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املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على العنوان  املعاهدة الدولية بشأن -ميكن االطالع على واثئق منظمة األغذية والزراعة 
 1259571detail/en/c/-treaty/meetings/meetings-https://www.fao.org/plant/ التايل:
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 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 الدورة التاسعة للجهاز الرائسي

 2022سبتمرب/أيلول  24-19نيودهلي، اهلند، 

 للمحاصيل الربيةملزيد من االسرتاتيجية يف ما يتعلق بتوثيق األقارب حنو �ج يتسم اب
 

 املوجز
للمحاصيل الناجتة عن الدراسات املكتبية  الربيةالة البيا�ت واملعلومات عن األقارب موجًزا حلوثيقة املعلومات هذه قدم ت

وأمريكا الالتينية  ،وأورواب ،وآسيا ،، وهي أفريقيا جنوب الصحراء الكربىة أقاليممن أربع ابلدً  11أجرهتا األمانة يف  اليت
 . والبحر الكارييب

البلدان املستهدفة اليت مت تقييمها، واليت مت احلصول عليها من للمحاصيل يف  الربيةاألقارب توثيق حول وتقدم معلومات 
كما تقدم للمحاصيل.   الربيةألقارب يف ااالتصال الوطنية للمعاهدة الدولية، والسلطات الوطنية األخرى، واخلرباء جهات 
"، الطبيعي للمحاصيل يف املوقع الربيةألقارب توثيق واصفات امتفق عليها عاملًيا ل قائمةوضع مشروع "مثرة اليت هي الوثيقة، 
 للمحاصيل الربيةألقارب املعنية اب شبكات املتاحةالو  للمحاصيل، الربيةالبيا�ت الوطنية بشأن األقارب الة قواعد حتليًال حل

 .يف البلدان املستهدفة

للمحاصيل وحتويلها  الربيةالبيا�ت بشأن األقارب عاملية لتوثيق  صيغةوتتمثل إحدى األولو�ت اليت مت حتديدها يف اعتماد 
 صاحل الشركاء وأصحاب املصلحة.ا فيه إىل معلومات مل

على سبيل  ،يف ذلكا، مبا للمحاصيل وتبادهل الربيةاملتعلقة بتوثيق بيا�ت األقارب  الثغرات والقيود الرئيسيةالوثيقة عرض وت
 الربيةالبيا�ت بشأن األقارب السياسات املخصصة والتمويل الكايف، واخنفاض جودة وتوافر  االفتقار إىلالذكر ال احلصر، 

 .للمحاصيل الربيةلألقارب ما يتعلق ابلقيمة العالية  تدريب املوظفني، واخنفاض مستوى الوعي العام يف ، ونقصللمحاصيل

يف  للمحاصيل الربيةاألقارب توثيق بشأن عمل اخلرباء حلقة واالقرتاحات القيمة اليت مت مجعها يف "ربز اإلسهامات كما ت
قواعد وضع لدعم البلدان يف املتاحة . وأخريًا، حتدد بعض اخليارات 2021 أيلول/سبتمرب 7" اليت عقدت يف الطبيعي املوقع

 للمحاصيل. الربيةاألقارب  وادخاصة مببيا�ت وطنية 

https://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1259571/
https://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1259571/
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من املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  5تنفيذ املادة يعزز للمحاصيل  الربيةتوثيق األقارب إن و 
من املعاهدة  17املادة  املنصوص عليه يفوبر�مج عمل النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 الدولية. 
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 مقدمة -أوًال 

للمحاصيل الناجتة عن الدراسات املكتبية  الربيةهذه حالة البيا�ت واملعلومات عن األقارب  املعلومات وثيقة عرضت -1
 للمحاصيل يف املوقع الربيةألقارب توثيق واصفات اقائمة متفق عليها عاملًيا لأجراها مشروع التوثيق بشأن "وضع اليت 

 وزامبيا (بنن الكربى الصحراء جنوب وأفريقيا ،وغواتيماال) (كواب الكارييب والبحر الالتينية أمريكا يف ابلدً  11يف  "،الطبيعي
 احلصول مت اليت املعلومات أيًضا الوثيقة ربزتو  واهلند). بواتنو  إندونيسيا( وآسيا والنرويج) أملانياو  إسبانيا( وأورواب ومالوي)

 والسلطات الدولية)، (املعاهدة للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الوطنية االتصال جهات من عليها
 يسلو  تقييمها. مت اليت ةاألربع األقاليم يف املستهدفة البلدان يف للمحاصيل الربية األقارب يف واخلرباء األخرى، الوطنية
 القيود حتديد يف يساعد قد مبا فين وحتليل بيا�ت توفري إىل هتدف إ�ا بل ،إلزامية تكون أن الوثيقة هذه من املقصود

 كما  يقها.توث حتسنيو  ملستقبلا يف للمحاصيل الربية األقارب بشأن بيا�ت قواعد وضعب يتعلق ما يف والفرص واملشاكل
 يف املوقع للمحاصيل الربيةاألقارب توثيق  بشأنعمل اخلرباء  حلقة" يف مجعها مت مةقيّ  واقرتاحات إسهامات تتضمن
 البلدان لدعم املتاحة اخليارات بعض الوثيقة توفر ذلك، إىل ابإلضافةو  .2021 أيلول/سبتمرب 7 يف عقدت اليت "الطبيعي

 1للمحاصيل. الربية األقارب وادمب خاصة وطنية بيا�ت قواعد وضع يف

 الربية، مبا يف ذلك األقارب املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صيانةأهداف املعاهدة الدولية وتشمل  -2
على حنو عادل ومتكافئ، مبا يتسق مع اتفاقية  هاواستخدامها املستدام واقتسام املنافع الناشئة عن استخدام للمحاصيل،

 ي واملسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.واألمن الغذائ املستدامةالزراعة  تعزيزالتنوع البيولوجي، من أجل 

 التحسني إىل دائًما حتتاج احملاصيل أصنافف .شكّ  موضع ليست للمحاصيل الربية لألقارب اهلائلة القيمة وإن -3
 تؤثر اليت الصعبة املناخية لظروفا ىلإ نظرًاو  الغذائي. األمن ضمان يف املسامهة وابلتايل الغذائية اإلمدادات على للحفاظ

 من للتخفيف جديدة خصائص توفر أن ميكن النباتية للمواد جديدة مصادر عن وناملربّ  يبحث الزراعي، اإلنتاج نظم على
 الطبيعي املوقع يف املوجودة الربية النبااتت أن ابلفعل ثبت قدو  والتغذوي. الغذائي األمن على واحلفاظ البيئية الكوارث حدة

 الناشئة النباتية ألمراضا مقاومة على القدرة العائل النبات متنح جديدة مسات توفر أل�ا الوراثي للتنوع مهًما مصدرًا ثلمت
 حتد�ت حالًيا تواجه اليت احملاصيل أصناف لتحسني الالزمة القيمة عالية املنتجات صفات عن فضالً  املدخلة، واآلفات

 .املناخ تغري شدة

 وصيانة املستدام لالستخدام متكامل �ج من كجزء  الطبيعي املوقع يف الصيانة أمهية على الدولية املعاهدة تشددو  -4
 على 1-5 املادة وتنص للجمهور. وإاتحتها الصلة ذات املعلومات مجع إىل واحلاجة والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد

 أن ا،مالئمً  كان  حيثما األخرى املتعاقدة األطراف مع وابلتعاون القطرية، لتشريعاته وفقاً  متعاقد، طرف كل  "على يلي: ما
 تقومو  .املستدام" واستخدامها وصيانتها والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد الستكشاف متكامل منهج التباع يروج

 يف مبا األغذية، إلنتاج الربية والنبااتت الربية احملصولية لألقارب املوقع يف الصيانة تشجيعب" خاص وجهب املتعاقدة األطراف
 .د)-1-5 (املادة واحمللية" األصلية اجملتمعات جهود أخرى، أمور مجلة ضمن دعم، خالل من حممية مناطق يف ذلك

                                                      
إىل قواعد البيا�ت  مصطلح "القوائم الوطنية حلصر األقارب الربيّة للمحاصيل يف املوقع الطبيعي" (أو قوائم حصر األقارب الربيّة للمحاصيل)يشري  1

للمحاصيل" املنظمة اليت حتتوي على بيا�ت بشأن مواقع جمموعات األقارب الربيّة للمحاصيل. ويتم استخدام املصطلحني "قوائم حصر األقارب الربيّة 
ة للمحاصيل" نطاقاً أوسع من جمموعات و"قاعدة بيا�ت األقارب الربيّة للمحاصيل" بشكل متبادل، ويف هذه الوثيقة، ميثل مصطلح "مواد األقارب الربيّ 

  األقارب الربيّة للمحاصيل.

https://www.fao.org/plant-treaty/ar/
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 بتكليف ،2013 عام يف املتحدة اململكة ،)PricewaterhouseCoopers )PwC شركة أجرته حتليل عمدو  -5
 الربية األقارب الستخدام االقتصادية الفائدة تقييم إىل ،kBan Seed Millennium Kew's بنك مع الشراكة من

 احلالية، احملاصيل ألصناف أمريكي دوالر مليار 42 بلغمب قيمتها التحليل وقدر  2األولوية. ذات احملاصيل لبعض للمحاصيل
 اليت للمحاصيل الربية لألقارب الوراثية املوارد لكنو  املستقبلية. احملاصيل ألصناف أمريكي دوالر مليار 120 إىل وصوالً 
 تعقيًدا وأكثر وحتسينها، احملاصيل إنتاج يف االستخدام يف صعوبة أكثر تكون أن ميكن ،كافية  وصفية معلومات إىل تفتقر

