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 آلمة تقديم
 

هذه هي أول خطة عالمية على االطالق لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية ةالزراعة 
لي الفني  بلدًا أثناء المؤتمر الدو150واستخدامها بصورة مستدامة، وقد وافق عليها رسميًا ممثلو

 1966/ 23/6 غلى 17 الذي عقد في ليبزيج بألمانيا في المدة من الرابع للموارد الوراثية النباتية
الذي يرآز االنتباه على أهمية الموارد الوراثية النباتية لألمن " اعالن ليبزيج"عن المؤتمرآما صدر

.، ويلزم البلدان بتنفيذ خطة العملالغذائي العالمي  
 

 بلدًا، باالضافة الى مؤسسات 155ة المذآورة بمشارآة ايجابية من جانب وقد أعدت الخط
القطاعين العام والخاص، وهي تتضمن األنشطة ذات األولوية التي حددتها هذه الجهات على 
المستويات المحلية والقطرية واالقليمية والدولية، آما تتضمن إطارًا متكامًال للتعاون المستمر 

وسيجري . والمتكافىء، وأصبحت بلدان العالم مطالبة اآلن بتنفيذ هذه الخطةوالرشيد والمتوازنت 
ولذا . الجزء األآبر من التنفيذ بالموارد القطرية، وان آانت بعض البلدان ستحتاج الى دعم إضافي

أآد المؤتمر ضرورة توفير اموال لتمويل تنفيذ الخطة من  جانب البلدان النامية والبلدان التي يمر 
.دها بمرحلة تحول، آما أقرت الخطة بضرورة االعتراف بحقوق المزارعيناقتصا  

 
 أن الموارد الوراثية النباتية، التي هي من أآثر موارد األرض أهمية وضرورة أساسية، وال شك

وعدم القدرة على صيانة . ففقدانها سيضر بكل فرد منا، بل وباألجيال القادمة. تتعرض لتبديد خطير
ستخدامها على الوجه األمثل يضر بمسعانا الى تحقيق  هذه الموارد وا  

زًا وإطاراً  حاف– للمرة األولى –فخطة العمل العالمية تعطي . األمن الغذائي والتنمية المستدامة
الرساء أنشطة الصيانة واالستخدام على أسس متينة، وهي إسهام آبير في تنفيذ اتفاقية التنوع 

.إنها فرصة ال يجب أن تتسرب من بين إيدينا. لزراعةالبيولوجي في ميدان األغذية وا  
 إن المنظمة ملتزمة بتنفيذ خطة العمل العالمية بتوجيه من الهيئة الحكومية الدولية للموارد الوراثية

 النباتية لألغذية والزراعة، آجزء من النظام العالمي الذي وضعته المنظمة لصيانة الموارد الوراثية
.واستخدامها  

 
وبناء . ؤتمر ليبزيج على أهمية توسيع نطاق المشارآة في تنفيذ خطة العمل الى أقصى حدوشدد م

على طلب هذا المؤتمر قدم هذا التقرير الى أهم األجهزة والمحافل الدولية واالقليمية والقطرية التي 
ضل تعمل في مجال األغذية والزراعة والتنوع البيولوحي، مع رجاء أن يقوم أعضاؤها بتحديد أف

.سبل المشارآة  
وانني أناشد الجميع الوقوف صفًا واحدًا من أجل هذا المسعى النبيل، الحكومات والمؤسسات 

القطرية، والمنظمات الدولية الفنية والمالية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاعين العام والخاص، 
.وقبل آل هؤالء، المزارعين ومجتمعاتهم  

 
 جاك ضيوف
 المدير العام
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 اعالن ليبزيج بشأن
 صيانة الموارد الوراثية

 النباتية لألغذية والزراعة
 واستخدامها المستدام

                               
رد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وعلى األخص لألمن الغذائي لألجيال الحاضرة  اعترافا باألهمية الجوهرية للموا  -1

 بدعوة من منظمة األغذية والزراعة لألمم ليبزيجوالمقبلة، اجتمع ممثلو مائة وخمسين دولة وأربع وخمسين منظمة في 
اجتمعنا لتاآيد وتجديد التزامنا بصيانة هذه الموارد وقد . المتحدة في المؤتمر الدولي الفني الرابع للموارد الوراثية النباتية

واستخدامها على أسس مستدامة، واالقتسام العادل والمنصف للمنافع المستمدة من استخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية 
الممارسات ذات الصلة والزراعة، مدرآين استحسان اقتسام المنافع المستمدة من استخدام المعارف التقليدية والمستحدثات و

ونحن مقتنعون بأن هذه الجهود يمكن أن توفر مساهمات جوهرية في . بصيانة الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام
.21تحقيق هذه األهداف وتيسير تنفيذ اتفاقية التنوع الوراثي وجدول أعمال القرن   

 
ا الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، نؤآد آذلك مسؤولياتنا مجتمعين واذ ندرك أن للدول حقوق السيادة على موارده   -2

.وفرادي حيال هذه الموارد  
 

موارد هي القاعدة التي ينبني عليها التطور الطبيعي والموجه ألنواع النباتات األآثر أهمية لبقاء البشر  ان هذه ال  -3
 الغذائية واالنتاج الزراعي على ة النباتية من أجل زيادة االمداداتوالبلدان جميعها في حاجة الى مواردها الوراثي. وخيرهم

نحو مستدام، ومواجهة التحديات التي تصاحب تلك الزيادة والمتمثلة فيما قد يطرأ على البيئة من تغيرات، بمي في ذلك تغير 
جتماعية واالقتصادية والعلمية والتعليمية اننا نعى تماما القيمة الجوهرية للتنوع البيولوجي، وأهكية االيكولوجية واال. المناخ

.والثقافية والجمالية  
 

ونحن نعترف باألدوار .  ان الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة هي محصلة التطور الطبيعي، والتدخل البشري  -4
المحلية، والسكان األصليون التي قامت بها أجيال من المزارعين والمزارعات، ومربو النباتات، والمجتمعات الزراعية 

 – ما زالت تتوالى –فبفضل جهودهم أمكن تحقيق انجازات آثيرة . والحليون، في صيانة الموارد الوراثية النباتية وتحسينها
.جمع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وصيانتها وتحسينها واستخدامها بصورة مستدامةفي مجاالت   

 
 أمن الموارد الوراثية النباتية، ونعترف بضرورة تعزيز الجهود الرامية الى رك األخطارالجسيمة التي تتهدد بيد أننا ند  -5

ان هذا التنوع يتعرض للضياع في الحقول والنظم اليكولوجية . صيانة التنوع الوراثي وتنميته واستخدامه بصورة مستدامة
وعلى الرغم من الزيادة السريعة في عدد بنوك الجينات في . لجيناتاألخرى في جميع البلدان تقريبا، بل وحتى في بنوك ا

وهناك عدد مثير للقلق من العينات . العقود األخيرة، فان بنوآا آثيرة منها ال تستطيع استيفاء الحد األدنى من المعايير الدولية
تها في الماضي بات يتهددها اآلن خطر يوضح أن آثيرا من المواد التي تم جمعها وصيانالمخزنة التي يتعين تجديدها، مما 

.الضياع  
 

وتعتري القدرات القطرية والدولية فجوات وجوانب ضعف آبيرة فيما يتصل بصيانة الموارد الوراثية النباتية    -6
. مة في تحقيق التنمية المستداوتوصيفها وتقييمها واستخدامها بصورة مستدامة ألجل زيادة األمن الغذائي العالمي واالسهام

وال يستخدم التنوع الذي تنطوي عليه األصناف المحصولية . وينبغي تعزيز الروابط الجزهرية بين الصيانة واالستخدام
ويتعين دراسة القدرات المؤسسية ولهياآل والبرامج . اإلنتاجبالقدر الذي يكفل زيادة اإلنتاج الغذائي أو تعزيز استدامة نظم 

.ومن الضروري تعزيز القدرات القطرية، وال سيما تلك الخاصة بالبلدان النامية. من أجل معالجة نقاط الضعف هذه  
 

فاالنتفاع بالموارد الوراثية .  اننا نعترف بالتكافل بين البلدان والشعوب فيما يتعلق بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة  -7
 وغيرها لألعداد المتزايدة من سكان الحتياجات الغذائيةوالتكنولوجيات وتقاسمها أساسيان لألمن الغذائي العالمي ولتلبية ا

وينبغي أن تتوافر هذه التكنولوجيات للبلدان النامية واقتسامها معها بشروط عادلة ومواتية . العالم، وال بد من تيسيرهما
وينبغي توفير. لعمليةللغاية، بما في ذلك الشروط التيسيرية والتفضياية حسبما يتفق على ذلك بين جميع األطراف في هذه ا  
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التكنولوجيا التي تخضع لحقوق براءات االختراع والملكية الفكرية بشروط تعترف وتتسق مع الحماية الكافية الفعالة لحقوق 

 ونؤآد الحاجة الى تشجيع التعاون الدولي واالقليمي فيما بين البلدان، والمنظمات الحكومية الدولية. الملكية الفكرية
.والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص  

، بالحاجة الملحة الى الحفاظ على مجموعات الموارد الوراثية النباتية الموجودة خارج  ونسلم على وجه الخصوص  -8
ومن المهم زيادة فائدة وقيمة هذا التنوع لمربي النباتات والمزارعين والمجتمعات الزراعية . موائلها الطبيعية وداخلها

ونعترف بالحاجة غلى تقديم دعم ملموس وحوافز . محلية والسكان األصليين بتحسين الخدمات الوثيقية وتيسير االنتفاع بهالا
آبيرة على أسس طويلة األجل لبرامج تربية النباتات، بما في ذلك المبادرات الرامية الى تطويع الموارد الوراثية وزيادتها 

ونحن ننادي بقيام شراآة جديدة وأعظم نفعا بين العلماء والمزارعين لالستفادة . نباتاتلمواصلة تنميتها من جانب مربي ال
.من جهود المزارعين الجارية الدارة مواردهم الوراثية النباتية وتحسينها، وخاصة في المناطق الحدية  

