وهو األول منذ احلرب العاملية
ثمة توقعات بتحسينات تقود إلى التعافي من
الثانية ،جند ّ
50
هذا االنخفاض عام .2010
ولعلّ حلاالت التقدم الفني التي شهدها تبصيم الـ (دنا)
صلة بحماية امللكية الفكرية إلى درجة إمكانية حتديد
األصناف بدقة .وستكون عملية تبصيم واسمات تعدد تكوين
نيوكلوتيد وحيد دقيقة وقابلة للتطبيق في عمليات مرتفعة
اإلنتاجية .إال أن تطبيقها على نطاق واسع ال يزال مقتصرا ً
على محاصيل متلك قواعد بيانات تتعلق بـواسمات تع ّدد
تكوين نيوكلوتيد وحيد .وال تزال حتى يومنا هذا تستخدم
منصات التبصيم على نطاق واسع اعتمادا ً على واسمات
التسلسل البسيط املتكرر أو حتى واسمات تقنية التعدد
الشكلي املضخم في طول قطعة الـ (دنا) والتضخيم
51
العشوائي للـ (دنا) متعدد األشكال.
وفي البداية ،اقتصرت اخملاوف املتعلقة بحماية حقوق
امللكية الفكرية للمخترعني فيما يتعلق باملوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة على حماية حقوق تربية النباتات.
فعلى املستويات الوطنية ،جرى توفير هذه احلماية من خالل
أشكال مختلفة للتشريعات التي ربطت حقوق امللكية
الفكرية املتعلقة بأصناف جديدة بالشخص القائم على
استنباط تلك األصناف ،أي مربي النباتات على وجه اخلصوص.
وقد متخضت جهود حتقيق االنسجام في تلك القوانني
الوطنية عن االتفاقية الدولية لعام  1961وعن تأسيس
االحتاد الدولي حلماية األصناف اجلديدة من النباتات ،وقوانينه
التي أعيد النظر فيها سنة  1972و  1978و  .1991وجاء في
أعقاب ذلك اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية
الفكرية الذي جرى توقيعه عام  ،1994حيث توجد جلوانب
حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة شروط خاصة
حلماية حقوق امللكية الفكرية ذات الصلة باالبتكارات على
صعيد املنتج الزراعي (محاصيل وحيوانات) .وكان جلهود إرساء
حقوق امللكية الفكرية على املستويني الوطني والدولي
هدف واضح يكمن في تسهيل الوصول إلى االبتكارات
بطريقة يتحقق فيها العدل واملساواة .ومن الواضح أن
النتائج الصرفة ملثل هذه التدخالت ذات النية احلسنة
متثلت في مزيد من القيود أمام الوصول إلى تلك االبتكارات.
وقد عملت االختراعات على صعيد التكنولوجيا البيولوجية،
مبا فيها االختراعات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة ،على إفراز سيل غير مسبوق من براءات االختراع
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أدّى بغزارته إلى إحداث عرقلة جهود الوصول إلى االبتكارات
املتعلقة بالتكنولوجيا البيولوجية .ومنذ إصدار التقرير األول،
استمرت مرتبة التكنولوجيا البيولوجية في األغذية والزراعة
في االرتفاع السيما مع وفرة احملاصيل املعدلة وراثيا ً إما في
اإلنتاج التجاري أو في مراحل التجارب في كثير من بقاع
العالم .أما حماية براءات االختراع اخلاصة باحملاصيل وحتى
باملواد املستخدمة في استنباطها ،كتسلسالت التركيبات
الوراثية ،فكانت عامال ً مقيدا ً سلبياً .فقضايا حقوق
امللكية الفكرية هذه ،على سبيل املثال ،هي التي أعاقت
االستخدام الواسع لألرز املهن َدس وراثيا ً ذي البيتاكاروتني
املرتفع ،واألرز الذهبي ،كسلع عامة .وإذا ما أخذنا الضرورات
األخالقية حلماية األمن الغذائي بعني االعتبار ،لدهشنا لعدم
كم أكبر بكثير من اجلهود لتحطيم هذه العراقيل.
توظيف ّ
وتعتبر خيارات الوصول إلى التكنولوجيا البيولوجية
ممتلكة من قبل منظمات وطنية للبحوث محدودة جدا ً
بسبب احلواجز التي تفرضها التكلفة في العادة .أما البدائل،
التي تتطلب في العادة الوصول إلى التكنولوجيا بدون إذن،
فتشتمل على استثمار الثغرات املوجودة في الصالحيات التي
متنحها براءة االختراع واألصناف احملمية .وقد جنحت كيانات
البحوث العامة الدولية ،والسيما مراكز اجملموعة االستشارية
للبحوث الزراعية الدولية ،في التفاوض على الوصول إلى تلك
التكنولوجيا بدون ريع .كما متكن مسعى إقليمي رائد ،متثل
في املؤسسة األفريقية للتكنولوجيا الزراعية ،من الوساطة
في الوصول إلى تكنولوجيا بيولوجية محمية بحقوق ملكية
فكرية ذات تأثير في قدرة برامج وطنية على تسخير كامل
إمكانيات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .بصورة
عامة ،كانت اجلهود الراهنة الرامية إلى الوصول إلى مثل هذه
التقانات وفق نظم حماية امللكية الفكرية بطيئة وباهظة
التكاليف ،ومن الواضح أنها تدعو إلى تعاون دولي مشترك.
أما نقطة االنطالق فتتمثل في التعليم وبناء القدرات بغرض
التعامل مع القضايا ذات الصلة والتي تتسم بتعقيد شديد.

ألف  9-3منظور مستقبلي
يضع املستقبل أمام أداء احملاصيل حتديات عديدة ميكن
مواجهتها من خالل توليفة من استنباط محاصيل متكيفة
وقوية (حتوير جينومات احملاصيل من خالل تربية النباتات
نـهج جزيئية فعالة)
ويفضل تسهيل العملية من خالل ُ
وإدخال طائفة من العوامل اخملففة إلى ممارسات اإلدارة
الزراعية .ولزيادة مصداقية التنبؤات بأداء احملاصيل اعتمادا ً
على معلومات وراثية جزيئية ،يجب وضع وسائل جديدة لتعزيز
القدرة على ربط األشكال اجلزيئية (األمناط الوراثية) بدقة أكبر

مع األداء (األمناط املظهرية) في متناول الباحثني بصفة دائمة.
كذلك يجب تناول الفجوات في توسيع املعرفة .إذ لم يوضع
مخطط عن حساسية مرونة النمط املظهري في وجه بيئات
متغيرة وطبقات التكرار الوراثي التي تصف نظما ً بيولوجية.
أما التطبيق املشترك للوسائل واإلجراءات التي ال حصر لها،
املتوافرة اليوم وتلك قيد التطوير ،فتبشر بفك تشفير هذه
العمليات وبذلك تعزز القدرة على إدارة املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة بفعالية أكبر في وجه التحديات الرهيبة
التي يفرضها املناخ املتقلب بصورة دائمة وتزايد عدد السكان
في العالم والطلب التنافسي على حتويل املواد الغذائية إلى
استخدامات غير تقليدية مثل استخدامها كوقود وكأعالف
حيوانية وفي صناعات األلياف.
يعط التقدم التراكمي الذي حتقق حتى تاريخه على
ولم
ِ
صعيد علم اجلينومات ومساعيه العلمية والتكنولوجية
اإلضافية سوى رأس اخليط لفهم الطريقة التي مينح فيها
النمط الوراثي مجموعة محددة من الصفات لكائن حي.
واليوم أضحى من املمكن تشريح منط وراثي معقد وحتديد
املوقع املادي ملورثات فردية ،أو بعبارة أصح ،املوقع املادي
للصفات الكمية على امتداد الصبغيات .ومتثل املعلومات
املتعلقة بواسمات الـ (دنا) املرتبطة مبوقع الصفات الكمية
وسيلة تشخيصية قوية تعطي املربي القدرة على اختيار
مورثات مدخلة محددة حتتل حيز االهتمام .فمع استنساخ
عدد أكبر من املورثات التي حتظى باالهتمام أو حتديدها أو
رسم خريطتها وفهم إسهامها في نظم حيوية معقدة
ثمة فرص كثيرة للحصول على
على نحو أفضل ،جند أن ّ
«تركيبة» إبداعية من األصناف اجلديدة .وهنالك احتمال أيضا ً
نـهج هندسة وراثية ،حيث
بأن تشتمل بعض الفرص على ُ
ميكن استخدام املعلومات اجلديدة املتعلقة باملورثات ،وتنظيم
املورثات ،واستجابات النباتات إلى البيئة بطرائق مبتكرة
بغرض ضبط األصناف النباتية املوجودة بحيث تستفيد من
املوارد بفعالية أكبر ،وتقدم قيمة تغذوية أعلى ،أو تعطي
مذاقا ً ألذ ببساطة.
وثمة حاجة دائمة إلى توسيع إستراتيجيات حتسني
ّ
احملاصيل اجلزيئية والقدرات كي تشمل احملاصيل التي أهملتها
الدراسات وجتاهلها التمويل (أي تلك املسماة باحملاصيل
اليتيمة) ،لكن للمفارقة تبقى هذه احملاصيل حصون األمن
الغذائي لنسبة كبيرة من البشر .وعليه ،فإن حتقيق تطبيق
واسع ودوري للتكنولوجيا البيولوجية اجلديدة على محاصيل
يتيمة ،في ظل إمكانية إحداثها تأثيرات إيجابية واسعة في
مستوى رفاه البشرية ،ميثل فرصة ال سبيل إلى مقاومتها
ال من جانب أولئك الذين كرسوا حياتهم للسلع العامة وال
لصالح اإلنسانية بصفة عامة .إذ ال يجب أن يبقى املستوى
املرتفع الراهن وغير املقبول من انعدام األمن الغذائي على
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ما هو عليه ،كما ال يجب أن يزداد سوءاً .فاإلدارة احلكيمة
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة متسك مبقاليد
عكس هذا االجتاه مستفيدة من الوسائل والتطورات احلديثة.
وتشتمل اخلطى املباشرة على استثمار املوارد في دراسات
جتريبية بهدف التوصل إلى فهم للعمليات البيولوجية التي
تعزز األمناط الوراثية للمحاصيل ذاتها 52.ولتاريخه ،متثل األنواع
التي مت ّ حتديد تسلسلها أو تلك التي ال يزال تسلسلها قيد
ثمة حاجة
التحديد حوالي  13فصيلة نباتية فقط .لهذا جند ّ
ملحة لفتح قنوات توصل إلى رصيد يتخطى  600فصيلة
ّ
نباتية لم تبدأ عملية حتديد تسلسل اجلينومات فيها ،فقد
أثبت أن فوائد كامل بيانات تسلسل اجلينوم ال حصر لها.
ومبعنى أدق ،يجب ترشيح الكثير من أنواع احملاصيل اليتيمة
ومحاصيل أخرى لعملية حتديد تسلسل جينوماتها.
ولم تقلل أيا ً من حاالت التقدم هذه على صعيد االبتكارات
التكنولوجية من احلاجة إلى مجموعات املوارد الوراثية
النباتية .فإذا ما أردنا في الواقع حتقيق الفائدة القصوى
من هذه الوسائل اجلديدة ،سيكون من الضرورة مبكان وضع
تنوع وراثي أكبر أو للمحافظة على
إستراتيجيات جديدة جلمع ّ
التنوع أثناء حفظ العينات وجتديدها .وتبقى البنوك الوراثية
53
أساسية وبحاجة إلى املزيد من الدعم.
كما يجب أن يقود التق ّدم املوازي على صعيد حتليل
جينومات اآلفات واملمرضات النباتية إلى رؤى أعمق نحو
آليات مقاومة األمراض واآلفات .وسيمثل التغير والتباين
املناخي بعض ما ميكن التنبؤ به من حتديات أمام نظم اإلنتاج
الزراعي (كارتفاع درجات احلرارة واجلفاف والفيضانات والرياح
األكثر شدة واآلفات واملمرضات املتزايدة واجلديدة) .وملواجهة
هذه التحديات ،على البحوث أن تستفيد بشكل كامل من
الوسائل واإلستراتيجيات اجلزيئية ال لتحسني اإلنتاجية
فحسب ،بل لتقليص التأثير في البيئة وزيادة حجز الكربون
54
وإنتاج بديل عن الوقود األحفوري.
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حالة التنوع في محاصيل رئيسة وثانوية

ألف  1-4مقدمة
أجري مسح في املُرفق الثاني من التقرير األول عن حالة املوارد
الوراثية النباتية لعدد من احملاصيل الرئيسة والثانوية املهمة
لتحقيق األمن الغذائي في واحدة أو أكثر من املناطق دون
اإلقليمية ملعرفة حالة التنوع فيها .وعلى نحو مماثل ،يجري
هذا امللحق مسحا ً حملاصيل رئيسة (كالقمح واألرز والذرة
الصفراء والذرة البيضاء والكاسافا والبطاطا والبطاطا احللوة
والفاصولياء وفول الصويا ومحاصيل سكرية ومحاصيل املوز/
موز اجلنة) ،كما يقدم مسحا ً لعدد من احملاصيل الثانوية
على املستوى العاملي لكنها رئيسة على املستوى دون
اإلقليمي أو الوطني (كالدخن واجلذريات والدرنيات غير تلك
املذكورة أعاله ،وكذلك حملاصيل البقوليات احلبية دون أنواع
الفاصولياء والكرمة وأشجار اللوزيات واخلضار والبطيخ) .ومبا
أن هذا الطيف من احملاصيل ال ميثل قائمة تعريفية لألغذية
أو احملاصيل الزيتية األساسية أو املهمة ،نراه يشتمل على
أمثلة عن مجموعات محاصيل مختلفة (جنيليات وبقوليات
غذائية وجذريات ودرنيات ومحاصيل أشجار مثمرة) ،وأنواع
ذات نظم تربية مختلفة (تلقيح خلطي ،تلقيح ذاتي ،إكثار
بالتنسيل) ،ومحاصيل تعود مبنشئها إلى املناطق املعتدلة
واملدارية .كما يشتمل طيف احملاصيل هذا على محاصيل
نفذت بشأنها استثمارات هائلة على صعيد احلفظ
والتحسني ،السيما حملاصيل القمح واألرز والذرة الصفراء،
وكذلك يشتمل على محاصيل لم حتظى سوى على جزء
يسير من االستثمارات نسبياً ،كالكاسافا والبطاطا احللوة
وموز اجلنة .وتوفر هذه القائمة من احملاصيل الرئيسة والثانوية
عينة جيدة عن احملاصيل املدرجة في املرفق األول للمعاهدة
ّ
1
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
مع أننا ال جند جميع احملاصيل الواردة في هذا امللحق قد ورد
ذكرها في املرفق األول للمعاهدة (كفول الصويا والفول
السوداني وقصب السكر والعنب وبعض أنواع الدخن).
وليست الغاية من هذا امللحق تكرار املعلومات الواردة في
الفصل األول والثاني والثالث من التقرير الرئيس ،بل لتسليط
الضوء على بعض املعلومات في سياق مو ّجه نحو احملصول.
كما يعرض ملحقنا هذا معلومات عامة حول أمناط اإلنتاج
الرئيسة وأخرى عن املساحة التي حصدت منها محاصيل
رئيسة وثانوية خالل الفترة املمتدة من عام  1995وحتى
2008؛ 2وتركيبة جتميعاتها الوراثية؛ وحالة التنوع في أنواع
احملاصيل داخل املوطن الطبيعي لها ،ومعرفة وجود أشكال
برية وأقارب برية للمحاصيل وبرامج احلفظ داخل املوطن
الطبيعي (حيث جتدون املزيد من التفاصيل عنها في الفصل
الثاني) .كما يعرض امللحق تقارير نوعية عن التآكل الوراثي؛
وملخصات عن حالة اجملموعات خارج موطنها الطبيعي

(جتدون املزيد من التفصيل عنها في الفصل الثالث وامللحق
الثاني)؛ وحالة نسخ األمان جملموعات محفوظة خارج املوطن
الطبيعي ،وكذلك الفجوات والفرص واألولويات على صعيد
مدى تغطية تنوع التجميعات الوراثية في مجموعات خارج
املوطن الطبيعي؛ ومدى توثيق اجملموعات وتوصيفها وتقييمها؛
إلى جانب قضايا ذات صلة باستخدام اجملموعات؛ وبتأثير
التغير املناخي في األولويات واخملاوف على صعيد احلفظ داخل
املوطن الطبيعي وخارجه؛ ودور محاصيل معينة في نظم
اإلنتاج املستدامة ،ونظم إنتاج محاصيل عضوية ،والفرص
وسيتم إلقاء الضوء على مخاوف
املفتوحة أمام املزارعني .هذا
ّ
ً3
مح ّددة في أقسام احملاصيل الفردية التي سنعرضها الحقا.
حالة التنوع
منذ عام  ،1995أضيف ما يربو على مليون عينة من األصول
الوراثية إلى مجموعات خارج املوطن الطبيعي ،حيث جاء ما
ال يقل عن ربع هذه املدخالت كحصيلة لبعثات جمع جديدة
(من احلقول واألسواق والطبيعة) 4.أما الكمية املتبقية فقد
تكون ناجمة عن الزيادة التي طرأت على تبادل املدخالت بني
اجملموعات .وال يعتبر عدد املدخالت مقياسا ً مباشرا ً للتنوع،
إذ أن هنالك الكثير من واصفات األصول الوراثية التي ميكن
من خاللها االستدالل عن حالة التنوع في مجموعة ما
(كمعلومات تسجيل املدخل ،ومعلومات النمط املظهري
لكثير من السمات ،ومعلومات النمط الوراثي من كثير
من الواسمات واملقايسات املمكنة ،وبيولوجيا األصانيف
الرئيسة) .وعليه ،فإن تقييم التنوع يعتمد على توافر مثل
هذه املعلومات بشكل متسق عن اجملموعات التي ستخضع
للدراسة .وتبعا ً ملا أشارت إليه الكثير من املصادر ،وإن عدم
االتساق في توثيق األصول الوراثية للمحاصيل يشكل نقطة
ضعف رئيسة في جلّ اجملموعات.
كما ال يعرف الكثير عن حالة التنوع التي متثلها مدخالت
األصول الوراثية من األنواع البرية ذات الصلة باحملاصيل أو عن
حالة التنوع في األصانيف التي تنمو في أ ّي نوع من احملميات
الطبيعية أو في أ ّي منطقة أخرى مخصصة للحفظ داخل
املوطن الطبيعي .وتبعا ً ملا ورد في الفصل الثاني ،جند أن
ثمة القليل من األقارب البرية للمحاصيل (< )50التي جرى
تقييمها من حيث حالة تنوعها مقارنة مع مئات من األقارب
البرية للمحاصيل املعروفة .وقد أكدت كثير من التقارير
القطرية على وجود قلق حيال غياب االهتمام بحفظ األقارب
البرية للمحاصيل في املوطن الطبيعي وخارجه .ويتحدث
الفصل الثاني كذلك عن دراسة برعاية هيئة املوارد الوراثية
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لألغذية والزراعة لتحديد أولويات احلفظ واملواقع احملددة حلفظ
األقارب البرية للمحاصيل في موطنها الطبيعي في جميع
ً5
القارات تقريبا.
ً
وقد أشار الفصل الثاني أيضا إلى التأثيرات السلبية
التي تخلفها النزاعات املسلحة واحلروب املعلنة في التنوع
البيولوجي وجهود حفظ املوارد الوراثية واستخدامها،
حيث جند تأكيدا ً على تلك التأثيرات في بعض التقارير
القطرية6.والنعدام االستقرار السياسي والتغيرات التي تطرأ
على النظم السياسية والتقلبات االقتصادية والتطور غير
السوي في املشهد الطبيعي الوطني تبعات سلبية تؤثر
في التنوع البيولوجي ،قبل الصراعات املعلنة أو في أعقابها.
وتشتمل التأثيرات النوعية على تدمير املوائل ،والبنى التحتية
7
األساسية ،وكذلك تدمير اجملموعات عينها.
ومع قيام الدراسات والتقارير بتحديد الفجوات والنقائص
وإطالق التحذيرات ،شهد تقييم التنوع منذ نشر التقرير األول
تقدما ً مدفوعا ً بكثير من العوامل واألطراف واملبادرات ،ومن
األمثلة عن هذا التقدم نذكر:
• زيادة التزام البلدان باملسؤوليات التي وضعتها اتفاقية
التنوع البيولوجي عام ( 1992حفظ التنوع البيولوجي
في املوطن الطبيعي وخارج املوطن الطبيعي والوصول
إليه واستخدامه بطريقة مستدامة) ،والتزامها كذلك
باالستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط
العمل لتنفيذها؛
• دخول املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة في حيز التطبيق واتخاذ البلدان خطوات لتنفيذها؛
• هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة
األغذية والزراعة ،والتقرير األول ،وخطة العمل العاملية التي
جاءت في أعقابه؛
• املنظمة الدولية للبحوث املتمثلة في اجمللس الدولي
املعني باملوارد الوراثية النباتية/املعهد الدولي للموارد
الوراثية النباتية/املركز الدولي للتنوع البيولوجي ،وجهودها
في البحوث والتوثيق والتدريب حلفظ التنوع البيولوجي
الزراعي؛
• جهود املراكز الدولية للمجموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية في مجال محاصيل مختلفة تضطلع
مبسؤولية العمل عليها؛
• جهود وطنية وإقليمية (كتلك التي بذلتها وزارة الزراعة
األمريكية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية والوكالة
السويدية الدولية للتنمية والتعاون واملفوضية األوروبية) في
مجال التدريب وبناء القدرات في مجال حفظ املوارد الطبيعية
واستخدامها في بلدان حتتوي على محاصيل حتظى بأولوية؛
• تأسيس الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي
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وجهوده لتحفيز استراتيجيات تقييم املوارد الوراثية
النباتية وحفظها وتوفير التمويل لتنفيذ األولويات املوضوعة.
وكما ورد في الفصل الثاني ،عملت كثير من البلدان منذ
عام  1995على تنفيذ عمليات مسح وجرد نوعية على
مستوى األنواع كح ّد أدنى ،إما كجزء من إستراتيجية التنوع
البيولوجي وخطط العمل الوطنية أو ضمن إطار مشروعات
فردية .واقتصر معظمها على محصول واحد أو مجموعات
صغيرة من األنواع أو مناطق محدودة ضمن احلدود الوطنية
للبلد .وقد ساعد املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق
اجلافة بلدانا ً في شمال أفريقيا والشرق األدنى وآسيا الوسطى
على إجراء مسوحات لتقييم كثافة األقارب البرية للمحاصيل،
وتكرارها ،والتهديدات التي تعترضها .أما الفعاليات األكادميية
البحثية فقد أجرت مسحا ً ملزارع ناشطة في عديد من
البلدان لتقييم مدى األصناف التقليدية التي ال تزال تزرع
رغم توافر أصناف حديثة عالية الغلة لكثير من احملاصيل.
كم كبير من
وحتدثت هذه الفعاليات في تقاريرها عن وجود ّ
التنوع الوراثي للمحاصيل على شكل أصناف تقليدية ال تزال
تخضع للحفظ على مستوى املزرعة (الفصل الثاني والتقارير
القطرية من آيسلندا والبوسنة والهرسك وبولندا وجمهورية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وسويسرا والنيجر ،والتي
تنوع احملاصيل ،مع
تؤكد استمرارية املستوى املرتفع من ّ
بذل جهود خاصة لإلبقاء على هذا املستوى) .ففي النيجر
على سبيل املثال ،لم يالحظ تآكل وراثي خالل بعثات اجلمع
األخيرة ،وال تزال كثير من األصناف التقليدية سائدة في
يتم الكشف عن فاقد في أصناف
حقول املزارعني .كما لم ّ
الدخن والذرة البيضاء لدى مقارنة بعثات اجلمع في عامي
8
 1973و  ،2003رغم تسجيل زيادة في أصناف الدخن احملسنة.
ومن ناحية أخرى ،ال تزال تصدر تقارير وحتذيرات متكررة
تنوع السالالت احمللية واألصناف التقليدية
بخصوص انخفاض ّ
على صعيدي اإلنتاج واحلفظ 9.إذ أشارت معظم التقارير
القطرية إلى حاالت انخفاض في زراعة أصناف تقليدية وسالالت
محلية بفعل إحالل أصناف حديثة محلها 10.لكن إلى جانب
هذا االستنتاج ،تتحدث جلّ هذه البلدان في تقاريرها عن غياب
عمليات املسح واجلرد التفصيلية التي توثق هذا االنخفاض.
أما االستنتاج األقوى الذي ميكن استخالصه من هذه التقارير
القطرية فيتمثل في جهل مدى التنوع احملفوظ في نظم
إنتاج احملاصيل أو في البرية أو تباينه بدرجة كبيرة بالنسبة
للمحصول أو النظام اإليكولوجي وتباينه كذلك من بلد آلخر.
ومن بني اإلستراتيجيات التي حتدثت عنها البلدان ملنع التآكل
الوراثي بفعل الضغوطات التي تدفع إلى استبدال األصناف نذكر:
• مواصلة جمع أصول وراثية من البرية أو على مستوى املزرعة
وتنويع اإلنتاج باستخدام أصناف تقليدية لتمكني املزارعني من

حالة التنوع في محاصيل رئيسة وثانوية

اإلنتاج املوجه إلى األسواق احمللية واالستخدامات التقليدية؛
• حـفظ السالالت احمللية وأصناف األعشـاب التقليدية
12
كاف من قبل البنك الوراثي االسكندنافي؛
بشكل ٍ
• جمع وتعريف وحفظ السالالت احمللية للمحاصيل خارج
موطنها الطبيعي من قبل مؤسسات تابعة للقطاعني
13
العام واخلاص؛
• غياب تكثيف الزراعة في مناطق كثيرة ميكـّن من زراعة
14
عدد كبير من األصناف واألنواع بصورة متواصلة؛
• منذ أواخر تسعينات القرن املنصرم ،اتخذت إجراءات حلماية
املوائل ،وحتفيز زراعة السالالت احمللية بصورة متواصلة
من خالل مشروعات مبشاركة املزارعني ،وإعادة إدخال
سالالت محلية وأصناف قدمية من أجل إنتاج محاصيل
15
عضوية ،وإجراء بعثات جمع متواصلة؛
• تنفيذ بعثات جمع متواصلة وحتفيز حفظ املراعي التراثية
16
على مستوى املزرعة ،وأصناف اخلضروات واألشجار املثمرة.
وقد أشارت كثير من التقارير القطرية إلى أن النظم غير
الرسمية للبذور تبقى عنصرا ً أساسيا ً في احملافظة على
تنوع احملاصيل على مستوى املزرعة (انظر الفصل الرابع) .فقد
ّ
ورد في تقرير جمهورية تنزانيا املتحدة أن نظاما ً غير رسمي
كهذا يشكل حتى  90باملائة من حركة البذور 17.أما التقريران
القطريان الصادران عن أملانيا و فنلندا فو ّجها االنتباه إلى
لوائح مجلس االحتاد األوروبي رقم  ،2005/1698التي دخلت
حيز التنفيذ عام  2006على املستوى الوطني ومستوى الدول،
حيث ميكن وفق هذه اللوائح تقدمي دفعات (مبالغ حت ّدد تبعا ً
لعدد الهكتارات) لزراعة أصناف محاصيل مهددة بالتآكل
الوراثي ،وكذلك التخاذ إجراءات نوعية لدعم حفظ تلك
األصناف واستخدامها بشكل مستدام.
وعقب تبني املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة ،مت ّ تأسيس الصندوق االستئماني العاملي
للتنوع احملصولي عام  ،2004الذي يندرج بني أهدافه حتديد
وتناول قضايا حفظ التنوع التي حتظى بأولوية قصوى
ومنها حفظ احملاصيل التي تضطلع مبسؤوليتها املعاهدة
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في
املوطن الطبيعي (تلك احملاصيل املدرجة في املرفق األول من
املعاهدة) 18.وقد افتتح القبو الدولي للبذور في سفالبارد عام
 ،2008حيث يحفظ هذا القبو أكبر مجموعة داعمة لألمان
من احملاصيل املتنوعة احملفوظة في بنوك وراثية حول العالم،
كضمان لعدم فقدها بفعل الزمن أو الكوارث .ومنذ افتتاح
هذا القبو ،واجلهود تبذل إليداع نسخ مضاعفة من املدخالت
فيه من مجموعات عاملية للمجموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية وكثير من اجملموعات الوطنية واإلقليمية.
وفي عام  ،2006أطلق الصندوق االستئماني العاملي للتنوع
احملصولي إستراتيجيات حلفظ املوارد الوراثية واستخدامها
11