 الطبيعي. املوقع يف أو اجلينات، بنوك يف للحفظ

 الدولية للمعاهدة احملدثة التمويل اسرتاتيجية تنفيذ ،3/2019القرار  ثامنةال تهدور  يف الرائسي جلهازا اعتمد قدو  -6
 يتم اليت األطراف املتعددة الرئيسية "القناة أن إىل وأشار العاملية. البيئة مرفق من التمويل إىل شريي ذيال ،2020-2025

 الربية واألقارب احملاصيل لتنوع الطبيعي املوقع يف الصون جهود إىل التحديد، وجه على الدعم، إيصال خالهلا من
 الدويل الصندوق مثل املعاهدة، من اجملال هذا يف تساهم أخرى فاعلة جهات هناكو  .العاملية البيئة مرفق هي للمحاصيل،

 ولكن ،الطبيعي املوقع يف ابلصون ةاملتعلق البحوث جمال يف الدولية الزراعية للبحوث االستشارية واجلماعة الزراعية للتنمية
  3."العاملية البيئة مرفق هي الرئيسية العاملية الفاعلة اجلهة

 مرفق الرائسي جلهازا دعا البيولوجي، التنوع اتفاقية مع التعاون ،11/2019القرار  فبموجب ذلك، إىل وابإلضافة -7
 الزراعية لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن الدولية املعاهدة تنفيذ تدعم اليت الرئيسية الدولية اآلليات إحدى - العاملية البيئة

 واملشاريع الربامج لدعم العاملية، البيئة ملرفق االستئماين الصندوق ملوارد الثامن للتجديد األولوية إعطاء مواصلة إىل" -
 ابلصون يتعلق ما يف سيما وال مستدام، بشكل وتستخدمها والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد تصون اليت دراتواملبا

  4."مستدام بشكل الزراعي البيولوجي للتنوع املزارعني واستخدام املزرعة يف واإلدارة للمحاصيل الربية لألقارب املوقع داخل

 اجلهاز أحاط ،والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد عن عالملإل العاملي النظام تنفيذ ،4/2019القرار  مبوجبو  -8
 لتوثيق اعامليً  عليها متفق قائمة "وضع بعنوان والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد الدولية املعاهدة مبشروع اعلمً  الرائسي

 عملية يف اخلرباء مشاركة عويشجّ  أملانيا، حكومة متوله الذي ،الطبيعي" املوقع يف للمحاصيل الربية األقارب واصفات
  5اور.التش

 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية ابملوارد املتعلقة املعلومات صون على تؤثر اليت الرئيسية العوامل أحد ويتمثل -9
 املختلفة نهجال إىل جزئًيا ذلك عزىوي  6غياهبا. أو املعلومات تبادل وندرة البيا�ت إىل الوصول إىل االفتقار يف واستخدامها

 املعلومات، لتبادل عاملية وصفية بيا�ت لغة إىل واالفتقار النباتية، الوراثية املوارد جمتمع قبل من والتوثيق البيا�ت إلدارة
 .2002 عام منذ سيما ال اآلن، حىت بذلت اليت العديدة احملاوالت من الرغم على

                                                      
ما  البحث إىل حتليل لكيفية حتسني إنتاجية أربعة حماصيل أساسية وقدرهتا على الصمود، وهي: القمح واألرز والبطاطس والكسافا، خاصة يفاستند  2

واستخدامها. انظر:  ألقارب الربيّة للمحاصيليتعلق مبقاومة اآلفات واألمراض، من خالل مجع السمات الوراثية ل
-worth-be-could-crops-global-key-of-cousins-wild-estimates-pwc-uesval-https://pwc.blogs.com/press_room/2013/07/family
 improving.html-by-120bn-to-up 
3 https://www.fao.org/3/nb780ar/nb780ar.pdf  
4 https://www.fao.org/3/nb789ar/nb789ar.pdf  
5https://www.fao.org/3/nb782ar/nb782ar.pdf  
6 https://doi.org/10.4060/cb3256en  

https://www.fao.org/3/nb780ar/nb780ar.pdf
https://www.fao.org/3/nb789ar/nb789ar.pdf
https://www.fao.org/3/nb782ar/nb782ar.pdf
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/cwr-descriptors/ar/
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/cwr-descriptors/ar/
https://pwc.blogs.com/press_room/2013/07/family-values-pwc-estimates-wild-cousins-of-key-global-crops-could-be-worth-up-to-120bn-by-improving.html
https://pwc.blogs.com/press_room/2013/07/family-values-pwc-estimates-wild-cousins-of-key-global-crops-could-be-worth-up-to-120bn-by-improving.html
https://www.fao.org/3/nb780ar/nb780ar.pdf
https://www.fao.org/3/nb789ar/nb789ar.pdf
https://www.fao.org/3/nb782ar/nb782ar.pdf
https://doi.org/10.4060/cb3256en
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 الدولية املعاهدة سياق يف للمحاصيل الربية األقارب توثيق

 ،البيولوجي التنوع اتفاقيةو  للمحاصيل، الربية لألقارب والصون احلماية من مزيد إىل ابحلاجة الدولية املعاهدة تقرّ  -10
 خطط بني من الثانية)، العاملية العمل (خطة والزراعة لألغذية النباتية الوراثية واردامل بشأن الثانية العاملية العمل خطةو 

  أخرى. مهمة وصكوك

 عناصر كلها  متثل النباتية الوراثية املوارد وتوثيق وتقييم وتوصيف ومجع واستكشاف يانةص أبن الدولية املعاهدة وتقرّ  -11
 كما  والقادمة. احلالية لايجاأل أجل من املستدامة الزراعية لتنميةلو  لنظم الغذائيةلقمة األمم املتحدة  هدافأب وفاءلل أساسية

 .املهام هذه إلجناز حتول مبرحلة هتا�اقتصاد مترّ  اليت والبلدان النامية البلدان اتقدر  لتعزيز ملحة حاجة هناك أبن تقرّ 

 املوارد صون بشأن والزراعة األغذية ملنظمة العاملية العمل خبطة ابلكامل 14 املادة يف الدولية املعاهدة وتعرتف -12
 الذي ،ةالثاني ةالعاملي العمل خطة من 4 األولوية ذو النشاط ويدعو .املستدام واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية الوراثية

 للمحاصيل الربية األقارب وإدارة صون" شجيعت إىل احلكومات ،والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة يف عليه التفاوض مت
 معلومات معجت أن" إىل احلاجة على ك)( القسم يركز اخلصوص، وجه علىو  ".الطبيعية املواقع يف الربية ةالغذائي نبااتتالو 

 املعلومات لتقاسم القطرية اآلليات خالل من املعلومات تتيح أنو  الربية الغذائية النبااتت وعن للمحاصيل الربية األقارب عن
 .املتخصصة" العاملية املعلومات ونظم

 لألغذية الوراثية املوارد هيئة مع الدولية املعاهدة أمانة تعاونت الرائسي، للجهاز السابعة الدورة طلب على وبناءً  -13
 واالستخدام الربية الغذائية والنبااتت للمحاصيل الربية األقارب صون بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط دعم "يف والزراعة
 أيًضا للتعاون الدعوة امتدتو  ."املزارعني ألنواع/سالالت الطوعية الفنية التوجيهية "اخلطوط كذلكو  هلا" املستدام

 املزرعة، يف وإدارهتا الطبيعي املوقع يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد صون بشأن العاملية الشبكات "تعزيز إىل
 .العامل" يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد حالة عن الثالث التقرير إعداد ويف العاملية، واملؤشرات والغا�ت

 لكي البيولوجي التنوع اتفاقية أمانة إىل األمني من املوجهة "ابلدعوة الرائسي اجلهاز رحب نفسها، اجللسة ويف -14
 بني القائمة والروابط الزراعة يف ابالستدامة الصلة ذات آيتشي أهداف بشأن املشرتكة البحوث يف رئيسيني شريكني يصبحا
 ابالستخدام املتعلقة احمللي اجملتمع مستوى على القائمة والربامج واملبادرات املزرعة يف الطبيعي/اإلدارة املوقع يف احلفظ

 ".كافياً   استغالًال  املستغلة غري واألنواع سالالتوال للمحاصيل الربية لألقارب املستدام

 املعلومات تبادل أمام حاجزًا ميثل للتواصل مشرتكة لغة إىل االفتقار فإن للعمل، العاملية الدعوات من الرغم وعلى -15
 الضروري منو  مضافة. قيمة ذات ومنتجات خدمات ستحداثال املصلحة أصحاب من وغريهم واملربني لصونا دعاة بني

 اوتبادهل البيا�ت جتميع لضمان موحدو  إليه الوصول يسهل شكل يف للمحاصيل الربية األقارب بشأن علوماتامل وضع
 .متسق بشكل

 التوثيق طرق يف االتساق نقص مسألة الدولية املعاهدة أمانة عاجلت أملانيا، حكومة من املقدم املايل الدعم بفضلو  -16
 من ،الطبيعي املوقع يف للمحاصيل الربية ألقاربا إىل ابلنسبة سيما وال والزراعة، غذيةلأل النباتية الوراثية ابملوارد اخلاصة
 وحتتوي .)v.1 CWRI( الطبيعي املوقع يف للمحاصيل الربية لألقارب الواصفات من اعامليً  عليها متفق قائمة وضع خالل
 خمتلف يف عليه صادقةوامل وضعه مت البيا�ت، لتبادل دويل معيار على ،2021 شباط/فرباير يف ُنشرت اليت الوثيقة، هذه
 ،والدولية الوطنية املنظمات خمتلف هبا وحتتفظ تنتجها اليت البيا�ت مجع استخدامه يسهلو  املشروع. خالل من العامل أحناء