 
ارد الوراثية النباتية واستخدامها على  والبد أن يكون هدفنا األول هو تعزيز األمن الغذائي العالمي من خالل صيانة المو  -9

ويتعين . وسوف يقتضي ذلك اتباع مناهج متكاملة تجمع بين أفضل المعارف التقليدية والتكنولوجيات الحديثة. أساس مستدام
 هذه المنافع ، واقتسامتوفير الوسائل الالزمة لتحديد المنافع المستمدة من صيانة الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام

.بعدالة وانصاف  
 

 وللمعاونة في تحقيق هذه األهداف، وافقنا، في المؤتمر الدولي الفني الرابع للموارد الوراثية النباتية على خطة عمل   -10
ات وتوفر هذه الخطة اطارا متسقا للنشاط. عالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام

في مجال الصيانة في المواقع الطبيعية وخارجها، وفي استخدام الموارد الوراثية النباتية على أسس مستدامة فضال عن بناء 
، وسوف تسهم الخطة في تحقيق التجانس بين النشاطات الجارية فضال عن زيادة آفاءة استخدام المؤسسات والقدرات

القصوى لاللتزامات القطرية طويلة األجل بالخطط والبرامج القطرية المتكاملة واننا مقتنعون باألهمية . الموارد المتاحة
.وبتحقيق التعاون الذي ال غنى عنه على المستويات القطرية واإلقليمية والدولية  

 
ذية  ان خطة العمل العالمية هذه تعد عنصرا هاما من عناصر النظام العالمي لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغ  -11

ويشمل النظام العالمي اآلن، ضمن عناصر أخرى، . والزراعة واستخدامها المستدام الذي ترعاه منظمة األغذية والزراعة
 نعتقد أن من المهم استكمال تعديل هذا التعهد واننا. التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية الذي يجري تعديله اآلن

.التنوع الوراثيي ليتسق مع اتفاقية الدولي ومواءمة النظام العالم  
 

. اننا نتعهد بالوفاء بالتزاماتنا باتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ خطة العمل العالمية وفقا لقدراتنا القطرية  -12  
 

ل لقد اجتمعنا معا في ليبزيج واعين بمسؤولياتنا، والصعوبات التي تنتظرنا، ولكننا واثقين من أن التقدم يمكن، ب   -13
 واستخدامها اننا نشدد على الحاجة إلى دمج مسائل صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ويجب تحقيقه

واننا ندعو الى توجيه االهتمام الى . ذائيالمستدام في السياسات الزراعية باعتبارها عنصرا اساسيا في تحقيق األمن الغ
واننا ندعو جميع . 1996تشرين الثاني /ة العالمي لألغذية الذي سينعقد في نوفمبرخطة العمل العالمية أثناء مؤتمر القم

.الشعوب الى اإلنضمام الينا من أجل قضيتنا المشترآة هذه  
 

.1996حزيران /صدرفي هذا اليوم، الثالث والعشرين من يونيو  
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 خطة العمل العالمية
 لصيانة الموارد الوراثية

باتية لألغذية والزراعةالن  
 واستخدامها المستدام

 
 مقدمة

 
تشكل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة األساس البيولوجى لألمن الغذائى العالمى وتدعم،  1-    

وتعد هذه الموارد أهم المواد الخام لمربى النباتات، والمدخالت . سبل المعيشة لكل فرد على ظهر األرض
وإذا توافرت . وهى بهذا تعتبر ضرورية لالنتاج الزراعى والحرجى المستدام. األولى للمزارعيناألساسية 

االدارة السليمة لهذه الموارد، أمكن استنقاذها من النفاد، إذ ال يوجد تعارض متأصل بين الصيانة 
 للمنافع المستمدة من وصيانة تلك الموارد، واستخدامها المستدام، والتقاسم العادل والمتكافىء. واالستخدام

وهى، عالوة على ذلك، غايات أساسية . استخدامها أمور تمثل شاغال دوليا وضرورة دولية فى آن واحد
ونحن إذ نؤآد مجددا على ما للدول من حقوق سيادية على مواردها البيولوجية . التفاقية التنوع البيولوجى

عنى بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فإننا ننوه بأن صياغة خطة عمل عالمية متفق عليها ت
  .تعبير مناسب عن اهتمام المجتمع الدولى بهذا المجال وعن مسؤوليته ازاءه

 
أصبحت (، أنشأ مؤتمر المنظمة هيئة حكومية دولية، هى هيئة الموارد الوراثية النباتية 1983وفى    2-

، واعتمد التعهد الدولى بشأن الموارد الوراثية النباتية  ، )راعةهيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والز
ويشمل .  من جانب الهيئة بما يتمشى مع اتفاقية التنوع البيولوجى-وهو تعهد غير ملزم، يجرى تعديله 

النظام العالمى لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها فى الوقت الحاضر الهيئة 
دولى المشار اليه أعاله،  وآليات فنية وصكوك عالمية  الالتفاقيات الدولية األخرى، بما فى ذلك التعهدوا

 .أخرى تمر بمراحل مختلفة من التطوير
 
وتعتبر خطة العمل العالمية جزءا من النظام العالمى لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية  -3

ييسر للهيئة تنفيذ اختصاصاتها وان آان ذلك يتطلب أيضا عناصر والزراعة لدى المنظمة، وعنصرا هاما 
 والهيئة وضع خطة عمل متجددة بشأن الموارد 21وطلب جدول أعمال القرن . مهمة أخرى الستكماله

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، تشمل أنشطة وبرامج تستهدف سد الفجوات والتغلب على المعوقات 
رىء التى تم تحديدها فى التقرير الذى تعده المنظمة عن حالة الموارد الوراثية ومواجهة حاالت الطوا

ومن شأن التحديث الدورى للخطة أن يسمح للهيئة بأن توصى باألولويات وأن تعزز . النباتية فى العالم
 .ترشيد الجهود وتنسيقها

 
ك المجموعة الفرعية التى وسوف تغطى خطة العمل العالمية من جملة الموارد الوراثية النباتية تل -4

آما أن مؤتمر األطراف فى اتفاقية التنوع البيولوجى أعلن، . ترتبط على نحو محدد باألغذية والزراعة
فى اطار عملية االعداد " لألغذية والزراعة"، عن مساندته لوضع خطة 1995إبان دورته الثانية عام 

 .للمؤتمر الفنى الرابع للموارد الوراثية النباتية
 
ضرورة تأآيد مساهمة الموارد الوراثية النباتية لألغذية "ووافقت الهيئة، فى دورتها السادسة، على  -5

والزراعة فى األمن الغذائى العالمى، فى سياق الزراعة المستدامة، وضرورة التشديد على الطابع الخاص 
 ادراج الغابات فى خطة العمل ووافقت الدورة االستثنائية الثانية للهيئة على عدم." للزراعة واحتياجاتها
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العالمية التى ستجرى مناقشتها للموافقة عليها فى مؤتمر ليبزيج على أساس الفهم بأن هذا الموضوع يمكن 
دراسته فى المستقبل فى ضوء عمل جماعة الخبراء الحكومية الدولية بشأن الغابات التى أنشأتها لجنة 

ن، ألى تنقيح أو تفصيل فى خطة العمل مستقبال، أن يشمل ويمك" التنمية المستدامة بشأن هذا الموضوع
 .مجموعات فرعية أخرى من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
ان خطة العمل العالمية ستقدم اسهامات آبرى ومتزايدة األهمية فى الجهود الرامية الى تعزيز األمن  -6

 .الغذائى العالمى
 

 
 تعنى خصيصا باألغذية والزراعة ة عمل عالميةاألسباب الداعية الى وضع خط

 
ان صياغة خطة عمل عالمية منفصلة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة له مبرراته  -7

ألهميتها الكبرى لألمن الغذائى العالمى ولعدة سمات ينفرد بها هذا الشكل المعين للتنوع البيولوجى، ضمن 
 .السياق العريض للتنوع البيولوجى

 
أى أنه جرى : الكثير من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة هى نتاج تدخالت بشرية )أ (

انتخابها وتحسينها بصورة مقصودة واعية من جانب المزارعين بما فى ذلك المزارعون، منذ 
وقد استفاد مربو النباتات، فى السنوات األخيرة، من هذا التنوع الثرى وحققوا . فجر الزراعة
وتستلزم االدارة المستدامة لهذه الموارد اتباع استراتيجيات بعينها تستجيب . نتائج باهرة

فهذه الموارد تستلزم، على خالف معظم التنوع البيولوجى الطبيعى، ادارة . لطابعها الفريد
 .بشرية نشطة مستديمة

 
ل الغذائية، آثيرا ما والعديد من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وخاصة للمحاصي )ب (

يترآز تنوعها داخل مواقعها الطبيعية، فى أجزاء بعينها من العالم تتميز عن غيرها من 
بمراآز "ومع ذلك، فان ما يسمى . المناطق الثرية بأشكال أخرى من التنوع البيولوجى

 .هذه التزال توجد أساسا فى البلدان النامية" التنوع
 

ط المحاصيل الرئيسية بحرآات النزوح البشرى، فان الكثير ونظرا لشيوع الزراعة، وارتبا )ج (
من جينات المحاصيل وأنماطها الجينية وعشائرها قد انتشر فى آافة أرجاء األرض منذ 

ومن ذلك الحين تواصلت تنميتها وتحسينها بال انقطاع من جانب المزارعين . العهود القديمة
عالوة على ذلك، . اس األصلية أو بعيدا عنهاسواء داخل المراآز التاريخية لعمليات االستئن

فان عمليات جمع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادلها بصورة منهجية ظلت 
وهناك اآلن ماليين العينات التى تختزن فى مئات من بنوك .  عام500مستمرة لما يقرب من 