اعتمادا ً على احملاصيل ،حيث تضم هذه اإلستراتيجيات فرقاء
القيمني واملربني واخلبراء في احملاصيل .أما األولويات التي
من
ّ
متخضت عن هذه العملية فكانت الهدف التالي للصندوق
الذي يق ّدم اليوم منحا ً لتمويل أعمال حتقيق هذه األولويات.
ومن إجنازات الصندوق لعام  2008إبرام ما يربو على  50اتفاقا ً
لتقدمي املنح مع منظمات شريكة حول العالم إلنقاذ وجتديد
وتوصيف وتقييم التنوع الراهن وضمان سرعة وسهولة توافره
أمام مربي النباتات 19إذا ما مت ّ حفظه وفهمه بدرجة أفضل.
حالة احلفظ في املوطن الطبيعي
تعتبر األشكال البرية لكثير من احملاصيل (والسيما النجيليات
والبقوليات) ،ومعظم األنواع في جتميعاتها الوراثية األولية
والثانوية ،أنواعا ً حولية مما يجعل العشائر ديناميكية ،ورمبا
يصـعب عملية تعريف
عابرة ،من عام إلى عام ،وهو أمر
ّ
املناطق الطبيعية اعتمادا ً على حفظ األقارب البرية
وتـعرَّف جلّ املناطق احملمية في
للمحاصيل بشكل خاصُ .
العالم على أساس املالمح اجلغرافية والبيئية ووجود بعض
األصانيف النباتية السائدة والعمرة .وعليه ،جند أن جناح
املناطق احملمية في احملافظة على أصانيف األقارب البرية
للمحاصيل احلولية يبقى عشوائيا ً في أحسن حاالته .وقد
قام املركز الدولي للتنوع البيولوجي وشركاؤه مبسعى لدعم
حفظ األقارب البرية للمحاصيل من خالل إقامة مشروعات
20
في خمسة بلدان (انظر املؤطر  1-2في الفصل الثاني).
وقد أعطيت عملية حفظ األصناف والسالالت احمللية
القدمية واملوروثة زخما ً من قبل الكثير من املشروعات
اخملتصة باحملاصيل أو األغذية بقيادة منظمات غير حكومية
ومجموعات الدعم العام ومؤسسات أكادميية .وعملت عديد
من التقارير القطرية على توثيق جهود حفظ املوارد الوراثية
على مستوى املزرعة مبشاركة املزارعني في تلك البلدان 21.أما
التقدم الرئيس منذ نشر التقرير األول فتمثل في زيادة أعداد
طيف واسع من
املسوحات وأعمال اجلرد الوطنية بدعم من
ٍ
املنظمات (انظر الفصل الثاني) التي وثقت حالة جهود احلفظ
وح ّددت األولويات للقيام مبزيد من الفعاليات.
الفجوات
التزال الفجوات موجودة على صعيد تغطية األصناف
واألصناف التقليدية والسالالت احمللية واألقارب البرية
للمحاصيل في مجموعات خارج املوطن الطبيعي لكثير
من احملاصيل الرئيسة 22.كما أن هنالك فجوات مماثلة ،وفي
بعض احلاالت أكثر اتساعاً ،في مجموعات احملاصيل الثانوية.
أما فهم مدى وطبيعة الفجوات في مجموعات خارج املوطن
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الطبيعي اليوم فقد فاق نظيره وقت إعداد التقرير األول.
ويعود منشأ هذه الفجوات إلى فقد مادة جمعت ذات مرة .أما
الفجوات األخرى فتعود إلى االفتقار إلى اجملموعة عينها .ومتثل
املعمرة مشكالت من نوع خاص عند التجديد ،األمر
األصانيف
ّ
الذي يقود إلى فقدها واحلاجة إلى جمعها مجدداً .وغالبا ً
ما تكون احملافظة في املوطن الطبيعي اخليار األفضل حلفظ
األصناف املعمرة حينما ينظر إليها من زاوية التنوع الوراثي.
ويشكل حتديد الفجوات والتوصيات اخلاصة مبعاجلتها مكونا ً
أساسيا ً لإلستراتيجيات املتعلقة باحملاصيل التي رسمها
الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي .كما تتابع مراكز
اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية هذه املسائل
بالنسبة للمحاصيل التي تضطلع مبسؤولية العمل عليها.
وكذلك عملت البرامج الوطنية حلفظ املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة في تقاريرها القطرية على توثيق االحتياجات
لسد هذه الفجوات ،حيث تتحدث التقارير القطرية بشيء
من االتساق عن احلاجة إلى زيادة رصد وتأسيس نظم إنذار
مبكر كوسيلة لتحديد الفجوات في تغطية احلفظ وحالته.
التوثيق والتوصيف والتقييم
تتباين نظم املعلومات بشكل كبير بني مجموعة وأخرى
من حيث منطها وتعقيدها ،إذ يستخدم نظام املعلومات
وثمة
اجلغرافية وبيانات جزيئية في اجملموعات األكثر تعقيداًّ .
حاجة إلى توحيد املقاييس والتدريب في هذا النطاق 23.كما
يوجد مزيد من املناقشات التفصيلية في الفصل الثالث
حول اجتاهات توثيق وتوصيف املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة واألولويات احمل ّددة للمستقبل املنظور.
استخدام املدخالت
تشتمل معوقات استخدام مدخالت األصول الوراثية على
االفتقار إلى بيانات حول املدخالت ،السيما بيانات تقييمها
وعدم توافر املادة املفيدة والقلق حيال حقوق امللكية الفكرية.
وتشتمل أولويات استخدام مدخالت األصول الوراثية على
استخدام أوسع لعشائر اخلرائط املتنوعة ،وزيادة استخدام
الطافرات واخملزون الوراثي واألقارب البرية ،ونشر تكنولوجيات
أحدث من قبيل تكنولوجيا الكشف عن الواسم اجملدية اقتصاديا ً
24
والعالية اإلنتاجية وتكنولوجيا حتديد تسلسل الـ (دنا).
نـهج التربية التشاركية كطريقة تسعى
وقد ازداد ظهور ُ
مفصلة خصيصا ً لتلبي احتياجات املزارعني،
إلنتاج أصناف
ّ
وهذا ما أشارت إليه الكثير من التقارير القطرية التي يعرض
الفصل الرابع موجزا ً عنها .كما يشتمل الفصل الرابع أيضا ً
على مناقش ٍة أكثر تفصيال ً الجتاهات استخدام املوارد الوراثية
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النباتية لألغذية والزراعة واألولويات للمستقبل املنظور،
حيث تشتمل االحتياجات ذات األولوية على بناء القدرات في
مجاالت حتسني احملاصيل ومجاالت حفظ األصول الوراثية
وتعزيز التعاون بني أولئك املعنيني بحفظ املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام في كافة
مراحل سالسل البذور واألغذية.
التغير املناخي
توثـّق كثير من التقارير القطرية فقد التنوع من اجملموعات
واملزارع خالل العقد املنصرم بسبب تفشي اآلفات واألمراض
أو بفعل غياب التحمل لإلجهادات الالأحيائية كاحلرارة أو
اجلفاف أو الصقيع ،ممّا يقود إلى فقد املدخالت أثناء جتديدها
وإلى فقدها في اجملموعات احلقلية ،وكذلك فقد أصناف
وسالالت محلية خالل مرحلة إنتاج احملصول .ومن املتوقع
ألمناط فقد التنوع هذه أن تتزايد مع تزايد ظهور حاالت التغير
املناخي حول العالم ،حيث تشير كثير من التقارير القطرية
إلى تهديدات التغير املناخي للموارد الوراثية ،وسيكون جلميع
السيناريوهات التي تنبأت بها اللجنة احلكومية الدولية
25
تكيف
املعنية بالتغير املناخي تبعات جسيمة على صعيد ّ
محاصيل وأنواع مح ّددة وأقارب برية للمحاصيل وتوزعها
اجلغرافي .ففي الصني على سبيل املثال ،تشير التوقعات إلى
نقص في اإلمدادات املائية اخملصصة للزراعة خالل العقود
القادمة 26،حيث ستتأثر نظم املناطق احملمية واحملميات
الطبيعية بشكل يتطلب بعده إحداث تغييرات في خطط
النطاق واحلجم واإلدارة 27.وستكون اجلوانب املتعلقة بتجديد
ومنو مجموعات خارج املوطن الطبيعي أصعب حال ً بسبب
زيادة الطلب على املدخالت إن كان على املربني النجاح في
وحتمل
إيجاد مصادر جديدة من مقاومة األمراض واآلفات
ّ
تكيف احملاصيل مع
اإلجهاد وإدخالها إلى األصناف لتسهيل ّ
تأثيرات التباين املناخي املتفاقم .لكن ،وتبعا ً ملا وثقته التقارير
القطرية وخل ّصه الفصل الرابع ،جند أن تغييرا ً كبيرا ً في القدرة
على تربية النباتات لم يطرأ بصورة عامة منذ نشر التقرير
ملحة إلى زيادة هذه
األول أولّ مرة ،األمر الذي يخلق حاجة
ّ
القدرة على نطاق العالم ملواجهة أزمة التغير املناخي.

ألف  2-4حالة التنوع في محاصيل رئيسة
ألف  1-2-4حالة املوارد الوراثية للقمح
زادت غلة القمح من  2,6طن/هـ عام  1996إلى  3,1طن/هـ
عام ( 2008الشكل ألف  .)1-4وظلّ القمح احملصول املزروع
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املصدر :قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة2008/1996 ،

األوسع انتشاراً ،حيث زرع فوق مساحة  224مليون هكتار
عام  28 ،2008مسجال ً انخفاضا ً باملقارنة مع مساحة 227
مليون هكتار عام  .1996وبلغ إجمالي اإلنتاج العاملي عام
 2008من القمح  690مليون طن 29،مسجال ً ارتفاعا ً باملقارنة
مع كمية  585مليون طن عام  .1996والزالت البلدان اخلمسة
األولى في إنتاج القمح عام  2008هي الصني ( 16باملائة من
اإلنتاج العاملي) والهند ( 11باملائة) والواليات املتحدة األمريكية
( 10باملائة) واالحتاد الروسي ( 9باملائة) وفرنسا ( 6باملائة).
ويعتمد اإلنتاج العاملي من القمح بشكل كامل تقريبا ً
على نوعني :القمح الشائع أو الطري (Triticum aestivum
الذي يشكل قرابة  95باملائة من اإلنتاج) والقمح القاسي
أو قمح املعكرونة ( ،T. turgidum subsp. Durumالذي
يشكل قرابة  5باملائة من اإلنتاج) 30.فالنوع األول سداسي
الصيغة الصبغية ( )42=2x=2nوالثاني رباعي الصيغة
الصبغية ( ،)28=2x=2nومن النادر أن جند منتجا ً مزروعا ً
على نطاق محلي جدا ً بقمح ثنائي الصيغة الصبغية
ورباعي الصيغة الصبغية إلى جانب القمح القاسي.
وتتألف التجميعة الوراثية للقمح من أصناف حديثة
وأخرى قدمية وسالالت تربية وسالالت محلية وأنواع ذات
صلة (برية ومستأنسة على حد سواء) في قبيلة ،Triticeae
وثمة تفاصيل عن وصف
وفي اخملزون الوراثي والوراثي اخللويّ .
تركيبة التجميعة الوراثية في اخلطة اإلستراتيجية للصندوق

االستئماني العاملي للتنوع احملصولي 31:فالتجميعة األولية
تتألف من أنواع بيولوجية ،مبا فيها أشكال مزروعة وبرية
وعشبية ألنواع احملاصيل التي ميكن تهجينها بسهولة .أما
التجميعة الوراثية الثانوية فتتألف من أنواع ميكن نقل مورثات
منها ،لكن بصعوبة أكبر ،السيما أنواع القمح ()Triticum
والدوسر ( .)Aegilopsأما التجميعة الوراثية من الدرجة
الثالثة فتتألف من أنواع أخرى للقبيلة (أنواع حولية بشكل
رئيس) والتي ميكن نقل مورثات منها لكن بصعوبة بالغة.
وتع ّد ‘‘سهولة’’ نقل املورث مفهوما ً قائما ً على التكنولوجيات
وخاضعا ً للتغيير شأنه شأن التحديد األصنوفي داخل
القبيلة .وقد أثبتت األقارب البرية للقمح أنها مصادر مقاومة
مفيدة للغاية إلجهادات أحيائية والأحيائية في تربية القمح
على مدى العقدين املنصرمني حيث من املتوقع لهذا االجتاه
أن يأخذ منحى متزايدا ً في املستقبل .وعلى نحو مماثل ،يتزايد
استخدام اخملزون الوراثي كوسيلة عند التطبيق املعقد
32
للتكنولوجيا البيولوجية احلديثة لتحسني القمح.
حالة احلفظ في املوطن الطبيعي
يتجلى واحد من األمثلة القليلة العاملية عن املنطقة احملمية
التي أسست بشكل خاص حلفظ األقارب البرية حملاصيل
جنيلية حولية في محمية ‘‘إيريبوني’’ احلكومية في أرمينيا،
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وهي مبساحة  89هكتارا ً وتقع في املنطقة االنتقالية بني شبه
الصحراء والبادية اجلبلية ،حيث يوجد فيها ثالثة من أصل
أربعة أنواع للقمح البري (قمح بري وحيد احلبة ،T. boeticum
وقمح أرارات البري ثنائي احلبة  T. araraticumوقمح أورارتو البري
 ،T. urartuإلى جانب عديد من أنواع الدوسر ( ،)Aegilopsوكذلك
عدد من األقارب البرية حملاصيل أنواع جنيلية أخرى (شعير
وشيلم) 33.ويشكل تتابع هذه احملاصيل مع أنواع واطنة وأخرى
توسعية (نباتات وحيوانات على حد سواء) تهديدا ً لسالمة
أنواع األقارب البرية للمحاصيل في هذه احملمية وكذلك في
أية محمية أخرى قد يوجد فيها أقارب برية حملاصيل جنيلية.
وبصورة عامة ،قد تشتمل أية مناطق محمية في بلدان ذات
مناخ متوسطي على بعض أصانيف األقارب البرية حملصول
القمح .هذا وتشكل احملافظة على السالمة الوراثية ملثل هذه
العشائر في تلك احملميات أو غيابها مسألة محورية.

املستوى العاملي) ،ولعله التهديد الوحيد األكبر لسالمة
مدخالت القمح املوجودة في حيازة بنوك وراثية مهمة .كما
37
يشكل االفتقار إلى التمويل العامل املعيق بصفة رئيسة.
ومن األمثلة عن اخملاوف التي وردت في التقارير القطرية،
نذكر :ثمة اختفاء تدريجي للسالالت احمللية للقمح؛ 38وفقد
جميع األصناف البدائية للقمح؛ 39وإحالل أصناف حديثة محل
40
أصناف قدمية للقمح في مناطق إنتاج رئيسة لهذا احملصول.
الفجوات واألولويات

تتم احملافظة على ما ينوف على  235 000مدخل
عموما ً ما ّ
34
في أكثر من  200مجموعة خارج املوطن الطبيعي .إذ حتفظ
سالالت محلية وأصناف حديثة وقدمية بشكل جيد في
مجموعات األصول الوراثية للقمح ،بينما جند متثيال ً ضعيفا ً
لألقارب البرية للقمح 35.وبسبب االحتياجات والظروف اخلاصة
لتطوير مخزونات وراثية ووراثية خلوية واحملافظة عليها بصورة
موثوقة ،جند أن متثيلها ضعيف في مجموعات األصول الوراثية
(رمبا في أقل من  90مجموعة) ،بينما قد توجد في مؤسسات
بحثية بدرجة أكبر .كما قد ال حترز كثير من مجموعات البلدان
تقدما ً في عملية التجديد وهو ما يشكل التهديد الوحيد
األعظم ألمان مدخالت القمح املوجودة في حيازة بنوك وراثية
مهمة عاملياً .هذا ويشكل االفتقار إلى التمويل العامل املعوق
36
الرئيس.

ترتبط الفجوات الرئيسة بالسالالت احمللية واألصناف تبعا ً
لرأي مديري عمليات اجلمع ،وهذا ما ورد ذكره بإيجاز في
الفصل الثالث .إال أن املستخدمني الرئيسني للموارد الوراثية
للقمح يشيرون إلى احلاجة للمزيد من عشائر اخلرائط الوراثية
طيف أوسع من األقارب
والطافرات واخملزونات الوراثية ،مع
ٍ
البرية .وهذا التباين في إدراك الوظيفة الرئيسة للمجموعات
بني مديري البنوك الوراثية ومستخدمي األصول الوراثية
يعقد عملية تقييم حالة التنوع 41.كما يعتبر متثيل األقارب
البرية للمحصول ضعيفا ً نسبيا ً في اجملموعات ،وهنالك
حاجة إلى مزيد من عمليات اجلمع 43 ،42.أما مستوى التنوع
الوراثي واتساع نطاق األصل اجلغرافي لألنواع املرتبطة بالبرية
واحملفوظة في مجموعات راهنة فيع ّد منخفضاً.
وتتمثل إحدى سيناريوهات التغير املناخي في ارتفاع درجات
احلرارة اإلقليمية .وهذا ما قد يكون مفيدا ً حملصول القمح
في بعض األقاليم ،إال أن هذه احلالة قد تخفض من إنتاجية
هذا احملصول في أقاليم أخرى تكون فيها درجات احلرارة مثلى
للقمح .وستظهر حاجة إلى أصناف قمح جديدة ليتمكن
التكيف مع بيئات متغيرة في الوقت الذي يلبي
احملصول من
ّ
فيه االحتياجات التغذوية لإلنسان .ويع ّد حتديد هوية األصول
44
الوراثية املتحملة للحرارة ونشرها مسألة ذات أولوية قصوى.

التآكل والضعف الوراثي

نسخ األمان

تندر حاالت غياب التآكل أو انعدام الضعف الوراثي .ويقوم
الفصل األول بتسليط الضوء على الزيادة في التنوع الوراثي
والغنى األليلي في أصناف اعتمدها برنامج حتسني القمح
الطري الربيعي التابع للمركز الدولي لتحسني الذرة الصفراء
والقمح .ولكثير من األقارب البرية للمحاصيل عادة عشبية،
كما تزدهر في مناطق مضطربة أو أخرى مزروعة مما يجعلها
واسعة االنتشار ،إال أنه ال يعرف سوى القليل عن التنوع
الوراثي في تلك العشائر العرَضية.
ويغيب التقدم في التجديد لدى كثير من اجملموعات القطرية
للموارد الوراثية للقمح (حوالي  10باملائة من اجملموعات على

تغيب نسخ األمان بالنسبة جللّ اجملموعات القطرية من
القمح ،إذ لم تتجاوز نسبة مجموعات القمح املهمة عامليا ً
والتي خضعت ملضاعفة كامل مجموعتها في مكان آخر
لألمان  10باملائة ،بينما خضع أغلبها ملضاعفة جزئية فقط
ً 45
في عني املكان أو غابت تلك املضاعفة كليا.

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي
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االستخدام
تشهد اإلنتاجية تباينا ً كبيرا ً بني البلدان ،حتى وإن طبقت
ثمة فرصة لزيادة
ممارسات زراعية متماثلة .وعليه ،فإن ّ

حالة التنوع في محاصيل رئيسة وثانوية

اإلنتاجية في كثير من البلدان من خالل عملية يكون
جملموعات املوارد الوراثية دورا ً مهما ً فيها .وتتزايد مجموعات
اخملزون الوراثي واجلزيئي حجما ً وتعقيدا ً متاشيا ً مع التقدم
في وسائل التكنولوجيا البيولوجية لتحليل اجلينومات ،إذ
سيصار إلى نشرها على نحو متزايد (إلى جانب االنتخاب
مبساعدة الواسمات على سبيل املثال) وذلك إلعطاء إمكانية
فعال للتباين الوراثي املتوافر في مجموعات األصول
استخدام ّ
46
الوراثية التقليدية.
دور احملصول في نظم اإلنتاج املستدام
ينتج القمح لصالح طيف واسع من املستخدمني النهائيني
وهو الغذاء الرئيس واجلوهري لشريحة واسعة من املزارعني
واملستهلكني الفقراء في العالم .كما يوفر  16باملائة من
إجمالي احلريرات املتوافرة في الوجبات الغذائية لإلنسان
في البلدان النامية ،وهو أكبر سلعة غذائية مستوردة على
ومكون رئيس للمساعدات
اإلطالق في البلدان النامية،
ّ
الغذائية التي تقدمها البلدان املتقدمة .وقد أسهم انخفاض
أسعار األغذية ومعها القمح في البلدان النامية ،بفعل زيادة
47
اإلنتاج العاملي ،في خفض نسبة الفقراء في البلدان النامية.
ألف  2-2-4حالة املوارد الوراثية لألرز
حققت غلة األرز ( )Oryza sativaخالل الفترة من  1996إلى
 2008زيادة بنسبة حوالي  14باملائة على مستوى العالم
(الشكل ألف .)1-4ففي عام  ،2008بلغ اإلنتاج العاملي من األرز
 685مليون طن زرعت فوق مساحة  159مليون هكتار 48.أما
البلدان األعلى إنتاجا ً لألرز فكانت الصني ( 28باملائة من اإلنتاج
العاملي) والهند ( 22باملائة) وإندونيسيا ( 9باملائة) وبنغالديش
( 7باملائة) وفييت نام ( 6باملائة).
وقد شكلت التجميعة الوراثية األولية مصدرا ً ملورثات
مفيدة للتربية والبحوث .وتألفت من النوعني املستأنسني
اآلخرين  O. glaberrimaو  O. Rufipoganوعديد من األنواع البرية
األخرى ،جميعها ذات جينوم مشترك (ألف) ،ميكن تهجينها
طبيعيا ً مع  49.O. sativaأما التجميعتان الوراثيتان الثانوية
تضمان أنواع أرز ذات جينوم غير اجلينوم
والثالثية ،واللتان
ّ
(ألف) ،فتتسمان بإمكانية اعتبارهما كمصدرين للمورثات،
50
في الوقت الذي ثبتت فيه صعوبة إدخال املورثات في األرز.
لكن من املمكن استخدام تقنيتي زراعة املآبر وإنقاذ اجلنني
بفعالية للتغلب على عقامة الهجني .وفي املركز الدولي
للزراعات املدارية مت ّ توليد سالالت تربية متقدمة من تهجينات
ما بني  O. sativaو ( O. latifoliaجينومات  )CCDDوتوزيعها على
51
مؤسسات وطنية للبحوث الزراعية في أمريكا الالتينية.

حالة احلفظ في املوطن الطبيعي
حـددت مواقع احملميات الوراثية احملتملة في آسيا والهادي
ُ
بالنسبة ألنواع  O. longiglumisو  O. minutaو  O. Rhizomatisو
 O. schlechteriوالتي متثل أقارب برية للمحاصيل تتسم بأولوية
قصوى على صعيد احلفظ في املوطن الطبيعي .وورد في
التقارير أن فييت نام تبذل جهودا ً رامية إلى حفظ السالالت
احمللية واألقارب البرية للمحاصيل خارج مناطق محمية بهدف
52
حفظ التنوع البيولوجي الزراعي لألرز ذي األهمية العاملية.
حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي
يتم بصورة عامة حفظ قرابة  775 000مدخل في ما يزيد
ّ
على  175مجموعة خارج املوطن الطبيعي .لكن حتفظ قرابة
 44باملائة من إجمالي احليازات هذه في خمسة بنوك وراثية
53
ويتم عموما ً متثيل السالالت احمللية واألصناف
تقع في آسيا.
ّ
القدمية واحلديثة احملسنة ،وكذلك اخملزونات الوراثية والوراثية
اخللوية بشكل جيد في مجموعات األصول الوراثية لألرز.
وبشكل عام ،يع ّد متثيل األقارب البرية للمحاصيل ضعيفا ً
في مجموعات خارج املوطن الطبيعي باستثناء تلك التي
املوجودة في حيازة املعهد الدولي لبحوث األرز واملعهد الوطني
للتكنولوجيا البيولوجية الزراعية في جمهورية كوريا.
التآكل والضعف الوراثي
تشتمل عينة من اخملاوف التي أثارتها التقارير القطرية على:
تقييم يدل على حتول أصناف األرز إلى أصناف أكثر اتساقا ً
وبالتالي أضعف وراثياً 54،وحقيقة اختفاء أصناف وسالالت
محلية معينة لألرز 55،وانقراض أنواع برية في التجميعة
الوراثية األولية 56.أما األسباب التي أشير إليها فاشتملت على
الظروف املناخية غير املؤاتية كاجلفاف ،واستبدال األصناف
بإدخال أصناف عالية الغلة تتسم بنضوج مبكر ،وفقد
املوائل .ففي بعض البلدان ال تعمل السياسات احلكومية
على تسهيل جمع األصول الوراثية وبالتالي ال تسهل توصيف
واستخدام األقارب البرية لألرز.
الفجوات واألولويات
ثمة حاجة إلى املزيد من عمليات اجلمع لتحقيق متثيل أفضل
ّ
لألنواع البرية في البنوك الوراثية من جميع مستويات البنوك
الوراثية ،وكذلك جتديد املدخالت البرية املوجودة وشبكات
اقتسام مسؤولية حفظ األنواع البرية بني عديد من البنوك
57
الوراثية ومراكز البحوث التي تقوم بحفظها.
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نسخ األمان
كاف في معظم
يعتبر إكثار البذور ووضع نسخ األمان غير ٍ
58
مجموعات األرز.
االستخدام
من شأن البروتوكوالت والتسهيالت املتطورة املتعلقة
باحلفظ ،إلى جانب توصيف األصول الوراثية بطريقة منتظمة
بدرجة أكبر تعزيز استخدام املدخالت (كمدخالت األرز الدبق)
تـخزن بشكل جيد في نظم من الرطوبة واحلرارة ذات
التي ال ُ
59
شروط التخزين التقليدية.
ألف  3-2-4حالة املوارد الوراثية للذرة الصفراء
خالل الفترة من  1996إلى  ،2008زادت غالل الذرة الصفراء
( )Zea maysبنسبة  21باملائة (الشكل ألف  .)1-4فقد زرع
محصول الذرة الصفراء فوق مساحة تنوف على  161مليون
هكتار معطيا ً إنتاجا ً عامليا ً بلغ  823مليون طن ،متخطيا ً
بذلك محصولي األرز والقمح من حيث كمية اإلنتاج منذ
 60.1995وكانت البلدان اخلمسة األعلى إنتاجا ً للذرة الصفراء
عام  2008هي الواليات املتحدة ( 37باملائة من اإلنتاج العاملي)
والصني ( 20باملائة) والبرازيل ( 7باملائة) واملكسيك ( 3باملائة)
61
واألرجنتني ( 3باملائة).
وتشتمل التجميعة الوراثية األولية على أنواع الذرة
تهجن معها الذرة
الصفراء ( )Zea maysوالذرة الريانة ،التي
ّ
الصفراء بشكل مباشر لتعطي نسال ً خصباً .أما التجميعة
الوراثية الثانوية فتشتمل على أنواع  16 ~( Tripsacumنوعاً)،
بعضها معرض خلطر االنقراض .أما توافرها بني السالالت
احمللية للذرة الصفراء (التي حدد قرابة  300منها) فيفوق توافر
أي من نظرائها في أي محصول آخر 62.وهنالك تباين كبير
بالنسبة لطول النبات ،واأليام حتى النضوج ،وعدد األكواز
في النبتة ،وعدد احلبات في كلّ كوز ،والغلة في الهكتار،
ومجال املناطق املمكن الزراعة فيها من حيث خطوط العرض
واالرتفاع عن سطح البحر .ومتثل الذرة الريانة بأنواع حولية
ومعمرة ثنائية الصيغة الصبغية ( )20=2x=2nوبأنواع رباعية
الصيغة الصبغية ( ،)40=4x=2nوهي توجد في املناطق
املدارية ودون املدارية من املكسيك وغواتيماال وهندوراس
ونيكاراغوا كعشائر معزولة ذات أحجام متباينة من العشائر،
وحتتلّ مساحة تتراوح ما بني أقل من هكتار واحد إلى عدة
أما توزّع الذرة الريانة فيمتد
مئات من الكيلومترات املربعةّ .
من اجلزء اجلنوبي لإلقليم الثقافي املعروف بأمريكا القاحلة،
في غربي سييرا مادري من تشيهاهوا ووادي غواديانا في دوراجنو
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باملكسيك إلى اجلانب الغربي من نيكاراغوا ،مبا في ذلك كامل
اجلزء الغربي من أمريكا الوسطى.
حالة احلفظ في املوطن الطبيعي
من األهمية الكبيرة مبكان اليوم العمل على استكمال أخذ
عينات جغرافية-إيكولوجية من ذرة العالم اجلديد ،على اعتبار
أن التغيرات االقتصادية والسكانية تسبب تآكال ً في التنوع
الوراثي للذرة الصفراء في كثير من املناطق التي كانت ذات
يوم عذراء بعيدا ً عن املستوى احلديث من املمارسات الزراعية
65
والبستانية واحلرجية والصناعية.
حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي
في الوقت الذي تنخفض فيه نسبيا ً مساحة املناطق التي لم
تجُ ر َ فيها عمليات جمع شاملة ،جند أن الذرة الصفراء لم جتمع
بقاع من حوض األمازون وأجزا ٍء من أمريكا
كاف من
بشكل ٍ
ٍ
الوسطى ،وال حتى الذرة الشمعية من جنوب شرق آسيا .كما
يتم متثيل السالالت النقية املدارية للقطاع العام أو اخلاص
ال ّ
بشكل جيد في اجملموعات ،وال حتى الهجن املهمة (أو زياداتها
اإلجمالية) 66.وحتمل أنواع  Zeaو  Tripsacumالبرية أهمية
تـمثل جيدا ً
محتملة للتباين الوراثي للذرة الصفراء ،إال أنها ال ُ
كم محدود من املدخالت املتوافرة .ويع ّد مركز
في اجملموعات ،مع ّ
التعاون في اخملزون الوراثي للذرة بجامعة إلينوي البنك الوراثي
الرئيس الذي يحتوي على طافرات الذرة الصفراء ومخزونات
وراثية ومخزونات صبغية 67.ويع ّد متثيل الذرة الريانة غير
متساو ويفتقر إلى الكمال في معظم البنوك الوراثية 68.أما
اجملموعات الرئيسة للذرة الريانة فهي تلك املوجودة لدى املعهد
الوطني للبحوث الزراعية والغابات والثروة احليوانية وجامعة
غواديالجارا واملركز الدولي لتحسني الذرة الصفراء والقمح
في املكسيك ،وكذلك في مجموعات وزارة الزراعة األمريكية
69
 خدمات البحوث الزراعية في الواليات املتحدة األمريكية.التآكل والضعف الوراثي
كما هي احلال بالنسبة للقمح ،فإن املثال النادر عن التباين
الوراثي املتطور يكمن في زيادة التنوع الوراثي والغنى األليلي
في أصناف معتمدة من برنامج حتسني الذرة الصفراء التابع
للمركز الدولي لتحسني الذرة الصفراء والقمح (الفصل
األول) .أما املثال النمطي فيتجلى في تقرير بلدان فردية عن
فقد أصناف وسالالت محلية أقدم 70.وأما السبب السائد الذي
ورد ذكره في التقارير فهو استبدال األصناف اجلديدة باألصناف
التقليدية .وتع ّد جميع عشائر الذرة الريانة معرضة للتهديد.