 وتبادهلا.

https://www.cbd.int/
https://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/en/
https://www.un.org/ar/food-systems-summit
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/8f366de9-08a8-42ad-aae1-4f8f6822420e/
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/8f366de9-08a8-42ad-aae1-4f8f6822420e/
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1251445/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3256en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3256en/
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 املوارد عن لإلعالم العاملي والنظام للمحاصيل الربية األقارب واصفات

 عاملي نظام وتعزيز إنشاء على املتعاقدة األطراف "تتعاون أن على الدولية املعاهدة من 1-17 املادة تنص -17
 ابملوارد املتصلة والبيئية والفنية العملية القضا� عن املوجودة، املعلومات نظم إىل ااستنادً  املعلومات، تبادل لتيسري للمعلومات

 املوارد عن للمعلومات إباتحته املنافع تقاسم يف هذا املعلومات تبادل يسهم ألن اتوقعً  والزراعة لألغذية النباتية الوراثية
 .املتعاقدة" األطراف جلميع عةوالزرا لألغذية النباتية الوراثية

 ويعزز والزراعة. لألغذية النباتية الوراثية املوارد عن لإلعالم العاملي نظامال عمل بر�مج الرائسي اجلهاز واعتمد -18
 فنية ومعايري واضحة، مبادئ تقدمي عرب وتيسريها القائمة النظم بني املشرتك التشغيل "قابلية العمل لرب�مج 3 اهلدف

 مشرتكة مبعايري "التوصية (ج): العنصر يدعم أنه كما  ".وقواعدها املعاهدة ملبادئ طبقاً  عملياهتا لدعم املناسبة واألدوات
 يف املوجودة اخلربات على بناءً  هري)ظامل النمط لبيا�ت املثال سبيل (على أخرى معايري وضعو  الوصفية والبيا�ت للبيا�ت

 األخرى". القطاعات

 ،املصلحة وأصحاب الشركاء لصاحل معلومات إىل هاوحتويل هاومجع البيا�ت لتوثيق عاملية صيغة اعتماد حتديد ومت -19
 من 17 ملادةا يف عليها املنصوص املوارد عن لإلعالم العاملي نظامال عمل بر�مجو  5 املادة تنفيذ تعزيز أجل من كأولوية
 للمحاصيل الربية األقارب متزايد بشكل يستخدمون النبااتت مريب أن واسع نطاق على به املعرتف نوم .الدولية املعاهدة

 استخدام وأن ،ةالسريع املناخ تغري وترية بسبب تتفاقم أن ميكن اليت احليوية جهاداتلإل مقاومة جديدة أصناف ستحداثال
 ميثل واملوحد الصلة يذ توثيقال إىل االفتقار لكنو  الغذائية. اإلمدادات وحتسني ز�دة على يساعد عام، بشكل املواد، هذه
 ةاألربع األقاليم يف البيا�ت فيها توجد اليت احلاالت تلك يف حىتو  .للمحاصيل الربية األقارب استخدام أمام اكبريً   ًقاعائ
 معظم يفو  سيئ. بشكل موثقة تكون أ�ا أو إليها الوصول ميكن ال أو بسهولة مشاركتها ميكن ال دراستها، متت اليت

 وصو�ا حاصيلللم الربية األقارب بتوثيق املتعلقة األنشطة على واملايل السياسي الرتكيز يف نقص هناك احلاالت،
 .هاواستخدام

 املستهدفة البلدان يف للمحاصيل الربية األقارب توثيق حالة - ااثنيً 

 املستهدفة ةاألربع األقاليم بلدان من ابلدً  11 يف ملشروعا إليها خلص اليت الرئيسية النتائج التالية األقسام عرضت -20
 املكتبية الدراسات خالل من املعلومات تعمج قدو  للمحاصيل. الربية لألقارب العاملية الواصفات على صادقةامل تمت حيث

 قواعد حتديد يف اهلدف متثل بينماو  األخرى. الوطنية والسلطات الوطنية االتصال جهاتو  اخلرباء مع املباشرة واالتصاالت
 وقوائم قليميةاإلو  وطنيةال رجعيةامل قوائمال توافر بتوثيق أيًضا الفريق قام ،للمحاصيل الربية ألقارباب اخلاصة الوطنية البيا�ت
 األقارب توثيق على تركز اليت واملبادرات املشاريع إىل ابإلضافة 7،والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد املتخصصة احلصر
 .األول امللحق يف املعلومات هذه على طالعاال ميكنو  .للمحاصيل الربية

                                                      
ليم، بلد، قائمة مرجعية خاصة ابألقارب الربيّة للمحاصيل هي "قائمة جبميع أصناف األقارب الربيّة للمحاصيل املوجودة يف وحدة جغرافية حمددة (إق 7

 ).أ2017 وآخرون، Magos Brehmواهليئات". ( إخل)، تتضمن قائمة أبمساء األصناف
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 املستهدفة البلدان يف للمحاصيل الربية ابألقارب اخلاصة الوطنية البيا�ت قواعد

 الربية األقارب بشأن واملتقطعة املعزولة املبادرات بعض عن اإلبالغ مت الكارييب، البحرو  الالتينية أمريكا يف -21
 للمحاصيل الربية األقارب بشأن املنسقة اإلجراءات كانت  عام، بشكلو  .املاضية عاًما عشر اخلمسة خالل للمحاصيل

 توليها مل اإلقليم يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية ملوارداب املتعلقة األولوية ذات الوطنية عمالاأل جداول ألن شحيحة
 يف ضرورية للمحاصيل الربية األقارب عتبارا نبغيي حيث مفارقة، ليشكّ  ذلك أن اخلرباء معظم اعتربو  االهتمام. من الكثري
 الدراسة أثناء حتديدها مت اليت العقبات بعض مثلتت الوطين، املستوى علىو  البيولوجي. التنوع من عالية مستو�ت يذ إقليم

 البيا�ت وتوافر جودة واخنفاض الكايف، التمويل ونقص املخصصة، السياسات إىل االفتقار :يف املشروع أجراها اليت املكتبية
 بشأن الوطنية البيا�ت قواعد ونقص التدريب، فرص ونقص الفنية، اخلربة وحمدودية ،للمحاصيل الربية األقارب بشأن

 الربية لألقارب العالية ابلقيمة العام الوعي مستوى اخنفاضو  البلدان، معظم يف اكتماهلا عدم أو للمحاصيل الربية األقارب
 للمحاصيل.

 القليل نشر مت ولكن 6،للمحاصيل الربية لألقارب وطنية حصر قوائم وضع عن األوروبية البلدان معظم وأبلغت -22
 أخرى. ألقاليم كنماذج  أورواب يف للمحاصيل الربية لألقارب الوطنية احلصر قوائم بعض تاستخدم قدو   8رمسًيا. فقط منها

 .التطور من تقدًما أكثر مرحلة يف تعترب عام، بشكل هي،و 

 أفريقيا يف للمحاصيل الربية قاربلأل وطنية بيا�ت قواعد وجود توثيق يتم مل البلدان، من قليل عدد وابستثناء -23
 تقدًما أكثر للمحاصيل الربية لألقارب املرجعية القوائم تطوير يعد أخرى، �حية منو  آسيا. أو الكربى الصحراء جنوب

 الكربى. الصحراء جنوب منطقة يف خاصة املناطق، هذه يف

 قوائم وضع ذلك يف (مبا للمحاصيل الربية األقارب يف التنوع حول دراسات أجريت اإلقليمي، املستوى وعلى -24
 حتديد يف متثل رئيسي هبدف )،للمحاصيل الربية األقارب موعاتجمل وطنية بيا�ت وقواعد للمحاصيل الربية لألقارب مرجعية
 .األفريقي نوبللج اإلمنائية اجلماعة يف اإلقليمية األولوية ذات الطبيعي املوقع يف للمحاصيل الربية األقارب لصون مواقع

)Brehm Magos ،؛2016 وآخرون  Allen ؛2019 ،وآخرون Brehm Magos ،فريقياأ غرب يفو  مقدم)، وآخرون 
)Nduche ( فافيلوف مركز فريقياأ شرق مشال ويف مقدم)، ،وآخرونVavilov( للتنوع اإلثيويب )وإثيوبيا إريرت� يشمل مبا 

 منحة على لحصولل حماولة وابستثناء آسيا، يفو  ).2020 شخصي، اتصال ،.Aldow A( والسودان) والصومال وجيبويت
 ما يف جهود أية احلايل الوقت يف بذلت ال )،2021 شخصية، اتصاالت ،.Brehm Magos J( داروين مبادرة من متويل
 .اإلقليمي املستوى على وصو�ا للمحاصيل الربية األقارب بتوثيق يتعلق

 الربية األقارب جملموعات بيا�ت وقواعد للمحاصيل الربية لألقارب مرجعية قوائم تطوير مت الوطين، املستوى وعلى -25
 تنفيذ بفضل اإلجنازات هذه معظم حتقيق متو  آسيا. يف منه الكربى الصحراء جنوب أفريقيا يف أسرع بشكل للمحاصيل
 الكارييب والبحر أفريقيا دول جمموعة بني التعاون بر�مج :ومها ،األفريقي للجنوب اإلمنائية اجلماعة منطقة يف مشروعني