 .أو االستخدامالجينات فى مختلف أنحاء العالم سواء ألغراض الصيانة 
 

ويعد اعتماد البلدان على بعضها بعضا قويا بوجه خاص فيما يتصل بالموارد الوراثية  )د (
 بل -فأنظمة االنتاج الغذائى والزراعى فى جميع البلدان تعتمد اعتمادا بالغا . المحصولية

ها الحقا  على الموارد الوراثية لنباتات تم استئناسها فى أماآن بعيدة، ثم جرى تنميت-وأساسيا 
وبناء على ذلك، فان سبل ووسائل . فى بلدان وأقاليم أخرى على مدى مئات أو آالف السنوات

هذه الموارد الوراثية لألغذية والزراعة تختلف اختالفا جذريا عن األساليب " اقتسام منافع"
 .أو للنباتات الطبية المكتشفة حديثا" البرية"التى قد تكون مالئمة بالنسبة للنباتات 

 
 .تعانى الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من نقص الصيانة ومن قلة االستخدام )ه (
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واألنشطة المتصلة بصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة داخل مواقعها الطبيعية  )و (
وخارجها، وباستخدام تلك الموارد يتم تنفيذها الى حد آبير بصورة متوازية دون اقامة 

وينبغى أن تهدف خطة العمل العالمية الى تحسين هذه . روابط الكافية وتوفير التنسيق الوافىال
 .األوضاع

 
وبالرغم من وجود طائفة من المصادر التى تمول صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية  )ز (

والزراعة واستخدامها المستدام، فما زالت هناك فجوات وازدواجات وأوجه نقص وأوجه 
وباالضافة الى ذلك، فان البرامج القطرية . رار الداعى لها فى األنشطة التى يتم تمويلهاتك

تمر بمرحلة بالغة الصعوبة من تطورها، من حيث تغطيتها لصيانة الموارد الوراثية النباتية 
ومن شأن وضع خطة عمل عالمية متفق عليها أن يساعد .  لألغذية والزراعة واستخدامها

زيادة  موارد على األولويات التى تم تحديدها مع المستويات المختلفة، وعلىعلى ترآيز ال
 .الفعالية العامة للجهود العالمية

 
 يأهداف واستراتيجيات خطة العمل العالم

 
، على المخطط والمنهاج العامين لكل من التقرير عن 1995الهيئة، فى دورتها السادسة عام  وافقت -8

وشددت الهيئة على ضرورة أن ترآز خطة . اتية فى العالم، وخطة العمل العالميةحالة الموارد الوراثية النب
ونظرا ألن الخطة ستوفر استراتيجية لتوجه التعاون الدولى بشأن . العمل العالمية على التدابير العملية

اف ومبادىء الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فى السنوات المقبلة، فالبد من أن تنبنى على أهد
واضحة ومحكمة الصياغة وأن تشمل، من بين ما تشمل، استراتيجية ومعلومات بشأن آل نشاط مقترح 

 .ووافقت على أن تشير األهداف الى االتفاقيات الدولية المالئمة ذات الصلة. من األنشطة ذات األولوية
 
 : وتتمثل األهداف الرئيسية لخطة العمل العالمية فيما يلى -9

 صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة آأساس لألمن الغذائى،ضمان   
 تدعيما للتنمية تشجيع االستفادة المستدامة من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  
 وتخفيفا من وطأة الجوع والفقر، خاصة فى البلدان النامية،     

 صف للمنافع المستمدة من الموارد الوراثية النباتية لألغذيةالتشجيع على االقتسام العادل والمن 
  والزراعة مع االقرار بأنه من المستحسن االقتسام العادل للمنافع الناجمة عن استخدام المعارف     
   واالبتكارات والممارسات ذات الصلة بصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  التقليدية،    
 .واستخدامها المستدام    

حلى  متأآيد احتياجات وحقوق المزارعين، أفرادا، وبصورة جماعية حيثما يعترف بذلك القانون -- 
دون تمييز فى الحصول على المادة الوراثية والمعلومات والتكنولوجيات والموارد المالية ونظم  
 البحوث  

 .الوراثية وتحسينهاوالتسويق الالزمة لهم لكى يواصلوا ادارة الموارد    
 أو تعزيز السياسات واالجراءات التشريعية آلما آان ذلك مناسبا، لتشجيع االقتسام العادل /وضع و    -- 

   والمنصف للمنافع المستمدة من استخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لدى تبادلها فيما         
 . اطار المجتمع الدولىبين المجتمعات المحلية وفى        

    مساعدة البلدان والمؤسسات المسؤولة عن صيانة واستخدام الموارد الوراثية لألغذية والزراعة،     
 .على تحديد أولويات العمل       

 تعزيز البرامج القطرية على وجه الخصوص فضال عن البرامج االقليمية والدولية المعنية بصيانة      
ارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها، والسيما التعليم والتدريب، وتعزيز القدرات المو        

 .المؤسسية        
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وتستند خطة العمل العالمية الى االفتراض القائل بأن البلدان تعتمد أساسا على بعضها فيما يتعلق  -10
 أهداف الخطة بكفاءة وفعالية يقتضى تعاونا دوليا بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وأن تحقيق

وفى هذا السياق، وضعت خطة العمل العالمية ضمن اطار استراتيجى عريض يتألف من . واسع النطاق
 :ستة جوانب أساسية ومترابطة هى

 وهو جزء حيوى -ان جزءا آبيرا وهاما من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  )أ (
والبد من تنمية هذه .  مخزون خارج مواقعه الطبيعية-ن الغذائى العالمى بالنسبة لألم

وأن تأمين سالمة المادة الوراثية التى . المجموعات بصورة فعالة خالل السنوات المقبلة
جمعت بالفعل والعمل على تجديدها واستنساخها بشكل مأمون، عنصر استراتيجى رئيسى فى 

ثير من المجموعات تخزن فى ظل ظروف غير مالئمة، بحيث بيد أن الك. خطة العمل العالمية
 .يقدر أن ما يصل الى المليون من هذه العينات ربما آان بحاجة الى التجديد

  أقصى قدر من المنافع من جهود الصيانة يقتضى ربط الصيانة باالستخدام، وتحديد ان تحقيق )ب (
اثية النباتية لألغذية والزراعة المعوقات التى تحول دون التوسع فى استخدام الموارد الور

 .للصيانة والتغلب على تلك المعوقات الخاضعة 
تعزيز القدرات على جميع المستويات هو استراتيجية هامة تطبق فى شتى أنشطة الخطة  )ج (

وتسعى الخطة الى تشجيع تنمية واستخدام المؤسسات، والبرامج، والموارد البشرية، . العالمية
 .ويل، بكفاءة وبصورة عمليةوالتعاون، وآليات التم

تعزيز نتائج انتقاء مربى القطاعين العام والخاص، وهى مسألة ضرورية لالستمرار فى  )د (
 .تحسين الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

تحدث صيانة وتنمية الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة داخل المواقع الطبيعية فى  )ه (
ومن المهم تحسين فهم وفعالية ادارة الموارد الوراثية . ة وفى الطبيعةفى المزرع: سياقين

ويعد تحسين فعالية صيانة الموارد الوراثية النباتية . النباتية لألغذية والزراعة فى المزرعة
المجتمع المحلى أمرا جوهريا لتيسير /وادارتها وتنميتها واستخدامها على مستوى المزارعين

ومن شأن زيادة قدرة المزارعين ومجتمعاتهم . شئة عن استخدام هذه الموارداقتسام المنافع النا
المحلية من خالل اقامة الروابط مع أجهزة االرشاد، والقطاع الخاص، والمنظمات غير 

الحكومية، والتعاونيات المملوآة للمزارعين أن يساعد على دعم األمن الغذائى، وخاصة فى 
آما تستلزم .  الذين يعيشون فى األقاليم الزراعية الحديةأوساط الكثيرين من فقراء الريف

األقارب البرية للنباتات المحصولية حماية أفضل من خالل ممارسات محسنة الستخدام 
 .األراضى

واالقليمية   على المستويات المحلية والقطريةتصبح استراتيجيات الصيانة واالستخدام المطبقة )و (
 .متآزرة وعندما تتكامل، حسب مقتضى الحال، مع بعضهاوالدولية أشد فعالية عندما تكون 

وتستلزم . بعضا أثناء مرحلتى التخطيط والتنفيذ، سعيا الى الحصول على أقصى تأثير ممكن )ز (
صيانة واستخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة توليفة من األساليب المترابطة، 

 .يعية وخارجهاالجهود المبذولة داخل المواقع الطب تشمل
 
 

 هيكل خطة العمل العالمية وتنظيمها
 

وتوخيا للسهولة العملية .  مجاال من مجاالت األنشطة ذات األولوية20تضم خطة العمل العالمية   -11
وتعنى أولى الفئات بالصيانة . وتيسيرا ألسلوب العرض، صنفت هذه المجاالت ضمن أربع فئات رئيسية

بيعية، والثانية بالصيانة خارج المواقع الطبيعية، والثالثة باستخدام الموارد والتنمية داخل المواقع الط
ولما آانت خطة العمل العالمية هى مجموعة من . الوراثية النباتية، والرابعة بالمؤسسات وبناء القدرات

فى األنشطة المتكاملة والمتداخلة، فان ادراج هذه األنشطة فى أربع فئات قصد منه مجرد المساعدة 
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وينبغى مالحظة أن الكثير من . ترتيب العرض وتوجيه القارىء الى المجاالت ذات األهمية الخاصة
 .األنشطة يرتبط ويتصل بأآثر من فئة واحدة

 
ولكل نشاط من نشاطات األولوية مجموعة أساسية من العناوين أو األقسام يمكن االستعانة بها فى  -12

ض الحاالت، فان التوصيات التى ترد تحت عنوان بعينه تصلح وفى بع. عرض نشاط األولوية المقترح
ومع أن األمر ال يستدعى ادراج تعريفات محددة لألقسام المختلفة، فقد . تماما لكى تدرج تحت عنوان آخر