حالة التنوع في محاصيل رئيسة وثانوية

الفجوات واألولويات
ثمة حاجة إلى تأسيس محميات وطنية ودولية حلماية األجزاء
ّ
املتبقية من سالالت الذرة الريانة في بالساس وغواتيماال
وهوهوتينانغو ونيكاراغوا .ويجب مواصلة احملافظة على
احلديقة الراهنة لـ  Tripsacumخارج املوطن الطبيعي
التابعة للمركز الدولي لتحسني الذرة الصفراء والقمح في
تاللتيزابان ،موريلوس ،مع تأسيس حديقة نسخ مضاعفة في
فيراكروز (أو في أي منطقة منخفضة ذات بيئة استوائية).
كما ميكن تأسيس حديقة  Tripsacumأخرى بالقرب من
املقر الرئيس للمعهد الدولي للزراعات املدارية في أفريقيا.
ويجب القيام بعمليات رصد في املوطن الطبيعي لعشائر
 Tripsacumفي املكسيك وغواتيماال ،مركز تنوع اجلنس،
وفي بلدان أخرى في أمريكا الوسطى واجلنوبية ،حيث توجد
أنواع منتشرة ومتوطنة .ويجب إغناء حدائق Tripsacum
خارج املوطن الطبيعي بالتنوع املوجود في البرية ،كما
72
يجب توسيع نطاق التعاون بني هذين املوقعني الفريدين.
وتبعا ً ملا جاء في الفصل الثالث بشكل موجز ،جند أن
الفجوات الرئيسة احملددة في مجموعات الذرة الصفراء
املوجودة خارج املوطن الطبيعي تشتمل على هجن وسالالت
نقية استوائية ،إضافة إلى فجوات ناجمة عن فقد مدخالت
من اجملموعات؛ كفقد كامل مجموعة دومينيكا التي
حتتوي على معظم املواد اجملموعة من قبل اجمللس الدولي
للموارد الوراثية النباتية في سبعينات القرن املنصرم .أما
إستراتيجية الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي
املتعلقة بالذرة الصفراء فشددت بشكل خاص على غياب
هجن وسالالت نقية تابعة للقطاع اخلاص (غير تلك اخلاضعة
حلماية األصناف النباتية أو التي خرجت من حماية األصناف
73
النباتية) من بنوك وراثية.
وثمة حاجة لتحديد اجملموعات الفرعية األساسية من
سالالت الذرة الصفراء ،لكن هذا ال يعتمد على خبرات في
مجال اإلجراءات اإلحصائية فحسب ،بل يعتمد بشكل رئيس
على خبرات في تصنيف السالالت واملدخالت ،وكذلك على
توافر منط البيانات املطلوبة للتوصل إلى قرارات معقولة
74
تتعلق بالتصنيف.
وبينما تع ّد تغطية الذرة الصفراء في العالم اجلديد جيدة
في البنوك الوراثية 75،جند أن قرابة  10باملائة من حيازات
العالم اجلديد بحاجة إلى التجديد 76.ولعلّ إعادة جمع عينات
كافية يكون أكثر منطقيا ً من جتديدها في بعض األحيان،
السيما بالنسبة للسالالت احمللية في املرتفعات ،وتلك التي
تنمو في مناطق غير متأثرة ببرامج التنمية (معظم مناطق
أواكساكا وتشياباس في املكسيك ،وكثير من مرتفعات
أمريكا الوسطى ،ونسبة كبيرة من األنديز في األرجنتني ودولة

بوليفيا متعددة القوميات وشيلي وإكوادور وكولومبيا وبيرو).
ويجب أن يعطى جمع املعرفة احمللية أولوية في جميع عمليات
77
إعادة جمع العينات.
وهنالك حاجة إلى مزيد من عمليات جمع األنواع البرية إلى
جانب جهود حفظها في املوطن الطبيعي .فكما هي احلال
بالنسبة لبعض السالالت احمللية ،جند أن إعادة جمع أنواع برية
78
غالبا ً ما يكون أكثر فعالية من جتديدها.
نسخ األمان
تبوأت شبكة إنشاء نسخ األمان ملعظم مدخالت البنوك
الوراثية في العالم اجلديد مكانها .إال أن القليل من
املدخالت املوجودة في اجملموعات الوطنية للعالم القدمي ميلك
نسخا ً داعمة في املراكز الدولية؛ وكثير منها غير متوافرة
ملستخدمني من خارج البالد (وحتى من داخل البالد أحياناً).
79
كما يغيب ضمان وجود جتديد دوري لها في الغالب.
وثمة نسخة داعمة لألمان لقرابة  85باملائة من مجموعات
ّ
اخملزون الوراثي لدى املركز الوطني حلفظ املوارد الوراثية التابع
لوزارة الزراعة األمريكية ،في فورت كولينز ،كولورادو بالواليات
80
املتحدة األمريكية.
وعلى اعتبار أن التنوع الوراثي للذرة الريانة و  Tripsacumذو
صلة ببحوث الذرة الصفراء وجهود التربية املتعلقة بإنتاجية
الذرة الصفراء ونوعيتها التغذوية وإنتاج الطاقة البيولوجية
واستخدامات أخرى ،يع ّد توافر نسخة داعمة لهذه املواد خارج
81
موطنها الطبيعي مسألة جوهرية.
التوثيق والتوصيف والتقييم
يفتقر توثيق املواد املوجودة في مجموعات وطنية إلى االتساق
وقد يتسم بالضعف أحياناً ،فضال ً عن وجوده في عديد من
تتم احملافظة عليها بشكل جيد أو
قواعد البيانات التي ال ّ
الوصول إليها بسهولة .كما يفتقر أيضا ً إلى توحيد املقاييس
في قواعد البيانات .أما املشكلة األكثر إحلاحا ً فتتمثل في
توحيد شتى نظم اخملتصرات والترقيم املستخدمة للمدخل
عينه .ويع ّد نظام شبكة املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية
في الواليات املتحدة النظام الوحيد الذي ميكن الدخول إليه عبر
اإلنترنت 82.ومن املتوقع إحداث نظام عاملي للمعلومات اخلاصة
بالذرة الصفراء ،حيث سيعمل بشكل خاص على حتسني
مستوى التقدم في عملية التجديد .ولعلّ إنشاء قاعدة
83
بيانات منفصلة سيكون مفيدا ً بالنسبة للذرة الريانة.
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التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق الرابع

االستخدام

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي

يع ّد توزيع مدخالت األصول الوراثية إجراءا ً غير مباشر
الستخدام املوارد الوراثية لتحسني احملاصيل .وتشكل
مجموعة الذرة الصفراء املوجودة لدى املركز الدولي لتحسني
الذرة الصفراء والقمح واحدة من أكبر اجملموعات املوجودة في
العالم (وهي الثانية فقط بعد اجملموعة الوطنية املكسيكية)،
حيث وصل توزيعها إلى ذروته عام  ،1989أعقبه انخفاض صرف
خالل عام  .1995لكن ظهرت زيادة في توزيع املدخالت من 1996
حتى  ،2004األمر الذي يشير إلى جتدد االهتمام باستخدام
األصول الوراثية 85.وقد حتدث زيادة في استخدام األصول
86
الوراثية من خالل تكنولوجيا متطورة لتوزيع الـ (دنا) نفسه.
أما املعوقات التي أشير إليها بخصوص استخدام املدخالت
على نطاق أوسع فتشتمل على جوانب امللكية وعدم توافر
كوادر كافية .فتوزيع املدخالت يواجه عقبات بفعل اخملاوف
املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية 87.كما أن هنالك حاجة
جادة إلى تدريب جيل جديد من اخملتصني في حفظ واستخدام
األصول الوراثية للذرة الصفراء.

توجد معظم مجموعات الذرة البيضاء لدى املعهد الدولي
للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة
ووحدة حفظ املوارد الوراثية النباتية التابعة لوزارة الزراعة
األمريكية ،احملطة اإلقليمية اجلنوبية إلدخال احملاصيل ،تليها
اجملموعات املوجودة لدى معهد موارد األصول الوراثية النباتية
في الصني واملكتب الوطني للموارد الوراثية النباتية في
الهند .إضافة إلى  30مؤسسة أخرى حتتفظ مبجموعات ذرة
بيضاء خارج موطنها الطبيعي (مجموعات وطنية بشكل
يتم حفظ ما يزيد على 235 000مدخل
رئيس) .وباجململّ ،
منها  4 700مدخل مواد برية 92.ويعتقد بوجود درجة عالية
من النسخ املضاعفة للمدخالت بني اجملموعات ،ناهيك عن
اجملموعة الصينية التي تتألف بشكل رئيس من سالالت
93
محلية صينية.

دور احملصول في نظم اإلنتاج املستدام
يحمل التقييم اإلستراتيجي ملدخالت األصول الوراثية للذرة
الصفراء إلى جانب التحسني الوراثي أهمية لتحقيق مستوى
أعلى من األمن الغذائي واحل ّد من الفقر وحماية البيئة،
السيما في أفريقيا جنوب الصحراء وفي مناطق محلية من
89
القارة األمريكية.
ألف 4-2-4حالة املوارد الوراثية للذرة البيضاء
لم يطرأ تغيير يذكر على غلة الذرة البيضاء ()Sorghum bicolor
خالل الفترة ( 2008-1996انظر الشكل ألف .)1-4ففي عام
 ،2008زرعت الذرة البيضاء فوق مساحة  45مليون هكتار،
معطية إنتاجا ً عامليا ً بلغ  66مليون طن 90.وتستخدم الذرة
البيضاء بشكل رئيس لالستهالك البشري في أفريقيا والهند
وكعلف للحيوانات في الصني والواليات املتحدة األمريكية.
أما أكبر خمسة بلدان إنتاجا ً لهذا احملصول عام  2007فكانت
الواليات املتحدة األمريكية ( 18باملائة من اإلنتاج العاملي)
ونيجيريا ( 14باملائة) والهند ( 12باملائة) واملكسيك ( 10باملائة)
والسودان ( 6باملائة).
وتتألف التجميعة الوراثية األولية من  S. bicolorوسالالتها
الكثيرة ،مع عديد من األنواع األخرى ،حيث يعتمد عددها على
91
معامالت تصنيفية.
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التآكل والضعف الوراثي
في مالي ،اختفى  60باملائة من األصناف احمللية للذرة البيضاء
في منطقة واحدة خالل العشرين سنة الفائتة وذلك بسبب
التوسع في إنتاج القطن ،وإدخال زراعة الذرة الصفراء،
ّ
وإشباع املنطقة املتوافرة لزراعة احملصول .وفي إحدى القرى،
محسن إلى إقصاء ثالثة أصناف محلية للذرة
أدّى نشر صنف
ّ
البيضاء 94.كذلك أشارت عديد من البلدان األفريقية األخرى
95
أيضا ً في تقاريرها إلى أن األصناف احملسنة حلت محل احمللية.
أما في النيجر فأنه لم يتم الكشف عن فق ٍد في األصناف
96
والسالالت احمللية من حقول املزارعني في بعثات اجلمع.
وفي اليابان ،توقفت زراعة الذرة البيضاء متاماً ،غير أن أصناف
97
املزارعني قد جمعت لتوضع في البنك الوراثي الوطني.
الفجوات واألولويات
يحتاج عدد هائل ( )28 000من املدخالت إلى جتديد عاجل ،إال أن
جر وأخرى ذات صلة
العقبات تشتمل على جوانب تتعلق باحل َ ْ
98
بطول فترة النهار وتكاليف اليد العاملة والقدرات.
وثمة حاجة إلى أخذ عينات إيكولوجية ألسالف برية وسالالت
محلية لـ  S. bicolorفي كلّ من مراكز تنوعها األولية والثانوية
والثالثية 99.كما تظهر حاجة كذلك إلى مزيد من عمليات
اجلمع واحلفظ لألقارب البرية القريبة 100.وقد لوحظت فجوات
في التغطية اجلغرافية لغرب أفريقيا ،وأمريكا الوسطى وآسيا
101
الوسطى والقوقاز ،وكذلك للسودان في دارفور واجلنوب.

حالة التنوع في محاصيل رئيسة وثانوية

نسخ األمان

التكيف وبفعل استخداماتها املتنوعة.
واسعة على
ّ

يتم
تتباين حالة نسخ األمان من مجموعة إلى أخرى .وال ّ
تخزين سوى تسع مجموعات في ظروف تخزين طويلة األجل
(أو قريبة منها) ،وال توجد نسخ داعمة سوى لثمان منها في
ظروف آمنة 102.وقد اقترح املعهد الدولي للبحوث املتعلقة
مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة مضاعفة إجمالي
مجموعة الذرة البيضاء املوجودة لديه املؤلفة من 38 000
مدخل إليداعها في القبو الدولي للبذور في سفالبارد و بذلك
103
أرسل  13 000مدخل إليه.

ألف  5-2-4حالة املوارد الوراثية للكاسافا

التوثيق والتوصيف والتقييم
في الوقت الذي تتوافر فيه بيانات التسجيل ملعظم املدخالت،
جند أن نظام التصنيف املستخدم يتباين بشدة بني املؤسسات
مما يجعل استهداف إنشاء نسخ مضاعفة مسألة صعبة.
وثمة مستوى معقول لتوثيق بيانات التصنيف إلكترونياً ،إال
ّ
يـفتقر إلى بيانات التقييم 104.كما ال ميكن الوصول إلى
أنه ُ
105
جلّ البيانات عبر اإلنترنت.
االستخدام
يع ّد تبادل األصول الوراثية محدودا ً وهو ما ينعكس بالتالي على
استخدامها .أما املعوقات األخرى أمام استخدامها فتتمثل
في االفتقار إلى معلومات عن الصفة املفيدة في املدخالت،
واالنخفاض في برامج التربية ،وعدم توافر البذور بشكل كاف،
106
إلى جانب ضعف التوثيق بني املربني والقائمني على احلفظ.
طورت مجموعات أساسية وأخرى أساسية صغيرة
وقد ّ
اعتمادا ً على عينات مأخوذة من التنوع الوراثي املتوافر ،حيث
استخدمت لتحديد املدخالت ذات الصفة اخلاصة مبقاومة
107
اإلجهادات األحيائية.
ً
وكانت اجملموعتان األساسيتان هما األكثر توزيعا ،حيث
استلمهما بشكل رئيس من وزارة الزراعة األمريكية املربون
من القطاع العام ،بينما استلم تلك التي وزعها املعهد
الدولي للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه
القاحلة العلماء الباحثني العاملني في املعهد (تركيز على
108
حتسني احملاصيل).
دور احملصول في نظم اإلنتاج املستدام
مع زيادة الطلب على املزيد من املصادر الغذائية والعلفية
املوثوقة من بيئات تواجه حتديات شح املياه ودرجات احلرارة
املرتفعة ،جند أن للذرة البيضاء دورا ً بارزا ً ملا ت ّتسم به من قدرة

109

منذ عام  1996وحتى  ،2008أظهرت غلة الكاسافا زيادة
صافية بلغت  2,7طن/هـ (الشكل ألف .)2-4ففي عام ،2008
زرعت الكاسافا ( )Manihot esculentaفوق مساحة  19مليون
110
هكتار ،حيث أعطت إنتاجا ً عامليا ً وصل إلى  233مليون طن.
وتع ّد الكاسافا محصوال ً أساسيا ً لتحقيق األمن الغذائي في
معظم املناطق األفريقية .ففي عام  ،2008جاء  51باملائة من
اإلنتاج العاملي لهذا احملصول من أفريقيا .أما البلدان اخلمسة
األولى في إنتاج الكاسافا فكانت النيجر ( 19باملائة من اإلنتاج
العاملي) وتايلند ( 12باملائة) والبرازيل ( 11باملائة) وإندونيسيا (9
باملائة) وجمهورية الكونغو الدميقراطية ( 6باملائة).
وتتألف التجميعة الوراثية من الكاسافا املزروعة ومن 70
إلى  100نوع من أنواع الكاسافا البرية ،وذلك اعتمادا ً على
التصنيف األصنوفي .لك ّن السالالت احمللية كانت وستبقى
املصادر الرئيسة للمورثات وتوليفات املورثات ألصناف جديدة.
أما األنواع البرية فتوفر صفات مثيرة لالهتمام (من قبيل
التحمل للتدهور الفيزيولوجي بعد احلصاد ،واحملتوى املرتفع من
البروتني في اجلذور ،واملقاومة لآلفات واألمراض) ،لكنها تشكل
حتديا ً أمام االستخدام واحلفظ 111.ويع ّد اجلنس  Manihotواطنا ً
في القارة األمريكية ،حيث جند معظم التنوع الوراثي في
تلك املنطقة .كما تع ّد آسيا وأفريقيا على ح ّد سواء مركزين
112
مهمني ثانويني للتنوع الوراثي.
وتتألف التجميعة الوراثية األولية من األصناف عينها
ومن نوعني يعرفان بتهجينهما مباشرة مع الكاسافا
ويعطيان نسال ً خصباً )M. flabellifolia( :و ()M. Peruviana
تهجن
الواطنني في أمريكا اجلنوبية 113.أما األصانيف التي
ّ
بصعوبة مع الكاسافا لكنها تعطي بعض النتائج اإليجابية
فتشكل التجميعة الوراثية الثانوية مبا فيها ()M. glaziovii
114
و ( )M. Dichotomaو ( )M. Pringleiو ( )M. Aesulifoliaو (.)M. Pilosa
حالة احلفظ في املوطن الطبيعي
رغم املقترحات املقدمة منذ فترة طويلة إليجاد محميات
داخل املوطن الطبيعي ألنواع برية للكاسافا ،إال أن تلك
115
احملميات لم تبصر النور بعد.
حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي
تتمثل اإلستراتيجية الرئيسة للحفظ في اجملموعات احلقلية،
أما اجملموعات اخملبرية فتوظف بدرجة أقل في احلفظ ،يعقبها
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املصدر :قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة2008/1996 ،

احلفظ بالتجميد 116.وقد القى تخزين البذور كطريقة حلفظ
األصول الوراثية اهتماما ً محدوداً ،لكنه مبشر كطريقة
حلفظ املورثات وبخاصة لكثير من األنواع البرية التي يصعب
تـكاثر بالبذور في
حفظها باستخدام طرائق بديلة والتي ُ
البرية .ومن الواضح أن بذور الكاسافا تقليدية في سلوكها،
وبالتالي ميكن تخزينها في ظروف تقليدية من الرطوبة
املنخفضة ودرجات احلرارة املتدنية 117.وقد أطلق مؤخرا ً املعهد
الدولي للزراعات املدارية عملية لتوليد بذور نباتية من خالل
التلقيح الذاتي للمدخالت في مجموعة الكاسافا .أما النمط
الوراثي للمدخل فمفقود ،لك ّن مورثاته محفوظة في البذور
118
يتم إنتاجها.
التي ّ
أسست معظم البلدان التي تزرع الكاسافا بنكا ً وراثيا ً
وقد ّ
للسالالت احمللية ،حيث تعتمد جميع تلك البلدان بشكل
رئيس على النباتات املزروعة في احلقل ،لكن قد يخضع جزء من
مجموعتها إلى اإلكثار في اخملتبر أيضاً .ويقوم مركزان دوليان،
هما املركز الدولي للزراعات املدارية واملعهد الدولي للزراعات
املدارية ،بحفظ مجموعات إقليمية للقارة األمريكية وآسيا
(املركز الدولي للزراعات املدارية) وألفريقيا (املعهد الدولي
ثمة ما يزيد على 32 000
للزراعات املدارية) .وبصورة عامةّ ،
مدخل من الكاسافا مخزنة خارج املوطن الطبيعي ،حيث
119
من املتوقع أن تكون نسبة السالالت احمللية منها  32باملائة.
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وتبعا ً لدراسة أجراها الصندوق االستئماني العاملي للتنوع
احملصولي ،فإنه يجب تنفيذ عمليات جمع إضافية كي متثل
كامل التنوع الوراثي لألنواع .أما البلدان ذات األولوية في
جمع السالالت احمللية اإلضافية فهي أوغندا والبرازيل ودولة
بوليفيا متعددة القوميات وبيرو وجمهورية تنزانيا املتحدة
وجمهورية فنزويال البوليفارية وكولومبيا وجمهورية الكونغو
120
الدميقراطية وموزامبيق ونيكاراغوا وهايتي.
الفجوات واألولويات
ثمة تراكمات
ال تعتبر اجملموعات احلقلية بحالة جيدة ،حيث ّ
داخل مجموعات اخملتبر بفعل النقص في التمويل .أما
املعوقات الرئيسة فتتمثل في التكاليف املرتفعة للحفظ
121
والفواصل الزمنية القصيرة نسبيا ً بني التجديد.
وحتظى األنواع البرية للكاسافا بتمثيل ضعيف في
مجموعات خارج املوطن الطبيعي من جانب األنواع (زهاء ثلث
األنواع في اجلنس فقط) والعشائر على ح ّد سواء .ويشكل
ثمة حاجة إلى املزيد من عمليات
التمويل عقبة .كما أن ّ
توسع
اجلمع ،إذ تعتبر بعض األنواع معرضة للخطر بفعل ّ
الزراعة وفقد املوئل 122.أما وجود برنامج جادّ حلفظ طويل األجل
للكاسافا البرية فينحصر في املؤسسة البرازيلية للبحوث

حالة التنوع في محاصيل رئيسة وثانوية

الزراعية ،جامعة البرازيل (جنيب نصار) واملركز الدولي للزراعات
املدارية 123.وتتعرض موائل كثير من العشائر للتهديد بفعل
التحضر وتوسع الزراعة ،السيما في املنطقة الوسطى من
ّ
البرازيل .كما تضعف عمليات اجلمع واحلفظ الفعالة بسبب
االفتقار إلى املعرفة بالتصنيف وعلم تطور السالالت .ويع ّد
حفظ تلك العشائر خارج موطنها الطبيعي صعبا ً ويحتاج
124
إلى بحوث مكثفة إلرساء أسس بنوك وراثية فعالة وآمنة.
نسخ األمان
تع ّد نسخ األمان غير كاملة.

125

التوثيق والتوصيف والتقييم
يتوافر شيئ يسير من التوثيق في مجموعات وطنية .ويع ّد
126
إيجاد قاعدة بيانات عاملية مسألة ذات أولوية ملحة.
االستخدام
تنخرط بضعة بلدان في التبادل الدولي لألصول الوراثية
للكاسافا بشكل منتظم 127.أما املعوقات الرئيسة الستخدام
تلك األصول الوراثية فتتمثل في االفتقار إلى معلومات حول
128
املدخالت وصعوبة تبادلها.
وتشتمل اجلهود املطلوبة لتعزيز استخدامها على وضع
دليل ألمراض املدخالت ،ووضع بروتوكوالت أفضل للحفظ في
البذور وفي اخملتبر ،وكذلك للحفظ بالتبريد ،والختبار القابلية
للحياة من أجل حفظ حبوب اللقاح ،وبروتوكوالت مطورة
تتعلق بإنبات البذور129.وقد أطلق املركز الدولي للزراعات
املدارية بالتعاون مع املعهد الدولي للزراعات املدارية عملية
إليجاد مخزونات وراثية نقية جزئيا ً كمصدر لصفات مرغوبة
130
لتسهيل تبادل األصول الوراثية.
هذا وتتوافر طرائق وضع دالئل للفيروسات التي تنحصر في
ثم تتاح على نطاق واسع
كلّ قارة ،وهي بحاجة إلى صقل ومن ّ
131
جر.
ملديري البنك الوراثي ووكاالت احل َ ْ
دور احملصول في نظم اإلنتاج املستدام
تشكل الكاسافا أحد أكثر احملاصيل فعالية في إنتاج الكتلة
البيولوجية .فباملقارنة مع كثير من احملاصيل ،جند أن هذا
احملصول يتفوق في ظروف دون مثالية ،إلى جانب قدرته على
حتمل ظروف اجلفاف.
وال يزال معظم إنتاج الكاسافا يعتمد على أصناف سالالت
محلية ،وذلك على الرغم التغيير السريع احلاصل ،السيما

خالل العقد املنصرم ،وكذلك في بلدان معينة كالبرازيل
وتايلند وفييت نام وكولومبيا ونيجيريا .وال تزال السالالت
احمللية تستخدم على نطاق واسع في برامج التربية كآباء في
132
مشاتل التهجني.
ألف  6-2-4حالة املوارد الوراثية للبطاطا
اتسمت غلة البطاطا بالتقلب من عام آلخر منذ  ،1995مع
أنها أظهرت شيئا ً من الزيادة بصورة عامة (انظر الشكل
ألف .)2-4وقد زرعت البطاطا عام  2008فوق مساحة 18
314
مليون هكتار ،حيث بلغ اإلنتاج العاملي منها في ذلك العام
مليون طن 133.أما البلدان اخلمسة األعلى إنتاجا ً للبطاطا عام
 2008فكانت الصني ( 18باملائة من اإلنتاج العاملي) والهند (11
باملائة) واالحتاد الروسي ( 9باملائة) وأوكرانيا والواليات املتحدة
األمريكية ( 6باملائة لكل منهما) 134.وتع ّد البطاطا محصوال ً
مهما ً لألمن الغذائي وتوليد الدخل في العالم النامي .وفي عام
تفوق اإلنتاج العاملي من البطاطا التي تعود مبنشئها
ّ ،2005
135
إلى بلدان نامية على مستويات اإلنتاج في العالم املتقدم.
وميكن تقسيم التجميعة الوراثية إلى أربعة أمناط من
136
األصول الوراثية:
 .1أصنـاف حديثة (وأصنـاف قديـمة) للبطاطـا الشـائعـة
( )Solanum tuberosum subsp. Tuberosumوهو نويع
البطاطا األكثر زراعة في العالم؛
 .2أصناف محلية ،مبا فيها أصناف البطاطا احمللية التي توجد
في مركز التنوع (من سبعة إلى  12نوع اعتمادا ً على
املعاملة التصنيفية)؛
 .3أقارب برية ،تتألف من أنواع برية منتجة للدرنات وبعض
األنواع غير املنتجة للدرنات ،وتوجد في مركز التنوع (من
 180إلى  200نوع اعتمادا ً على املعاملة التصنيفية)؛
 .4أصـول وراثيـة أخرى أو مواد بحثية؛ جميـع أمناط اخملزونـات
الوراثية كالهجن البينوعية ونسيالت التربية واخملزونات
املطورة وراثياً ،وما إلى ذلك.
حالة احلفظ في املوطن الطبيعي
ال يزال املزارعون في مركز منشأ وتنوع احملصول ،وبخاصة في
دولة بوليفيا متعددة القوميات وبيرو ،يعملون على حفظ
مئات من األصناف احمللية ،حيث يسهمون بذلك بشكل فاعل
في عملية حفظ البطاطا املزروعة في املوطن الطبيعي
ملحة لتحقيق مستوى
وتقييمها 139 ،138 ،137.وهنالك حاجة
ّ
أفضل من فهم اإلستراتيجيات الفعالة لدعم أولئك
املزارعني .كما ال يعرف سوى اليسير عن حالة حفظ األنواع
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البرية للبطاطا في املوطن الطبيعي ،في الوقت الذي تغيب
فيه اجلهود الرامية إلى حفظ املوائل املهمة لألنواع املتوطنة
حتى تاريخه.
حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي
يوجد على املستوى العاملي قرابة  98 000مدخل خارج املوطن
140
الطبيعي 80 ،باملائة منها حتفظ داخل  30مجموعة رئيسة.
يتم حفظ املدخالت كبذور نباتية أو بشكل خضري
كما ّ
كدرنات وكنبيتات في اخملتبر .وحتتوي مجموعات أمريكا
الالتينية على كثير من األصناف احمللية واألقارب البرية كما
حتتوي مجموعات أوروبا وأمريكا الشمالية على أصناف حديثة
141
ومواد تربية وكذلك حتتوي على أقارب برية.
التآكل والضعف الوراثي
ثمة مثال عن التآكل الوراثي :فقبل حتديث الزراعة ،كان
ّ
املزارعون في جزيرة شيلوي يزرعون من  800إلى  1000صنف
ً 142
من البطاطا ،واليوم ال يجد املرء سوى حوالي  270صنفا.
وجرى احلديث في التقارير عن ضعف األنواع األنديزية املزروعة
ثنائية الصيغة الصبغية من ( 144،143.)Solanum phurejaأما
إحدى الدراسات التي أجريت مؤخرا ً حول تأثير التغير املناخي
فتتنبأ باحتمال انقراض من  7إلى  13نوعا ً من بني  108أنواع
145
برية للبطاطا خضعت للدراسة.
الفجوات واألولويات
ورد في الفصل الثالث بشكل موجز أن معظم املواد الوراثية
ثمة بعض الفجوات املعنوية
املفيدة قد جمعت مسبقاً ،وأن ّ
في الوقت الراهن .غير أن معظم مجموعات أمريكا الالتينية
مهددة نتيجة االفتقار إلى التمويل ،فإذا ما فقدت هذه
اجملموعات ،فهذا من شأنه أن يؤدي إلى فجوات مهمة في
مجمل تغطية التجميعة الوراثية في اجملموعات.
وتع ّد القدرة احملدودة على التجديد عقبة في جميع
اجملموعات ،السيما بالنسبة للمدخالت البرية واألصناف
الواطنة .ويصبح االجنراف الوراثي مسألة ذات أهمية كبيرة
في مجموعات األنواع البرية حيث حتفظ األنواع الفردية في
146
عدد قليل جدا ً من املدخالت.
وال تنفذ الوظائف اجلوهرية لتحقيق حفظ أمثل كالتجديد
والتوثيق وضبط الصحة وإنشاء نسخ األمان بشكل كاف
في عدد من البنوك الوراثية .كما ال متلك عديد من البنوك
الوراثية في أمريكا الالتينية وروسيا (إمكانية الوصول إلى)
خبرة أو مرافق كافية لإلبقاء على األصول الوراثية للبطاطا
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سليمة.
وقد كان مدى عمليات اجلمع اجلديدة ملواد برية ورصد حالة
حفظ عشائر ضعيفة محلية في مركز التنوع محدودا ً جدا ً
يتم متثيل قرابة 30
في السنوات العشر السابقة ،حيث لم ّ
نوعا ً بريا ً بعد في اجملموعات ،ولعلها ال تزال بحاجة إلى جمع.
إضافة إلى ذلك ،يوجد  25نوعا ً بريا ً آخر ،إذ توجد في اجملموعات
أقلّ من ثالثة مدخالت .ففي سياق منطقة األنديز ،وكون
أصناف البطاطا احملفوظة على مستوى املزرعة هي أصناف
مهمة لألمن الغذائي اإلقليمي ومواجهة التغير املناخي
واحلفظ على املدى الطويل ،جند أن احلاجة موجودة لتعزيز فهم
نظم احلفظ داخل املوطن الطبيعي وخارجه تلك النظم التي
148
تدعم مصادر املعيشة لدى املزارعني.
147