 بلدان من بلدان ثالثة يف للمحاصيل الربية األقارب واستخدام الطبيعي املوقع يف الصون" األورويب واالحتاد اهلادئ واحمليط
 للمحاصيل الربية األقارب إىل (ُخيتصر األفريقي" بللجنو  اإلمنائية اجلماعة منطقة يف اهلادئ واحمليط والكارييب أفريقيا

 اإلقليمية الشبكة والبيئة: الزراعة بني الفجوة سد" داروين مبادرة ومشروع  9)األفريقي للجنوب اإلمنائية اجلماعة منطقة يف

                                                      
  SpringerLink |وضع االسرتاتيجيات الوطنية لصون األقارب الربيّة للمحاصيل يف البلدان األوروبية 8
9 www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.pdf  

https://link.springer.com/article/10.1007/s10722-018-0621-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s10722-018-0621-x
http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.pdf
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 للجنوب اإلمنائية اجلماعة منطقة يف للمحاصيل الربية األقارب (شبكة األفريقي" اجلنوب يف للمحاصيل الربية لألقارب
 قوائم )وضعب حالًيا تقوم اأ� (أو وضعب الكربى الصحراء جنوب أفريقيا يف ابلدً  49 أصل من ابلدً  18 قامو   10).األفريقي

  12املشروعني. كال  سياق يف  11جزئية) أو شاملة كانت  (سواء للمحاصيل الربية لألقارب وطنية جعيةمر 

 فريقياأ وجنوب وموريشيوس مالوي يف األولوية ذات للمحاصيل الربية لألقارب الوطنية البيا�ت قواعد جتميع ومت -26
 وآخرون، Bissessur( �شط بشكل لصو�ا األولوية ذات واملواقع الصون مواقع يف الفجوات لتحديد وزامبيا وتنزانيا
 اتصال ،W.Hamisy أ؛ 2020 وآخرون، Mponya ؛ 2019 وآخرون، Ng'uni ؛2019 ،وآخرون Holness  ؛2019

 ).2021 شخصي،

 املؤسسات قبل من وضعها مت احلاالت، بعض فيف املشروع. نطاق من جزًءا املرجعية القوائم حتديد يكن ومل -27
 للمحاصيل. الربية لألقارب وطنية بيا�ت قواعد وضعو  ختطيط يف تساعد قد ولكنها الوطنية، السلطات من بدالً  األكادميية

 النكا وسري ونيبال وإندونيسيا واهلند بواتن يف جزئية أو شاملة ةيمرجع قوائم املشروع وجد املثال، سبيل على آسيا، يفو 
 .وطاجيكستان

  للمحاصيل الربية ابألقارب اخلاصة واخلربات الشبكات

املوارد ات يحتياطالحمتملة شبكات  9والوراثية، املوارد ات ياحتياط اتمبادرة لشبك 29ما جمموعه مت حتديد  -28
 أحناء العامل.خمتلف شبكة مرتبطة مبشاريع يف  17و وراثيةال

 ألشخاصوا للمحاصيل الربية لألقارب الوراثية املوارد الحتياطيات األوروبية للشبكات الرتويج مت السنني، مرّ  وعلى -29
 أبلغت ،2021 عام من األخري الربع خاللو  .قائمة تزال ال احلاالت بعض ويف اإلقليمية، املشاريع خالل من واملؤسسات

 كتالوج  لنطاق حمتمل وسيعلت مفهوم اقرتاح بشأن أولية مناقشات عن النباتية الوراثية للموارد األورويب التعاون بر�مج أمانة
 الطبيعي. املوقع يف للمحاصيل الربية األقارب عن البيا�ت ليشمل )EURISCO( النباتية الوراثية للموارد األوروبية البحوث

 الربية األقارب واصفاتل 2021 عام يف الدولية املعاهدة أمانة نشر على هذا النطاق توسيع يعتمد أن املتوقع منو 
 من صغرية جمموعة مع للمحاصيل الربية ألقاربا يشملل األورويب الكتالوج نطاق وسيعت املشروع سينفذو  محاصيل.لل

 للمحاصيل الربية األقارب صونل متضافرة جهوًدا تبذل إقليمية شبه شبكة أيًضا وهناك  13التجريبية. املرحلة خالل البلدان
  14األورويب. الشمال بلدان يف

 شبه داروين ملبادرة فقط واحد مشروع هناك الكارييب، والبحر الالتينية أمريكا بلدان جمموعة قليمإب يتعلق ما ويف -30
 عنوان متثلو  املستقبل. يف اإلجراءات ختاذال حمتملة شبكات بناء خالله من ميكن والذي مؤخرًا، منه االنتهاء مت اإلقليمية
 بعض عن اإلبالغ متو  الوسطى. أمريكا بلدان بعض ومشل الوسطى" أمريكا حملاصيل الربية األقارب "محاية يف املشروع

 يف مبا والكارييب، الالتينية أمريكا دول جمموعة إلقليم العاملية البيئة مرفق من نيممول مبشروعني املرتبطة األخرى الشبكات

                                                      
10 /net-cwr-www.cropwildrelatives.org/sadc  
ددة، يف حني أن القوائم املرجعية املرجعية اجلزئية لألقارب الربيّة للمحاصيل هي قوائم لألقارب الربيّة ألجناس حماصيل خمتارة يف وحدة جغرافية حم القوائم 11

 أ). 2017 وآخرون، Magos Brehmالشاملة لألقارب الربيّة للمحاصيل هي قوائم لألقارب الربيّة جلميع أجناس احملاصيل يف تلك الوحدة اجلغرافية (
  .2021 وآخرون، Muñiz-Álvarezاملراجع الرئيسية يف هذا القسم مأخوذة من  12
13-ingmeet-committee-advisory-eurisco-third-the-of-publications/publication/minutes-www.ecpgr.cgiar.org/resources/ecpgr 

2021 
14 content/uploads/sites/19/2020/09/CWR_Newsletter_Issue_12.pdf-https://more.bham.ac.uk/farmerspride/wp  

http://www.cropwildrelatives.org/sadc-cwr-net/
http://www.ecpgr.cgiar.org/resources/ecpgr-publications/publication/minutes-of-the-third-eurisco-advisory-committee-meeting-2021
http://www.ecpgr.cgiar.org/resources/ecpgr-publications/publication/minutes-of-the-third-eurisco-advisory-committee-meeting-2021
https://more.bham.ac.uk/farmerspride/wp-content/uploads/sites/19/2020/09/CWR_Newsletter_Issue_12.pdf
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 وادي يف الربية وأقارهبا األنديز حملاصيل الطبيعي املوقع يف الصون" األول، املشروع يفو  ن.و الوطني املصلحة أصحاب ذلك
 الوحيد املشارك البلد كان  ،2005 عام يف وضعه مت الذي ،"الوسطى األنديز جلبال األقصى اجلنويب االمتداد هوماهواكا،

 خالل من الطبيعي املوقع يف للمحاصيل الربية ألقاربا صون العاملية، البيئة ملرفق الثاين املشروع يف بينما األرجنتني، هو
 النكا وسري ومدغشقر اأرميني مع ابلتعاون الرائدة، الدولة هي بوليفيا كانت  ،امليداين والتطبيق املعلومات إدارة تعزيز

 وأوزبكستان.

 الربيةابألقارب وقواعد البيا�ت الوطنية، فإن عدد مبادرات الشبكات املرتبطة  املرجعيةقوائم العدد وعلى عكس  -31
ات يالحتياطأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، حيث حتدد األدبيات شبكة واحدة  ا هو يفممّ  آسيا أكرب للمحاصيل يف

 ةوراثيللموارد الا يً مالوي مؤخرًا احتياط أنشأتابإلضافة إىل ذلك، و يف موريشيوس. للمحاصيل  الربيةوراثية لألقارب وارد الامل
تشري األدبيات على نطاق واسع إىل مشاريع و ذات األولوية الوطنية.  للمحاصيل الربيةاألقارب صون يف حممية غابة زومبا ل

 يف للمحاصيل الربية األقاربمشاريع شبكات و  15األفريقي للجنوب اإلمنائية اجلماعة منطقة يف للمحاصيل الربية األقارب
اليت مت تنفيذها على املستوى اإلقليمي، ولكن أيًضا يف اهلند وإندونيسيا  16،األفريقي للجنوب اإلمنائية اجلماعة منطقة

 هورية تنزانيا املتحدة وزامبيا.وماليز� ومالوي وموريشيوس وجنوب إفريقيا واتيلند ومج

 :التالية البلدان يف للمحاصيل الربية لألقارب الوراثية املوارد اتيالحتياط شبكات ست حتديد مت آسيا، ويف -32
 .اهلندو  وقريغيزستان �م تيوفي النكا، وسري أوزبكستان

 والقيود الثغرات - اثلثاً 

 البيا�ت، جبودة والكارييب الالتينية أمريكا جمموعة بلدان إقليم يف حتديدها مت اليت والقيود الثغرات بعض تعلقت -33
 دداتواحمل معقول زمين إطار خارج املراقبة وتواريخ اخلاطئة اإلحداثيات مثل بيا�ت،ال يف أخطاء على العثور مت حيث
 مت اليت الدولية البيا�ت مبصادر يتعلق ما يفو  للمحاصيل. الربية لألقارب الوطنية البيا�ت إىل اجملاين الوصول وعدم املكررة