 : يكون من المفيد ذآر بضع مالحظات تفسيرية
   ويستفيد التقييم . ولويةيتضمن قسم التقييم موجزا لألسباب الداعية الى ادراج آل نشاط ذى األ   )أ (

      من النتائج التى ستتحقق فى اطار العملية التحضيرية، وخاصة التقرير عن حالة الموارد   
 .الوراثية النباتية فى العالم  

 ويحدد القسمان الخاصان باألهداف طويلة األجل واألهداف متوسطة األجل، األهداف ويحدد  )ب (
  . ى التى يتوخى انجازها عن طريق النشاطات ذات األولويةالنهائية والوسيطة على التوال  
  شأن بيان الغايات المنشودة بصورة صريحة أن يعين المجتمع الدولى على تقدير الشوط  ومن  
 .المقطوع فى تنفيذ النشاط المعنى بمرور الزمن  

  يات القطرية االستراتيجية مناهج السياسات واالستراتيج/ويقترح القسم الخاص بالسياسات    )ج (
  ويتضمن فى بعض الحاالت توصيات بسياسات . والدولية لتنفيذ أهداف النشاط ذى األولوية  
 دولية جديدة، بينما تنحصر االقتراحات فى حاالت أخرى على اجراء تغييرات فى المنهاج   
 . والرؤىواألولويات  

   سية التى ينبغى تنميتها أو ويوضح القسم الخاص بالقدرات ماهى الطاقات البشرية والمؤس   )د (
 .توفيرها  

  التكنولوجيا، بما فى ذلك تنمية التكنولوجيا ونقلها البحوث أو /ويحدد القسم الخاص بالبحوث    )ه (
 .األعمال العلمية، أو المنهجية أو التكنولوجيا ذات الصلة بتنفيذ النشاط ذى األولوية       

           آيفية تناول هاتين القضيتين لدى تخطيط وتنفيذ ويعالج القسم الخاص بالتنسيق واالدارة   )و (
 .النشاط ذى األولوية  

   قائمة ألنشطة أخرى فى " يرتبط هذا النشاط ارتباطا وثيقا بما يلى"ويورد القسم المعنون    )ز (
 اذ أن خطة العمل صممت . خطة العمل العالمية ترتبط على نحو وثيق بالنشاط المذآور  
 عليه،  وبناء. تكاملة، ومن ثم فان نجاح تنفيذها يتوقف على تكامل هذه األنشطةلتكون خطة م  
 وعلى سبيل . نجاح أى نشاط بعينه ذى أولوية قد يتوقف على تنفيذ نشاط ذى أولوية آخر فان  
  )5النشاط رقم  ("المحافظة على المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية"المثال، فان   
   لمعلومات المتعلقة بالموارد لانشاء نظم شاملة " حد بعيد على التدابير الناشئة عن يتوقف الى  
 ونظرا لهذا االعتماد المتبادل لم تدع . )17النشاط رقم (" الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  
 مواقعها  الموجودة خارج المجموعات الحاجة الى ادراج جميع التدابير الالزمة لتأمين  
 ولم تتم االشارة الى  .يحمل هنا االسم نفسه الطبيعية فى اطار النشاط ذى األولوية الذى   
 .خاص االعتماد المتبادل فى هذا القسم اال حيثما آان مهما بوجه  
 

وفى بعض األحيان تمت االشارة الى بعض المؤسسات أو الدوائر بشكل محدد فى    -13
اذ أن هذه االشارة قصد منها . دها من أنشطة أخرىواليعنى هذا استبعا. صلب نشاط بعينه

ابراز دور يعتبر جوهريا بشكل خاص، أو دور قد يتم اغفاله لوال تلك االشارة، أو لكال 
 .االعتبارين معا
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 الصيانة والتنمية فى المواقع الطبيعية
 

 مسح الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحصرها -  1
 ة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها فى المزرعةدعم ادار -  2
 مساعدة المزارعين فى حاالت الكوارث على استعادة نظمهم الزراعية -  3
   تشجيع الصيانة فى المواقع الطبيعية لألقارب البرية للمحاصيل والنباتات البرية  -  4

 ألغراض االنتاج الغذائى          
 

 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحصرها  مسح)1(
 

الشك أن الصيانة السليمة داخل المواقع الطبيعية وخارجها تبدأ فى أفضل صورها بمسح :  التقييم - 14
فلكى توضع سياسات واستراتيجيات لصيانة الموارد الوراثية النباتية . الموارد الموجودة وحصرها
. مها، البد للبرامج القطرية أن تكون على علم بالموارد الموجودة فى بلدانهالألغذية والزراعة واستخدا

. ولقد حددت البلدان التى وقعت على اتفاقية التنوع البيولوجى احتياجات ومسؤوليات معينة فى هذا الصدد
سبة للعديد وقد اتضح من التقارير القطرية أنه لم يكن هناك قدر آبير من العمل المنتظم فى هذا الصدد بالن

 .من المحاصيل وأقاربها البرية
 

هى تحديد األصناف واألنواع والعشائر النباتية ذات الصلة باألغذية :  األهداف طويلة األجل -15
والزراعة، وعلى األخص تلك التى ينتظر االستفادة منها، مع تحديد مواقعها وحصرها وتقدير األخطار 

 .التى تتهددها ان أمكن
 

لية تطوير استراتيجيات الصيانة التكميلية مثل المفاضلة بين ضرورة وأهمية جمع العينات تيسير عم -16
والسياسات القطرية  أو مواصلة صيانتها فى مواقعها الطبيعية/لصيانتها خارج مواقعها الطبيعية، و

 .المتصلة بصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بصورة مستدامة
 

هى وضع منهجيات مفيدة لمسح الموارد الوراثية النباتية لألغذية :  األهداف متوسطة األجل -17
 .والزراعة وحصرها

 
ينبغى النظر الى مسح الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحصرها : االستراتيجية/السياسات -18

لتنوع البيولوجى، ألنه اذا لم تتوافر القدرة باعتباره احدى خطوات عملية الصيانة والحد من معدل فقد ا
ومن . أو استخدام هذه الموارد، فان هذا العمل لن يكون له سوى فائدة ضئيلة للغاية/على صيانة و

المستحسن أن ترتبط عملية المسح والحصر هذه بأهداف وخطط محددة، آأن تكون هناك خطة للصيانة 
 .نة خارج المواقع الطبيعية واالستخدامفى المواقع الطبيعية، أو الجمع أو الصيا

 
والبد من االقرار بالمعارف األهلية والمحلية عن النباتات باعتبارها مكونا هاما فى أعمال المسح   -19

 .والحصر، مع اعطائها االهتمام المناسب فى أى جهد يبذل فى هذا المجال
 

ليه لتقوم بأعمال مسح الموارد الوراثية النباتية ينبغى أن تقدم البلدان الدعم، وربما تحتاج ا: القدرات -20
 .لألغذية والزراعة وحصرها
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 فى الحصول بصورة مناسبة - وقد تحتاج الى هذه المساعدة -آما ينبغى أن تقدم البلدان مساعدتها  -21
 التى على التسهيالت والمعلومات التى يخرجها نظام المعلومات الجغرافية، سواء تلك الموجودة بالفعل أو

 .قد توجد مستقبال
 

وينبغى القيام بعمليات تدريب وبناء قدرات فى مجاالت معينة مثل تصنيف النباتات، وبيولوجيا  -22
 .العشائر، والنباتات األهلية واأليكولوجية االقليمية، ومسح المناطق الزراعية االيكولوجية

 
منهجيات أفضل لمسح وتقدير التنوع داخل ينبغى تقديم الدعم الكافى لوضع :  التكنولوجيا/البحوث -23

 .االيكولوجية/الصنف الواحد وفيما بين األصناف المختلفة فى النظم الزراعية
 

ينبغى استخدام مصادر المعلومات الموجودة فى البحوث لمعرفة مدى وجود أقارب برية لألصناف  -24
 .المستأنسة فى مناطق محمية بالفعل

 
وهناك حاجة الى التنسيق . ى أن يتم الجزء األآبر من التنسيق داخل البلد نفسهينبغ: االدارة/التنسيق -25

على المستويين االقليمى والعالمى القامة صلة مع الجهود الحالية فى مجال الصيانة داخل المواقع الطبيعية 
 .وخارجها

 
يل، ومع مستخدمى آما ينبغى اقامة روابط قوية مع الشبكات االقليمية والقطرية وشبكات المحاص -26

المربون والمزارعون حتى تتوافر لعملية الصيانة برمتها  راثية النباتية لألغذية والزراعةالموارد الو
والبد أن تعاون البلدان فى أنشطة المسح والحصر من أجل بناء . المعلومات والتوجيهات واألولويات

 .قدرات قطرية
 

ولية المعنية، مثل منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج ضرورة مواصلة التنسيق بين المنظمات الد -27
 .األمم المتحدة للبيئة، واليونسكو، واالتحاد الدولى لصيانة الطبيعة

 
 :ويتصل هذا النشاط اتصاال وثيقا بما يلى -28

تشجيع الصيانة فى المواقع الطبيعية لألقارب البرية للمحاصيل والنباتات البرية الالزمة   
 غذية والزراعة،النتاج األ  
 دعم ادارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها فى المزرعة،  
 دعم العمليات المخططة والموجهة لدعم الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  
 المحافظة على المجموعات الحالية الموجودة خارج مواقعها الطبيعية،  
 .د واالنذار المبكر عن فقد الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوضع نظم للرص  

 
 
 دعم ادارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها فى المزرعة    )2(
 

حققت التربية الحديثة للنباتات نجاحا ملحوظا فى المساعدة على زيادة الغالت، وتحسين :  التقييم -29
ويختار . فات واألمراض، والنهوض بنوعية المنتجات الغذائية، وخاصة فى البيئات المواتيةمقاومة اآل