نسخ األمان
ال توجد تفاصيل كافية عن عدد مدخالت البطاطا التي تتوافر
149
لها في الوقت الراهن نسخ أمان.
التوثيق والتوصيف والتقييم
تعتبر قواعد البيانات الوطنية حول اجملموعات غير كاملة
وال ميكن الوصول إليها .وهو ما يخلق حاجة لبذل جهود
لتوثيق وتصنيف مجموعات األنواع البرية واملزروعة خارج
املتأصل داخل النوع وذلك كقاعدة
املوطن الطبيعي وتنوعها
ّ
انطالق للبحوث املستقبلية حول التآكل الوراثي وفقد األنواع
150
واالجنراف الوراثي والسالمة الوراثية.
االستخدام
التكيف من
يفضل املربون استخدام أصول وراثية جيدة
ّ
( ،)Solanum tuberosum subsp. tuberosumالبطاطا األكثر
151
شيوعاً ،أو مادة بحثية ذات خصائص مثيرة لالهتمام.
وتستخدم أصول وراثية خارجية للحصول على مزايا عظيمة،
مع أنه لم يستخدم سوى القليل منها باملقارنة مع االنتشار
الواسع للمواد املتوافرة.
وتشير الكمية الكبيرة من األصول الوراثية للبطاطا التي
وزعت على املستخدمني إلى استخدام تلك األصول على
ثمة اختالفات شاسعة في توزيعها بني
نطاق واسع .إال أن ّ
البنوك الوراثية ،حيث يتراوح هذا االختالف من  23إلى 7630
مدخال ً في العام 152.ولسوء احلظ ،ال يقوم من يتلقى هذه
األصول الوراثية أو مستخدميها بإرجاع املعلومات املتعلقة
بتقييمهم لألصول الوراثية املطلوبة بشكل دائم إلى البنك
الوراثي الذي ق ّدمها لهم 153.أما املعوق األكثر خطورة أمام
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استخدام اجملموعات فيتمثل في االفتقار إلى املعلومات
154
املتعلقة باملدخالت ،وبخاصة بيانات التوصيف والتقييم.
وثمة حاجة إلى زيادة مستوى االهتمام لضمان إرجاع ونشر
ّ
مثل هذه البيانات ملا في ذلك من فائدة للبنوك الوراثية
155
املقدمة لها وملا يحقق الفائدة جلميع املستخدمني.
ويستفيد القطاع العام احمللي من األصول الوراثية بشكل
متكرر ،في الوقت الذي تقدم فيه بعض البنوك الوراثية أعدادا ً
كبيرة من املدخالت إلى القطاع اخلاص (شركات التربية) .ففي
أمريكا اجلنوبية وكندا ،يستخدم املزارعون ومنظمات غير
حكومية األصول الوراثية للبنوك الوراثية الوطنية بشكل
مكثف ،بينما توزع بعض البنوك الوراثية عددا ً كبيرا ً من
املدخالت إلى املستخدمني خارج البالد .وتستخدم املنظمات
غير احلكومية واملزارعون أصنافا ً محلية وأخرى قدمية إلنتاج
احملاصيل على مستوى املزرعة في أغلب األحيان ،كما يسهمون
في حفظ األصول الوراثية في املوطن الطبيعي (جتديد وتقييم
156
وتخزين) من خالل هذا النشاط.
وستتمثل الوسيلة التكنولوجية لتعزيز استخدام األصول
الوراثية في حقائب االختبار للحماية من الفيروسات وتوفيرها
على نطاق واسع.
ألف  7-2-4حالة املوارد الوراثية للبطاطا احللوة
تشهد غلة البطاطا احللوة منذ عام  1996تباينا ً شديدا ً
من عام إلى آخر ،مع اجتاه نحو االنخفاض بشكل عام (انظر
الشكل ألف  .)2-4ففي عام  ،2008زرعت البطاطا احللوة
( )Ipomoea batatasفوق مساحة  8مليون هكتار ،معطية
إنتاجا ً عامليا ً بلغ  110مليون طن 158.أما أعلى خمسة بلدان
إنتاجا ً للبطاطا احللوة عام  2007فكانت الصني ( 77باملائة
من اإلنتاج العاملي) ونيجيريا ( 3باملائة) وأوغندا ( 2باملائة)
وإندونيسيا ( 2باملائة) وفييت نام ( 1باملائة).
ويشتمل اجلنس على  600إلى  700نوع ،تشكل البطاطا
احللوة منها النوع املزروع الوحيد ،حيث يوجد ما يزيد على
 50باملائة منها في القارة األمريكية .وترتبط البطاطا احللوة
و 13نوعا ً بريا ً لـ ( )Ipomoeaبشكل وثيق مع البطاطا احللوة
التي تنتمي إلى القسم ( ،)Batatasحيث تع ّد جميعها ما عدا
159
( )littoralisمتوطنة في القارة األمريكية.
حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي
يتم على مستوى العالم حفظ  35 500مدخل من املوارد
ّ
الوراثية للبطاطا احللوة ،حيث توجد  80باملائة منها في أقل
من  30مجموعة 160.وتشتمل هذه املدخالت على سالالت
محلية ،ومادة محسنة ،وأنواع برية لـ ( .)Ipomoeaأما اجملموعة

العاملية التي يقوم املركز الدولي للبطاطا في بيرو بحفظها
فتشتمل على مدخالت من  57بلداً ،حيث تع ّد بيرو وبلدان
أخرى في أمريكا اجلنوبية والكاريبي (وهي مراكز رئيسة لتنوع
البطاطا احللوة) البلدان املسهمة األكثر أهمية 161.غير أن
أنشطة اجلمع خالل السنوات العشر الفائتة متخضت عن
 1041مدخال ً فقط ،معظمها كانت مواد محسنة ،لتحل
162
بعدها السالالت احمللية.
ً
ويتم حفظ قرابة  162نوعا من األقارب البرية للمحاصيل في
خمس مجموعات كبذور .ثالثة عشر منها يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً
163
مع بعضه بشكل خاص ،ويحتل محور تركيز جهود احلفظ.
الفجوات واألولويات
يشير الفصل الثالث إلى حتديد الفجوات املهمة في اجملموعات
على الصعيد اجلغرافي وكذلك على صعيد الصفات بالنسبة
للبطاطا احللوة.
وثمة تراكمات في جتديد معظم اجملموعات حيث يحتاج ما
نسبته من  50إلى  100باملائة من املدخالت في بعض اجملموعات
إلى جتديد عاجل .وبالنسبة للمجموعات التي حتتوي مدخالت
برية ،حتتاج  100-20باملائة من األصانيف إلى جتديد عاجل
للبذور .كما تفتقر كثير من املدخالت إلى القدرة على التجديد
في اخملتبر أو في ظروف الدفيئة 164.وقد أظهرت كثير من
اجملموعات انتكاسات ومعوقات في وظائف تتعلق على سبيل
165
املثال بصحة النبات والتوثيق والتجديد وإنشاء نسخ أمان.
التوثيق والتوصيف والتقييم
ثمة قواعد بيانات محوسبة لنصف اجملموعات ،وبعضها
ّ
ميكن الوصول إليه عبر اإلنترنت .إال أن هنالك حاجة لتوحيد
166
املقاييس بهذا اخلصوص.
االستخدام
من شأن حتسني بروتوكوالت احلفظ إلى املستوى األمثل أن
يعزز استخدام املدخالت.
دور احملصول في نظم اإلنتاج املستدام
تعتبر البطاطا احللوة محصوال ً استوائيا ً معمراً ،وتزرع أيضا ً
كمحصول حولي في املناطق ذات املناخ املعتدل ،وكذلك في
168
أكثر من  100بلد.
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ألف  8-2-4حالة املوارد الوراثية للفاصولياء الشائعة

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي

حافظت غلة الفاصولياء الشائعة ()Phaseolus vulgaris
على استقرارها منذ عام ( 1996الشكل ألف .)3- 4وقد زرعت
الفاصولياء اجلافة فوق مساحة  28مليون هكتار معطية
إنتاجا ً عامليا ً بلغ  20مليون طن عام ( 2008باستثناء اإلنتاج
القادم من زراعتها اخلليطة مع محاصيل أخرى 169).أما البلدان
الستة األولى في إنتاج الفاصولياء فهي الهند ( 19من اإلنتاج
العاملي) والبرازيل ( 17باملائة) وميامنار ( 12باملائة) واملكسيك
والواليات املتحدة األمريكية ( 6باملائة) والصني ( 5باملائة).
وتتألف التجميعة الوراثية األولية للفاصولياء الشائعة
من أصناف وأشكال برية من ( ،)P. vulgarisحيث يوجد
لهذه التجميعة مكونان جغرافيان متميزان هما منطقة
األنديز ومنطقة أمريكا الوسطى ،مع احتمال استئناس
بشكل مستقل في كلّ منطقة .أما التجميعة الوراثية
الثانوية فتتألف من ( )P. costaricensisو ()P. Coccineus
و ( ،)P. Polyanthusحيث ميكن أن تعطي تهجينات كلّ
منها مع الفاصولياء الشائعة نسال ً هجينا ً بدون بذل أي
جهود تذكر لإلنقاذ ،إال أن النسل قد يكون عقيما ً جزئيا ً
ومن الصعوبة مبكان استرجاع أمناط مظهرية مستقرة
منه .وأما التجميعة الوراثية الثالثية فتتألف من
( )P. acutifoliusو ( ،)P. Parvifoliusحيث يحتاج تهجني أ ّي منها
171 ،170
مع الفاصولياء الشائعة إلى إنقاذ اجلنني إلنتاج النسل.

يوجد لدى املركز الدولي للزراعات املدارية اجملموعة الرئيسة
العاملية من املدخالت حيث يوجد في حيازته  14باملائة من
مدخالت البنوك الوراثية في العالم البالغ عددها زهاء
172
 262 000مدخل من الفاصولياء الشائعة.
التآكل والضعف الوراثي
ورد في عديد من التقارير القطرية حديث عن التآكل
الوراثي في الفاصولياء الشائعة وأصانيف ذات صلة بصورة
عامة 173.وعلى وجه اخلصوص ،اختفت أصناف عقب تفشي
املمرضات 174،وعقب ثماني سنوات من موجات اجلفاف
176
املتكررة 175،واستبدال أصناف مدخلة بها.
ألف  9-2-4حالة املوارد الوراثية لفول الصويا
تقلبت غلة فول الصويا ( )Glycine max (L.) Merrillمنذ عام
 1996ارتفاعا ً وانخفاضا ً من عام إلى آخر ،لكنها حققت زيادة
بصورة عامة (الشكل ألف  .)3-4وقد زرع فول الصويا عام
 2008فوق مساحة  97مليون هكتار معطيا ً إنتاجا ً عامليا ً وصل
إلى  231مليون طن 177.أما البلدان اخلمسة األولى في إنتاج
فول الصويا عام  2008فكانت الواليات املتحدة األمريكية (35
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باملائة من اإلنتاج العاملي) والبرازيل ( 26باملائة) واألرجنتني (20
باملائة) والصني ( 7باملائة) والهند ( 4باملائة).
ويشتمل اجلنس ( )Glycineعلى قرابة  20نوعا ً حوليا ً
ومعمرا ً موزعة بشكل رئيس في أستراليا وآسيا .فالتجميعة
الوراثية األولية تتألف من أشكال مزروعة من (،)G. max
وهو فول الصويا احلولي ،و (( )G. Sojaالذي يعتبر السلف
املباشر لفول الصويا املزروع) ،والنوع العشبي (،)G. gracilis
حيث توجد مراكز لتنويعها في الصني وكوريا واليابان
ومنطقة االحتاد الروسي الواقعة في الشرق األقصى .أما
التجميعة الوراثية الثانوية فتتألف من األنواع البرية األخرى
لـ ( ،)Glycineبينما تتألف التجميعة الوراثية الثالثية
178
من أنواع تنتمي إلى قبيلة البقوليات (.)Phaseoleae
حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي
يقوم معهد موارد األصول الوراثية للمحاصيل التابع
لألكادميية الصينية للعلوم الزراعية بحفظ اجملموعة العاملية
الرئيسة التي حتتوي على قرابة  14باملائة من مدخالت البنوك
الوراثية في العالم والبالغ عددها حوالي  230 000مدخل لفول
الصويا 179.وال يندرج هذا احملصول بني تلك املغطاة باملعاهدة
180
الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
االجنراف والضعف الوراثي
بدت القاعدة الوراثية إلنتاج فول الصويا ضيقة في مناطق
مثل جنوب الواليات املتحدة األمريكية 181والبرازيل 182.وفي
الصني ال يوجد اليوم كثير من السالالت احمللية املزروعة
بطريقة تقليدية سوى في البنوك الوراثية.
االستخدام
في عام  2005مت ّ التشديد على احلاجة إلى معلومات حول
مدى التنوع وتوزعه داخل السالالت احمللية الصينية في سياق
مسعى لتقدير التباين الوراثي داخل وبني أربع محافظات
صينية كانت تتوافر فيها مدخالت لدى املؤسسة الوطنية
للموارد الوراثية النباتية ،وزارة الزراعة األمريكية .وقد
استخدمت واسمات الـ (دنا) متعدد األشكال واملضخم
عشوائيا ً مع عشر سالالت محلية من جميع احملافظات
اخملتلفة جغرافياً ،حيث أشير إلى الفائدة التي قد تعطيها
هذه الواسمات في تشكيل مجموعة أساسية .غير أن عدم
التساوي في متثيل بعض احملافظات في البنك الوراثي في
الواليات املتحدة األمريكية يعني سوء متثيل لبعض املناطق
اجلغرافية في أية مجموعة أساسية مت ّ جتميعها في الواليات

املتحدة األمريكية.
وقد عمل توزع السالالت احمللية في الصني نفسها ومتثيلها
األساسي في البنك الوراثي الصيني إلى إتاحة الفرصة أمام
تقييم البنية الوراثية للعشائر في التجميعة الوراثية األولية
لفول الصويا .وقد نفذ حتليل للتنوع الوراثي وللتمايز الوراثي
اعتمادا ً على  59موقعا ً للتسلسل البسيط املتكرر في
 1863ساللة محلية صينية .أما الهدف فكان احلصول على
معلومات مفيدة لتحقيق إدارة فعالة للمواد في البنك الوراثي
وتسهيل استخدام السالالت احمللية بصورة فعالة من أجل
حتسني فول الصويا .وقد شكلت مواقع التسلسل البسيط
املتكرر  1160أليال ً وحددت سبعة مجموعات عنقودية بني
السالالت احمللية ،حيث يشير هذا املستوى املرتفع من التنوع
الوراثي إلى أن السالالت احمللية ستكون مبثابة مصادر مهمة
لتحسني أصناف فول الصويا .أما األليالت النادرة فقد وجدت
عند املوقع الذي اتسم بتعدد شكلي مرتفع وإمكانية
مرتفعة الستخدامه في تصنيف مجموعات األصول الوراثية
وكذلك كواسمات فريدة .أما ندرة األليالت في مواقع متعددة
في السالالت احمللية جملموعة عنقودية محددة فتشير إلى
فصلها عن سالالت محلية أخرى ،وتشير كذلك إلى إمكانية
ً 185
إيواء تلك املواقع أليالت نادرة لصفات وظيفية أيضا.
وقد مت ّ جتميع مجموعة أساسية في الصني واستخدامها
186
كأرضية لتربية فول الصويا مبساعدة الواسمات.
184

ألف  10-2-4حالة املوارد الوراثية للفول السوداني
تباينت غلة الفول السوداني ( )Arachis hypogaeaمنذ عام
 1996ارتفاعا ً وانخفاضا ً من عام إلى آخر ،لكنها حققت زيادة
بشكل عام (الشكل ألف .)3- 4وقد زرع الفول السوداني عام
 2008فوق مساحة  25مليون هكتار أعطت إنتاجا ً عامليا ً
بلغ  38مليون طن 187.أما أكبر خمسة بلدان منتجة للفول
السوداني عام  2008فكانت الصني ( 28باملائة من اإلنتاج
العاملي) والهند ( 19باملائة) ونيجيريا ( 10باملائة) والواليات
املتحدة األمريكية ( 6باملائة) وميامنار ( 3باملائة) .ويعطي الفول
السوداني زيتا ً صاحلا ً لألكل عالي النوعية ( 36إلى  54باملائة)
وبروتينا ً سهل الهضم ( 12إلى  36باملائة) .كما يع ّد محصوال ً
مهماً ،حيث يزرع إما كمحصول بقولي حبي أو كمحصول
يعطي بذورا ً زيتية في  113بلداً 188.ويع ّد فول الصويا نوعا ً
متغاير الترابيع الصبغية ( )40=4x=2nويعتقد أنه يعود
يضم املناطق اجلنوبية
مبنشئه إلى إقليم أمريكا اجلنوبية الذي
ّ
189
من دولة بوليفيا متعددة القوميات وشمال غرب األرجنتني.
ويضم اجلنس ( 80 )Arachisنوعا ً تقع في تسعة أقسام،
ّ
حيث يحتوي القسم ( )Arachisعلى فول الصويا املزروع.
وتع ّد أنواع ( )Arachisالبرية ذات الصيغة الصبغية الثنائية
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املوجودة في أمريكا اجلنوبية مصادر مبشرة لبرامج تربية
الفول 191 ،190كونها حتتوي مورثات مقاومة لآلفات واألمراض.
حالة احلفظ في املوطن الطبيعي
يع ّد جتديد األقارب البرية للفول السوداني مسألة شائكة ،إذ
192
يتعني وضع إستراتيجيات حلفظ األصانيف البرية لهذا احملصول
في املوقع الطبيعي إذا ما أردنا احلديث من وجهة نظر مثالية.
حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي
إن أكبر مجموعة للفول السوداني هي تلك املوجودة لدى
املعهد الدولي للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية
شبه القاحلة حيث تتألف من  15 419مدخال ً ( 12باملائة
من إجمالي عدد املدخالت في العالم البالغ عددها 128 461
مدخال ً) .ومن املنظمات األخرى التي في حيازتها أعدادا ً كبيرة
من املدخالت نذكر خدمات البحوث الزراعية التابعة لوزارة
الزراعة األمريكية في الواليات املتحدة األمريكية واملكتب
الوطني للموارد الوراثية النباتية في الهند واملعهد الوطني
للتكنولوجيا الزراعية في األرجنتني ومعهد موارد األصول
الوراثية للمحاصيل التابع لألكادميية الصينية للعلوم
193
الزراعية في الصني.
التآكل والضعف الوراثي
تتعرض الكثير من السالالت احمللية واألنواع البرية للتآكل
في بلدان شتى 194ألسباب تعود إلى إدخال أصناف محسنة
والتحضر والكوارث الطبيعية .لذلك تظهر بشكل خاص
حاجة إلى إستراتيجيات جمع وحفظ تركز على املنطقة
اجلغرافية واملوئل ألنواع ( )Arachisالبرية ثنائية الصيغة
الصبغية التي تنتمي إلى اجلينوم (ألف) و (باء) في أمريكا
اجلنوبية ،حيث تتعرض كثير من تلك األنواع خلطر االنقراض
195
وال حتظى بتمثيل جيد في اجملموعات املوجودة.
نسخ األمان
اقترح املعهد الدولي للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق
املدارية شبه القاحلة إنشاء نسخة من مجموعة الفول
السوداني املوجودة لديه إليداعها القبو الدولي للبذور في
196
سفالبارد ،حيث قام حتى تاريخه بإرسال  4 550مدخال ً إليه.
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التوثيق والتوصيف والتقييم
ثمة قواعد بيانات تتعلق بتسجيل وتوصيف وجرد وتوزيع أكبر
ّ
مجموعةمنالفولالسوداني 197.وقدجرىتوصيفقرابة 97باملائة
198
من املدخالت املزروعة لتحديد  50صفة مورفولوجية-زراعية.
االستخدام
شـكلت مجموعات أساسية ( 10باملائة من اجملموعة
ُ
الكلية) ومجموعات أساسية صغيرة ( 10باملائة من اجملموعة
األساسية 1 ،باملائة من اجملموعة الكلية) لدى املعهد الدولي
لبحوث احملاصيل في املناطق املدارية شبه القاحلة .وتعمل
اجملموعة األساسية الصغيرة ،املؤلفة من  184مدخالً ،كبوابة
الستخدام املوارد الوراثية للفول السوداني في برامج حتسني
احملاصيل .كما مت ّ باستخدام اجملموعة األساسية الصغيرة
حتديد أصول وراثية لصفات محددة كمقاومة اجلفاف وامللوحة
ودرجات احلرارة املنخفضة وكذلك حتديد صفات زراعية وأخرى
199
مرتبطة بنوعية البذور.
دور احملصول في نظم اإلنتاج املستدام
يوجد ما يزيد على ثلثي اإلنتاج العاملي من الفول السوداني
في مناطق بعلية موسمية .ويع ّد هذا احملصول مناسبا ً ألمناط
محصولية مختلفة .كما سيحمل التقييم اإلستراتيجي
ملدخالت األصول الوراثية للفول السوداني إلى جانب التعزيز
الوراثي أهمية على صعيد زيادة األمن الغذائي واحلد من الفقر
200
وحماية البيئة.
ألف  11-2-4حالة املوارد الوراثية للمحاصيل السكرية
الرئيسة
يشكل قصب السكر ( )Saccharum officinarumوالشوندر
السكري ( )Beta vulgarisنوعني أساسيني يستخدمان إلنتاج
السكر .وقد شهد اإلنتاج العاملي من قصب السكر ،الذي
يشكل قرابة  70باملائة من السكر املنتج ،تباينا ً شديدا ً
منذ عام  1996مع فترة انخفاض في الغالل امتدت من
عام  2000وحتى  ،2003ليحقق اإلنتاج بعدها زيادة صافية
(الشكل ألف  .)4-4وقد زرع محصول قصب السكر عام
 2008فوق مساحة  24مليون هكتار ،وأعطى إنتاجا ً عامليا ً
إجماليا ً بلغ  743 1مليون طن 201.أما أكبر البلدان إنتاجا ً
لقصب السكر عام  2008فكانت البرازيل ( 37باملائة من
اإلنتاج العاملي) والهند ( 20باملائة) والصني ( 7باملائة) وتايلند
( 4باملائة) وباكستان واملكسيك ( 3باملائة لكل منهما).
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وثمة عالقات معقدة تربط ما بني التصنيف اخللوي واألنواع
ّ
التي تعطي اليوم ما يعرف بنبات محصول قصب السكر.
فاحملصول يعود إلى منشأ هجني ،واحلالة التصنيفية للجنس
202
غير مستقرة ،مع وجود عدد من محاوالت استئناس احملصول،
األمر الذي يجعل من عمليات تعريف التجميعة الوراثية له
معقدة أيضاً .وهنالك أربعة أنواع في اجلنس ( )Saccharumهي:
( )S. officinarumوهو ‘‘منط’’ القصب من هذا اجلنس وال يعرف في
البرية؛ و( )S. Robustumوهو السلف البري لـ ()S. officinarum
و( ،)S. Spontaneumوسلف بدائي أكثر من ()S. robustum؛
و( )S. Barberiوهو مجهول املنشأ ،واالحتمال الوحيد هو أنه
من منشأ هجني .أما املنشآن املنفصالن املتوقعان لألنواع
املستأنسة فهي الهند وبابوا غينيا اجلديدة  203.وتشكل هذه
األنواع األربعة التجميعة الوراثية األولية لقصب السكر.
أما أصناف اليوم فتع ّد بشكل رئيس من منشأ هجني جرّاء
تهجينات ما بني ( )S. officinarumمع أحد األنواع األخرى.
وبصورة عامة ،تعتبر البادرات الهجينة أش ّد مقاومة لألمراض
204
وأفضل تكيفا ً مع التقلبات املناخية من (.)S. officinarum
ثمة جتميعة وراثية أوسع ميكن الوصول إليها،
وكذلك ّ
تسمى مجموعة ( ،)Saccharumوتشتمل على أجناس أخرى
يعتقد اليوم أنها تشارك مبنشأ قصب السكر )Erianthus( :و
205
( )Ripidiumو ( )Sclerostachyaو ( )Narengaورمبا (.)Miscanthus
وقد أسهمت األنواع البرية جملموعة ( )Saccharumواجلنسني

املرتبطني بها ( )Erianthusو ( )Miscanthusبأدوار مهمة في
إنتاج أصناف محسنة لقصب السكر ،حيث سيزداد دورهما
في حتسني قصب السكر مع تطلع املربني إلى إنتاج قصب
عالي الطاقة.
أما على صعيد الشوندر السكري فلم يخضع هذا
احملصول لتحليل في التقرير األول ،إال أن الغلة العاملية
منه شهدت تباينا ً منذ عام  ،1995مع إصابة هذا احملصول
باضطرابات امتدت من عام  2000وحتى  ،2003لتظهر
زيادة صافية في إنتاجه بحلول عام ( 2006الشكل ألف
 .)4-4وقد زرع الشوندر السكري عام  2008فوق مساحة
 4,4مليون هكتار وأعطى إنتاجا ً عامليا ً إجماليا ً بلغ 227
مليون طن 206.أما البلدان اخلمسة األولى في إنتاج الشوندر
السكري عام  2008فكانت فرنسا واالحتاد الروسي (13
باملائة لكل منهما من اإلنتاج العاملي) والواليات املتحدة
األمريكية ( 12باملائة) وأملانيا ( 10باملائة) وتركيا ( 7باملائة).
وحملصول الشوندر السكري (تلقيح مفتوح) قاعدة وراثية
ضيقة .وسلفه املباشر هو الشوندر البحري البري ،الذي يشكل
مناوع لهذا احملصول 207.أما التجمعية األولية فهي األنواع
نويع ِ
في قسم  Betaمن اجلنس  Betaالذي يصنف ضمنه احملصول
أيضاً .وأما القسمني اآلخرين من األقسام األربعة للجنس
فتضم التجميعة الثانوية ( Corollinaeو  ،)Nanaeبينما يشتمل
208
القسم الرابع ( )Procumbentesعلى التجميعة الثالثية.