 الوطين. املستوى على وتقليصها املعلومات استخراج الصعب من جيعل مما متباينة، أشكال يف منظمة هيف ها،إلي رجوعال
 الوصول ميكن ال البلدان، من العديد فيف ذلك، على عالوةو  كاملة.  بيا�ت جمموعات تقدم ال فإ�ا ذلك، جانب إىلو 

 الدولية املشاريع من الرغم علىو  الوطنيني. املصلحة أصحاب إىل ابلنسبة حىت ،للمحاصيل الربية األقارب بيا�ت إىل
 إىل ابلنسبة كبري  حد إىل معروفة غري تزال ال �افإ ،للمحاصيل الربية األقارب بيا�ت جلمع املبذولة األخرى واجلهود

 الوطنية. ملؤسساتا

 للمحاصيل الربية األقارب معرفة بشأن للجمهور املتاحة ابملعلومات املتعلقة العامة التوعية أنشطة يف نقص وهناك -34
 الوطين. املستوى على البيا�ت تبادل على إدارية أو قانونية قيود مثةو  ،اإلقليم يف هاوتوثيق

 للمحاصيل الربية لألقارب وطنية حصر قوائم أعدت قد 17املكسيك، مثل البلدان، بعض أن من الرغم وعلى -35
 على العمل هبذا للقيام اتقدر الو  ربةاخل من احمدودً  مستوى يظهر معظمها فإن ألنواع،اب قوائم وضع طور يف اآلخر والبعض

 أوسع. نطاق

                                                      
15 /project-cwr-www.cropwildrelatives.org/sadc  
16 /net-cwr-www.cropwildrelatives.org/sadc  
 ة بشأن األقارب الربيّة للمحاصيل.ألمريكا الشماليلة اجلهود الشامتنفيذ العمل يف املكسيك جزئًيا ابلتزامن مع  مت 17

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/1732
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/1732
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/1259
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/1259
http://www.cropwildrelatives.org/sadc-cwr-project/
http://www.cropwildrelatives.org/sadc-cwr-net/
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 الصعب من كان  ولكن ،اأوروبي إقليم يف للمحاصيل الربية لألقارب حصر وقوائم مرجعية قوائم املشروع فريق وجدو  -36
 املمكن من يكن ومل الصلة، ذات للمحاصيل الربية ألقاربا بيا�ت قواعد إىل اجلمهور وصول على يدل ما على العثور

 دتأ ذلك، إىل ابإلضافةو  .اجملموعات مستوى على للمحاصيل الربية لألقارب الوطنية املرجعية القوائم معظم إىل الوصول
 مشفوعة معلومات إىل خمتلفة بلدان يف الطبيعي املوقع يف للمحاصيل الربية قارباأل صون بشأن املبذولة املعزولة اجلهود
 التطابق. عدم من مهمة مئوية نسبة عن الكشف مت البيا�ت، جمموعات هياكل مقارنة متت عندماو  خمتلفة. وأشكال مبعايري

 وطنية اسرتاتيجية وضعو  األولوية ذات التصنيف بقوائم يتعلق ما يف البلدان بني جتانس عدم يوجد أورواب، ويف -37
 للتحسني. جمال وجود من الرغم على رئيسية، مشكلة البيا�ت جودة تعد ال عام، بشكلو  .للمحاصيل الربية األقارب بشأن

 صعوبة من الرغم على احملمية، املناطق أنواع من العديد ،Natura 2000 مثل اإلقليمية، البيا�ت قواعد وتشمل -38
 قواعد تعترب ال ذلك، جانب إىلو  للمحاصيل. الربية األقارب جملموعات الطبيعي املوقع يف فعاًال  و�ً ص يوفر منها أي حتديد

 الربية األقارب صونل الوطنية العمل وخطط االسرتاتيجيات من اجزءً  بعد للمحاصيل الربية لألقارب الوطنية بيا�تال
 .فعال بشكل واستخدامها للمحاصيل

 قد األولوية ذات والقوائم للمحاصيل الربية لألقارب الرمسية احلصر قوائم استعراض عمليات أن إىل اإلشارة وجتدر -39
 احلاالت، بعض ويف ؛اواستخدامه للمحاصيل الربية األقارب لصون الوطنية لالسرتاتيجيات الرمسي النشر أتجيل إىل أدت
 إلجنليزية.ا غري أخرى بلغات فقط متاحة األساسية املعلومات تكون

 هناك تزال ال ذلك، ومع اجملال. هذا يف البحث عملية أتجيل إىل ،أورواب إقليم يف ،19-كوفيد  جائحة دتأ كما -40
 اإلقليم اهذ يف إنتاجها مت اليت املعرفة على للحفاظ للقدرات، املستمر التطوير جانب إىل واملالية، البشرية املوارد إىل حاجة
 .املاضية عاًما العشرين مدار على

 عن ،املكتبية الدراسة يف شاركت اليتو  وآسيا الصحراء جنوب أفريقيا من املنحدرة الستة البلدان مجيع أعربتو  -41
 والقيود الثغرات حتديد متو  .للمحاصيل الربية األقارب جملموعات وطنية بيا�ت قاعدة وصيانة إنشاء يف النظر لفكرة أتييدها
 التالية:

 توجدو  .للمحاصيل معينة بريّة أقارب إليها تنتمي اليت األصناف حول حمدودة املعرفة كانت  البلدان، بعض يفو  -42
 من دعد لدى يوجد ذلك، إىل ابإلضافةو  فريقيا.أ وشرق وغرب جنوب يف للمحاصيل الربية ألقاربل إقليمية مرجعية قوائم
 �حية منو  إبعدادها؛ حالًيا تقوم أ�ا أو ،للمحاصيل الربية األقارب حول شاملة مرجعية قوائم الصحراء جنوب فريقياأ بلدان

 .للمحاصيل الربية لألقارب مرجعية قوائم لديه اآلسيوية الدول من فحسب قليًال  اعددً  فإن أخرى،

 مبجموعات عموًما ترتبط ولكنها للمحاصيل، الربية األقارب جملموعات بيا�ت قواعد توجد اإلقليم، هذا ويف -43
 األنواع توزيع كامل  بشكل تعكس ال وابلتايل قدمية، أعشاب جمموعات مصدرها أن أو الطبيعي املوقع خارج مكتملة غري
 الغاابت وإزالة املناخ تغري أعقاب يف سيما ال ،وحتديد استعراض عمليت إىل البيا�ت جمموعيت كلتا  حتتاجو  .الربية يف

 للمحاصيل. الربية األقارب جمموعات عن أحدث بيا�ت توفري يلزم لذلك،و  .ةالربي املواد على تؤثر اليت األخرى والتهديدات

(سجالت بدون  ديئة للغايةر تها ونوعيللمحاصيل  الربيةالبيا�ت املتعلقة ابألقارب كميات إن فوبشكل عام،  -44
يف بعض البلدان و سجالت قدمية)، وخرائط توزيع غري متوفرة. و إحداثيات أو ذات مستوى منخفض من الدقة اجلغرافية؛ 

املواطنني العاديني  منللمحاصيل  الربيةاملالحظات بشأن األقارب واهلند)، هناك العديد من وجنوب إفريقيا (مثل بواتن 
 .اخلاص هبا التحديد التصنيفيأتكيد  ينبغي، اليت املهتمني ابلبحث العلمي
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 يتم مل للمحاصيل الربية لألقارب بيا�ت وقواعد مرجعية قوائم هناك أيًضا، آسيا يف احلاالت، بعض ويف -45
 األكادميي السياق يف هذه املرجعية القوائم معظم ونشر عدادإ جرىو  الوطنية. السلطات قبل من هبا االعرتاف أو وضعها
 يف بلدان يف شائعة مشكلة هذه أن أيًضا يبدوو  ).2021 ؛2019 ،وآخرون Rahman  إندونيسيا، يف املثال، سبيل (على
 .العامل من أخرى أجزاء

بني املؤسسات يف ما املعلومات  تبادلللمحاصيل  الربيةجملموعات األقارب جتميع قاعدة بيا�ت وطنية ويضمن  -46
(بنوك اجلينات، واألعشاب، واملناطق احملمية، ومعاهد البحوث،  للمحاصيل الربيةوجود األقارب حتتفظ ببيا�ت  اليت

الروابط بني املنظمات املشاركة يف إدارة املوارد الوراثية النباتية، مبا يف وإن ). الذكر ال احلصرعلى سبيل الباحثني، فرادى و 
هذه املؤسسات  لدىال يزال دمج كميات كبرية من البيا�ت املوجودة و ، ضعيفة بشكل عام. للمحاصيل الربيةاألقارب ذلك 

 البيا�ت تبادلسياسات يف مالوي إىل أنه ينبغي وضع رجوع إليهم ال أشار اخلرباء الذين متوقد املختلفة ميثل حتدً� كبريًا. 
 .عند تبادل البيا�ت. وأعرب خرباء يف بلدان أخرى عن احلاجة إىل دعم سياسات مماثلة هاوتعزيز لتسهيل الشفافية 

ؤدي ذلك ، حيث يللمحاصيل الربيةاألقارب قيمة دى نقص الوعي مب يفيتمثل اخلرباء  نظريف أهم قيد لعّل و  -47
وتوثيقها واستخدامها  للمحاصيل الربيةاألقارب  لصونالسياسات يف جمال و  والسياسياحلاجة إىل حشد الدعم املايل إىل 

 املستدام.