المزارعون زراعة األصناف الجديدة ألسباب آثيرة بما فى ذلك ظروف السوق، األمن الغذائى األسرى 
لى ومن أسف أن هذه الخيارات تسفر فى أحيان آثيرة عن تآآل وراثى ملموس ع. واالستدامة البيئية
ومع هذا فان األغلبية العظمى من المزارعين يقومون، بدافع من االختيار أو الخضوع . مستوى المزرعة

للضرورة، بصيانة وتنمية الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من الناحية الفعلية عندما يختارون 
. ون بالفعل الزراعة بمدخالت قليلةوهؤالء المزارعون يمارس. البذور ويخزنونها للموسم الزراعى التالى

وهم يفتقرون فى أحيان آثيرة الى فرص الحصول على مواد وراثية جديدة ومتنوعة يمكن ادراجها فى 

 17 



فحصول المزارعين فى البلدان المتقدمة على طائفة واسعة من المادة . المحاصيل الحالية لتحسين االنتاج
لغالت وزيادة تأقلم المحاصيل من خالل االنتخاب الذى قام به الوراثية هو الذى ساهم تاريخيا فى زيادة ا

 .آما أدى فى حاالت آثيرة الى ظهور شرآات للبذور المحلية. المزارعون
 

فبدون المناهج المناسبة والخالقة، فان فرص تحقيق زيادة ملموسة فى انتاجية المزارع ذات  -30
يلة قد تبدو أيضا محدودة إذا اعتمد تحقيق تلك الزيادة االمكانيات المحدودة وتلك التى تستخدم مدخالت قل

ومع ذلك فان زيادة االنتاجية أمر مهم لتحقيق األمن الغذائى وتقليل . على تحسين الصفات الوراثية فحسب
الضغوط على البيئات الهشة، فليس لدى القطاع الخاص وال مؤسسات البحوث الزراعية العامة اآلن القدرة 

وهناك عدد آبير من . ت آاملة لهذه األعداد الهائلة من السكان المحرومين اقتصادياعلى تقديم خدما
 .الحكومات يسعى اآلن الى تنفيذ حقوق المزارعين عن طريق التشريعات الوطنية، بحسب الحالة

 
ة ان المبادرات التى ترآز على ادارة المزرعة بالمشارآة وتحسين الموارد الوراثية النباتية لألغذي -31

. والزراعة قد تتيح الفرصة للوصول الى أعداد هائلة من المزارعين والترويج بقدر أآبر للتنمية الزراعية
وقراراتهم وتقوم على جهودهم الحالية  والشك أن هذه المبادرات تعتمد بالضرورة على المزارعين أنفسهم

آما أنها تعترف . فى ميدان التربيةلتحسين المحاصيل باالنتخاب الجماعى وغير ذلك من الجهود التى تبذل 
والجهود التى . بالضرورة بالدور المحورى للمرأة الريفية فى االنتاج الزراعى فى أغلب البلدان النامية

تتيح للمزارعين فرصة أآبر للحصول على الموارد الوراثية المالئمة والتدريب عليها يمكن أن تساعد 
) مثل مقاومتها لألمراض واآلفات( د الزرع التى فى حوزتهمالمزارعين فى تحسين مختلف الصفات لموا

وهناك بعض الحكومات ومؤسسات البحوث والمنظمات غيرالحكومية التى . وفى زيادة انتاج األغذية
تعمل اآلن فى مشروعات للبحوث وتروج الدارة المزرعة وتحسين الموارد الوراثية النباتية لألغذية 

فقدرات هذه المشروعات محدودة، وعدد .  أسئلة فنية ومنهجية لها أهميتهاولكن مازالت هناك. والزراعة
وبذلك يتضح أن آامل امكانية تحسين ادارة المزرعة قد . المزارعين الذيــن تصل اليهم مازال قليال نسبيا

 .ال يتم تحقيقها
 

ية لألغذية والزراعة هى تحسين فهم وفاعلية صيانة الموارد الوراثية النبات: األهداف طويلة األجل -32
وايجاد توازن أفضل بين الصيانة داخل المواقع الطبيعية . وادارتها وتحسينها واستخدامها فى المزرعة

 على المستويات الدولية 5/89وخارجها، وتنفيذ حقوق المزارعين آما حددها قرار مؤتمر المنظمة رقم 
افع المستخلصة من الموارد الوراثية النباتية وتشجيع المشارآة العادلة فى المن. واالقليمية والقطرية

وتشجيع ظهور شرآات جديدة عامة أو خاصة . لألغذية والزراعة آما جاء فى اتفاقية التنوع البيولوجى
وتشجيع الشبكات . ومؤسسات تعاونية للبذور نتيجة النجاح فى عمليات التربية واالنتخاب فى المزرعة

 .االتقليدية لتبادل البذور وتوريده
 

هى اآتساب معرفة أوسع بالديناميات والمنهجيات والتأثيرات واالمكانيات : األهداف متوسطة األجل -33
ووضع أو تعزيز البرامج والشبكات للنهوض فى . المتعلقة بالصيانة وتحسين النباتات فى المزرعة

تات الغذائية، والموارد المزرعة بادارة أصناف المزارعين واألقارب البرية للمحاصيل الغذائية، والنبا
والتوسع فى دور بنوك الجينات القطرية واالقليمية والدولية بحيث تشمل . الوراثية للمراعى والغابات

ووضع برامج للمزارع . مساندة برامج تحسين الموارد الوراثية فى المزرعة وتوريد المواد الالزمة لذلك
سات واالدارة وتكفل المشارآة المحلية فى عملية والحدائق تقوم على النظم المحلية للمعرفة والمؤس

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن ديناميكيات الصيانة فى المزرعة وتحسين . التخطيط واالدارة والتقييم
ولزيادة االهتمام العام والعلمى باألدوار المختلفة للمرأة فى . النباتات، ومنهجيات ذلك ونتائجه وامكانياته

 .فى األسر الريفية  الموارداالنتاج وادارة
 

األعمال التى تتم فى المزرعة هى وسيلة لتحسين األساليب الحالية فى : االستراتيجية/السياسات -34
وهى مكملة للنظم الرسمية لتوريد البذور واستنباط أصناف جديدة، ولكنها ليست بديلة . بعض المجتمعات
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فليست هناك خطة أو . لعمل مع المجتمعات الزراعيةوسوف يحتاج األمر الى مرونة تنظيمية فى ا. لها
ويجب القيام فى مجال صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية . وصفة واحدة يمكن تنفيذها أو النصح بها

والزراعة واستخدامها المستدام بتحديد نماذج عمل تدعم وتصون القيم االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
 .ة واألصلية وتحسن نوعية الحياةللمجتمعات المحلي

 
وينبغى للحكومات أن تدرس الكيفية التى يمكن بها لالنتاج والحوافز االقتصادية وغير ذلك من  -35

السياسات وآذلك االرشاد الزراعى وخدمات البحوث، أن تيسر وتشجع االدارة فى المزرعة وتحسين 
 .الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 تعزيز قدرتها على المستوى - عندما يكون ذلك مناسبا -وعلى شبكات البحوث القطرية أن تدرس  -36

 .القطرى للمشارآة فى آل مراحل التربية، مثل االنتقاء فى المزرعة وعمليات األقلمة
 

وعلى الحكومات والوآاالت المتبرعة ومراآز البحوث الزراعية الدولية والمنظمات غير الحكومية  -37
الثقافية فى تصميم وتنفيذ البحوث /وغيرها أن تدرج العناصر الخاصة بالمرأة والعناصر االجتماعية

 .الزراعية وأنشطة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

ينبغى تقديم دعم آاف للمؤسسات الخاصة بالمجتمعات المحلية، ومجموعات المستخدمين :  القدرات -38
م المساعدات العملية الى عمليات الصيانة فى المزرعة وأنشطة تحسين الموارد الوراثية العاملة فى تقدي

 .النباتية
 

وبالنسبة الحتياجات وأعداد المزارعين الذين يحصلون على هذه الخدمة، فان على بنوك الجينات  -39
أو / المناسبة لالآثار والدولية أن تنظر فى تحديد أصناف المزارعين أو األصناف البرية/والمعاهد القطرية

أن تستنبط عشائر جديدة للتربة لها صفات محددة لتلقح بها المواد المتأقلمة محليا من أجل تحسين األعمال 
والبد من تشجيع عملية االدماج والتحسين خطوة خطوة بدال من االحالل السريع محل . فى المزرعة

 البذور ومواد الغرس التى يتم توزيعها ينبغى أن وآأسلوب عام، فان آميات. التنوع الحالى فى المزرعة
تشجع البحوث والتجارب من جانب المزارعين، وأال تكون آبيرة بحيث تحل محل مصادر التوريد للبذور 

 .العادية أو ادارة البذور فى المزرعة
 

، وينبغى وضع برامج تدريبية متعددة التخصصات لموظفى االرشاد، والمنظمات غير الحكومية -40
وغيرها للتدريب على تيسير وتشجيع األعمال فى المزرعة، مثل انتقاء واستنباط أساليب مناسبة الستكمال 

 .وتحسين األساليب التى يستخدمها المزارعون بالفعل
 

وينبغى أن يكون الترآيز فى برامج التدريب على مساعدة المزارعين على استخدام المعارف  -41
 يتحولوا فى الحقيقة الى فنيين أفضل وأن يتحول الباحثون الى مساعدين والتكنولوجيات الجديدة وأن
العلميون، : وينبغى للتدريب أن يتجه الى أربع مجموعات مختلفة، هى. وداعمين أفضل للمزارعين

يشمل  وينبغى أن.  والمزارعون)بما فيها المنظمات غير الحكومية(والمساعدون الفنيون، وجهات االرشاد 
فتدريب جهات االرشاد ينبغى أن يتجه . ل المتطورة أنشطة تتصل بعلمى البيولوجيا واالجتماعدعم األعما

نحو زيادة مهاراتها فى تحديد المحاصيل، وانتقائها وتربيتها، وصيانة البذور بهدف اقامة الجسر الهام بين 
 .المسؤولين عن البحوث الزراعية القطرية وبين المزارعين