الشكل ألف4- 4
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حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي
تعتبر مجموعة قصب السكر املوجودة لدى مركز تقانات
قصب السكر في البرازيل أكبر مجموعة عاملية ،حيث تضم
 12باملائة من إجمالي املدخالت في العالم البالغ عددها قرابة
 41 000مدخل .ويحلّ املعهد الوطني لبحوث قصب السكر
209
في كوبا ثانيا ً بحيازة نسبة  9باملائة.
وتع ّد مجموعة األصول الوراثية للشوندر السكري املوجودة
في حيازة وزارة الزراعة األمريكية في الواليات املتحدة
األمريكية أكبر مجموعة عاملية ،حيث تضم  11باملائة من
إجمالي عدد املدخالت في العالم التي يبلغ عددها قرابة 2500
مدخل ،بينما يحل البنك الوراثي التابع ملعهد اليبنيز للوراثة
النباتية وبحوث النباتات احملصولية في أملانيا ومعه معهد
احملاصيل احلقلية واخلضروات في صربيا في املرتبة الثانية
210
بنسبة  10باملائة لكل منهما.
التآكل والضعف الوراثي
شهدت بلجيكا انخفاضا ً في أصناف الشوندر السكري
211
املزروعة.
ألف  12-2-4حالة املوارد الوراثية للموز/موز اجلنة (البالنتني)
شهدت غالل املوز وموز اجلنة (البالنتني) (نوع من اجلنس )Musa
تباينا ً طفيفا ً منذ عام  ،1996لتنتهي بزيادات صافية (الشكل
ألف  .)5-4وقد زرع املوز وموز اجلنة عام  2008فوق مساحة
 5مليون هكتار لكل منهما ،مبساحة إجمالية  10,2مليون
هكتار ،حيث أعطى احملصول إنتاجا ً عامليا ً بلغ  125مليون
طن ( 90و  34مليون طن على التوالي) 212.وكانت البلدان
الستة األولى في إنتاج املوز عام  2008هي الهند ( 26باملائة
من اإلنتاج العاملي) والفلبني ( 10باملائة) والصني ( 9باملائة)
والبرازيل ( 8باملائة) وإكوادور ( 7باملائة) .أما بالنسبة ملوز اجلنة،
فكانت البلدان األولى بإنتاجه هي أوغندا ( 27باملائة من اإلنتاج
العاملي) وكولومبيا ( 10باملائة) وغانا ورواندا ونيجيريا ( 8باملائة
لكلّ منها).
وميثل اجلنس ( )Musaمجموعة مؤلفة من قرابة  25من
وتقسم إلى أربعة أقسام
األنواع التي تعيش في الغابات،
ّ
موزعة بني الهند والهادي ،ونحو الشمال حتى نيبال،
ومتتد حتى احلافة الشمالية من أستراليا .وينتمي اجلنس
إلى فصيلة ( )Musaceaeالتي تضم أيضا ً حوالي سبعة
أنواع من ( )Enseteورمبا جنسا ً ثالثا ً أحادي النوع ()Musella
والذي يرتبط بشكل وثيق مع اجلنس ( .)Musaويعتقد أن
( )Musa acuminate subsp. Banksiiالسلف األبوي ملعظم
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أصناف املوز الصاحلة لألكل ،ويسهم مبا بعرف باجلينوم
(ألف) بينما يسهم ( )Musa balbisianaفي اجلينوم (باء)
في عديد من مجموعات أصناف املوز وجميع أصناف موز
اجلنة .أما النسبة األكبر من التجميعة الوراثية فتأتي على
213
شكل  12من أمناط األصناف أو مجموعات جينومية.
وتقع املنطقة الثانوية لتنوع هذين احملصولني في
أفريقيا حيث جرى إدخالهما قبل حوالي  3000سنة خلت،
وانتشرت بشكل شعاعي إلى أكثر من  60منطا ً للطبخ
في مرتفعات شرق أفريقيا و  120منطا ً من أمناط موز اجلنة
في غرب ووسط أفريقيا 214.أما اجملموعة اإلضافية للموز
الصالح لألكل ،املعروف باسم موز ( )Fe’lفاقتصرت على
منطقة الهادي .وال يزال منشؤها الوراثي غامضاً ،إال أن
الدراسات التصنيفية تشير إلى وجود روابط سلفية إما
215
مع النوع البري ( )Musa maclayiأو (.)M. lododensis
حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي
يفترض حفظ قرابة  13 000مدخل من ( )Musaخارج املوطن
الطبيعي .إذ حتفظ  39مجموعة منتشرة حول العالم ما يربو
على  100مدخل في كلّ منها ،لتشكل جميعها  77باملائة
من إجمالي عدد مدخالت ( )Musaاحملفوظة خارج املوطن
216
الطبيعي.
وتظهر األنواع البرية إمكانية التنوع الوراثي في صفات من
قبيل املقاومة إلجهادات الأحيائية والتحمل للبرودة والغدق
واجلفاف 217.كما تشكل األقارب البرية لهذا احملصول في
218
الوقت الراهن  7باملائة من اجملموعة العاملية.
وتقوم معظم اجملموعات الوطنية البالغ عددها 60
مجموعة أو ما يقارب ذلك من ( )Musaبإدارة جلّ مدخالتها
كنباتات كاملة في مجموعات حقلية .وكجزء من دراسة
أجراها الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي جند
أنه مت ّ مسح  25مجموعة حقلية ،حيث حتدثت الدراسة عن
وجود ما يزيد على  6 000مدخل باجململ في تلك اجملموعات.
ثمة 15
ومن بني املؤسسات التي حتتوي على املدخالتّ ،
مؤسسة في حيازاتها مجموعات مخبرية تضم ما يزيد
قليال ً على  2 000مدخل .إضافة إلى ذلك ،يوجد في حيازة
الشبكة الدولية لتحسني املوز وموز اجلنة التابعة لـمركز
العبور  1 176مدخال ً إضافيا ً في اخملبر .وتستخدم مجموعات
اخملبر إلنشاء نسخ األمان للمجموعات احلقلية وكذلك
إلجراء إكثار ونشر سريع ملواد خالية من األمراض ليصار
إلى زراعتها .كما يوجد اعتراف دولي بقرابة  13مجموعة
وطنية ،حيث يسهم العديد منها بأهداف احلفظ طويلة
األجل للمجموعة العاملية التي تقع في حيازة الشبكة
219
الدولية لتحسني املوز وموز اجلنة التابعة لـمركز الع بور.

حالة التنوع في محاصيل رئيسة وثانوية

وتتوافر بروتوكوالت احلفظ بالتبريد لطيف من مجموعات
أصناف املوز حيث تقوم الشبكة الدولية لتحسني املوز
وموز اجلنة التابعة لـمركز العبور بتنفيذ برنامج حلفظ
كامل مجموعتها بالتبريد كبديل أكثر جدوى عن النسخة
220
الداعمة.
التآكل والضعف الوراثي
تتعرض نسبة كبيرة من اجملموعات الوطنية للموز للتدهور
بفعل القيود املرتبطة باإلدارة 221.وقد أدّت تأثيرات اإلعصار
الذي ضرب غرينادا إلى خسائر فادحة في إنتاج املوز الذي
يشكل واحدا ً من أهم ثالثة محاصيل تقليدية رئيسة فيها.
الفجوات واألولويات
ورد في الفصل الثالث أن واحدا ً من التقديرات الفضلى
لتغطية التجميعة الوراثية هو ذلك املتعلق باملوز وموز اجلنة.
ثمة قرابة  300إلى  400صنف مفقود من
ومن املعروف أن ّ
الشبكة الدولية لتحسني املوز وموز اجلنة التابعة لـمركز
العبور مبا في ذلك  20صنفا ً ملوز اجلنة من أفريقيا ،و50
( )Callimusaمن بورنيو و )M. balbisiana( 30-20و  20منطا ً آخر
من الهند والصني ،و  10مدخالت من ميامنار و 40منطا ً بريا ً من
تايلند وإندونيسيا وحتى  100منط بري من الهادي.
وتشكل األقارب البرية حوالي  7باملائة من اجملموعات ،بينما
تشكل األصناف احملسنة قرابة  19باملائة 222.والتزال األنواع البرية
واألصناف اجلديدة تخضع للوصف ،كما ال يزال متثيلها غير
كاف في اجملموعات .أما التهديدات التي يفرضها تدمير املوائل
واستبدال أو فقد األصناف التقليدية فتزيد من احلاجة امللحة
إلى بذل اجلهود على صعيدي اجلمع واحلفظ .كما ثمة حاجة
223
كم أكبر من املواد ذات الدليل الفيروسي داخل املناطق.
إلى ّ
نسخ األمان
يتم عمل نسخ األمان جملموعات حقلية داخل مجموعات
ّ
224
مخبرية.

جند أن استخدام الكثير من اجملموعات الوطنية وأجزاء كبيرة
من اجملموعات الرئيسة دون املستوى املطلوب .فعلى سبيل
يـتم الطلب على  70باملائة من مجموعة الشبكة
املثال ،لم
ّ
الدولية لتحسني املوز وموز اجلنة التابعة لـمركز العبور
وبقيت دون استخدام ،األمر الذي يعود جزئيا ً إلى املستوى غير
226
الكافي من توثيق احليازات.
وتقوم معظم اجملموعات الوطنية بتبادل األصول الوراثية
مع الشبكة الدولية لتحسني املوز وموز اجلنة التابعة لـمركز
العبور بشكل منتظم أو بني احلني واآلخر ،حيث عملت
الشبكة منذ تأسيسها على توزيع ما يزيد على  60 000عينة
من األصول الوراثية لـ  450مدخال ً إلى  88بلداً .إذ تقدم هذه
املدخالت مجاناً ،لكن بعدد خمس نباتات كحد أعظم لكل
يتم توزيع بعض اجملموعات الوطنية واإلقليمية
مدخل .كما ّ
إلى مستخدمني دوليني ،فمعظم اجملموعات الوطنية ترتبط
بشكل مباشر مع مبادرات التربية وكثير منها تقدم مواد إلى
227
املزارعني مباشرة.

ألف  3-4حالة التنوع في محاصيل ثانوية
ألف 1-3-4حالة املوارد الوراثية للدخن
شهدت غلة الدخن منذ عام  1996زيادة طفيفة فقط
(الشكل ألف .)1-4وقد زرع الدخن فوق مساحة  35مليون
228
هكتار ،وأعطى إنتاجا ً عامليا ً بلغ  33مليون طن (.)2008
والدخن هو محصول ثنائي الغرض (إذ يستخدم كغذاء بشري
وكعلف حيواني) ،كما يع ّد غذا ًء أساسيا ً مهما ً في أفريقيا
والهند .أما البلدان األعلى إنتاجا ً من هذا احملصول عام 2008
فكانت الهند ( 32باملائة من اإلنتاج العاملي) ونيجيريا (25
باملائة) والنيجر ( 11باملائة) والصني ( 5باملائة) وبوركينا فاسو
( 4باملائة) ومالي ( 3باملائة) 229.وتشتمل أنواع الدخن الرئيسة
على الدخن اللؤلؤي ( )Pennisetum spp.وأنواع الدخن الثانوي
مثل الدخن األصبعي ( )Eleusine coracanaوالدخن الياباني
( ،)Echinochloa frumentaceaوالدخن الشائع أو بروسو
( ،)Panicum miliaceumودخن ذيل الثعلب (.)Setaria italica

االستخدام

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي

يع ّد الوصول إلى مستوى أفضل من الواصفات واملعلومات
التوصيفية أولوية لتسهيل استخدام األصول الوراثية للموز.
أضف إلى ذلك أن تطوير وتنفيذ بروتوكوالت حلفظ مدخالت
املوز بالتبريد من شأنه أن يزيد توافرها واستخدامها 225.ففي
الوقت الذي يع ّد فيه التنوع مطلوبا ً من قبل الباحثني والزرّاع،

توجد اجملموعة العاملية الرئيسة من الدخن اللؤلؤي لدى
املعهد الدولي لبحوث احملاصيل في املناطق املدارية شبه
القاحلة ،حيث يحتفظ بـ  33باملائة من مدخالت البنوك
الوراثية في العالم والتي يصل عددها إلى قرابة 65 000
مدخل 230.ويحتفظ معهد موارد األصول الوراثية للمحاصيل،
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امللحق الرابع

األكادميية الصينية للعلوم الزراعية في الصني بنسبة 56
باملائة من مدخالت ( )Setariaالبالغ عددها في العالم قرابة
 46 600مدخل .كما يحتفظ املكتب الوطني الهندي للموارد
الوراثية النباتية بأكبر مجموعة من ( )Eleusineحيث تصل
نسبتها إلى  27باملائة من املدخالت البالغ عددها قرابة
 35 400مدخل .أما املعهد الوطني للعلوم الزراعية البيولوجية
في اليابان ،فيحتفظ بأكبر مجموعة من ( )Panicumبنسبة
 33باملائة من عدد مدخالت البنوك الوراثية التي يقارب عددها
في العالم  17 600مدخل .ويقوم املعهد الدولي للبحوث
املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلةبحفظ 193
231
 10مدخال ً من أنواع الدخن الصغيرة الستة.
التآكل والضعف الوراثي
تدعو عدد من الدراسات والتقارير إلى إيالء اهتمام بانخفاض
التنوع في أصناف املزارعني والسالالت احمللية املزروعة :فقد
انخفضت أعداد أصناف الدخن اللؤلؤي التقليدية في النيجر
مع تبني املزارعني ألصناف محسنة 232.ويهدد غياب نظام
اإلنذار املبكر تنوع الزراعة احمللية للدخن 233.كما أظهرت
مقارنة عدد السالالت احمللية من الدخن األصبعي املزروعة
ً 234
اليوم مع تلك املزروعة قبل  10أعوام تآكال ً وراثيا ً خطيرا.
وظهر اختفاء تدريجي للسالالت احمللية للدخن املزروع
الواطن من قبيل ( )Paspalum scrobiculatumو()Setaria italic
و( 235.)Panicum miliareوحلّ األرز محل الدخن 236.كما حلت
األصناف احلديثة عالية الغلة لعديد من أنواع الدخن محل
237
األصناف التقليدية لهذا احملصول.
الفجوات واألولويات
يشكل حتديد الفجوات في مجموعات األصول الوراثية ضرورة
لبلوغ الكمال في اجملموعات والستكشاف مدخالت إضافية
بصورة مباشرة .وبالنسبة للدخن اللؤلؤي ،يظهر التقييم
اجلغرافي وجود فجوات في كلّ من بوركينا فاسو وتشاد وغانا
ومالي وموريتانيا ونيجيريا.
نسخ األمان
مت ّ حفظ ما مجمله  8 050مدخال ً للدخن اللؤلؤي كنسخة
داعمة لألمان في القبو الدولي للبذور في سفالبارد بالنرويج.
فسيتم نقلها إلى القبو في املستقبل
أما املدخالت املتبقية
ّ
املنظور .وقد اقترح املعهد الدولي للبحوث املتعلقة مبحاصيل
املناطق املدارية شبه القاحلةإيداع كامل مجموعة الدخن
الصغير في القبو الدولي للبذور في سفالبارد ،حيث بلغ ما مت ّ
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إرساله حتى تاريخه  60 400مدخل.

238

التوثيق والتوصيف والتقييم
تتوافر قواعد بيانات حول تسجيل وتوصيف وجرد وتوزيع
مجموعات الدخن اللؤلؤي والدخن الصغير لدى املعهد
239
الدولي لبحوث احملاصيل في املناطق املدارية شبه القاحلة.
االستخدام
لتعزيز استخدام األصول الوراثية للدخن اللؤلؤي ،مت ّ تطوير
مجموعات أساسية 240وأساسية صغيرة .وبسبب صغر
حجمها ،خضعت اجملموعات األساسية واألساسية الصغيرة
وتوصيفها لتقييم دقيق ،كما مت ّ حتديد مدخالت تعطي صفات
معينة الستخدامها في برامج التربية الستنباط أصناف
ذات قاعدة وراثية عريضة .وقد شكلت مجموعات أساسية
وأساسية صغيرة للدخن األصبعي ودخن ذيل الثعلب 241لدى
املعهد الدولي للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية
شبه القاحلة وح ّددت األصول الوراثية التي تعطي صفات
معينة كالنضوج املبكر واملستوى املرتفع من الغلة واحملتوى
من احلديد ( )Feوالتوتياء ( )Znوالكالسيوم ( )Caوالبروتني،
وكذلك صفة التحمل للجفاف وامللوحة.
ألف  2-3-4حالة املوارد الوراثية للجذريات والدرنيات
باستثناء الكاسافا والبطاطا والبطاطا احللوة
منذ عام  ،1996حققت غالل اجلذريات والدرنيات غير التي ورد
ذكرها آنفاً ،والتي عُ وملت بشكل منفصل ،زيادة حتى عام
 ،2006لتشهد بعدها عام  2007انخفاضا ً مت ّ جتاوزه جزئيا ً خالل
العام التالي (الشكل ألف  .)2-4وقد زرعت اجلذريات والدرنيات،
غير الكاسافا والبطاطا والبطاطا احللوة 242،عام  2008فوق
مساحة  8مليون هكتار معطية إنتاجا ً عامليا ً بلغ  72مليون
طن 243.أما أكبر سبعة بلدان إنتاجا ً عام  2008فكانت نيجيريا
(بنسبة  56باملائة من اإلنتاج العاملي) وكوت ديفوار ( 10باملائة)
وغانا وإثيوبيا ( 7باملائة لكل منهما) وبنن والصني والكاميرون
( 2باملائة لكل منها).
ويشكل محصول القلقاس ( )Colocasia esculenaمعظم
هذه التشكيلة من اجلذريات والدرنيات .أما احملاصيل
األخرى فتشتمل على أولوكو ( )Ullucus tuberosusواليوتيا
أو القلقاس اجلديد ( )Xanthosoma sagittifoliumوقلقاس
املستنقعات العمالق ( ،)Cyrtosperma paeonifoliusحيث
حتمل هذه احملاصيل أهمية إقليمية في منطقة األنديز وغرب
أفريقيا وماليزيا على الترتيب ،بينما تعتبر جميعها ثانوية
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عند النظر إليها من مقياس عاملي .وعليه ،كانت البحوث
حول تنوع تلك احملاصيل والبيولوجيا األساسية اخلاصة بها،
والعالقات بني أنواعها بحدها األدنى ،لكن أشهرها كانت على
القلقاس .إذ توجد جتميعتان وراثيتان رئيستان للقلقاس في
244
إقليمي جنوب شرق آسيا وجنوب غرب الهادي.
حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي
ال تشكل مجموعات البذور جزءا ً من أية إستراتيجيات حلفظ
القلقاسيات 245.فبالنسبة للقلقاس ،تع ّد معظم اجملموعات
مجموعات حقلية بالكامل ،مع استخدام محدود لها في
اخملتبر ،حيث تعاني من فقد لكثير منها على مر السنني ،وذلك
ألسباب تعود إلصابتها باألمراض على وجه اخلصوص .أما
اخلطر الرئيس عليها فيتمثل في التكلفة املرتفعة حلفظها،
ناهيك عن اإلجهادات اخملتلفة التي تصيبها األحيائية منها
246
والالأحيائية.
وقد مت ّ جتميع مجموعات القلقاس في كثير من بلدان
إقليم الهادي وجنوب شرق آسيا كجزء من مشروعي شبكة
 TaroGenوالقلقاس في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا على
الترتيب .ومن بني  2 300مدخل من شبكة القلقاس في جنوب
شرق آسيا وأوقيانوسيا (ذات البيانات الكاملة عن التسجيل
والتوصيف) ،جرى انتخاب مجموعة أساسية اعتمادا ً على
بيانات مورفولوجية وبيانات الـ (دنا) متثل التنوع املوجود في
املنطقة 247.وقد فعل مشروع  TaroGenالشيء عينه في
الهادي ،حيث مت ّ حفظ مجموعة أساسية إقليمية في اخملتبر
لدى مركز محاصيل وأشجار الهادي في األمانة العامة جملتمع
الهادي بفيجي.
وتوجد مجموعات قلقاس في الصني والهند أيضاً ،حيث
يتم توصيفها مورفولوجيا ً لكن دون أن تتوافر عنها معلومات
ّ
248
جزيئية ،كما لم يتم تشكيل مجموعات أساسية منها.
ومن املفترض أن تشكل حيازات العالم من القلقاس خارج
249
املوطن الطبيعي ما مجمله  7 300مدخل.
التآكل والضعف الوراثي
انخفض عدد أصناف املزارعني واألقارب البرية من القلقاس
على مستوى العالم خالل السنوات العشر السابقة ،حيث
تع ّد التهديدات التي يفرضها املرض واستبدال البطاطا
احللوة بها (في الهادي) من بني األسباب التي تقبع وراء خفض
تنوع زراعة القلقاس على املستوى العاملي 250.وهذا ينطبق
أيضا ً على املستويات الوطنية ،فقد حتدثت التقارير عن
انخفاض في التنوع من شأنه أن يؤدي إلى اختفاء أنواع اليام
251
تنوع اليام يحدث في مناطق الزراعة
البرية قريباً .فتآكل ّ

التقليدية لليام وفي البرية أيضاً 252.كما يتعرض التنوع
احمللي للقلقاس للتهديد في غياب نظام إنذار مبكر لتقييم
التآكل الوراثي 253.أما سلسلة السوق لبعض احملاصيل كأنواع
( Colocasiaو  )Xanthosomaفلم تشهد تطورا ً يذكر ،أضف
إلى ذلك أن سوء تقييم أصناف احملاصيل احمللية قد أسهم
جزئيا ً في فقد التنوع في مثل هذه احملاصيل 254.أما الدراسة
التي أجريت في بيرو فتشير إلى أن التآكل الوراثي يحدث
في أنواع محاصيل أوكا وأولوكو وماشوا وكذلك في بعض
األنواع البرية ذات الصلة 255.ويحدث تآكل وراثي كذلك في
أنواع اليام غير ( )Dioscorea alataوالكاسافا ،وهو ما ينسب
إلى التغير الذي يطال الثقافات والتحول إلى الصناعة وقطع
الغابات 256.وفي التقرير القطري لـ بابوا غينيا اجلديدة ادعت
أن جميع محاصيل اجلذريات مهددة باستبدالها بزراعة األرز
وضياع املعتقدات املرتبطة بالتقاليد .ويعتبر القلقاس بشكل
خاص معرضا ً لتهديد سوسة القلقاس ،أما اليام فيتهدده
نقص العمالة وإحالل اليام األفريقي املدخل محله ،في الوقت
الذي يتعرض فيه القلقاس كونغكونغ إلى تهديد مرض تعفن
اجلذور 257.إلى جانب ذلك ،قد يكون للكوارث املرتبطة بالطقس
دور في فقد األصناف .فقبل أن يضرب اإلعصار إيفان جزيرة
غرينادا عام  ،2004كانت اجلزيرة مكتفية ذاتيا ً من إنتاج محاصيل
258
اجلذريات والدرنيات الذي انخفض بشكل كبير إثر ذلك.
الفجوات واألولويات
ثمة حاجة إلى مزيد من عمليات جمع األقارب البرية
ّ
للمحاصيل .إذ توجد فجوات في مجموعات متثيل األنواع البرية
للقلقاس ،وبخاصة القلقاس البري وقلقاس املستنقعات
259
العمالق.
وتشير كثير من املصادر إلى احلاجة إلى التمويل وإلى تنظيم
شبكات لضمان دراسة مجدية وفعالة لكثير من محاصيل
اجلذريات والدرنيات ،وكذلك حلفظ تلك األصانيف املتنوعة،
أي من
السيما وأن بعضها (كالقلقاس) غير مغطى من قبل ٍّ
مراكز اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية.
نسخ األمان
توجد مجموعة أساسية من القلقاس مع نسخة جيدة
لها .أما اجملموعة الوحيدة لقلقاس املستنقعات العمالق
فعبارة عن مجموعة حقلية وبحاجة إلى مضاعفة (ويفضل
ً 260
مخبريا).
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التوثيق والتوصيف والتقييم

للدخل لشرائح ضعيفة كالنساء.

ال تشتمل معظم قواعد بيانات األصول الوراثية الدولية
الرئيسة على قلقاسيات صاحلة لألكل .أما إن توافرت
261
معلومات عنها ،فغالبا ً ما تكون قد أكل عليها الدهر.

ألف  3-3-4حالة املوارد الوراثية حملاصيل البقوليات احلبية
غير الفاصولياء

االستخدام
أدى انخفاض استخدام القلقاس ومجموعات قلقاسية
أخرى إلى ضعف هذه اجملموعات ،األمر الذي يخلق حاجة إلى
مستوى أفضل من التنسيق بني برامج التحسني واجملموعات.
ومن شأن بروتوكوالت احلفظ بالتبريد اخلاصة بالقلقاس تعزيز
توافر أصوله الوراثية 262.أما مجموعات القلقاس اخلاصة
مبعظم البلدان فال تستخدم في برامج التحسني ،األمر الذي
يضيف إلى ضعفها بفعل التكاليف الباهظة الناجمة عن
عمليات حفظها .وال تعتبر مجموعات القلقاس جزءا ً من
برامج حتسني احملاصيل سوى في بابوا غينيا اجلديدة وفانواتو
263
والهند.
وتلقى األقارب البرية لعديد من محاصيل اجلذريات والدرنيات
اهتماما ًبحثيا ًكبيرا ًبسبب تنوعها األليلي املرتفع .أما الواسمات
264
التي تسمح باالنتخاب مبساعدتها فتحظى باألولوية.
وتقوم جميع البلدان ذات اجملموعات الرئيسة بتوزيع األصول
الوراثية للقلقاس داخل البالد ،لكن بكميات متواضعة ،وال
تقوم بتوزيعها إلى اخلارج باستثناء فانواتو واألمانة العامة
لـمركز محاصيل وأشجار الهادي في فيجي ،حيث يعتبر
الباحثون ،ومنهم املربون ،املتلقني األكثر شيوعا ً دون املزارعني
أو املرشدين الزراعيني .وتشير معظم البلدان إلى وجود
زيادة في كمية األصول الوراثية املوزعة 265.أما إيالء مزيد من
االهتمام للبذور فمن شأنه تسهيل استخدام اجملموعات ،مبا
في ذلك استخدامها مباشرة من قبل املزارعني.
دور احملصول في نظم اإلنتاج املستدام
مهم
ٍ
يسهم القلقاس في جميع البلدان التي يزرع فيها بدورٍ
في األمن الغذائي والتغذوي .كما يحمل قيمة لتحقيق
الزراعة املستدامة في املناطق الوسطى واملرتفعات في كلّ
من الفلبني وفييت نام .وإضافة إلى كون القلقاس محصوال ً
هاما ً ذا قيمة ثقافية عالية ،نراه يندرج بني احملاصيل التي
266
تعطي أرباحا ً نقدية.
ً
أما قلقاس املستنقعات العمالق فيلعب دورا في األمن
267
الغذائي والتغذوي في ميالنيزيا وواليات ميكرونيزيا املوحدة.
وهنالك أسواق مختصة ميكن تطويرها حملاصيل مثل
( )Colocasia spp.و ( ، )Xanthosoma spp.كونها توفر مصدرا ً
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منذ عام  1996شهدت غالل البقوليات احلبية دون نوع
الفاصولياء استقرارا ً إلى ح ّد ما على مر ّ السنني (الشكل ألف
 .)3-4فقد زرعت البقوليات احلبية 269،باستثناء الفاصولياء،
عام  2008فوق مساحة  46مليون هكتار معطية إنتاجا ً
عامليا ً وصل إلى  41مليون طن 270.أما البلدان العشرة األولى
في إنتاج هذه البقوليات في عام  2008فكانت الهند (28
باملائة من اإلنتاج العاملي) وكندا ( 12باملائة) ونيجيريا ( 7باملائة)
والصني ( 6باملائة) واالحتاد الروسي وإثيوبيا وأستراليا ( 4باملائة
لكل منها) والنيجر وتركيا وميامنار ( 3باملائة لكل منها).
ويشكل العدس ( )Lens culinarisأحد احملاصيل املؤسسة
للزراعة ،حيث مت ّ استئناسه في الفترة عينها التي مت ّ فيها
استئناس القمح والشعير في إقليم الهالل اخلصيب ،املمتد
من األردن اليوم باجتاه الشمال نحو تركيا وجنوب شرق
جمهورية إيران اإلسالمية .وال تزال نسبة كبيرة من اإلنتاج
العاملي من العدس تتركز في ذلك اإلقليم .إال أن الهند وكندا
يشكالن أكبر منتجني لهذا احملصول .ويحدد سلف العدس
بالنويع البري ( ،)L. culinaris subsp. Orientalisالذي يبدو كعدس
مزروع صغير يحمل قرونا ً تتفزر مباشرة عقب نضوج احملصول.
وقد أدّى االنتخاب الذي قام به املزارعون األوائل قرابة  7 000قبل
امليالد إلى األنواع املزروعة التي تتسم بقرون غير قابلة للتفزر
وبذور غير راقدة وعادة منو قائم مع زيادة كبيرة في حجم البذرة
وتنوع في اللون .وقد تطور احملصول إلى مجال من األصناف
املتكيفة مع مناطق زراعية متنوعة وأخرى مفضلة تبعا ً
ّ
لثقافة اجملتمع ،فضال ً عن اتسامها بصفات فريدة على صعيد
التركيبات التغذوية واأللوان واألشكال واملذاقات271.وتشتمل
األصانيف داخل ( )L. culinarisعلى جتميعة وراثية أولية
للعدس .أما األنواع الثالثة األخرى في هذا اجلنس فتشكل
التجميعة الوراثية الثانوية-الثالثية .وجميع األنواع األربعة
هي ثنائية الصيغة الصبغية ( )14=2nوحولية وذاتية
272
التلقيح مع نسبة منخفضة من تكرار التلقيح اخلارجي.
أما اجلنس ( )Cicerفيشتمل على  42نوعا ً بريا ً ونوعا ً مزروعا ً
واحداً ،هو احلمص ( .)Cicer arietinumواحلمص محصول
ذو أهمية ثانوية نسبيا ً في السوق العاملية ،غير أنه بالغ
األهمية على صعيد التجارة احمللية في عدد من املناطق
املدارية ودون املدارية .أما العشائر التي صنفت نباتيا ً كأنواع
مميزة عن ( )C. arietinumفقد وجدها مختصون في النباتات
في جنوب شرق تركيا وأطلق عليها ( .)C. reticulatumإال
أنها عشائر خصبة عند تهجينها مع احلمص املستأنس