األقارب  صون من أجلعدم كفاية عدد املوظفني املخصصني للعمل سألة عن البعد املؤسسي هلذه املسفر وي -48
في كثري من األحيان، ف - املعنيةا من قبل املنظمات عدم وجود �ج مرّكز ومنسق وطنيً ، فضالً عن هاوتوثيق للمحاصيل الربية
ومن وطنية.  أولوية مؤسسية أو تليسأ�ا يف الربامج الوطنية أو  للمحاصيل الربيةألقارب األعمال املتعلقة ابإدراج يتم ال 

اجلماعة اإلمنائية للجنوب مع املوافقة على إنشاء شبكة  اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقييف منطقة املرجح أن يتغري ذلك 
 الوطين.وضع الشبكة موضع التطبيق على الصعيد ، مما ميثل خطوة حنو األفريقي

الوسائل ذلك يشمل و مت حتديده.  اشائعً ا قً عائ للمحاصيل الربيةتوثيق األقارب غري الكايف لالتمويل ل ويشكّ  -49
اجلديدة من الربية ومعدات تكنولوجيا املعلومات واملهارات الالزمة إلجراء التحليالت واملواد الالزمة جلمع البيا�ت 

 .للمحاصيل الربيةألقارب والدراسات املتعلقة اب

، اتوثيقهللمحاصيل و  الربيةصون األقارب أيًضا على أن مديري املناطق احملمية جيب أن يشاركوا يف وأكد اخلرباء  -50
داخل املناطق احملمية، وجيب تنفيذ احملميات  اللمحاصيل تتواجد أيضً  الربيةاألقارب جمموعات طبيعية من  أننظرًا إىل 

يف الواقع، قد حيتفظ مديرو و بشكل فعال.  للمحاصيل الربيةاألقارب صون داخل املناطق احملمية احلالية من أجل  الوراثية
 .املناطق احملمية مبعلومات إضافية حول هذه املوارد

، وحتديد للمحاصيل الربيةقوائم مرجعية لألقارب جمال وضع يف  الفنينيإىل تطوير قدرات املوظفني وهناك حاجة  -51
 للمحاصيل الربيةبيا�ت األقارب النشط، وإدارة  الصونيف الربية (اخلربة التصنيفية)، وحتديد مواقع  للمحاصيل الربيةاألقارب 

 بلدانمشكلة يف بعض البلدان اليت متت دراستها (مثل بنني واهلند ومعظم ذلك ال يعد  على الرغم من أن. و هاوتوثيق
 آسيا. وبلدانفريقيا جنوب الصحراء أ بلدانفجوة يف العديد من  شكلي زاليال فإنه )، اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

بتعريف  تتعلققيود  عةبضمثة ، ملوقع الطبيعييف ا للمحاصيل الربيةالواصفات العاملية لألقارب تنفيذ ابلنسبة إىل و  -52
لتسهيل و وإضافة معرف التصنيف، ومصدر البيا�ت).  ،، وإدارة املعهدات اجملموعاتبعض املفاهيم املستخدمة (مثل معرف

 توجيهية ذات صلة بشأن استخدام الواصفات. خطوطعلى نطاق أوسع، أوصى اخلرباء بوضع  اعتمادها
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 للمحاصيل الربية األقارب لتوثيق اسرتاتيجي �ج حنو - ارابعً 

 واإلقليمية الوطنية اإلجراءات دعم

 التشاور مت اليت الكارييب البحرو  الالتينية أمريكا جمموعة بلدان معظم يف حتديدها مت اليت األساسية احلاجة متثلت -53
 ملصدقا "يالطبيع املوقع يف صو�ا يتم اليت للمحاصيل الربية األقارب "واصفات استخدام جمال يف القدرات تنمية يف معها
 الربية ألقاربل بيا�ت قواعد إنشاءو  للمحاصيل الربية ألقاربل وطنية حصر قوائم وضع يف املساعدة أجل من عاملًيا عليها

 اإلقليمية، الشبكات وتعزيز ،الفنيني املوظفني وتدريب التكنولوجيا، نقل القدرات تنمية أنشطة تشمل أن جيبو  .للمحاصيل
 .للمحاصيل الربية األقارب بيا�ت قواعد يانةصلدعم/ احلسابية القدرات من األدىن احلد وتوفري

 غري أو �درة الكارييب البحرو  الالتينية أمريكا جمموعة بلدان يف للمحاصيل الربية األقارب بيا�ت أن إىل ونظراً  -54
 املقيدة البيا�ت إىل الوصول وتسهيل إليها الوصول ميكن اليت البيا�ت جودة لتحسني جهود بذل املستحسن فمن متوفرة،
 الذين الفنيني املوظفني دعم ،املساعدة تتطلب اليت احملددة اجملاالت تشملو  االستكشاف. مشاريع خالل من املعرفة وتوليد

 البيا�ت واصفات ذلك يف (مبا وحدةامل الواصفات قوائم استخدام يف للمحاصيل الربية األقارب واعأن بشأن حالًيا يعملون
 ووضع البيا�ت، اعدو ق ياتجمبر  وتنفيذ ،النباتية الوراثية املوارد بيا�ت وتوثيق إلدارة وكذلك )،املتعددة للمحاصيل األساسية

 الرتكيز مع للمحاصيل، الربية األقارب أنواع حلماية وطنية اسرتاتيجيات وضعو  ،للمحاصيل الربية لألقارب مرجعية قوائم
 الطبيعي. املوقع يف النهج على

 والبحر الالتينية أمريكا جمموعة إقليم يف وطنية حصر قوائم وضع تدعم أن ميكن اليت الرئيسية األنشطة وتشمل -55
 يلي: ما الكارييب،

 للمحاصيل؛ الربية األقارب ملواد وطنية بيا�ت قاعدة وضع لعملية والدعم التوجيه توفري )1(
 املوقع يف صو�ا يتم اليت للمحاصيل الربية لألقارب العاملية الواصفات استخدام على اتالقدر  وتطوير )2(

 صلة؛ ذات فنية توجيهية خطوط ووضع الطبيعي،
 لكرتونيةاإل والندوات االجتماعات خالل من للمحاصيل الربية األقارب أبمهية الوعي مستوى وز�دة )3(

 ذلك؛ إىل وما الوقائع وصحائف
 املؤسسية؛ والروابط البيا�ت تبادل ابتفاقات يتعلق ما يف القانوين الدعم وتقدمي )4(
 يةالرب  األقارب ملواد وطنية بيا�ت قواعد وضعل احملتملة والوطنية الدولية البيا�ت ملصادر مسح وإجراء )5(

 ؛وصيانتها للمحاصيل
 للمحاصيل. الربية األقارب ملواد الوطنية البيا�ت قواعد إلثراء وإاتحتها البيا�ت لتعبئة اسرتاتيجيات ووضع )6(

 ز�دة شجيعت )1( يلي: ما يف النظر ميكن أعاله، املذكورة األنشطة إىل باإلضافةف ،أورواب قليمإب يتعلق ما ويف -56
 مشاركة دعمو  )2( ؛هاوتوثيق للمحاصيل الربية األقارب صون بشأن الرمسية السياسات خالل من فنيةال ابإلجنازات اإلقرار
 .للمحاصيل الربية األقارب لصون الرمسية املبادرات قيمة تعزيز خالل من السياسات صانعي
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 واستخدامها صو�ا لدعم للمحاصيل الربية األقارب بتوثيق املتعلقة احملتملة ابلتوصيات قائمة اأيضً  املشروع وحدد -57
 يلي: ما القائمة هذه وتشمل وآسيا. الكربى الصحراء جنوب أفريقيا يف

 هذا وسيشمل .للمحاصيل الربية األقارب ملواد وطنية بيا�ت قواعد وضعل والدعم والتدريب التوجيه توفري -1
 املصادر وحتديد أولية، كخطوة  وحتديثها للمحاصيل الربية لألقارب مرجعية قوائم إعداد ،الضرورة عند الدعم،
  18.قهالتوثي اجليدة املمارسات وتعزيز ،للمحاصيل الربية األقارب وجود لبيا�ت احملتملة والدولية الوطنية

 ،الصون إجراءات أولو�ت حتديد (أي للمحاصيل الربية األقارب صون لتخطيط القدرات تطوير وز�دة -2
 واملواقع الوراثية (احملميات الطبيعي للموقع وكذلك وخارجه)، الطبيعي املوقع يف للصون املواقع وحتديد
 التصنيفية دداتواحمل )،اجلينات بنوك (يف الطبيعي املوقع خارج واإلجراءات احلالية) احملمية املناطق خارج

 الصلة ذات الفريدة اثيةالور  التنوع/السمات ذات اجملموعات وحتديد الربية، يف للمحاصيل الربية لألقارب
 احملاصيل. بتحسني

 املعنيني املصلحة أصحاب بني للمحاصيل الربية األقارب مواد قيمة مدى بشأن توعية أنشطة إعدادو  -3
 شملي أن وميكن  19الوقائع). وصحائف لكرتونيةاإل والندوات لالعم حلقاتو  والندوات االجتماعات (مثل
 صون دراجإل للحكومات الدولية، للمعاهدة الرائسي اجلهاز مثل دويل، سياسي جهاز من دعوة توجيه ذلك
  .الوطنية الربامج يف أولوية وجعلها وتوثيقها واستخدامها للمحاصيل الربية األقارب مواد

 األقارب جمموعات من التحقق أو اجلديدة الوجود بيا�ت وربط جلمع املنهجية البعثات تشجيع حتديد مت كما -58
 إعداد إىل ابلنسبة وكذلك كأولوية.  واألعشاب) الطبيعي املوقع خارج القدمية اجملموعات ذلك يف (مبا للمحاصيل الربية