 
دريب المزارعين والتدريب بواسطة المزارعين على النهوض بتحديد صفات النبات، والبد أن يرآز ت -42

والبد من تنمية مهارات المزارعين على . تربيته، واستخدام المحاصيل المحلية والمحافظة عليها/وانتقائه
 .الحصاد فقط انتقاء النباتات فى مرحلتها الخضرية، ال االقتصار على هذه العملية بعد
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بغى أن تصمم برامج التدريب بالتعاون الوثيق مع المراآز القطرية للبحوث الزراعية والمزارعين وين -43
وال ينبغى أن تتجاهل مثل هذه البرامج الدور . وجمعياتهم، وأن تقوم على االحتياجات الخاصة آما يرونها

على البرامج أن تأخذ فى و. المحورى للمرأة، سواء فى التأثير على تطور المحاصيل أو توجيه هذا التطور
اعتبارها مختلف استخدامات الموارد البيولوجية بمعرفة المرأة والرجل، بما فى ذلك اهتمام المرأة 

 .باالستخدامات المتعددة للمحاصيل ومتطلباتها التصنيعية
 

ددة يحتاج األمر الى أربعة أنماط أساسية من البحوث العلمية الدقيقة متع: التكنولوجيا/البحوث -44
 :التخصصات

االقتصادية لفهم وتحليل /البحوث الخاصة بالمعارف النباتية التراثية والبحوث االجتماعية )أ( 
تربية الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، /معارف المزارعين، وآيفية انتقاء  
رية بشأن واستخدامها وادارتها، مع مراعاة موافقة المزارعين المعنيين والشروط السا  
 حماية معارفهم وتكنولوجياتهم،  
بيولوجيا العشائر النباتية وصيانتها لفهم ترآيبة التنوع الوراثى ودينامياته فى األصناف   )ب( 
 أصناف المزارعين بما فى ذلك الفروق بين العشائر / المحلية ذات األصول البرية  
 ضغوط االنتقاء،وبعضها، والتدفق الجينى، ودرجة التهجين الداخلى، و  
بحوث تحسين المحاصيل، مثل بحوث االنتقاء الجماعى والتربية البسيطة آوسائل لزيادة  )ج( 
 .غلة المحاصيل وامكانية االعتماد عليها دون فقد آبير فى التنوع البيولوجى المحلى  
ة ستشجع البحوث والدراسات االرشادية بشأن المحاصيل التى ال تملك عنها اال معرف )د( 
 .ضئيلة، بما فى ذلك انتاج البذور وتسويقها وتوزيعها  

 
وينبغى أن يصاحب البحوث العلمية نشاط عملى فى المزرعة آلما أمكن ذلك، حتى يحظى مضمون  -45

وينبغى أن تساعد البحوث فى رصد الجهود فى المزرعة وتقييمها . هذا العمل وهدفه بالتقدير الكامل
م بهذه البحوث على أساس المشارآة والتعاون حتى يمكن خلق تفاعل وتعاون آما ينبغى القيا. وتحسينها

ويجب اشراك المؤسسات األخرى بالشكل المناسب . فيما بين سكان الريف وموظفى المؤسسات القطرية
 .عند الضرورة

 
تية بد من وضع طرق وتقديم معونة لتسجيل وربط عملية ادارة وصيانة الموارد الوراثية النبا وال -46

لألغذية والزراعة فى مواقعها الطبيعية فى المزارع والحدائق، ببنوك الجينات ومعاهد البحوث القطرية 
 .واالقليمية

 
ينبغى للجهود القطرية والدولية التى تبذل فى هذا المجال أن تتبنى المبادرات : االدارة/التنسيق -47

على أن تكون األولوية فى . راح برامج معينةالمحلية ومبادرات المجتمعات المحلية وتشجيعها على اقت
وينبغى اعطاء األولوية للمزارعين . التمويل وخدمات الدعم للمشروعات الصغيرة على مستوى القاعدة

من خالل مشروع فنى يشجع صيانة التنوع القائم بالفعل واقامة تعاون بين المجتمعات المحلية ومؤسسات 
 حتى يمكن ) سنوات أو أآثر10(لبرامج ذات فترة زمنية طويلة وينبغى أن تكون مثل هذه ا. البحوث

 .تحقيق نتائج، وذلك بشرط أن يكون سير العمل فيها مرضيا
 

آما ينبغى تنسيق الجهود بصورة وثيقة مع مراآز البحوث الزراعية القطرية، مثل المعهد الدولى  -48
آما ينبغى وضع برامج . يات المزارعينللموارد الوراثية النباتية، والمنظمات غير الحكومية، وجمع

تعاونية مع الوآاالت األخرى، مثل برنامج األمم المتحدة االنمائى، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 
 .والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والبنك الدولى، آلما أمكن ذلك
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 :ويتصل هذا النشاط اتصاال وثيقا بما يلى -49

 امل للمعلومات من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوضع نظام عالمى ش  
 دعم العمليات المخططة والمستهدفة لجمع المواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  
 "الغنية بتنوعها"ايجاد أسواق جديدة للمنتجات   
 ية لتيسير التوسع فى عمليات التصنيف والتقييم، وزيادة اعداد المجموعات األساس  
 استخدامها  
 زيادة الجهود الخاصة بتحسين الصفات الوراثية وتوسيع القاعدة  
 الترويج للزراعة المستدامة من خالل تنويع انتاج المحاصيل وزيادة التنوع الوراثى   
 الخاص بها  
 تشجيع المحاصيل واألصناف غير المستغلة استغالال آامال  
 وزيعهاتعزيز انتاج البذور وت  

 
 
 مساعدة المزارعين فى حاالت الكوارث على استعادة نظمهم الزراعية )3(
 

 مهددين ومعرضين - وعلى األخص فى البلدان النامية -أصبح الناس فى عالم اليوم :  التقييم -50
ففى . وآلها آوارث تتحدى سالمة النظم الزراعية. للكوارث الطبيعية، والحروب، والنزاعات األهلية

والمعونة الغذائية التى تستخدم . ب األحيان تضيع أصناف محصولية متأقلمة، وال يمكن استعادتها محلياأغل
آبذور، والمصحوبة باستيراد أصناف من البذور غير متأقلمة جيدا فى أغلب األحيان، قد تؤدى الى 

د تتفاقم ظروف الجوع، ففى أثناء مواجهة األزمة المباشرة، ق. انخفاض الغلة، واستمرار ذلك لعدة سنوات
. ويتعرض األمن الغذائى للخطر، وتزيد تكاليف المعونات التى تقدمها الجهات المتبرعة فى المستقبل

أصناف المزارعين المحلية التى تفقد أثناء الكوارث / وآثيرا ما توجد األنواع المحلية ذات األصول البرية
فاذا أمكن اآثار . اء حدود البلد الذى يتعرض للكارثةفى المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية ور

هذه المجموعات بصورة سليمة، أمكن اعادتها آمواد غرس متأقلمة مع البيئة المحلية، وهو عنصر البد 
وللمشارآة أهميتها فى مثل هذه الجهود، ويمكن أن تشمل المنظمات . منه لنظم الزراعة المستدامة
 .الحكومية وغير الحكومية

 
هى مساندة معيشة المزارعين وسكان الريف، وخيارات الزراعة المستدامة :  األهداف طويلة األجل - 51

عن طريق احياء النظم الزراعية القائمة على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المتأقلمة محليا، 
 .ت فقد هذه الموارد بسبب الكوارثحاال بما فى ذلك استعادة المادة الوراثية التى آانت موجودة من قبل فى

 
هى اقامة قدرات على توريد بذور أصناف محلية متأقلمة تفى بالحاجة :  األهداف متوسطة األجل - 52

للمساعدة على استعادة النظم الزراعية األهلية فى المناطق التى تتضرر من الكوارث الطبيعية أو الحروب 
 .أو النزاعات األهلية

 
ات وآليات تنظيمية لتحديد المواد الوراثية المناسبة، والحصول عليها، واآثارها، خلق مسؤولي -53

 .وزراعتها
 

ينبغى للحكومات، بالتعاون مع منظمات المزارعين والمجتمعات المحلية : االستراتيجية/السياسات -54
كومية، أن تضع ومع أجهزة األمم المتحدة المعنية والمنظمات االقليمية والحكومية الدولية وغير الح

السياسات الالزمة على جميع المستويات، والتى من شأنها أن تسمح بتنفيذ أعمال أمن البذور دون أى 
 .عقبات فى حاالت الكوارث
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 أن تضمن استنساخ الموارد الوراثية النباتية لألغذية - تقليال لفقد المادة الوراثية -على الحكومات  -55
أو بنوك الجينات /تم ذلك فى بنوك الجينات فى البلدان المجاورة، ووالزراعة خارج حدودها، آأن ي

وعندما ال توجد مثل هذه المجموعات . االقليمية أو الدولية وشبكات بنوك الجينات الخاصة بالمحاصيل
التى هى خارج مواقعها الطبيعية بعيدا عن البلد المتضرر، ينبغى تقديم الدعم للقيام بعمليات جمع عاجلة 

اف المحلية بأسرع ما يمكن داخل هذا البلد، بحيث يمكن اآثارها الستخدامها الفورى، أو صيانتها لألصن
 .ضمن المجموعات القطرية أو الدولية الموجودة خارج مواقعها الطبيعية بهدف استخدامها فى المستقبل

 
 معاهد البحوث على المنظمة أن تبرم اتفاقيات مع الوآاالت المعنية، وعلى األخص:  القدرات- 56

القطرية والدولية، للحصول على المواد النباتية واآثارها واحيائها وتوريدها على وجه السرعة الى البلدان 
ويمكن أن يقوم . التى تحتاجها وعلى مثل هذه المعاهد أن تسعى للتأآد من قدرتها على القيام بهذه المهمة

 هام فى توزيع المادة الوراثية المتأقلمة بصورة التعاون مع المنظمات غير الحكومية والطوعية بدور
 .مناسبة على األقاليم التى تخرج من الكوارث