حالة التنوع في محاصيل رئيسة وثانوية

ومتشابهة مورفولوجيا ً معه ،ولعلها متثل أشكاال ً برية
من أنواع هذا احملصول ،األمر الذي يشير إلى أن احلمص قد
خضع لالستئناس في ما يعرف اليوم بتركيا أو في األجزاء
273
الشمالية من العراق أو اجلمهورية العربية السورية.
وتتألف التجميعة الوراثية األولية للحمص من أصناف
وسالالت محلية ( )C. Reticulatumو( .)C. Chinospermumأما
أحد األنواع في التجميعة الوراثية الثانوية فهو ()C. bijugum
274
ويحظى بأولوية في عملية اجلمع.
ومتثل البيقية جنسا ً كبيرا ً يتألف من  140إلى  190نوعاً،
وتوجد بشكل رئيس في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ومتت ّد
إلى املنطقة املعتدلة من أمريكا اجلنوبية وتلك املدارية من
شرق أفريقيا .أما التنوع الرئيس للجنس فيتركز في الشرق
األدنى والشرق األوسط ،مع وجود نسبة كبيرة من األنواع
في اإلقليم اإليراني – التوراني ،حيث استخدم البشر قرابة
 34من هذه األنواع .أما الفول ( )V. fabaفيزرع بشكل رئيس
للحصول على بذوره الصاحلة لألكل ،بينما تزرع أنواع أخرى
(مثل  V. sativaو  V. erviliaو  V. articulataو V. narbonensis
و  V. villosaو  V. benghalensisو  )V. pannonicaكعلف أو
275
كبقوليات ح ّبية لتغذية احليوانات ،أو لتحسني التربة.
وال يزال السلف البري أو املنشأ الدقيق للفول مجهوالً .فمن
الناحية العملية ،لوحظ اختالف متواصل في ( )V. fabaمن
حيث معظم الصفات املورفولوجية والكيميائية ،مما يجعل
276
التمييز الواضح بني األصناف مسألة شاقة.
ً
ويضم جنس اجللبان ( )Lathyrusقرابة  160نوعا ،وهو واطن
بشكل رئيس في املناطق املعتدلة من العالم ،حيث يعود
منشأ قرابة  52نوعا ً إلى أوروبا و 30نوعا ً إلى أمريكا الشمالية
و 78إلى آسيا و 24إلى املناطق املدارية من شرق أفريقيا،
و 24إلى املناطق املعتدلة من أمريكا اجلنوبية .وتزرع خمسة
أنواع من اجللبان كبقوليات حبية ،أي أنها حتصد كبذور جافة
لالستهالك البشري ،وهذه األنواع هي L. sativus( :و L. cicera
و  )L. Ochrusوبدرجة أقل ( .)L. clymenumأما النوع اآلخر الذي
يزرع بني حني وآخر لالستهالك البشري ،لكن لدرناته الصاحلة
لألكل بدال ً من بذوره ،فهو النوع ( )L. tuberosusاملعروف باسم
277
البازالء الدرنية أو البازالء األرضية.
أما البازالء الهندية ( ،)Cajanus cajanالتي تعود مبنشئها
إلى الهند وهي أقرب إلى البقوليات احلبية الرئيسة للمناطق
املدارية ودون املدارية ،فتزرع في قرابة  87بلدا ً تقع بني خطي
العرض  ْ 30شماال ً و ْ 30جنوباً ،حيث بلغت مساحة زراعتها عام
بتكيف
 4,89 2008مليون هكتار 278.وتتسم البازالء الهندية
ّ
واسع مع مناخات متنوعة وتزرع بشكل رئيس الستخداماتها
املتعددة .أما الهند فتشكل املنتج األكبر لهذا احملصول (75
باملائة من إجمالي اإلنتاج عام  279.)2008وتع ّد البازالء الهندية
النوع املزروع الوحيد في اجلنس ( )Cajanusأما األنواع الـ 31

املتبقية فهي أنواع برية .ويع ّد ( )Cajanus cajanifoliusسلفا ً
ألنواع البازالء الهندية املزروعة.
حالة احلفظ في املوطن الطبيعي
في الوقت الذي يجب فيه جمع األنواع املعمرة لـ ()Cicer
قبل اختفائها ،جند أن جتديدها ليس باملسألة اليسيرة .إذ يجب
من الناحية املثالية وضع إستراتيجيات احلفظ في املوطن
280
الطبيعي لهذه األصانيف.
قـدمت توصيات في إستراتيجية حفظ الفول التي
وقد ُ
وضعها الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي
إليجاد تدابير للحفظ في املوطن الطبيعي ألفراد ( )Viciaمن
اجلنيس ( )Viciaفي منطقة شرق املتوسط ،وبخاصة في لبنان
واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية والعراق وإسرائيل واجلمهورية
العربية السورية وتركيا وجمهوريات القوقاز ،بحيث تضم
املواقع املستهدفة التفضيالت اإليكولوجية اجلغرافية املميزة
من األصانيف الفردية .وبدا أن األنواع املوجودة في اجلنيس
املعرض ألخطر تهديد باالنقراض كانت مقتصرة على إسرائيل
ولبنان واجلمهورية العربية السورية وتركيا ،أما أعلى تركيز
لألصانيف التي قد تكون مهددة فوجد في اجلمهورية العربية
281
السورية.
حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي
تشكل مجموعة العدس املوجودة لدى املركز الدولي للبحوث
الزراعية في املناطق اجلافة مجموعة دولية وحيدة ،ومتثل كذلك
أكبر مجموعة أصول وراثية للعدس في العالم حيث تضم 19
باملائة من إجمالي اجملموعات العاملية ( 58 405مدخل) 282.كما
توجد  43مجموعة وطنية أخرى حتفظ ما يزيد على  100مدخل
في كلّ منها 283.أما إجمالي مدخالت معظم هذه اجملموعات
ً 284
فهي سالالت محلية جمعت في ما يزيد على  70بلدا.
وعلى نحو مماثل ،تع ّد مجموعة الفول املوجودة لدى املركز
الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة اجملموعة الدولية
الوحيدة وهي أيضا ً أكبر مجموعة أصول وراثية للفول على
مستوى العالم ،إذ تضم  21باملائة من إجمالي املدخالت في
285
وثمة  53مجموعة وطنية أخرى،
العالم ( 34 695مدخال ً).
ّ
286
تضم كلّ منها ما يزيد على  100مدخل .أما إجمالي
ّ
مدخالت معظم هذه اجملموعات فهي عبارة عن سالالت
ً 287
محلية تعود مبنشئها إلى أكثر من  80بلدا.
وحتتوي مجموعتا احلمص العامليتان (املركز الدولي للبحوث
الزراعية في املناطق اجلافة واملعهد الدولي للبحوث املتعلقة
مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة) قرابة  33باملائة من
إجمالي مدخالت العالم ( 98 313مدخال ً) .وثمة  48مجموعة
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وطنية أخرى حتتوي كلّ منها على أكثر من  100مدخل .أما
إجمالي املدخالت في معظم تلك اجملموعات فهي عبارة عن
سالالت محلية في أكثر من  75بلداً 288.ورغم أن احليازات من
األنواع البرية لـ ( )Cicerتع ّد صغيرة باملقارنة مع النوع املزروع
( 289،)C. arietinumإال أنها ذات أهمية محتملة كبيرة للبحوث
ولتحسني احملاصيل.
وتشكل مجموعة اجللبان املوجودة لدى املركز الدولي
للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة مجموعة دولية وحيدة
وثاني أكبر مجموعة من األصول الوراثية للجلبان ،حيث تضم
 12باملائة من إجمالي املدخالت في العالم ( 26 066مدخال ً)
تضم بدورها بعض اجملموعات الكبيرة وعديد من
والتي
ّ
اجملموعات الصغيرة واألساسية في الوقت عينه كونها حتتوي
على نسبة كبيرة من املدخالت احمللية 290.وتعتبر اجملموعة
ثمة قرابة 62
املوجودة لدى فرنسا األكبر من نوعها ،إذ ّ
مجموعة وطنية أخرى يتجاوز عدد املدخالت فيها  50مدخالً؛
أما السالالت احمللية واملواد البرية فتضم إجمالي املدخالت
ً 291
التي تعود مبنشئها إلى قرابة  90بلدا.
وتشير معظم مجموعات احلمص واجللبان والفول والعدس
إلى توافر ظروف تخزين طويل األجل لها ،غير أنه ال يوجد ما
يضمن استخدام معايير متسقة أو فهمهما لتعريف عبارة
‘‘طويل األجل’’ من قبل كلّ مجموعة .وعلى نحو مماثل ،تشير
كلّ مجموعة بالضرورة إلى تقييم االحتياجات املتعلقة
بالتجديد باستخدام بروتوكوالت قياسية وإجراءات معرفة
قابلية احلياة في البذور .ولعلّ ضمان التخزين طويل األجل
لكثير من اجملموعات وجتديدها وإكثارها ميثل املعوقات الرئيسة
لضمان املدخالت ،السيما تلك املعمرة والبرية واخلاضعة
295 ،294 ،293 ،292
لتهجني األباعد.
التآكل والضعف الوراثي
وثقت التقارير القطرية عددا ً كبيرا ً من اخملاوف املتنوعة
وقياسات فقد األمناط الوراثية أو انخفاضها في كثير من
البقوليات احل ّبية كما يلي:
ثمة تآكل وراثي في ( ،)Hedysarum humileواحلمص ،والبازالء،
• ّ
والترمس ،والعدس؛ كما لم يول اهتمام باألصانيف البرية
269
واملتوطنة من أجل تنويع األمناط البيولوجية؛
• يتعرض التنوع احمللي للفول السوداني بامبارا للتهديد في
297
غياب نظام إنذار مبكر لتقييم التآكل الوراثي؛
• أجريت دراسات شاملة على اللوبياء لتحديد مستـوى
التآكل الوراثي .وجاءت النتيجة بنا ًء على عدد السالالت
احمللية التي وجدت مزروعة اليوم باملقارنة مع تلك املزروعة
298
ثمة اجنراف وراثي خطير قد حدث؛
قبل عشر سنوات بأن ّ
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• تعتبر البقوليات الغذائية معرضة للخطر بفعل اجلفاف
وتزايد استخدام األصناف التجارية اجلديدة ،وبعض اآلفات
299
واملمرضات التي تصيب محاصيل معينة؛
• في زمبابوي ،أسفرت موجات اجلفاف املتعاقبة ،وأشهرها
تلك التي ضربت املوسم الزراعي  ،2002وكذلك الفيضانات
التي تسببها األعاصير ،عن فقد كبير في تنوع النباتات
داخل املوطن الطبيعي .وفي معظم احلاالت ،ركزت برامج
التعافي من الكوارث التي تديرها احلكومة على توفير بذور
هجينة للبازالء والفاصولياء والفول السوداني واألسمدة
بشكل رئيس .وال توجد في السجالت ما يدلّ على محاوالت
السترداد السالالت احمللية ،أو أ ّي تنوع وراثي نباتي آخر في املناطق
300
املتضررة ،األمر الذي يشير إلى عدم استرداد املواد املفقودة.
ثمة اختفاء تدريجي يصيب السالالت احمللية
• في نيبالّ ،
للوبياء وأنواع محلية مزروعة من قبيل()Vigna angularis
301
و ()Lathyrus sativus؛
• لوحظ فقد العديد من السالالت واألصناف احمللية للحمص
302
والعدس واملاش خالل األعوام األخيرة من حقول املزارعني؛
303
ثمة تآكل وراثي في املاش والفاصولياء العريضة واللوبياء.
• ّ
الفجوات واألولويات
على صعيد العدس ،ال حتظى السالالت احمللية من املغرب
والصني واألقارب البرية ،وبخاصة تلك من جنوب غرب تركيا،
مبستوى جيد من التمثيل في اجملموعات .كما توجد فجوات
في مجموعات احلمص من آسيا الوسطى وإثيوبيا ،مع وجود
عدد قليل نسبيا ً من مدخالت األقارب البرية ،وبخاصة من
التجميعة الوراثية الثانوية .أما بالنسبة للفول ،فقد مت ّ حتديد
العديد من الفجوات اجلغرافية مبا في ذلك األصناف احمللية
والسالالت احمللية من شمال أفريقيا والواحات املصرية وأمريكا
يتم متثيل النويع صغير البذرة
اجلنوبية والصني .كما لم ّ
( )V. faba subsp. Paucijugaبشكل جيد في اجملموعات،
ناهيك عن الفجوات في الصفات ،وبخاصة صفة حتمل
احلرارة .أما الفجوات اجلغرافية للجلبان فتشمل ساحل
البحر األسود املطلّ على روسيا ومنطقة فولغا كاما،
واإلقليم الكردي في العراق وشمال شرق وشرق الهند
واملرتفعات اإلثيوبية وشمال شرق ووسط أفغانستان
ومنطقتي األندلس ومورسيا في اسبانيا .أما االعتبار
املهم لكثير من مجموعات البقوليات فيتمثل في احلاجة
إلى جمع وحفظ عينات من املستجذرات .وهذا ينطبق
بشكل خاص على أنواع البقوليات البرية ،إال أن مجموعات
307 ،306 ،305 ،304
املستجذرات هذه تع ّد نادرة (انظر الفصل .)3
وهنالك حاجة لتجديد احلمص واجللبان والعدس وأنواع برية
308
للبازالء الهندية.
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ولعل عينات السالالت احمللية للعدس في املغرب والصني
دون املستوى املطلوب وبالتالي لم يتم متثيلها كما يجب في
309
مجموعات األصول الوراثية.
كذلك لم حتظ السالالت احمللية للحمص من إقليم هندو-
كوش في هيمااليا ،وشمال الصني وإثيوبيا وأوزبكستان
وأرمينيا وجورجيا بتمثيل جيد في اجملموعات .وتغطي
اجملموعة العاملية كما ً قليال ً جدا ً من التوزع البري للجنس
( ،)Cicerمما يجعل املدخالت املوجودة في مجموعات خارج
املوطن الطبيعي متثل فقط جزءا ً من التنوع احملتمل املتوافر
310
في العشائر البرية.
وال يتوافر في اجملموعات مستوى مطلوبا ً من العينات
املأخوذة من مناطق جغرافية ألنواع ذات صلة باحلمص
والعدس بصورة عامة .كما ال تعرف األنواع ذات الصلة باجللبان
بشكل جيد ،وكذلك لم جتمع األقارب البرية حملصولي اجللبان
ً 311
و البازالء الهندية جيدا.
وحتتل البحوث املتعلقة ببروتوكوالت جتديد األنواع البرية
313 ،312
للحمص والعدس وحفظها أولوية قصوى.
نسخ األمان
من الواضح أن مستوى النسخ املضاعفة لكثير من اجملموعات
كاف ،وهو ما
املهمة للعدس والفول واحلمص واجللبان غير
ٍ
يجعلها معرضة للخطر ،في الوقت الذي تتطلب فيه نسخ
األمان إجراءات رسمية .وإن حقيقة وجود مدخل في مجموعة
أخرى ال يعني بالضرورة وجود نسخة لألمان لذلك املدخل في
مجموعات احلفظ طويلة األجل .ويجب إيجاد نسخ جلميع
املواد الفريدة ألسباب تتعلق باألمان باحلد األدنى ،ويفضل أن
يتم ذلك في بلد ثان .كما يتم في الوقت الراهن إيداع عينات
ّ
داعمة لألمان لدى القبو الدولي للبذور في سفالبارد ،وبخاصة
للمجموعات العاملية (كتلك املوجودة لدى املركز الدولي
للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة واملعهد الدولي للبحوث
317 ،316 ،315 ،314
املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة).
فعلى سبيل املثال ،أودع هذا املعهد  5000مدخل من مدخالت
البازالء الهندية البالغ عددها  13 289مدخال ً لدى القبو الدولي
318
للبذور في سفالبارد.
التوثيق والتوصيف والتقييم
ال ميكن حتى يومنا هذا الوصول إلى بعض قواعد البيانات
املتعلقة باحلمص والعدس عن طريق شبكة اإلنترنت ،في
الوقت الذي توجد فيه حاجة إلى توافر سجل عاملي لكل من
هذين احملصولني إلى جانب التدريب على توثيقهما .كما ال
ميكن الوصول سوى إلى عدد قليل من قواعد البيانات اخلاصة

باجللبان عن طريق اإلنترنت ،غير أنه يتوافر نظام معلومات
عاملي حول اجللبان بإدارة املركز الدولي للتنوع البيولوجي
319
واملركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة.
ولم يتم بعد توصيف وتقييم كثير من مدخالت احلمص
والعدس ،كما ال ميكن الوصول إلكترونيا ً سوى إلى القليل من
321 ،320
البيانات املتوافرة.
وغالبا ً ما تكون املعلومات املتوافرة في الوقت الراهن عن
مدخالت الفول في اجملموعات مبعثرة وال ميكن الوصول إليها
بسهولة خارج نطاق املؤسسة .كما أن هنالك حاجة إلى
تعزيز نظم املعلومات اخلاصة بالبنوك الوراثية بصفة عامة،
322
باإلضافة إلى االستشارة الفنية في مجال نظم املعلومات.
االستخدام
تعتبر األقارب البرية حملصول احلمص مصادر للمقاومة عملت
برامج التربية على استخدامها .كما استخدمت األقارب
البرية حملصول العدس في برامج للتربية لتوسيع القاعدة
323
الوراثية وتوفير مورثات تعطي صفة التحمل واملقاومة.
ويع ّد استخدام املوارد الوراثية للعدس والفول واحلمص دون
املستوى املطلوب بسبب النقص في البيانات على مستوى
املدخالت؛ وكذلك بسبب املستوى دون األمثل من توافر تلك
البيانات وإمكانية الوصول إليها؛ واالفتقار إلى فعاليات ما
قبل التربية وإيجاد اجملموعة األساسية وأعمال أخرى إلضافة
القيمة في البنوك الوراثية؛ ناهيك عن العالقات التعاونية
املتواضعة مع اجملتمعات املستخدمة لها 326 ،325 ،324.ورغم ذلك،
أسست مجموعة أساسية ( 10باملائة من إجمالي مجموعة
املعهد الدولي للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية
شبه القاحلة) ومجموعة أساسية صغيرة ( 10باملائة من
اجملموعة األساسية) للحمص 327ومجموعة أساسية وأخرى
328
أساسية صغيرة للبازالء الهندية.
وعلى ما يبدو أن جميع اجملموعات الوطنية للفول تقريبا ً
329
توزع بشكل كامل إلى ح ّد ما على مستخدمني محليني.
وتعتبر الغالل األعلى أو األكثر استقرارا ً أهدافا ً أساسية عند
تربية محصول احلمص .وقد استخدمت بعض األقارب البرية
للمحصول في برامج التربية ،كما أدخلت املقاومة إلجهادات
الأحيائية وأحيائية إلى هذا احملصول من ()Cicer reticulatum
330
و ( )C. Echinospermumاألكثر قرابة للحمص.
أما معوقات استخدام األصول الوراثية للحمص والعدس
فتتمثل في نقص البيانات (والوصول إلى البيانات) املتعلقة
باملدخالت ،واالفتقار إلى عمليات ما قبل التربية ،والعالقات
التعاونية .وعلى نحو مماثل ،يشكل االفتقار إلى معلومات
عن املدخالت عقبة أمام استخدام األصول الوراثية للجلبان.
أما على صعيد األصول الوراثية للبازالء الهندية ،فتشتمل
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التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق الرابع

املعوقات على نقص في البيانات املتعلقة باملدخالت ،وصعوبة
في استخدام األقارب البرية للمحصول ،والتلوث الوراثي في
اجملموعات ،وغياب صفات املقاومة لآلفات واألمراض ،وضعف
331
والقيمني على اجملموعات.
التآثر ما بني املربني
ّ
وثمة جهود متواضعة نسبيا ً تبذل حول العالم لتحسني
ّ
اجللبان وراثياً .فهنالك بعض البرامج املهمة التي تهدف إلى
حتسني غلة هذا احملصول ،ومقاومته لإلجهادات األحيائية
والالأحيائية ،واألكثر أهمية من هذا وذاك خفض نسبة السم
العصبي في بذوره إن لم نقل التخلص منه بأحسن األحوال.
غير أن السالالت واألصناف احمللية تفقد جرّاء حتول املزارعني إلى
زراعة محاصيل بديلة ،األمر الذي قد يح ّد من التقدم املمكن
332
إحرازه من خالل التعزيز الوراثي.

استهالك اإلنسان من هذا الغذاء حفاظا ً على بقائه لعدم
وجود بديل مناسب ،السيما لدى الشريحة األشد فقرا ً من
الريفيني .وقد يصل هذا االستهالك إلى مستوى يشكل
خطرا ً شديدا ً على مستهلكه .فهو يؤدي إلى اضطراب
سم
عصبي يعرف باسم التسمم باجللبان ملا حتتويه بذوره من ّ
عصبي .إذ تؤدي هذه السمية إلى اإلصابة بشلل ال شفاء منه،
ويوصف بفقدان القوة في الطرفني السفليني أو عدم القدرة
على حتريكهما .ويسود هذا احملصول بشكل خاص في بعض
مناطق إثيوبيا و بنغالديش ونيبال والهند ويؤثر في الرجال أكثر
336
مما يؤثر في النساء.
نسبة ألفقر الفقراء في كثير من أشد البيئات الزراعية
337
قساوة ،وبخاصة في جنوب آسيا وإثيوبيا.

دور احملصول في نظم اإلنتاج املستدام والعضوي

ألف  4-3-4حالة املوارد الوراثية للعنب

يزرع احلمص ويستهلك بكميات كبيرة على امتداد املنطقة
من جنوب شرق آسيا مرورا ً بشبه القارة الهندية وانتها ًء
ببلدان الشرق األوسط وحوض املتوسط ،حيث يسهم هذا
احملصول بدور مهم من الناحيتني الثقافية والتغذوية .ويقع
ما يربو على  95باملائة من إنتاج واستهالك احلمص في البلدان
النامية ،إذ يحصل هذا احملصول على نسبة قد تصل حتى 80
باملائة من احتياجاته من اآلزوت جرّاء تثبيت اآلزوت التكافلي،
حيث ميكنه تثبيت حتى  140كغ من اآلزوت بالهكتار من
333
الهواء في في املوسم.
ً
وتوفر نباتات العدس عددا من الوظائف إلى جانب كونها
مصدر لتغذية اإلنسان .فيع ّد تنب العدس علفا ً مهما ً
للمجترات الصغيرة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
ومن خالل حجز اآلزوت ،يقوم العدس بتحسني خصوبة التربة
334
وبالتالي يزيد من استدامة نظم اإلنتاج الزراعي.
أما البازالء الهندية فتتسم بتكيف واسع مع أمناط متنوعة
للمناخ والتربة .وتقع قرابة  92باملائة من زراعة البازالء الهندية
في بلدان نامية ،وذلك يعود إلى استخداماتها العديدة كغذاء
وعلف وحطب وسياجات ومصدات رياح ،وكذلك إلسهامها
في تراص التربة وإغنائها .ويستخدم هذا احملصول أيضا ً
كسماد أخضر وفي صنع أسطح من القش ،وكذلك لتربية
حشرات اللنب ( )lacفي مالوي وجمهورية تنزانيا املتحدة
وزمبابوي في أفريقيا ،فضال ً عن استخدامه في كثير من
النظم احملصولية ،ليلعب بذلك دورا ً مهما ً في نظم اإلنتاج
335
املستدامة.
وغالبا ً ما ينجو اجللبان بفضل قدرته الكبيرة على حتمل
ظروف بيئية صعبة ،مبا في ذلك اجلفاف والغدق في الوقت
الذي يؤول فيه مصير باقي احملاصيل األخرى إلى الفناء .لكن
في السنوات التي تتسم بظروف قاسية خاصة ،قد يزداد

شهدت غلة العنب ( )Vitisخالل الفترة املمتدة من  1996إلى
 2004زيادة تالها استقرار (الشكل ألف .)5- 4وقد زرع العنب
فوق مساحة  7مليون هكتار وأعطى إنتاجا ً عامليا ً بلغ  68مليون
طن 338.أما البلدان اخلمسة األولى في إنتاج هذا احملصول عام
 2008فكانت إيطاليا ( 12باملائة من اإلنتاج العاملي) والصني
( 11باملائة) والواليات املتحدة األمريكية وأسبانيا ( 9باملائة
لكل منهما) وفرنسا ( 8باملائة).

336

حالة احلفظ في املوطن الطبيعي
لم تقدم التقارير القطرية سوى القليل من املعلومات عن
األعداد الفعلية لألصناف التقليدية احملفوظة في حقول
املزارعني .كما تستمر زراعة قرابة  525صنفا ً محليا ً في
املناطق الريفية اجلبلية والقرى املعزولة في جورجيا339 ،
بينما في غرب اجلبال الكرباتية من رومانيا ،مت ّ حتديد ما يزيد
340
على  200ساللة محلية لهذا احملصول.
حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي
يوجد في حيازة البنوك الوراثية في العالم زهاء  59 600مدخل
من العنب ،حيث تتراوح نسبة احليازة في أكبر ستة منها
بني أربعة وتسعة باملائة من إجمالي املدخالت لكل من تلك
البنوك 341.وملشروع ‘‘إدارة وحفظ املوارد الوراثية للعنب’’ املمول
وفق الئحة مجلس االحتاد األوروبي رقم  2004/870واملمتد ألربع
سنوات ( ،)2010-2007هدف يتمثل في حتفيز وضع خطة
مثالية حلفظ األصول الوراثية للعنب بطريقة آمنة ،مبا في
ذلك النوع ( )V. sylvestrisاملهدد في الوقت الراهن باالنقراض
على املستوى احمللي .وتشتمل اخلطة على عديد من طرائق
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احلفظ (مجموعات خارج املوطن الطبيعي واحلفظ بالتبريد
واحلفظ على مستوى املزرعة) ،وذلك حلفظ املوارد ،وتسهيل
الوصول إليها واختبارها على مستوى احلقل في سياق زراعي
342
عملي.
وقد أسست مجموعات حقلية لـ  70صنفا ً آصال ً مهما ً
للعنب في البرتغال 343.كما قد توجد مجموعات حقلية
ألصناف محلية في االحتاد الروسي وأذربيجان وأرمينيا وألبانيا
وأملانيا وأوكرانيا وإيطاليا وبلغاريا وجورجيا واجلبل األسود
وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وجمهورية
مولدوفا وصربيا وفرنسا وكرواتيا 344.وجرى حتفيز حفظ املوارد
الوراثية للعنب في إقليم القوقاز وشمال البحر األسود منذ
عام  2003بتنسيق من املعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية
(املسمى اليوم املركز الدولي للتنوع البيولوجي) .كما أسست
مجموعات جديدة من أصناف محلية في أرمينيا وأذربيجان
345
وجورجيا واالحتاد الروسي.
التآكل والضعف الوراثي
ال تزال األصناف التقليدية للعنب مستخدمة حتى يومنا
هذا ،رغم االنخفاض الكبير الذي شهدته أعداد األصناف
املستخدمة على نطاق واسع 346.فمحصول العنب التقليدي
347
يتعرض لتهديد يفرضه التآكل الوراثي في البرتغال.
األمر الذي دفع فريق العمل املعني بالعنب والتابع للبرنامج
التعاوني األوروبي للموارد الوراثية إلى اإلعراب عن قلقه الكبير
إزاء التآكل الوراثي الذي يصيب تباين العنب وتنوعه النسيلي،
348
حيث نورد فيما يلي األسباب القابعة وراء هذا التآكل:
• تزايد التجارة الدولية؛
• سيادة أصناف بأعداد صغيرة في عديد من البلدان؛
• سيادة عدة نسيالت لكل صنف؛
• انخفـاض في مساحة األرض اخملصصة لزراعة العنب،
وبخاصة في تلك املواقع الغنية بالتنوع البيولوجي؛
• القوانني املقيـِّدة التي ال جتيز استخدام أصناف تقليدية في
الزراعة والتسويق.
وقد جاء في التوصيات كذلك أنه على كلّ بلد العمل
على حفظ أصنافه التقليدية في مجموعات وطنية أو
إقليمية لتصنيف العنب ،وعلى البلدان أيضا ً توفير احلماية
لـ  V. sylvestrisفي املوطن الطبيعي ،وكذلك السعي اجلهيد
حلفظ تنوع النسيالت بقدر املستطاع.
التوثيق والتوصيف والتقييم
أنشئت قاعدة بيانات أوروبية عن العنب منذ عام  2007من

قبل معهد يوليوس كون ومعهد غايلفايلرهوف لتربية العنب
في سيبلدينجن ،أملانيا ،حيث تهدف إلى تعزيز استخدام
األصول الوراثية ذات الصلة وقيمتها الكبيرة في التربية.
وتشتمل قاعدة البيانات هذه على بيانات تسجيل أكثر من
 31 000مدخل متثل  31مجموعة كرمة من  21بلدا ً أوروبياً.
كما تتوافر بيانات التوصيف والتقييم املتعلقة بالفينولوجيا
349
والغلة والنوعية واإلجهادات األحيائية لقرابة  1500مدخل.
االستخدام
حتظى جهود تعزيز الوصول إلى موارد وراثية متنوعة للعنب
وتشجيع حتسني األصناف ومذاقها ومنتجاتها وأسمائها من
خالل احل ّد من تأثير زراعة العنب في البيئة عن طريق خفض
استخدام مبيدات اآلفات بدعم من مشروع GrapeGen06
املمول من االحتاد األوروبي ( ،)2010-2007حيث ينفذ املشروع
بالتعاون مع زرّاع عنب اخلمر ومنظمات محترفة .كما يدعم
املشروع توصيف موارد وراثية للعنب ،بعضها أصبح طي
350
النسيان أو مهدد باالنقراض أو مهمل.
ألف  5-3-4حالة املوارد الوراثية ألشجار اللوزيات
حققت غلة أشجار اللوزيات منذ عام  1996زيادة متواضعة
(الشكل ألف  351.)5-4فقد زرعت أشجار اللوزيات عام 2008
فوق مساحة تسعة ماليني هكتار معطية إنتاجا ً عامليا ً بلغ 11
مليون طن 352.أما البلدان الستة األولى في إنتاج اللوزيات عام
 2008فكانت الواليات املتحدة األمريكية ( 15باملائة من اإلنتاج
العاملي) والصني ( 14باملائة) وتركيا وفييت نام ( 11باملائة)
والهند ونيجيريا ( 6باملائة لكل منهما) .وقد أنتجت الصني
أكبر جتميعة متنوعة من هذه اجملموعة الكبيرة من أشجار
اللوزيات ،حيث بلغت ست جتميعات من أصل ثماني ،بينما
بلغ عددها خمس جتميعات لكلّ من الواليات املتحدة وإيطاليا
وتركيا ،وأربع لكلّ من جمهورية إيران اإلسالمية وباكستان.
حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي
يتـم حفظ قرابة
• الكاجو (:)Anacardium occidentale
ّ
 9 800مدخل في بنوك وراثية حول العالم ،حيث يبلغ
نصيب غانا  35باملائة من املدخالت احملفوظة ،و  9باملائة
في الهند ،و  8باملائة في تايلند ،وحوالي  6باملائة في كلّ من
353
البرازيل ونيجيريا؛
• اللوز (ومرادفاته  Prunus amygdalusو  P. dulcisو Amygdalus
 :)communisيبلغ عدد املدخالت احملفوظة في العالم 3000
مدخل ،حيث تقع اجملموعات الرئيسة في كلّ من إيطاليا
354
وجمهورية إيران اإلسالمية وتركيا؛
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املصدر :قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة2007/1996 ،