 ،الطبيعي املوقع يف صو�ا يتم اليت للمحاصيل الربية لألقارب العاملية الواصفات استخدام كيفية  حول فنية توجيهية طوطخ
 املستخدمة. واملصطلحات ،للمحاصيل الربية األقارب ملواد الوطنية البيا�ت قاعدة ونطاق ،أجله من استخدامها ميكن وما

 اليت الوطنية املؤسسات مع الطبيعي املوقع يف صو�ا يتم اليت للمحاصيل الربية األقارب تنسيق دعم ذلك يشمل أن ينبغيو 
 .للمحاصيل الربية األقارب جمموعات ببيا�ت حتتفظ

 الربية األقارب ملواد األشياء هلوية الرقمية احملددات ختصيص سألةمل األولوية اخلرباء أعطى ذلك، إىل وابإلضافة -59
 ذات البيا�ت مبجموعات وارتباطها بروزها تسهيل شأنه من ذلك ألن نشط، بشكل صو�ا أو إدارهتا تمت اليت للمحاصيل

 والبىن املهارات ذلك يف (مبا التوثيق على املعلومات تكنولوجيا قدرة دعم إىل ابحلاجة اعرتاف هناك عام، بشكلو  الصلة.
 20واملعدات). التحتية

 وإعدادها" ومحايتها للمحاصيل الربية األقارب مجع املناخ: تغري مع الزراعة "تكييف مثل الدولية املشاريع ومجعت -60
 االستعراض عن نبثقةامل االقرتاحات أحد ومتثل  21متنوعة. مصادر من للمحاصيل الربية األقارب عن املعلومات من كبريًا  قدرًا

                                                      
 أ) هلذا الغرض.2017 وآخرون، Magos Brehm( جمموعة األدوات التفاعلية لتخطيط صون األقارب الربيّةميكن استخدام  18
. يشمل أصحاب املصلحة الوطنيون جمتمع املوارد الوراثية النباتية، وجمتمع احلفاظ على الطبيعة، واملستخدمني النهائيني وصانعي السياساتجيب أن  19
مات ، واملربني، ومعاهد الرتبية العامة، وشركات الرتبية اخلاصة، واملنظاملعشباتمجعيات املزارعني، ومديري بنوك اجلينات، ومديري  ونيشملقد و 

 احلكومية، واملعاهد األكادميية، ووزارات الزراعة والبيئة/احلفاظ على الطبيعة، إخل. غري
20 /system/doi/ar-information-work/global-of-treaty/areas-https://www.fao.org/plant   
21 /www.cwrdiversity.org  

https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/doi/ar/
http://www.cwrdiversity.org/


IT/GB-9/22/11/Inf.1  14 
 

 

 لتحسني ومعاجلتها املنشورة، وغري املنشورة للمحاصيل الربية األقارب تبيا� إىل والوصول املصادر، هذه مجيع حتديد يف
 .املعين البلد مؤسسة لتفويض وفًقا وتقدميها جودهتا،

 للمحاصيل الربية األقارب لتوثيق االسرتاتيجية من ابملزيد يتسم لنهج املتاحة ياراتاخل

 تقدمي إىل حاجة هناك والكارييب، الالتينية أمريكا جمموعة بلدان إقليم يف املوصوفة األنشطة دعم إىل ابإلضافة -61
 صون بشأن وطنية واسرتاتيجيات للمحاصيل، الربية األقارب حول وطنية بيا�ت قواعد وضع على يركز أن ينبغي مايل دعم

 من الوطين، املستوى علىو  .الطبيعي املوقع يف الفعال الصون تعزيز على وكذلك واستخدامها، للمحاصيل الربية األقارب
 املسؤولة الوطنية املؤسسات يف ،العام الوعي مستوى وز�دة للمحاصيل الربية األقارب توثيق جمال يف القدرات تطوير املهم
  .ودورها للمحاصيل الربية لألقارب الرئيسية لقيمةاب ،البيولوجي التنوع صون عن

 الوطنية شاريعامل يدعمون الذين الباحثني بني الروابط وتقوية تشجيع املستحسن من األوروبية، البلدان بعض ويف -62
 الرمسي االعتماد تسهل أن الروابط ذههل ميكنو  والزراعة. البيئة مايةحب املعنية سلطاتالو  للمحاصيل الربية لألقارب والدولية

 للمحاصيل الربية ألقاربل بيا�ت قواعد وضعو  ،هاواستخدام للمحاصيل الربية األقارب لصون الوطنية لالسرتاتيجيات
 .الحق وقت يف ونشرها

 التفاعالت خالل من تسجيلها مت واليت ،دبياتاأل استعراض يف املوجودة املتكررة التوصيات إحدى وتتمثل -63
 املستويني على وخارجه الطبيعي املوقع يف البيا�ت بني الروابط تعزيز على الرتكيز يف ،الوطنيني املصلحة وأصحاب اخلرباء مع

 .والعاملي الوطين

 خالصة - اخامسً 

 بلدان من ابلدً  11 يف للمحاصيل الربية ألقاربل الوطنية البيا�ت قواعد من قليالً  عدًدا هناك أن البحث يُظهر -64
 تعيق اليت الضعف نقاط عن أجريت اليت والتحليالت املعلومات كشفتو  العمل. هذا تركيز حمور كانت  اليت ةاألربع األقاليم
 القيود، بني ومن .للمحاصيل الربية األقارب توثيق أعم، وبشكل ،للمحاصيل الربية لألقارب وطنية بيا�ت قواعد إنشاء
 اإلقليمية اجلهود بعض حتديد من الرغم علىو  املؤسسي. والدعم الفنية اخلربة إىل االفتقار واسع نطاق على اخلرباء �قش

 وز�دة والعاملي، الوطين املستويني على قوة أكثر اتسياسال جمال يف استجابة تتطلب الناشئة الشبكات فإن ،املبذولة
 .الغذائي واألمن النبااتت تربية يف هاودور  للمحاصيل الربية لألقارب األمهية احلامسة ابلقيمة الوعي مستوى
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 املرفقات - سادسا

 لألغذية النباتية الوراثية للموارد املخصصة احلصر وقوائم واإلقليمية الوطنية املرجعية القوائم حتديد األول: املرفق •
 والزراعة

 البيانية الرسوم الثاين: املرفق •
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Annex I. National, regional checklists and specialized inventories of PGRFA 

 ASIA 

Table 1.  Status of development of checklists, priority lists of CWR and occurrence data collation in targeted countries of Asia 

COUNTRY CHECKLIST PRIORITY CWR DATABASE (CWR 
occurrence data) 

Bhutan There are two CWR checklists. According to Tamang (2004), there are over 
230 species (belonging to 120 genera in 51 families) related mostly to food crops. 
According to Tshering and Thomas (2017), there are 79 species (80 taxa) 
belonging to 30 genera and 19 families. 

Tamang’s checklist (2004) was scored for 
various criteria and priorities 1, 2 and 3 
were defined; 25 priority 1 CWR were 
identified as national priorities. 

Occurrence data for the 25 
priority 1 CWR taxa were 
compiled and stored in an Access 
database (Tamang, 2004). 

India • CWR checklists developed by Arora and Nayar (1984), Arora (1991), 
Pradheep et al. (2014), Singh (2017), Joseph John and Pradheep (2019), 
ICAR-NBPGR (2015). 

• 958 species of wild relatives of cultivated plants in India (cereals, grain 
legumes, oilseeds, fibre crops, forage crops, vegetables, fruits and nuts, spices 
and condiments, commercial crops, medicinal and aromatic plants, 
floriculture crops, agroforestry, cottage industry crops and others) (Singh, 
2017). 

• Wild relatives (native and introduced) of about 2 000 cultivated plant species 
(belonging to 1 258 genera) such as forages, ornamentals, medicinal and 
aromatic plants, plantation crops and agroforestry trees (Pradheep et al., 
2014). 

• 817 taxa (730 species) of wild relatives of 142 crop taxa (Pradheep et al., 
2015). 

Not identified • Distribution of CWR is 
described in Pradheep et al. 
(2014). 

• Not readily available as such, 
but can be queried from India 
Biodiversity Portal (IBP) 
(https://indiabiodiversity.org/).
. 

Indonesia CWR checklist with 1968 wild relatives of food crops available as an Excel 
database (Rahman et al., 2019, Rahman, 2020). 

234 taxa identified based on the socio-
economic value of the related crops and 
potential utilization for plant breeding 
(Rahman et al., 2019). 

Database for the 234 priority 
CWR (Rahman et al., 2021). 

Nepal No, but crop genera with some wild relatives available from Gautam (2008). No No 

https://indiabiodiversity.org/
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COUNTRY CHECKLIST PRIORITY CWR DATABASE (CWR 
occurrence data) 

Philippines (the) No No No 

Sri Lanka 400 CWR have been reported by the National Herbarium, but a formal 
checklist has not been found. There is a partial checklist, with wild relatives of 
five priority crop gene pools (Cinnamomum, Musa, Oryza, Piper, Vigna). 

Priority crop gene pools for active in situ 
conservation have been identified 
(Cinnamomum, Musa, Oryza, Piper, 
Vigna) (https://doa.gov.lk/crop-wild-
relatives-project/#1577353069766-
5e306132-8913 t). 