 
 .ينبغى انشاء نظم مالئمة للمعلومات، لتحديد المواد الوراثية المالئمة للزراعة ومتابعتها - 57

 
لبذور والبدء فى األنشطة يتعين على الحكومات دراسة امكانية توفير أموال آافية للقيام بعملية اآثار ا -58

األخرى المتصلة بذلك فى حاالت الطوارىء بعد االتصال بصناديق الطوارىء الدولية األخرى لمعرفة ما 
اذا آان بامكانها أن تقوم بالتخطيط الفعال المسبق لتمويل األعمال المتصلة باحياء الموارد الوراثية النباتية 

 .لألغذية والزراعة بعد أوضاع الطوارئ
 

على الحكومات أن تدعم قدرات المزارعين على مواجهة حاالت الكوارث، بتقديم الدعم العادة  -59
 .تشكيل شبكات توريد البذور المحلية

 
ينبغى مراجعة الخبرات السابقة ووضع خيارات للنهوض بحالة التأهب النقاذ : التكنولوجيا/البحوث -60

وجمع البذور بصورة عاجلة فى اطار حاالت الكوارث، المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية 
ويمكن أن تنتفع هذه الجهود . مثل الحروب، والنزاعات األهلية، والحوادث الصناعية، والكوارث الطبيعية

من التعاون الوثيق بين حكومات البلدان المتضررة والحكومات المانحة والمنظمات غير الحكومية 
االقليمية والدولية للبحوث الزراعية، والشبكات االقليمية للموارد الوراثية والخاصة، والمراآز القطرية و

النباتية باالضافة الى الوآاالت الحكومية الدولية المختصة مثل منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج 
غاثة األغذية العالمى، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق عمليات اال

 .فى حاالت الكوارث
 

ينبغى تنسيق هذا البرنامج من الناحية االدارية بمعرفة المنظمة، بالتعاون الوثيق :  االدارة/التنسيق -61
مع برنامج األغذية العالمى، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق 

الدولى للموارد الوراثية النباتية، ومراآز البحوث الزراعية عمليات االغاثة فى حاالت الكوارث، والمعهد 
الدولية، والقطرية، والشبكات االقليمية للموارد الوراثية النباتية، وحكومات البلدان المتضررة، والبلدان 

 .المتبرعة، والمنظمات غير الحكومية
 

ن والمنظمات غير الحكومية بأهمية وينبغى بذل جهود فى مجال التوعية العامة لتنبيه مجتمع المتبرعي -62
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المتأقلمة فى عمليات االغاثة واالحياء، وتعريف هذه الجهات 

آما ينبغى أن تزيد هذه الجهود من الوعى بضرورة االستنساخ اآلمن للمواد الوراثية فى . بهذا البرنامج
 .البلدان األخرى
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 : النشاط اتصاال وثيقا بما يلىيتصل هذا - 63

 المحافظة على المجموعات الحالية الموجودة خارج مواقعها الطبيعية  
  وضع نظام عالمى شامل للمعلومات عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  
 دامهاتشجيع الوعى العام بقيمة صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخ  
  وضع نظم للرصد واالنذار المبكر عن فقد الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  
 دعم ادارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها فى المزرعة  

 
 
النتاج للمحاصيل والنباتات البرية ألغراض ا تشجيع الصيانة فى المواقع الطبيعية لألقارب البرية  )4(

 الغذائى
 

تضم النظم االيكولوجية الطبيعية موارد وراثية نباتية هامة لألغذيـــة والزراعــة، مثل : التقييم -64
والكثير من هذه . األقارب البرية للمحاصيل المتوطنة والمهددة باالنقراض، ونباتات األغذية البرية

 نظرا للتفاعالت التى تخلق تنوعا -راثى وهذا التنوع الو. األصناف ال تتم ادارته بصورة مستدامة
بيولوجيا جديدا  يمكن أن يكون عنصرا هاما فى النظم االيكولوجية الطبيعية ال يمكن االبقاء عليه خارج 

والبد من حماية العشائر من هذه الموارد الوراثية الفريدة والغنية بتنوعها فى مواقعها . المواقع الطبيعية
ولكن أغلب المراتع الوطنية فى العالم والمناطق المحمية األخرى والتى . لخطرالطبيعية عندما تتعرض ل

 مرتع ومنطقة محمية، تم انشاؤه لصيانة الحياة البرية دون اهتمام محدد بصيانة النباتات 8005يبلغ عددها 
ط ادارة وينبغى التوسع فى خط. البرية واألصناف الحرجية التى لها أهميتها بالنسبة لألغذية والزراعة

المناطق المحمية وغيرها من المناطق لصيانة التنوع الوراثى لهذه األصناف استكماال لمناهج الصيانة 
 .األخرى

 
واألآثر من ذلك، أنه لم يعد بامكانها . ويتهدد الخطر الكثير من المناطق المحمية بالتدهور والخراب -65

ولذا فمن الضرورى استكمال عملية الصيانة . افأن تحوى التنوع الجغرافى والبيولوجى لكثير من األصن
فالصيانة . فى المناطق المحمية بتدابير تستهدف صيانة التنوع الوراثى الموجود خارج مثل هذه المناطق

فى المواقع الطبيعية تعنى تخطيطا شامال يأخذ فى اعتباره جميع الجوانب المتعلقة بحماية الموارد الوراثية 
 .وأن يكمل بعضها البعضوانتاجها وصيانتها، 

 
هى تشجيع صيانة الموارد الوراثية لألقارب البرية للمحاصيل، ونباتات : األهداف طويلة األجل -66

 .األغذية البرية فى المناطق المحمية وغيرها من األراضى التى ال تدخل تحديدا ضمن المناطق المحمية
 

ب التى تأخذ فى اعتبارها األقارب البرية هى تخطيط وادارة األسالي: األهداف متوسطة األجل -67
والتحديد الواضح لألقارب البرية للمحاصيل ونباتات األغذية البرية . للمحاصيل ونباتات األغذية البرية

والتعرف على استخدامات نباتات األغذية البرية والمنتجات . التى تحتاج الى حمايتها فى مواقعها الطبيعية
 .غذاء، والسيما من جانب المرأةالحرجية آمصدر للدخل ولل

 
التوصل الى فهم أفضل لمساهمة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فى االقتصاد المحلى،  -68

وتحسين االدارة والتخطيط، وتشجيع التكامل بين عمليات الصيانة . واألمن الغذائى، والصحة البيئية
توسيع مشارآة المجتمعات  محمية بعدة اجراءات، من بينهاواالستخدام المستدام للمراتع والمناطق ال

 .المحلية فى هذه العمليات
 

اقامة اتصاالت وتنسيق أفضل بين مختلف المعاهد والمنظمات العاملة فى مجال الصيانة فى المواقع  -69
 .الطبيعية وادارة استخدام األراضى على المستويين القطرى واالقليمى
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 بحسب تشريعاتها القطرية وبالتعاون مع أجهزة األمم -على الحكومات : تيجيةاالسترا/السياسات -70
المتحدة المعنية، والمنظمات االقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية، ومع مراعاة وجهات نظر 

 : أن تقوم بما يلى-المزارعين والمجتمعات المحلية التى تعيش بالقرب من المناطق المحمية 
 

سب االقتضاء، بين أهداف وأولويات المراتع الوطنية والمناطق المحمية، حماية أن تدرج، ح )أ (
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بما فى ذلك األصناف الحرجية والعلفية المناسبة، 

وآذلك األقارب البرية للنباتات واألصناف المحصولية التى يتم جمعها من المناطق البرية 
 أغذية،الستخدامها آ

دراسة ادراج صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وادارتها فى الخطط القطرية  )ب (
 الستخدام األراضى ونظم ملكية األراضى،

مساندة عملية تحديد أهداف قطرية ومحلية الدارة المناطق المحمية بتوسيع قاعدة المشارآة،  )ج (
 أآثر من غيرها على نباتات األغذية البرية،  الجماعات التى تعتمد- بالذات -على أن تضم 

 حيثما توجد هذه الجماعات،
مساندة عملية تشكيل مجالس استشارية على مستويات مالئمة تضم، حسب االقتضاء،  )د (

المزارعين، والسكان األصليين، وعلماء الموارد الوراثية النباتية، وموظفى الحكومات 
 توجيه ادارة المناطق المحمية، طبقا للقوانين المحلية، وقادة المجتمعات المحلية، بهدف

 واللوائح القطرية،
االعتراف بحقوق السكان األصليين فى الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فى  )ه (

 ،المناطق المحمية
االقرار بأن المرأة مصدر ثمين للمعلومات الخاصة بامكانية تنفيذ أساليب صيانة الموارد  )و (

 قعها الطبيعية وادارتها،الوراثية فى موا
دعم جهود السكان األصليين والمحليين فى ادارة األقارب البرية للمحاصيل ونباتات األغذية  )ز (

البرية الموجودة فى المناطق المحمية، أو فى المناطق التى تقوم فيها حقوق للسكان األصليين 
 أو حقوق بمقتضى معاهدات،

ن التأثير على البيئة لتضمينه تقديرا لآلثار المحتملة اعادة النظر فى الشرط الحالى الخاص ببيا )ح (
للنشاط المقترح على التنوع البيولوجى المحلى لألغذية والزراعة، وعلى األخص التأثير الذى 

 تتعرض له األقارب البرية للمحاصيل،
ادخال األهداف المتعلقة بصيانة الموارد الوراثية فى االدارة المستدامة لألقارب البرية  )ط (

محاصيل ونباتات األغذية البرية فى المناطق المحمية وغيرها من المناطق المحكومة لل
 .للموارد

 
على الحكومات، بالتعاون مع هيئات األمم المتحدة والمنظمات االقليمية والمنظمات الحكومية الدولية  -71