• اجلوز (نوع  :)Corylusثمة قرابة  3000من املدخالت احملفوظة
في أنحاء العالم؛  28باملائة منها حتفظ في الواليات
355
املتحدة األمريكية و  14باملائة في تركيا؛
• الفستق ( :)Pistacia veraتوجد في مجموعات العالم زهاء
 1 200مدخل ،منها  29باملائة في جمهورية إيران اإلسالمية
356
و 26باملائة في الواليات املتحدة األمريكية؛
• الكستناء ( :)Castanea sativaيبلغ عدد املدخالت احملفوظة
حول العالم  1 600مدخل 27 ،باملائة منها توجد في فرنسا
357
واليابان وإيطاليا وأسبانيا؛
• البندق البرازيلي ( :)Bertholletia excelsaال يتم حفظ سوى
 50مدخال ً من البندق البرازيلي في البنوك الوراثية في
358
العالم ،وتوجد معظم هذه املدخالت في البرازيل.
التوثيق والتوصيف والتقييم
يؤكد مشروع  68 GEN RESاملمول من االحتاد األوروبي واملعني
بحماية املوارد الوراثية للجوز واللوز (-2007( )SAFENUT
 )2010على احلصول على معلومات عن التنوع الوراثي املوجود
في اجلانب األوروبي من حوض املتوسط ،وعلى مجموعات
محفوظة خارج املوطن الطبيعي وداخل املوطن الطبيعي لـ
 Corylus avellanaو  Prunus dulciوكذلك على توصيف األمناط
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الوراثية ذات األهمية ،مع إيالء اهتمام خاص باجلوانب التغذوية
وتلك املتعلقة باملكمالت الغذائية للوزيات 359.وكان توثيق
مدخالت اللوز األوروبية جزءا ً من مشروع  GEN RES 61املمول
من االحتاد األوروبي واملعني باللوز (الشبكة الدولية للموارد
الوراثية للوز [ .)]1999 -1996كما مت ّ إعداد قاعدة بيانات أوروبية
حول اللوز اشتملت على بيانات تتعلق بتسجيل املدخالت
360
وتوصيفها وتقييمها.
التآكل والضعف الوراثي
تتعرض أشجار اللوز البرية في جورجيا للتهديد بفعل
استبدالها بأصناف جديدة 361.وفي سهل البقاع في لبنان
تتألف جميع بساتني اللوز من صنف أو اثنني مبكري اإلزهار ،مما
يجعلهما عرضة للصقيع الربيعي ،وهو ما يفسر االنخفاض
362
امللحوظ في اإلنتاج الوطني من اللوز في سنوات معينة.
ألف  6-3-4حالة املوارد الوراثية للخضروات والبطيخ
شهدت غلة اخلضروات والبطيخ زيادة طفيفة خالل الفترة
 ،2002-1996لتستقر بعدئذ نسبيا ً (الشكل ألف 363.)5-4وقد
زرعت محاصيل اخلضروات والبطيخ عام  2008فوق مساحة

حالة التنوع في محاصيل رئيسة وثانوية

 54مليون هكتار معطية إنتاجا ً عامليا ً بلغ  916مليون طن.
أما البلدان الستة األكبر إنتاجا ً من تلك احملاصيل عام 2008
فكانت الصني ( 50باملائة من اإلنتاج العاملي) والهند ( 9باملائة)
والواليات املتحدة األمريكية ( 4باملائة) وتركيا ( 3باملائة) واالحتاد
الروسي وجمهورية إيران اإلسالمية ( 2باملائة لكل منهما).
فقد أنتجت الصني التجميعة األكثر تنوعا ً من هذه اجملموعة
الضخمة من اخلضروات والبطيخ بنسبة  24من أصل 25
منها ،وأنتجت الواليات املتحدة األمريكية  23منها ،بينما
أنتجت كلّ من تركيا وأسبانيا واملكسيك  ،20واليابان ،19
وإيطاليا  .18أما اخلضروات الثمانية األكثر إنتاجا ً عام 2008
فكانت البندورة (الطماطم) (أو Lycopersicon esculentum
و  Solanum lycopersicumوما إلى ذلك) ،حيث شكلت
 14باملائة من إجمالي اإلنتاج ضمن مجموعة اخلضروات
والبطيخ ،تالها البطيخ األحمر ( )Citrullus lanatusبنسبة
 11باملائة ،وامللفوف وكرنبيات أخرى ( )Brassica spp.بنسبة
 8باملائة ،والبصل اجلاف ( )Allium cepaبنسبة  7باملائة واخليار
بنسبة  5باملائة والباذجنان ( )Solanum melongenaبنسبة 4
باملائة وأنواع أخرى من البطيخ كالشمام ()Cucumis spp.
والفليفلة ( )Capsicum spp.بنسبة  3باملائة لكل منهما.
364

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي
يُحفظ ما يقارب نصف مليون مدخل من محاصيل اخلضروات
خارج املوطن الطبيعي في العالم 365.ومتثل السالالت احمللية
واألصناف التقليدية واملتقدمة قرابة  36باملائة من إجمالي
هذه احليازات واملواد البرية قرابة  5باملائة واخملزون الوراثي
 8باملائة .كما يوجد في حيازة املركز اآلسيوي للبحث والتطوير
املتعلقني باخلضروات حوالي  57 000مدخل من األصول الوراثية
للخضروات مبا فيها بعض من أكبر مجموعات اخلضروات في
ويتم كذلك حفظ  35باملائة من إجمالي مدخالت
العالم.
ّ
366
اخلضروات في البنوك الوراثية الوطنية في تسعة بلدان.
يتم حفظ قرابة  84 000مدخل في بنوك وراثية
• البندورةّ :
حول العالم 19 ،باملائة منها متثل أصنافا ً متقدمة ،و 17
باملائة أصنافا ً قدمية وسالالت محلية ،و  18باملائة مخزونا ً
وراثيا ً ومواد بحثية ،و  4باملائة أقارب برية للمحاصيل.
أما أكبر مجموعتني للبندورة فتوجد لدى املركز اآلسيوي
للبحث والتطوير املتعلقني باخلضروات (قرابة  9باملائة من
إجمالي اجملموعات في العالم) واحملطة اإلقليمية الشمالية
الشرقية إلدخال النباتات التابعة لوزارة الزراعة األمريكية
367
( 8باملائة)؛
• الفليفـلة ( :)Capsicum spp.تشكل إجمـالي احليـازة
العاملية من الفليفلة قرابة  73 500مدخل ألكثر من 30

نوعا ً لـ  .Capsicumأما أكبر ست مجموعات من Capsicum

فتوجد لدى املركز اآلسيوي للبحث والتطوير املتعلقني
باخلضروات (قرابة  11باملائة من إجمالي اجملموعات العاملية)،
واحملطة اإلقليمية الشمالية الشرقية إلدخال النباتات
التابعة لوزارة الزراعة األمريكية واملعهد الوطني للبحوث
الزراعية واحلرجية والثروة احليوانية في املكسيك ( 6باملائة
لكل منها) ،واملكتب الوطني للموارد الوراثية النباتية في
الهند ( 5باملائة) ،واملعهد الزراعي في كامبيناس بالبرازيل
واملعهد الوطني للعلوم الزراعية البيولوجية في اليابان (3
368
باملائة لكل منها)؛
• الشمام ( :)Cucumis spp.يوجد قرابة  44 300مدخل
محفوظ حول العالم ،منها  3باملائة أقارب برية .ويُـمثـَّل
النوع  C. meloبنسبة  52باملائة من إجمالي املدخالت و
 C. sativumبنسبة  38منها .أما أكبر ست مجموعات
فتقع في حيازة الواليات املتحدة األمريكية واليابان
369
واالحتاد الروسي والصني والبرازيل وكازاخستان؛
• القرع ( :)Cucurbita spp.يصل إجمالي عدد مدخالت هذا
اجلنس إلى  39 583مدخالً ،منها  9 867مدخال ً لـ
 C. moschataو  8 153مدخال ً لـ  C. pepoو  5 761مدخال ً لـ
 C. maximaوتوجد أكبر مجموعات من هذا اجلنس لدى معهد
فافيلوف للبحوث العلمية في االحتاد الروسي ( 15باملائة
من إجمالي اجملموعة العاملية) واملركز االستوائي الزراعي
للبحوث والتعليم ( 7باملائة) واملؤسسة البرازيلية لبحوث
املوارد الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية في البرازيل
( 5باملائة) .ويعتبر متثيل األقارب البرية للمحصول ضعيفا ً
نسبيا ً وال يشكل سوى  2باملائة من إجمالي األصول
370
الوراثية لـ  Cucurbitaخارج املوطن الطبيعي؛
•  :Allium spp.يحفظ قرابة  30 000من مدخالته خارج املوطن
ويـمثـَّل البصل ( )A. cepaبـ  15 326مدخال ً
الطبيعيُ .
يتم حفظ ما
والثوم ( )A. sativumبـ  5 043مدخالً .كما ّ
يربو على  200نوع إضافي لـ  .Alliumويع ّد متثيل األقارب
البرية للمحصول جيدا ً في مجموعات معهد اليبنيز
للوراثة النباتية وبحوث النباتات احملصولية في أملانيا
ومجموعات مشروع بنك البذور لأللفية ،احلدائق النباتية
371
امللكية في اململكة املتحدة؛
• الباذجنان ( :)Solanum melongenaيصل إجمالي عدد
اجملموعات العاملية إلى  21 000مدخل .وتقع أكبر ثالث
تضم كلّ منها ما يزيد على  1000مدخل في
مجموعات
ّ
حيازة املكتب الوطني للموارد الوراثية النباتية في الهند
واملركز اآلسيوي للبحث والتطوير املتعلقني باخلضروات
واملعهدالوطنيللبحوثالزراعيةالبيولوجيةفياليابان؛حيث
تشكل مجتمعة  35باملائة من إجمالي احليازات خارج
املوطن الطبيعي .ومتثل األقارب البرية للمحصول  11باملائة
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من إجمالي املدخالت؛
• البطيخ ( :)Citrullus lanatusتتشكل اجملموعة العاملية
مما يزيد على  15 000مدخل ،حيث يُحفظ  42باملائة منها
في االحتاد الروسي والصني وإسرائيل والواليات املتحدة
373
األمريكية؛
• اجلزر ( :)Daucus carotaيتم حفظ قرابة  8 300مدخل من 19
نوعا ً للجزر حول العالم .أما أكبر ثالث مجموعات فتضم
كلّ منها ما يزيد على  1 000مدخل وتوجد لدى احملطة
اإلقليمية الشمالية الشرقية إلدخال النباتات التابعة
لوزارة الزراعة األمريكية ( 14باملائة من إجمالي املدخالت)
واملركز الدولي لبحوث البستنة التابع جلامعة ورويك
في اململكة املتحدة ( 13باملائة) ،ومعهد فافيلوف
للبحوث العلمية في االحتاد الروسي ( 12باملائة) .كما متثل
374
األقارب البرية للمحصول  14باملائة من إجمالي املدخالت.
372

التآكل والضعف الوراثي
أعربت بلدان شتى في تقاريرها عن حاالت مثيرة للقلق حيال
تنوع عديد من اخلضروات اخملتلفة:
• ففي مدغشقر ،تتعرض عديد من محاصيل اخلضروات
(كاجلزر واللفت والباذجنان والبصل والقرنبيط) خلطر تفرضه
375
أصناف جتارية جديدة (التقرير القطري ملدغشقر)؛
376
ثمة فقد في تنوع محاصيل اخلضروات؛
• وفي ترينيداد وتوباغوّ ،
• وفي نيبال ،تشهد السالالت احمللية للملفوف والقرنبيط
ً 377
اختفا ًء تدريجيا؛
• وفي باكستان ،وبسبب طلب السوق وعدم توافر بذور
محلية ،أضحى مع ّدل التآكل الوراثي مرتفعا ً جدا ً في
خضار رئيسة كالبندورة والبصل والبازالء والبامياء
التنوع
والباذجنان والقرنبيط واجلزر والفجل واللفت .وال يزال
ّ
احمللي موجودا ً في القرعيات والقرع املر والسبانخ والليف
وأنواع  .Brassicaأما املوارد الوراثية ألنواع محاصيل ثانوية
محلية مهملة فتواجه تدميرا ً سريعا ً بفعل تآكل الزراعة
التقليدية والتغيير الذي طال العادات الغذائية التقليدية
378
وكذلك بسبب إدخال محاصيل عالية الغلة؛
ثمة تآكل وراثي في الباذجنان والقرع املر والقرع
• وفي الفلبنيّ ،
379
االسفنجي وقرع الزجاجة والبندورة؛
• وفي طاجكستان ،وبسبب استيراد محاصيل وهجن جديدة
ونتيجة لالفتقار إلى بذور أصناف محلية ،كانت نسبة
التآكل الوراثي مرتفعة جدا ً في خضروات رئيسة مثل اخليار
والبندورة والبصل وامللفوف واجلزر والفجل والفجل األسود
380
واللفت وما إلى ذلك؛
• أما التآكل الوراثي في محاصيل اخلضروات في اليونان
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والناجم عن استبدال األصناف احلديثة باألصول الوراثية
احمللية فكان متأخرا ً بـ  15إلى  20سنة عن معدل التآكل
الوراثي في النجيليات ،غير أن السالالت احمللية في السنوات
األخيرة استبعدت بشكل سريع حتى من احلدائق
381
املنزلية؛
• وفي أيرلندا تسيطر األصناف احلديثة املستوردة عالية
الغلة على اإلنتاج التجاري من محاصيل البستنة ،حيث
ال يزرع سوى النذر اليسير من السالالت احمللية أو من أصناف
املزارعني أو قد ال تزرع البتة .وعلى النقيض من ذلك ،نرى
ثمة تنوع كبير في محاصيل البستنة داخل عديد من
ّ
احلدائق اخلاصة في البلد على شكل بذور محفوظة في
382
املنزل.
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املعهد املركزي لبحوث البطاطا (الهند)
CPU
		
وحدة املعاجلة املركزية
CRA-CAT
		
مجلس البحوث والتجارب الزراعية ،وحدة احملاصيل البديلة للتبغ (إيطاليا)
CRA-FLC
مجلس البحوث والتجارب الزراعية ،مركز بحوث إنتاج مشتقات األلبان واألعالف (إيطاليا)
CRA-FRU
		
مجلس البحوث والتجارب الزراعية ،مركز بحوث زراعة الفاكهة (إيطاليا)
CRAGXPP
إدارة املوارد البيولوجية ،مصنع  Gemblouxللبحوث الوراثية الزراعية ،وزارة الزراعة (بلجيكا)
CRA-OLI
		
مجلس البحوث والتجارب الزراعية ،مركز بحوث وتصنيع الزيتون (إيطاليا)
CRA-VIT
		
مجلس البحوث والتجارب الزراعية ،مركز بحوث الكرمة (إيطاليا)
CRC
شركة رومانا الوسطى (جمهورية الدومينيكان)		
CRI
		
معهد بحوث احلمضيات ،األكادميية الصينية للعلوم الزراعية
CRIA
		
املعهد املركزي للبحوث الزراعية (إندونيسيا)
CRIG
		
معهد بحوث الكاكاو في غانا
CRIN
		
معهد بحوث الكاكاو في النيجر
CRU
		
وحدة بحوث الكاكاو ،جامعة الهند الغربية (ترينيداد وتوباغو)
CSFRI
		
معهد بحوث احلمضيات والفاكهة دون املدارية (جنوب أفريقيا)
CSIRO
		
منظمة الكومونويلث للبحوث العلمية والصناعية ،قسم بحوث البستنة
CTA
		
املركزالتكنولوجي للتعاون الزراعي والريفي
CTC
		
مركز تكنولوجيا قصب السكر (البرازيل)
CTRI
املعهد املركزي لبحوث التبغ (الهند)		
CWR
		
األقارب البرية للمحاصيل
DANAC
		
مؤسسة داناك للبحوث الزراعية (جمهورية فنزويال البوليفارية)
DAR
قسم البحوث الزراعية ،وزارة الزراعة (بوتسوانا)		
DAV
املستودع الوطني لألصول الوراثية ،وزارة الزراعة األمريكية ،خدمات
البحوث الزراعية ،جامعة كاليفورنيا
DB NRRC
املركز الوطني لبحوث األرز في دال مببرز ،وزارة الزراعة األمريكية ،خدمات البحوث الزراعية
DCRS
		
محطة بحوث دودو كريك ،وزارة الداخلية والتنمية الطبيعية (جزر سليمان)
DENAREF
		
اإلدارة الوطنية للموارد الوراثية النباتية والتكنولوجيا البيولوجية (اإلكوادور)
DFS
		
محطة آرتيميفسك للتجارب (أوكرانيا)
DGCB-UM
		
قسم الوراثة وعلم األحياء اخللوية ،جامعة مااليا (ماليزيا)
DLP Laloki
		
برنامج البحوث في األراضي املنخفضة اجلافة ،اللوكي (( )NARIبابوا غينيا اجلديدة)
DNA
		
احلمض النووي الريبي منقوص األكسجني الـ (دنا)
DOA
قسم الزراعة ،اجلامعة التكنولوجية في بابوا غينيا اجلديدة		
DOR
مديرية بحوث البذور الزيتية (الهند)		
COP

COPAL
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قسم البحوث املدارية ،الشركة املتحدة للفاكهة (هندوراس)
		
الشبكة اإلقليمية حلفظ واستخدام املوارد الوراثية النباتية في شرق آسيا
		
شبكة املوارد الوراثية النباتية في شرق أفريقيا
		
كلية الزراعة لعموم أمريكا في زامورانو (هندوراس)
		
كلية الزراعة في املناطق املدارية الرطبة (كوستاريكا)
		
احملطة املركزية لبحوث الكاكاو والنب (كوبا)
اجملتمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا		
		
البرنامج التعاوني األوروبي للموارد الوراثية
		
محطة غويليرموس كوفاس للتجارب الزراعية (األرجنتني)
محطة بوردينافا للتجارب الزراعية (األرجنتني)
		
محطة سيرو للتجارب الزراعية (األرجنتني)
		
محطة نوبو بايامينو للتجارب الزراعية (اإلكوادور)
		
محطة بيشيلينغوي للتجارب الزراعية (اإلكوادور)
		
منشأة اإلرشاد والبحوث لزراعة الفاكهة ونباتات الزينة (هنغاريا)
		
املؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية
		
الشبكة األوروبية حلفظ البذور احمللية
		
مركز املعلومات النباتية اإللكترونية (اململكة املتحدة)
املناطق احلساسة بيئيا ً		
		
النظام األوروبي لشبكات البحوث التعاونية الزراعية
		
فريق العمل اخملتص في التآكل والتكنولوجيا والتركيز
		
القائمة األوروبية للبحث في الشبكة الدولية (اإلنترنت)
		
قسم الشرق والغرب للبحوث والتنمية (بنغالديش)
		
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
		
قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة
منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا		
		
كلية العلوم والكنولوجيا (بنني)
		
معهد بحوث احملاصيل الغذائية
		
معهد بحوث احملاصيل احلقلية  -قسم الزراعة (تايلند)
		
كلية العلوم الزراعية (البيرو)
		
مؤسسة البحوث الزراعية في هندوراس
		
استراتيجية التعريف املركز لألصول الوراثية
		
معهد بحوث الغابات في ماليزيا
		
املؤسسة اإلقليمية للتكنولوجيا الزراعية
		
الصندوق اإلقليمي للتكنولوجيا الزراعية
		
شركة فايرستون للمزارع (ليبيريا)
		
الرابطة السويسرية حلماية أشجار الفاكهة التقليدية (سويسرا)
		
مؤسسة إيست مالينغ للبحوث (اململكة املتحدة)
		
بنك األصول الوراثية لألنواع البرية (الصني)
		
الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي
		
برنامج حتديات األجيال
		
مرفق البيئة العاملية
وحدة املوارد الوراثية النباتية ،جامعة كورنيل ،محطة التجارب الزراعية
احلكومية في نيويورك ،خدمات البحوث الزراعية		
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DTRUFC
EA-PGR
EAPGREN
EAPZ
EARTH
ECICC
ECOWAS
ECPGR
EEA INA Anguil
EEA INTA Bordenave
EEA INTA Cerro
EENP
EETP
EFOPP
Embrapa
ENSCONET
Epic
ESA
ESCORENA
ETC Group
EURISCO
EWS R&D
FAO
FAOSTAT
FARA
FAST
FCRI
FCRI-DA
FF.CC.AA.
FHIA
FIGS
FIRM
FONTAGRO
FORAGRO
FPC
FRUCTUS
GBREMR
GBWS
GCDT
GCP
GEF
GEN

وحدة صوفيا أنتيبوليس للتجارب ،مجموعة صوفيا أنتيبوليس ملراقبة األصناف والبذور (فرنسا)
		
املنتدى العاملي للبحوث الزراعية
GIPB
		
مبادرة الشراكة العاملية لبناء القدرات في تربية النباتات
GIS
		
نظام املعلومات اجلغرافية
محوَّر وراثيا ً
GM
		
كائنات محوَّرة وراثيا ً
GMO
		
GMZ
		
مناطق إدارة املورثات
GPA
		
خطة العمل العاملية حلفظ واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
GPRI
		
مبادرة سياسات املوارد الوراثية للمركز الدولي للتنوع البيولوجي
GPS
		
نظام حتديد املواقع العاملي
GRENEWECA
		
شبكة املوارد الوراثية لغرب ووسط أفريقيا
GRI
		
معهد املوارد الوراثية (أذربيجان)
GRIN
		
شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية
GSC
		
هيئة غويانا للسكر ،قسم التربية واالنتخاب
GSLY
		
مركز س .م .ريك للموارد الوراثية للبندورة (الطماطم) (الواليات املتحدة)
GSPC
		
االستراتيجية العاملية حلفظ النباتات
GTZ
		
الوكالة األملانية للتعاون الفني (أملانيا)
HBROD
		
معهد بحوث البطاطا (جمهورية التشيك)
HIV/AIDS
		
فيروس العوز املناعي البشري/متالزمة العوز املناعي املكتسب
HOLOVOU
		
معهد بحوث وتربية التفاحيات ،هولوفوسي احملدودة (جمهورية التشيك)
HRC,MARDI
مركز بحوث البستنة ،املعهد املاليزي للبحوث والتنمية الزراعية
HRI-DA/THA
		
معهد بحوث البستنة ،قسم الزراعة (تايلند)
HRIGRU
املؤسسة الدولية لبحوث البستنة ،جامعة وارويك ،وحدة املوارد الوراثية (اململكة املتحدة)
HSCRI
		
معهد بحوث البستنة واحملاصيل دون املدارية (أذربيجان)
IAC
		
معهد الشركات الزراعية (البرازيل)
IAO
		
املعهد الزراعي ملا وراء البحار (إيطاليا)
IAPAR
		
املعهد الزراعي في بارانا (البرازيل)
IARC
		
املركز الدولي للبحوث الزراعية
IARI
		
املعهد الهندي للبحوث الزراعية
IBC
		
معهد حفظ التنوع البيولوجي (إثيوبيا)
IBERS-GRU
معهد العلوم البيولوجية والبيئية والريفية ،وحدة املوارد الوراثية،
جامعة أبيريستويث (اململكة املتحدة)
IBN-DLO
		
معهد بحوث الغابات والطبيعة (هولندا)
IBONE
معهد جامعة احلياة النباتية في الشمال الشرقي ،اجمللس الوطني للبحوث العلمية (األرجنتني)
IBOT
		
احلديقة النباتية في ساو باولو (البرازيل)
IBPGR
		
اجمللس الدولي للموارد الوراثية النباتية
ICA/REGION1
الهيئة الكولومبية للبحوث الزراعية (كولومبيا)		
ICA/REGION5
		
مركز بحوث امليرا ،املعهد الكولومبي للزراعة (كولومبيا)
ICA/REGION5
		
مركز بامليرا للبحوث ،معهد بامليرا الزراعي (كولومبيا)
ICABIOGRAD
املركز اإلندونيسي للتكنولوجيا البيولوجية الزراعية وبحوث املوارد الوراثية وتنميتها
ICAR
		
اجمللس الهندي للبحوث الزراعية
ICARDA
		
املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة
ICBA
		
املركز الدولي للزراعة امللحية
ICCI-TELAVUN
بنك ليبرمان الوراثي ،معهد حتسني احملاصيل النجيلية ،جامعة تل أبيب( ،إسرائيل)
GEVES
GFAR
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املنظمة الدولية للكاكاو
معهد بحوث النجيليات والنباتات التكنولوجية في فوندوليا (رومانيا)
		
اللجنة احلكوماتية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية ،واملعرفة التقليدية ،والفولكلور
		
الشبكة الدولية جلينوم النب
		
معهد موارد األصول الوراثية للمحاصيل ،األكادميية الصينية للعلوم الزراعية
البنك الوراثي الدولي للكاكاو (ترينيداد وتوباغو)		
معهد بحوث زراعة الفاكهة في ماراسينيني آرغيس (رومانيا)
املركز الدولي لبحوث الزراعات احلراجية (يسمى اليوم باملركز العاملي للزراعة احلراجية)
املعهد الدولي للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة		
		
املركز اإلندونيسي لبحوث األرز
		
معهد بحوث زراعة الكرمة لصناعة اخلمر في فاليا كالوغاريسكا براهوفا (رومانيا)
		
بنك التنمية في القارة األمريكية
		
قسم النب والكاكاو ،معهد تنمية الغابات (كوت ديفوار)
		
معهد تنمية املطاط ،قسم تنمية الغابات (كوت ديفوار)
		
معهد السافانا (كوت ديفوار)
		
معهد دامباال الدولي (سري النكا)
		
املركز الدولي لبحوث التنمية (كندا)
		
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
		
االحتاد الدولي للمنتجني الزراعيني
		
املؤسسة الدولية للخدمات
		
معهد احملاصيل احلقلية واخلضروات (صربيا)
البنك الوراثي للمحاصيل الزراعية في إسرائيل ،منظمة البحوث الزراعية ،مركز فولكاني
جلنة  WIPOاحلكوماتية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعرفة التقليدية والفولكلور
		
املعهد الهندي لبحوث املعشبات واألعالف
		
معهد علم الوراثة النباتية ،اجمللس الوطني إلدارة البحوث (إيطاليا)
		
معهد تربية النباتات واألقلمة (بولندا)
		
معهد التعاون الزراعي في القارة األمريكية
		
معهد بحوث التبغ (كوبا)
		
املعهد الدولي للزراعة املدارية
		
املعهد اإلندونيسي لبحوث محاصيل البقوليات والدرنيات
		
معهد محاصيل اللحاء (أوكرانيا)
		
املعهد الدولي لبحوث الثروة احليوانية
		
املديرية العامة للزراعة ،ومعهد بحوث التنمية الريفية في مدريد (اسبانيا)
		
الشبكة الدولية للخيزران والروطان
		
الشبكة األقاليمية للقطن في آسيا وشمال أفريقيا
		
معهد بحوث وتنمية القطن (فييت نام)
		
املعهد الوطني للدراسات والبحوث الزراعية (الكونغو)
		
اجملموعة الدولية للتحسني الوراثي للكاكاو
		
الشبكة الدولية للتقييم الوراثي لألرز
املركز اإلقليمي للبحوث ،املعهد الوطني للبحوث الزراعية ،كاريالنكا (شيلي)
		
قاعدة البنك ،معهد البحوث الزراعية في إنتيهاوسي (شيلي)
		
املركز اإلقليمي للبحوث ،معهد البحوث الزراعية ،كويالمو (شيلي)
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ICCO
ICCPT Fundul
ICG
ICGN
ICGR-CAAS
ICGT
ICPP Pitesti
ICRAF
ICRISAT
ICRR
ICVV Valea C
IDB
IDEFOR-DCC
IDEFOR-DPL
IDESSA
IDI
IDRC
IFAD
IFAP
IFS
IFVCNS
IGB
IGC
IGFRI
IGV
IHAR
IICA
IIT
IITA
ILETRI
ILK
ILRI
IMIACM
INBAR
INCANA
INCORD
INERA
INGENIC
INGER
INIA CARI
INIA INTIH
INIA QUIL

املركز الوطني للبحوث الزراعية ،املعهد الوطني للبحوث الزراعية،
		
(جمهورية فنزويال البوليفارية)
INIACRF
املعهد الوطني للبحوث والتكنولوجيا الزراعية والغذائية،
مركز املوارد الوراثية النباتية (اسبانيا)
INIA-EEA.ILL
		
محطة التجارب الزراعية ،إيالبا (بيرو)
INIA-EEA.POV
		
محطة التجارب الزراعية ،البورفينير (بيرو)
INIAFOR
املعهد الوطني للبحوث والتكنولوجيا الزراعية والغذائية ،مركز بحوث الغابات( ،اسبانيا)
INIA-Iguala
		