Some from priority crop gene 
pools.  

https://doa.gov.lk/crop-wild-relatives-project/#1577353069766-5e306132-8913%20t
https://doa.gov.lk/crop-wild-relatives-project/#1577353069766-5e306132-8913%20t
https://doa.gov.lk/crop-wild-relatives-project/#1577353069766-5e306132-8913%20t
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 EUROPE  

Table 2.  Status of development of checklists, priority lists of CWR and occurrence data 
collation in selected European countries. 

 

Spain Norway Germany 

A national CWR database at 
population level is developed 
(not yet available to the public). 

There is no database at population 
level for CWR species occurring 
within the country. 

The National Inventory of 
Plant Genetic Resources in 
Germany is a complete 
database, including CWR data 
at population level and a new 
version will be released.  

A national CWR inventory 
(list of species) has been 
developed and published in 
different papers and reports 
(without format).  

A national CWR inventory (list of 
species) has been developed and 
published in GBIF (using Darwin 
Core format). 

A national CWR inventory (list 
of species) has been developed 
and is available from the 
PGRDEU portal, along with 
the rest of the PGRFA species. 

Checklists and prioritized list of 
CWR species have been 
reviewed and a second version 
will be published soon, along 
with the national strategy. 

Checklists and prioritized list of 
CWR species are under a new 
review. 

Prioritized list of CWR species 
was developed, but apparently 
it has not been published. 

CWR technical advances 
depend on national researchers 
and support.  

CWR technical advances depend 
on subregional initiatives and 
projects/programmes (NordGen).  

CWR technical advances 
depend on national researchers 
and support. 

Initial pilot projects on CWR 
active in situ conservation have 
been implemented. 

Active CWR in situ conservation 
activities are currently being 
considered in some national parks, 
but no activity has officially 
started. 

Germany has launched the 
German Network of Genetic 
Reserves, with subnetworks for 
priority CWR. Recently, a 
network for wild celery genetic 
reserves was announced. 

National CWR Conservation 
Strategy has been adopted by 
the Spanish Ministry of 
Agriculture and will soon be 
officially published.  

There was a draft in 2018 and 
advances were made in 2019 at the 
Nordic level on the path to 
establish a National CWR 
Conservation Strategy, but it has 
not yet been officially adopted. 

National CWR Conservation 
Strategy has been reported as ‘in 
preparation’ in 2018, but all 
elements required to build the 
national strategy would have 
already been obtained.  
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 GRULAC 

Table 3. Status of development of checklists, priority lists of CWR and occurrence data 
collation in pre-selected GRULAC countries from different sources 

 

Region/Country CWR 
diversity 
(GBIF) 

CWR diversity 
(Genesys) 

Atlas 
CWR 

Total Total w/o 
duplicates 

GRULAC 135 792 435 2 594 138 821 138 400 

Cuba 1 424 0 0 1 424 1 424 

Guatemala 5 104 0 2 594 7 698 7 277 

 

Further information on GRULAC: 

Argentina: a GEF granted project “In-situ conservation of Andean crops and their wild relatives in 
the Humahuaca Valley, the southernmost extension of the Central Andes”. No associated products 
could be found or tracked. 

Bolivia: a GEF granted project “In situ conservation of crop wild relatives through enhanced 
information management and field application” produced two outputs: The Red Book of CWR in 
Bolivia and georeferenced maps containing the locations where species were collected during the 
project. The book provides threat assessments of 152 CWR species, using IUCN Red Listing 
criteria.  

Venezuela: A study of a national inventory of CWR was published in 2012. A database of CWR 
was built as a prior step to establishing this inventory (not accessible).  

Costa Rica: The country has implemented the National System on Conservation Areas, and there 
are ongoing efforts on documentation of CWR, but no national inventory. 

Brazil: The country does not have a national inventory of CWRs conserved in situ. 

 

https://www.thegef.org/project/situ-conservation-crop-wild-relatives-through-enhanced-information-management-and-field
https://www.thegef.org/project/situ-conservation-crop-wild-relatives-through-enhanced-information-management-and-field
http://www.cropwildrelatives.org/resources/publications/publication-detail/red-book-of-crop-wild-relatives-of-bolivia/
http://www.cropwildrelatives.org/resources/publications/publication-detail/red-book-of-crop-wild-relatives-of-bolivia/
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 SUB-SAHARAN AFRICA 

Table 4. Status of development of checklists, priority lists of CWR and occurrence data collation in pre-selected sub-Saharan countries 

 

REGION CHECKLIST PRIORITY CWR INVENTORY (occurrence data) 

North-East African 
Ethiopian Vavilov 
Centre of Diversity 
(Sudan, Ethiopia, 
Eritrea, Djibouti, and 
Somalia) 

Human and animal food CWR checklist 
(Aldow, pers. comm., 2021). 

Initiating - 

SADC Partial food and beverage CWR checklist (Allen 
et al., 2019). 

113 taxa closely related to human food 
and beverage crops or that show potential 
or confirmed used in crop improvement 
(Allen et al., 2017, 2019). 

Occurrence data for priority CWR in 
the SADC region (Magos Brehm et 
al., 2016, 

https://dataverse.harvard.edu/dataset.x
html?persistentId=doi:10.7910/DVN/
QUOPCB). 

West Africa Partial CWR checklist (Nduche et al., 
submitted). 

Finalized (Nduche et al., submitted). Under way 

    

COUNTRY CHECKLIST PRIORITY CWR  

Angola Finalized Under way Initiating 

Benin 266 species related to a list of 59 crops used for 
food, medicines and materials (from 34 different 

20 priority taxa obtained using 8 different 
criteria (Idohou et al. 2013). 

- 

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/QUOPCB
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/QUOPCB
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/QUOPCB
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REGION CHECKLIST PRIORITY CWR INVENTORY (occurrence data) 

genera); of these, 204 taxa are related to food 
crops (Idohou et al., 2013). 

Botswana Under way (Motlhaodi, pers. comm., 2020). Under way Initiating 

Democratic Republic 
of the Congo 

Finalized (Bambala, pers. comm., 2020). Under way Initiating 

Comoros Under way (Maoulana, pers. comm., 2020). Under way - 

Eswatini Finalized (Mbingo, pers. comm., 2020). Under way Initiating 

Lesotho Under way (Ntho, pers. comm., 2020). Under way Initiating 

Madagascar Finalized (Andriamamphandry, pers. comm. 
2020). 

Under way Initiating 

Malawi 446 taxa related to all types of crops (not just 
human food-related) (Mponya et al., 2020). 

277 taxa identified based on socio-
economic importance of the related crop, 
potential use of the wild relative in crop 
improvement and threat status (Mponya 
et al., 2020). 

Inventory of priority CWR  

Mauritius (including 
Rodrigues) 

Mauritius (MU): 528 species related to all types 
of crops; Rodrigues (RO): 4 142 species related 
to all types of crops (not just human food-related) 
and about 10 species related to food crops. 
Human food CWR=41 (MU+RO). 

Fodder and forage CWR=3 species (MU+RO). 
(Bissessur et al., 2019). 

22 taxa (MU: 13 species; RO: 9 species) 
(Bissessur et al., 2019). 

Inventory of priority CWR 
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REGION CHECKLIST PRIORITY CWR INVENTORY (occurrence data) 

Seychelles Under way (Sinon, pers. comm., 2020). Under way Under way 

South Africa 1 593 species in the food and fodder CWR 
checklist (SANBI, ARC and DAFF, 2017, 
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persis
tentId=doi:10.7910/DVN/LJWKBN). 

258 priority CWR (SANBI, ARC and 
DAFF, 2017, 
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtm
l?persistentId=doi:10.7910/DVN/LJWKB
N) 

 

Occurrence data for priority CWR in 
South Africa (SANBI, 2016, 
https://dataverse.harvard.edu/dataset.x
html?persistentId=doi:10.7910/DVN/
UFFGSV). 

United Republic of 
Tanzania 

Finalized (Hamisy, pers. comm., 2020). Finalized Finalized 

Zambia Comprehensive checklist of 3 671 wild relatives 
of all crops cultivated in the country; partial 
checklist of 459 CWR based on 59 priority crops 
(Ng’Uni et al., 2017, 
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persis
tentId=doi:10.7910/DVN/8YXCFR). 

The 459 CWR related to the 59 priority 
crops were further prioritized and 
generated 30 priority CWR (Ng’Uni et 
al., 2017, 
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtm
l?persistentId=doi:10.7910/DVN/8YXCF
R). 

Occurrence data for priority CWR in 
Zambia (Ng’uni et al., 2016, 
(https://dataverse.harvard.edu/dataset.
xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN
/Z5XN1F). 

Zimbabwe Finalized (O. Chipfunde, pers. comm., 2020). Under way Under way 

 

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LJWKBN
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LJWKBN
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LJWKBN
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LJWKBN
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LJWKBN
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/UFFGSV
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/UFFGSV
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/UFFGSV
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/8YXCFR
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/8YXCFR
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/8YXCFR
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/8YXCFR
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/8YXCFR
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/Z5XN1F
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/Z5XN1F
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/Z5XN1F
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Annex II. Diagram s 

1. Implementation strategy for the project – workflow  

(Adriana Alercia and Francisco Lopez) 

 

2. Workflow at different scales 

(Mauricio Parra Quijano) 
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3. Workflow for testing descriptors 

(Adriana Alercia and Francisco Lopez) 

 

4. Pilot testing in the second phase of the project  

(Joana Magos Brehm) 
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5. Proposed structure of CWR National Database based on standardized descriptors  

(Mauricio Parra Quijano) 

 



IT/GB-9/22/11/Inf.1   37 

 

  