محطة إغواال ،املعهد الوطني للبحوث الزراعية (املكسيك)
INIAP
		
املعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية (إكوادور)
INIA-Peru
		
املعهد الوطني للبحوث الزراعية (بيرو)
INIA-Uruguay
املعهد الوطني للبحوث الزراعية (أوروغواي)
INIBAP
		
الشبكة الدولية لتحسني املوز وموز اجلنة
INICA
		
املعهد الوطني لبحوث قصب السكر (كوبا)
INIFAP
		
املعهد الوطني للبحوث الزراعية والغابات والثروة احليوانية (املكسيك)
INRA
		
املعهد الوطني للبحوث الزراعية (فرنسا)
(INRA-BORDEAUX (FRA057
وحدة بحوث أنواع الفاكهة والعنب (فرنسا)
(INRA-BORDEAUX (FRA219
		
املعهد الوطني للبحوث الزراعية/بحوث الغابات (فرنسا)
INRA/CRRAS
املعهد الوطني للبحث الزراعي/املركز الوطني للبحوث الزراعية في سطات
		
(املغرب)
INRA/ENSA-M
		
املعهد الوطني للبحوث الزراعية/محطة بحوث فيتيكول (فرنسا)
INRA-ANGERS
املعهد الوطني للبحوث الزراعية/محطة تربية أنواع الفاكهة ونباتات الزينة
		
(فرنسا)
INRA-CLERMONT
		
املعهد الوطني للبحوث الزراعية/محطة تربية النباتات (فرنسا)
INRA-DIJON
املعهد الوطني للبحوث الزراعية/محطة الدراسات الوراثية وتربية النباتات
		
(فرنسا)
INRA-MONTPELLIER
املعهد الوطني للبحوث الزراعية/محطة الدراسات الوراثية وتربية النباتات
		
(فرنسا)
INRA-POITOU
املعهد الوطني للبحوث الزراعية/محطة تربية النباتات العلفية (فرنسا)
(INRA-RENNES (FRA010
		
املعهد الوطني للبحوث الزراعية/محطة تربية النباتات (فرنسا)
(INRA-RENNES (FRA179
املعهد الوطني للبحوث الزراعية /محطة حتسني نبات البطاطا
والنباتات ذات اجلذور البصلية (فرنسا)
INRA-UGAFL
املعهد الوطني للبحوث الزراعية /وحدة الدراسات الوراثية وتربية الفاكهة والبقوليات
		
(فرنسا)
INRENARE
		
املعهد الوطني للموارد الطبيعية املتجددة (باناما)
IOB
		
معهد زراعة اخلضروات والبطيخ (أوكرانيا)
IOPRI
		
املعهد اإلندونيسي لبحوث زيت النخيل
IP
		
امللكية الفكرية
IPB-UPLB
		
معهد تربية النباتات ،كلية الزراعة ،جامعة الفلبني ،كلية لو بانيوس (الفلبني)
IPCC
		
اللجنة احلكوماتية املعنية بالتغير املناخي
IPEN
		
الشبكة الدولية لتبادل النباتات
IPGR
		
معهد املوارد الوراثية النباتية ‘‘ك .مالوكوف’’ (بلغاريا)
IPGRI
		
املعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية
(IPK (DE146
البنك الوراثي ،معهد اليبنيز للوراثة النباتية وبحوث احملاصيل( ،أملانيا)
INIA-CENIAP
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البنك الوراثي الفرعي اخلارجي في شمال القسم ،معهد اليبنيز للوراثة النباتية
		
وبحوث احملاصيل ،مجموعة البطاطا في غروس لويسفيتز (أملانيا)
البنك الوراثي الفرعي اخلارجي في شمال القسم ،معهد اليبنيز للوراثة النباتية
وبحوث احملاصيل ،والنباتات الزيتية ،ومحاصيل األعالف في مالتشو (أملانيا)
		
االتفاقية الدولية حلماية النباتات
		
حقوق امللكية الفكرية
معهد بحوث البطاطا ،بونني ،بولندا		
		
قسم الوراثة التطبيقية ،مركز جون إنز ،حديقة بحوث نورويتش (اململكة املتحدة)
		
معهد اإلنتاج النباتي (أوكرانيا)
معهد بحوث الكاكاو والنب وغيرها من النباتات ،مركز التعاون الدولي
		
لتحقيق التنمية الزراعية (كوت ديفوار)
قسم الزراعة احلولية/مركز التعاون الدولي والبحوث الزراعية لتحقيق التنمية
		
(فرنسا)
		
املعهد الدولي لبحوث األرز
		
معهد بحوث وتكنولوجيا األغذية الزراعية ،مركز ماس بوفي (اسبانيا)
		
معهد العلوم الزراعية في رواندا
		
االحتاد الدولي للبذور
املبادرة حول األسعار احمللقة لألغذية		
		
املعهد السنغالي للبحوث الزراعية ،وحدة البحوث اخملبرية الشائعة
		
تكنولوجيا املعلومات
		
املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
		
معهد توغوالي للبحوث الزراعية
		
االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة
		
معهد العنب واخلمر ‘‘ماهاراتش’’ (أوكرانيا)
		
معهد جيما للبحوث الزراعية (إثيوبيا)
		
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
		
املركز الدولي الياباني لبحوث العلوم الزراعية
		
معهد يوليوس كون ،املركز االحتادي لبحوث النباتات املزروعة (أملانيا)
معهد يوليوس كون ،املركز االحتادي لبحوث النباتات املزروعة،
		
معهد تربية الكرمة في غايلفايلرهوف (أملانيا)
معهد يوليوس كون ،املركز االحتادي لبحوث النباتات املزروعة،
معهد تربية محاصيل البستنة والفاكهة (أملانيا)
		
معهد البحوث الزراعية في كينيا
البنك الوراثي الوطني في كينيا ،مركز املوارد الوراثية النباتية للمحاصيل ،موغوغا (كينيا)
		
معهد بحوث الغابات في كينيا
		
الكلية االحتادية ومعهد البحوث لزراعة الكرمة والفاكهة (النمسا)
		
محطة كرمييان لزراعة الفاكهة (أوكرانيا)
		
شبكة أمريكا الالتينية والكاريبي
		
مركز الم دونغ للبحوث والتجارب الزراعية (فييت نام)
		
املعهد الوطني لعلم األحياء (إندونيسيا)
		
اختالل التوازن في الروابط
		
مخبر البيئة اجلزيئية ،جامعة باو (فرنسا)
		
محطة جتارب البستنة في لفيف (أوكرانيا)
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(IPK (DEU159
(IPK (DEU271
IPPC
IPR
PRBON
IPSR
IR
IRCC/Cirad
IRCT/Cirad
IRRI
IRTAMB
ISAR
ISF
ISFP
ISRA-URCI
IT
ITPGRFA
ITRA
IUCN
IVM
JARC
JICA
JIRCAS
JKI
(JKI (DEU098
(JKI (DEU098
KARI
KARI-NGBK
KEFRI
KLOST
KPS
LACNET
LAREC
LBN
LD
LEM/IBEAS
LFS

املعهد الليتواني للزراعة		
املبادرات احمللية للتنوع البيولوجي ،والبحوث ،والتنمية (منظمة غير حكومية في نيبال)
مشروع البحوث املنسقة حول بذر الكتان لعموم الهند ،CSA ،كلية الزراعة والتكنولوجية،
		
كانبور ،أوتار براديش (الهند)
		
مختبر التجميعة الوراثية للنباتات وتربيتها (أرمينيا)
		
محطة بحوث ليثبريدج الزراعية (كندا)
		
معهد الوراثة وتربية النباتات ،اجلامعة الزراعية (بولندا)
		
املعهد املاليزي للبحوث والتنمية الزراعية
		
محطة مكوكا للبحوث الزراعية (ماالوي)
		
االنتخاب مبساعدة الواسمات
		
األهداف التنموية لأللفية
		
تقييم النظام االيكولوجي لأللفية
		
البرنامج الرئيس لبحوث األراضي املرتفعة ،أيورا (بابوا غينيا اجلديدة)
وحدة بحوث البستنة دون املدارية ،املستودع الوطني لألصول الوراثية ،ميامي،
		
وزارة الزراعة األمريكية
		
النظام املتعدد األطراف
		
مجلس زيت النخيل في ماليزيا
		
اجمللس املاليزي للمطاط
		
معهد بحوث الذرة الصفراء ‘‘زميون بوجلي’’ (صربيا)
		
محطة بحوث مسيكيرا (زامبيا)
		
مشروع بنك البذور لأللفية
		
شبكة املوز لوسط وغرب أفريقيا
		
شبكة بحوث وتنمية موز اجلنة واملوز ألمريكا الالتينية والكاريبي
احلدائق النباتية الوطنية في الواليات املتحدة ،وزارة الزراعة األمريكية،
خدمات البحوث الزراعية ،مستودع األصول الوراثية النباتية للمشهد الطبيعي الشجري
		
شبكة شمال أفريقيا للعلوم البيولوجية
		
البرنامج الوطني للبيئة الزراعية (هنغاريا)
		
خدمة التفتيش عن زراعة األزهار واألعشاب (هولندا)
		
مركز نابوك للبحوث الزراعية (جمهورية الو الدميقراطية الشعبية)
		
مجلس البحوث الزراعية في نيبال
املؤسسة الوطنية للبحوث الزراعية		
املكتب الوطني للموارد الوراثية النباتية (الهند)		
احملطة اإلقليمية في ثريسور ،املكتب الوطني للموارد الوراثية النباتية (الهند)
احملطة اإلقليمية في جودبور ،املكتب الوطني للموارد الوراثية النباتية (الهند)
احملطة املركزية الشمالية اإلقليمية إلدخال النباتات ،وزارة الزراعة األمريكية،
خدمات البحوث الزراعية
		
املركز الوطني للمحافظة على املوارد الوراثية (الواليات املتحدة األمريكية)
املستودع الوطني لألصول الوراثية املستنسخة للحمضيات والتمر ،وزارة الزراعة األمريكية،
خدمات البحوث الزراعية
احملطة اإلقليمية الشمالية الشرقية إلدخال النباتات ،وحدة املوارد الوراثية النباتية،
وزارة الزراعة األمريكية ،خدمات البحوث الزراعية ،محطة التجارب الزراعية احلكومية
		
في نيويورك ،جامعة كورنيل
		
الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا

LIA
LI-BIRD
Linseed
LPGPB
LRS
LUBLIN
MARDI
MARS
MAS
MDG
MEA
MHRP
MIA
MLS
MPOB
MRB
MRIZP
MRS
MSBP
MUSACO
MUSALAC
NA US
NABNET
NAEP
NAKB
(NARC (LAO010
(NARC (NPL026
NARS
(NBPGR (IND001
(NBPGR (IND024
(NBPGR (IND064
NC7
NCGPR
NCGRCD
NE9

NEPAD
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اجملموعات الوطنية للفاكهة ،جامعة ريدينغ (اململكة املتحدة)
		
منظمة غير حكومية
NIAS
		
املعهد الوطني للعلوم الزراعية البيولوجية (اليابان)
NISM
		
اآللية الوطنية لتبادل املعلومات في مجال تنفيذ خطة العمل العاملية
NMK
		
املتاحف الوطنية في كينيا
NordGen
املركز االسكندنافي للموارد الوراثية		
NORGEN
		
شبكة املوارد الوراثية النباتية في أمريكا الشمالية
NPGRC
		
املركز الوطني للموارد الوراثية النباتية (جمهورية تنزانيا املتحدة)
NPGS
		
املؤسسة الوطنية لألصول الوراثية النباتية
NR6
محطة إدخال األصول الوراثية للبطاطا ،وزارة الزراعة األمريكية ،خدمات البحوث الزراعية
NRCOG
		
املركز الوطني لبحوث البصل والثوم (الهند)
NRCRI
		
املعهد الوطني لبحوث محاصيل اجلذريات (نيجيريا)
NSGC
املرفق الوطني لبحوث األصول الوراثية للحبوب الصغيرة ،وزارة الزراعة األمريكية،
خدمات البحوث الزراعية
NUC
		
كلية جامعة جناال (سيراليون)
OAPI
		
املنظمة األفريقية للملكية الفكرية
OAU
		
منظمة الوحدة األفريقية
OECD
		
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
OPRI
		
معهد بحوث زيت النخيل (غانا)
ORSTOM-MONTPELLIER
مختبر املوارد الوراثية وتربية النباتات املدارية( ORSTOM ،فرنسا)
OSS Roggwil
رابطة روغفيل جملموعات الفاكهة (سويسرا)
PABRA
		
حتالف بحوث الفاصولياء في عموم أفريقيا
PAN
		
احلديقة النباتية لألكادميية البولندية للعلوم (بولندا)
PAPGREN
		
شبكة احمليط الهادي للموارد الوراثية النباتية الزراعية
PBBC
		
تربية النباتات وتقييم قدرات التكنولوجيا البيولوجية ذات الصلة
PBR
		
حقوق مربي النباتات
PCA-ZRC
		
مركز بحوث هيئة زامبوانغ جلوز الهند في الفلبني
PCR
		
تفاعل البوليميريز املتسلسل
PDO
		
حتديد املنشأ احملمي
PERUG
قسم علم األحياء التطبيقي ،جامعة غرب بيروجيا (إيطاليا)		
PES
		
الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية
PG
		
حدائق الفاكهة (كازاخستان)
PGR
		
املوارد الوراثية النباتية
PGRC
		
مركز املوارد الوراثية النباتية (سري النكا)
(PGRC (CAN004
املوارد الوراثية النباتية في كندا ،مركز ساسكاتون للبحوث،
مؤسسة الزراعة واألغذية الزراعية في كندا
PGRFA
		
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
PGRI
		
معهد املوارد الوراثية النباتية (باكستان)
PGR-IZs
		
املناطق املهمة للموارد الوراثية النباتية
PGRRI
		
معهد بحوث املوارد الوراثية النباتية (غانا)
PHES
		
محطة بلو لتجارب البستنة (تايلند)
PhilRice
		
معهد بحوث األرز في الفلبني
PNP-INIFAP
البرنامج الوطني للبطاطا ،املعهد الوطني لبحوث الغابات ،والزراعة ،والثروة احليوانية (املكسيك)
NFC

NGO
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شبكة الهندسة الوراثية للبطاطا
		
التربية التشاركية للنباتات
PRC
		
مركز املوارد النباتية (فييت نام)
PRGA
		
البحوث التشاركية وحتليل اجلنسانية
PROCIANDINO
		
البرنامج الوطني لالبتكار التكنولوجي والزراعي في إقليم األنديز
PROCICARIBE
برنامج التعاون بني معاهد العلوم والتكنولوجيا الزراعية في منطقة الكاريبي
PROCINORTE
برنامج التعاون في مجال البحوث والتكنولوجيا في املنطقة الشمالية		
PROCISUR
		
برنامج التعاون لتحقيق التنمية الزراعية والتكنولوجية في اخملروط اجلنوبي
PROCITROPICOS
		
البحوث التعاونية ونقل التكنولوجيا في مناطق أمريكا اجلنوبية
PRUHON
		
معهد بحوث املشهد الطبيعي وزراعة نباتات الزينة (جمهورية التشيك)
PU
		
جامعة بيرادينيا (سري النكا)
PULT
		
قسم احملاصيل اخلاصة (التبغ) ،معهد علم التربة وزراعة النباتات (بولندا)
PVP
حماية األصناف النباتية		
QDPI
		
قسم كوينزالند للصناعات األولية ،محطة بحوث ماروكي (أستراليا)
QPM
		
الذرة الصفراء ذات البروتني جيد النوعية
QTL
		
موقع الصفات الكمية
(RAC (CHE001
احملطة السويسرية الفيدرالية لبحوث إنتاج النباتات (سويسرا)
دنا متعدد األشكال مضخم عشوائيا ً
RAPD
		
RCA
		
املعهد الزراعي النباتي (هنغاريا)
RDAGB-GRD
قسم املوارد الوراثية ،املعهد الوطني للتكنولوجيا البيولوجية الزراعية ،إدارة التنمية الريفية
		
(جمهورية كوريا)
RECSEA-PGR
		
التعاون اإلقليمي في جنوب شرق آسيا للموارد الوراثية النباتية
REDARFIT
		
شبكة األنديز للموارد الوراثية النباتية
REDBIO
		
شبكة التعاون الفني في مجال التكنولوجيا البيولوجية النباتية
RedSICTA
		
مشروع شبكة االبتكار الزراعي
REGENSUR
		
شبكة املوارد الوراثية النباتية في اخملروط اجلنوبي
REHOVOT
		
قسم احملاصيل احلقلية واخلضروات ،جامعة القدس العبرية (إسرائيل)
REMERFI
		
شبكة املوارد الوراثية النباتية في أمريكا الوسطى
RFLP
		
قطعة احلصر ذات التكوين والطول املتعدد
RGB
مشروع بنك البذور لأللفية ،قسم حفظ البذور ،احلدائق النباتية امللكية ،كيو ،مايكهورست
		
(اململكة املتحدة)
RGC
		
املركز اإلقليمي لألصول الوراثية (األمانة العامة جملتمع احمليط الهادي)
RIA
		
معهد البحوث الزراعية (كازاخستان)
RICP
معهد بحوث إنتاج احملاصيل (جمهورية التشيك)		
(RICP (CZE061
قسم البنك الوراثي ،قسم اخلضروات في أولوموك ،معهد بحوث إنتاج احملاصيل
		
(جمهورية التشيك)
(RICP (CZE122
قسم البنك الوراثي ،شعبة الوراثة وتربية النباتات ،معهد بحوث إنتاج احملاصيل
(جمهورية التشيك)
RIGA
		
مشروع أنشطة إدرار الدخل في الريف
RIPV
		
معهد بحوث البطاطا واخلضروات (كازاخستان)
RNA
		
حمض نووي ريبي
RNG
		
مدرسة علم النباتات ،كلية ريدينغ (اململكة املتحدة)
ROCARIZ
		
شبكة غرب ووسط أفريقيا لبحوث وتنمية األرز
PotatoGene
PPB
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املنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات
		
قسم تربية النباتات في روبتا (هولندا)
		
معهد بحوث املطاط (فييت نام)
		
معهد بحوث املطاط في الهند
		
البرنامج الوطني للموز (أوغندا)
		
مدرسة بحوث الدراسات اآلسيوية ومنطقة الهادي (أستراليا)
وحدة حفظ املوارد الوراثية النباتية ،احملطة اإلقليمية اجلنوبية إلدخال النباتات،
		
جامعة جورجيا ،وزارة الزراعة األمريكية ،خدمات البحوث الزراعية
		
معهد بحوث اإلنتاج الزراعي واحليواني في سيريري (أوغندا)
		
اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي
		
اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي ،مديرية األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية
		
اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي ،شبكة املوارد الوراثية النباتية
		
املعهد الزراعي في سمرقند املسمى ف .خودجاييف (أوزبكستان)
		
شبكة جنوب أفريقيا للعلوم البيولوجية
		
شبكة جنوب آسيا للموارد الوراثية النباتية
		
التنمية الزراعية والريفية املستدامة
		
الوكالة السويسرية للتعاون البحثي
		
العلوم والنصح للزراعة االسكتلندية ،حكومة اسكتلندا (اململكة املتحدة)
مؤسسة حماية األصناف النباتية في أوروبا
		
املركز العلمي للزراعة ووقاية النباتات (أرمينيا)
		
مركز بحوث التربة واحملاصيل والتنمية ،مؤسسة الزراعة واألغذية الزراعية في كندا
		
املعهد االسكتلندي لبحوث احملاصيل (اململكة املتحدة)
		
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
		
نظام التوثيق واإلعالم في مجتمع التنمية األفريقية اجلنوبية
مركز موارد األصول الوراثية للموز في جنوب شرق آسيا ،محطة جتارب دافاو،
		
مكتب صناعة النباتات (الفلبني)
		
شبكة التنمية في جنوب شرق أوروبا للموارد الوراثية النباتية
		
محطة البحوث الزراعية في هولت (النرويج)
		
برنامج املوارد الوراثية على مستوى املنظومة
		
القبو الدولي للبذور في سفالبارد
		
محطة تربية النباتات (بولندا)
		
تكنولوجيا خدمات البحوث والتنمية في Junta de Extremadura
		
املؤسسة البرازيلية للمعلومات حول املوارد الوراثية
		
نظام التكامل في التكنولوجيا الزراعية داخل أمريكا الوسطى
املؤسسة الوطنية للمناطق اخلاضعة للحفظ (كوستاريكا)		
		
شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية على مستوى املنظومة
		
معهد بحوث زراعة الفاكهة واألشجار (بولندا)
جامعة شير كشمير للعلوم الزراعية والتكنولوجيا في كشمير (الهند)		
مختبر املوارد الوراثية النباتية ،معهد بحوث محاصيل اخلضروات (بولندا)		
		
االتفاق املوحد لنقل املواد
		
مدرسة العلوم البيولوجية ،جامعة ساوثامبتون (اململكة املتحدة)
		
احلالة في العالم
مجموعة األصول الوراثية لفول الصويا ،وزارة الزراعة األمريكية ،خدمات البحوث الزراعية
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ROPPO
ROPTA
RRI
RRII
RRS-AD
RSPAS
S9
SAARI
SADC
SADC-FANR
SADC-PGRN
SamAL
SANBio
SANPGR
SARD
SAREC
SASA
SAVE Foundation
SCAPP
SCRDC
SCRI
SDC
SDIS
SEABGRC
SeedNet
SFL
SGRP
SGSV
SHRWIAT
SIAEX
SIBRAGEN
SICTA
SINAC
SINGER
SKF
SKUAST
SKV
SMTA
SOUTA
SoW
SOY

		
مدرسة األحياء النباتية ،كلية العلوم الطبيعية والزراعية ،جامعة غرب أستراليا
		
األمانة العامة جملتمع احمليط الهادي
		
مركز اإلنتاج العلمي لزراعة احلبوب ‘‘أ .ي .باراييف’’ (كازاخستان)
		
مركز املوارد الوراثية لتنمية جنوب أفريقيا
		
اتفاقية التدابير الصحية والصحية النباتية
مركز بحوث املوارد االستراتيجية ( MARDIماليزيا)
مركز الغراجنا للبحوث واإلرشاد الزراعي (الفلبني)		
		
معهد بحوث محصول السكر ،ماردان (باكستان)
		
هيئة بقاء األنواع ،االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة
		
جنوب ،وجنوب شرق ،وشرق آسيا
الشركة املساهمة للبذور في اجلنوب (فييت نام)		
		
شركة  AGRITECاحملدودة للبحوث والتربية واخلدمات الزراعية (جمهورية التشيك)
		
معهد بحوث زراعة عنب اخلمر والتخمير (سلوفاكيا)
		
معهد بحوث وتربية البطاطا (سلوفاكيا)
		
معهد البحوث الزراعية في بيستياني (سلوفاكيا)
		
اجملموعة األسترالية للنجيليات الشتوية ،مركز البحوث الزراعية
		
شبكة تارو جلنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا
		
معهد البحوث الزراعية في تايوان
		
شبكة تارو للموارد الوراثية
محطة أوكسفورد لبحوث التبغ ،قسم علم احملاصيل،جامعة نورث كاروالينا احلكومية
		
معهد بحوث الشاي (سري النكا)
		
اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية
		
معهد الزراعة املدارية ودون املدارية ،اجلامعة الزراعية في التشيك
		
الشبكة األمازونية للموارد الوراثية النباتية
		
مؤسسة البذور التايوانية ،قسم الزراعة والغابات في احملافظة
		
أكادميية العلوم في العالم الثالث
		
كلية الزراعة ،اجلامعة الوطنية في كولومبيا
		
جامعة أبومي كاالفي (بنني)
البنك الوطني لألصول الوراثية النباتية ،قسم العلوم ا لنباتية ،جامعة تشابينغو املستقلة
(املكسيك)
		
كلية الزراعة ،جامعة بيونوس أيريس (األرجنتني)
		
معهد علوم الطبيعة (اإلكوادور)
بنك األصول الوراثية في باجيباي ،كلية علم األحياء ،قسم علم احليوان ،جامعة كوستاريكا
		
مديرية وحدة زراعة الكاجو (موزامبيق)
		
محطة يوستيميفكا لتجارب إنتاج النباتات (أوكرانيا)
		
جامعة هاواي في مانوا (الواليات املتحدة األمريكية)
		
قسم زراعة األزهار والتغصن ،جامعة البستنة وصناعة األغذية (هنغاريا)
		
معهد زراعة عنب اخلمر والتخمر ،جامعة البستنة وصناعة األغذية (هنغاريا)
		
جامعة مااليا (ماليزيا)
		
األمم املتحدة
		
جامعة المولينا الوطنية الزراعية (بيرو)
		
مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية
		
اجلامعة الوطنية في كوت ديفوار

SPB-UWA
SPC
SPCGF
SPGRC
SPS
SR, MARDI
SRA-LGAREC
SRI
SSC-IUCN
SSEEA
SSJC
SUMPERK
SVKBRAT
SVKLOMNICA
SVKPIEST
TAMAWC
TANSAO
TARI
TaroGen
TOB
TRI
TRIPS
TROPIC
TROPIGEN
TSS-PDAF
TWAS
U.NACIOAL
UAC
UACH
UBA-FA
UC-ICN
UCR-BIO
UDAC
UDS
UH
UHFI-DFD
UHFI-RIVE
UM
UN
UNALM
UNCED
UNCI
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
		
برنامج األمم املتحدة للبيئة
		
قسم البستنة ،جامعة ميشيغان احلكومية (الواليات املتحدة)
		
جامعة سان أنطونيو الوطنية في كاسكو ،مركز آيرا (البيرو)
		
جامعة سان أنطونيو الوطنية في كاسكو
		
رابطة املزارعني املتحدين في جنوب الهند ،معهد بحوث الشاي (الهند)
		
جامعة الفلبني ،لوس بانيوس
		
جامعة بوترا ،ماليزيا
جامعة التعليم املفتوح في الفلبني		
		
االحتاد الدولي حلماية األصناف اجلديدة من النباتات
		
احتاد املوارد الوراثية (مالي)
		
وزارة الزراعة األمريكية
وزارة الزراعة األمريكية ،خدمات البحوث الزراعية		
		
جامعة جنوب احمليط الهادي
		
املعهد األوزبكي لبحوث تربية القطن وإنتاج البذور
		
املعهد األوزبكي لبحوث البستنة ،وزراعة الكرمة ،وصناعة اخلمر باسم ر.ر .شريدر
		
معهد البحوث األوزبكي لصناعة النباتات
		
محطة بودابست ،معهد بحوث محاصيل اخلضروات (هنغاريا)
		
معهد بحوث الشاي في فييت نام
معهد فافيلوف للبحوث العلمية في عموم روسيا لصناعة النباتات (االحتاد الروسي)
احملطة اإلقليمية الغربية إلدخال النباتات ،وزارة الزراعة األمريكية ،خدمات البحوث الزراعية،
		
جامعة واشنطن احلكومية
		
شبكة العلوم البيولوجية في غرب أفريقيا
		
مركز حتسني احملاصيل في غرب أفريقيا
وزارة الزراعة في غرب أستراليا (أستراليا)
		
املركز األسترالي للموارد الوراثية للنفل ،وزارة الزراعة في غرب أستراليا
		
غرب آسيا وشمال أفريقيا
		
شبكة املوارد الوراثية في غرب آسيا وشمال أفريقيا
		
رابطة غرب أفريقيا لتحسني األرز
		
شبكة غرب أفريقيا للبذور
		
املؤسسة العاملية للكاكاو
		
املركز العاملي لرصد احلفظ
قاعدة البيانات العاملية حول املناطق احملمية
		
محطة الهند الغربية املركزية لتربية قصب السكر
النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
املنظمة العاملية للملكية الفكرية		
		
مركز بحوث سير ألكان تولول ،بوديا (بابوا غينيا اجلديدة)
		
مركز بحوث النجيليات ،الزراعة واألغذية الزراعية في كندا
		
مؤمترالقمة العاملية للتنمية املستدامة
منظمة التجارة العاملية		
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UNDP
UNEP
UNMIHT
UNSAAC
UNSAAC/CICA
UPASI-TRI
UPLB
UPM
UPOU
UPOV
URG
USDA
USDA-ARS
USP
UzRICBSP
UzRIHVWM
UzRIPI
VEGTBUD
VINATRI
VIR N.I
W6
WABNET
WACCI
(WADA (AUS002
(WADA (AUS137
WANA
WANANET
WARDA
WASNET
WCF
WCMC
WDPA
WICSBS
WIEWS
WIPO
WLMP
WRS
WSSD
WTO

توفر املوارد الوراثية النباتية أساس حتقيق األمن الغذائي ودعم سبل العيش والتنمية االقتصادية ،كونها
مكونا ً أساسيا ً من مكونات التنوع البيولوجي .ويوضح التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة في العالم الدور احملوري املتواصل الذي يلعبه التنوع الوراثي في تشكيل النمو الزراعي
للوقوف في وجه التغير املناخي وغيره من التحديات البيئية األخرى .ويستند التقرير إلى معلومات
مستقاة من تقارير قطرية وتقارير جتميعية إقليمية ودراسات مواضيعية ومؤلفات علمية تُوثـِّق االجنازات
الرئيسة التي مت حتقيقها في هذا القطاع خالل سنوات العقد املنصرم ،ويحدد الفجوات اخلطيرة التي
تستدعي اهتماما ً عاجالً.
ومي ّد التقرير صنـّاع القرار بأساس فني يساعدهم على حتديث خطة العمل العاملية حلفظ املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام .كما يسعى إلى استقطاب انتباه اجملتمع
الدولي لوضع أولويات إدارة املوارد الوراثية النباتية بصورة فعالة للمستقبل.