تعيش فى المناطق غير والمنظمات غير الحكومية المختصة والمجتمعات الزراعية األصلية والمحلية التى 
 :المحمية، السعى الى تحقيق ما يلى

 
اعتبار صيانة التنوع البيولوجى لألقارب البرية للمحاصيل وللنباتات البرية التى لها أهميتها  )أ (

 لالنتاج الغذائى عنصرا ال يتجزأ من تخطيط استخدام األراضى،
للمحاصيل والنباتات البرية تشجيع المجتمعات المحلية على صيانة وادارة األقارب البرية   )ب (

التى لها أهميتها لالنتاج الغذائى، وتمكينها من المشارآة فى القرارات المتعلقة بتلك الصيانة 
 .واالدارة المحليتين

 
 أن تشجع سياسات المناطق المحمية األنشطة البشرية التى - آلما آان ذلك مناسبا وممكنا -وينبغى  -72

تنهض به فيما بين األصناف النباتية وداخل الصنف الواحد، وأن تدعم ذلك، تحافظ على التنوع الوراثى و
المناطق المحمية وما يتصل بها،  آما ينبغى تشجيع المناهج القائمة على المشارآة الدارة. ال أن تحد منه
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بهدف التوفيق بين أحداث الصيانة وتأمين معيشة السكان المحليين، هى األهداف التى تتعارض فى بعض 
 .األحيان

 
 :ينبغى على الحكومات أن تقوم، حسب االمكان واالقتضاء، بما يلى: القدرات -73

وضع خطة محددة األولويات، وعلى األخص للنظم االيكولوجية التى بها مستويات مرتفعة  )أ (
من التنوع فيما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وعمل استعراضات قطرية 

ساليب االدارة الالزمة لحماية المستوى المطلوب من التنوع الوراثى فى األقارب لتحديد أ
  البرية للمحاصيل والنباتات البرية التى لها أهميتها لالنتاج الغذائى،

مساعدة المجتمعات المحلية فى جهودها لتحديد األقارب البرية للمحاصيل واألغذية البرية  )ب (
 وتسجيلها وادارتها،

ت من األقارب البرية للمحاصيل والنباتات البرية لألغذية والزراعة وتوزيعها رصد المقتنيا  )ج (
وتنوعها، وادماج وربط المعلومات المستمدة من برامج الصيانة داخل المواقع الطبيعية 

بالمعلومات المستمدة من برامج الصيانة خارج المواقع الطبيعية، وتشجيع المنظمات الخاصة 
 .ام بهذا الشئ ذاتهوغير الحكومية على القي

 
 :ينبغى للحكومات القيام، حسب االقتضاء، بما يلى: االدارة/التنسيق -74

ربط عملية التخطيط للمناطق المحمية وادارتها بالمؤسسات المسؤولة عن صيانة األقارب  )أ (
البرية للنباتات المحصولية والنباتات البرية لألغذية والزراعة واستخدامها بصورة مستدامة، 

مراآز الموارد الوراثية المحصولية، والمنسقين القطريين للموارد الوراثية المحصولية، مثل 
 والحدائق النباتية،

تحديد نقاط مرآزية، حسب االقتضاء، تحفز برامج الحماية فى المواقع الطبيعية، وتوفر  )ب (
 االتصال مع البلدان األخرى فى االقليم،

 .وتعديلها بصورة دوريةوضع آليات العادة النظر فى خطط الصيانة   )ج (
 

 :ويتصل هذا النشاط اتصاال وثيقا بما يلى -75
 مسح الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وحصرها،  
 وضع برامج قطرية قوية،  
 اقامة نظم شاملة للمعلومات عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،  
 راثية النباتية لألغذية والزراعة،دعم ادارة المزرعة وتحسين الموارد الو  
 تطوير المحاصيل واألنواع غير المستخدمة على النحو األمثل وتسويقها،  
 دعم المجموعات المقررة أو المستهدفة من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  
 الزراعة النهوض بالوعى العام بقيمة صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية و  
 .واستخدامها  
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 الصيانة خارج المواقع الطبيعية

 
 الحفاظ على المجموعات الحالية الموجودة خارج مواقعها الطبيعية -5
 اآثار العينات المهددة باالنقراض الموجودة خارج مواقعها الطبيعية -6
  والزراعةدعم العمليات المخططة والموجهة لجمع الموارد الوراثية النباتية لألغذية -7
 .التوسع فى نشاطات الصيانة خارج المواقع الطبيعية -8

 
 لحفاظ على المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعيةا) 5(
 

زادت أعداد بنوك الجينات فى العالم وآذلك حجم المجموعات التى تحتفظ بها خارج مواقعها : التقييم -76
نينات، آرد فعل على زيادة الوعى باألخطار التى تهدد الطبيعية زيادة آبيرة خالل السبعينات والثما
وإذا آانت أغلب البلدان مازالت تفتقر الى مرافق للتخزين . الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

لفترات طويلة، فمن المعتقد أن الكثير من بنوك الجينات فى مختلف أنحاء العالم لديها اليوم أماآن آبيرة 
 .هى أماآن يمكن زيادتها عن طريق ازالة االستنساخ غير الضرورى للمجموعاتللتخزين، و

 
وعلى الصعيد العالمى، لم ترصد الحكومات والوآاالت المتبرعة اعتمادات آافية لتكاليف الصيانة  -77

ى وآانت النتيجة تدهور مستمر فى آثير من هذه المرافق وفى قدرتها حت. الجارية للبنى األساسية للصيانة
ويمكن معرفة خطورة التهديد الذى تتعرض له المجموعات . على القيام بوظائف الصيانة األساسية

الموجودة خارج مواقعها الطبيعية من النسبة المئوية العالية للعينات التى تحتاج اآلن الى التجديد، ومن 
وباالضافة .  فى بنوك الجيناتتقارير الكثير من البلدان عن المشكالت الفنية واالدارية الكبيرة الموجودة

. الى ذلك، فإن الكثير من بنوك الجينات يضم أصنافا أآثر من تلك التى تستنبطها برامج التربية القطرية
 .آما تتوافر خيارات أخرى أقل تكلفة لصيانتها

 
 ففى حالة وجود نظام رشيد يقوم على حسن التخطيط والمزيد من التنسيق والتعاون، يمكن تخفيض -78

وقد يرسى ذلك قاعدة للتوسع . التكاليف واقامة عملية الصيانة على أساس علمى سليم وأساس مالى مستديم
وللوصول الى . فى االستفادة من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ، فى اطار عملية صيانة فعالة

ة لكثير من البلدان التى تفتقر اآلن مثل هذا النظام، ينبغى توفير خيارات الصيانة، وعلى األخص بالنسب
الى طاقة آافية تضمن صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج مواقعها الطبيعية، طبقا 

 .للمعايير الدولية
 

اعطاء أولوية عالية النقاذ أقصى قدر ممكن من التنوع الفريد والثمين الذى : األهداف طويلة األجل -79
انشاء . ات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الموجودة خارج المواقع الطبيعيةتضمه مجموع

نظام للصيانة خارج المواقع الطبيعية يتسم بالكفاءة ويتوخى تحقيق غايات محددة وتتوافر له مقومات 
ؤسسات الدولية لحماية اقامة وتعزيز التعاون فيما بين البرامج القطرية والم.الكفاءة االقتصادية واالستدامة

المجموعات الموجودة خارج المواقع الطبيعية، مع االعتراف بأن للدول حقوق السيادة على مواردها 
  .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
هى تطوير وتعزيز الشبكات القطرية واالقليمية والدولية، بما فى ذلك : األهداف متوسطة األجل -80

جموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية فى المنظمة، فى اطار النظام العالمى لدى الشبكة الحالية للم
وأن . المنظمة وطبقا للسياسات واالستراتيجيات التى تضعها هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
اثية المالئمة تشتمل هذه الشبكة على طاقات آافية لتوفير خيارات أمام البلدان للتخزين الطوعى للمواد الور

وتدبير نقل وصيانة هذه المادة بمقتضى . ونسخها، ومن المستحسن أن يتم ذلك داخل حدود آل اقليم

 26



والمالى  االتفاقيات الدولية النافذة التى تضمن الحقوق السيادية لبلدان المنشأ، مع تدبير الدعم الفنى
 .المناسبين

 
 فى البرامج الجارية، وتشجيع الحصول على المعلومات الحد من التكرار العشوائى والذى ال داعى له -81

وتبادلها عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بما يتفق مع االتفاقيات الدولية النافذة بما فيها 
وترتيب االستنساخ المخطط والتخزين المأمون للموارد التى ال يجرى استنساخها . اتفاقية التنوع البيولوجى

 .قت الراهنفى الو
 

للمجتمع الدولى مصالح ومسؤوليات عن صيانة الموارد الوراثية النباتية : االستراتيجية/السياسات -82
وهذا المفهوم هو حجر األساس فى خطة عالمية . لألغذية والزراعة الموجودة خارج مواقعها الطبيعية

 حقوق سيادية على مواردها الوراثية وللبلدان. فعالة ومتكاملة ورشيدة لضمان سالمة المجموعات الحالية
 .النباتية لألغذية والزراعة آما أن عليها مسؤوليات تجاهها

 
وينبغى تحقيق االستفادة الكاملة من المرافق المالئمة المتاحة بما فى ذلك المراآز القطرية واالقليمية  -83

ين الطويل تتوافر فيها المعايير وينبغى استنساخ المواد المحفوظة وتخزينها فى مرافق للتخز. والدولية
وينبغى التقليل من عمليات االستنساخ العشوائية والتى الداعى . الدولية وفقا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة

لها فيما بين المجموعات الموجودة فى الشبكة حتى يمكن تخفيض التكاليف وتحقيق الكفاءة فى جهود 
لدان فى تحديد الموارد الوراثية المخزونة بالفعل والمستنسخة فى وينبغى مساعدة الب. الصيانة العالمية

 .مرافق التخزين طويل األجل
 

 أن تيسر وضع - بالتعاون مع األقطار والمؤسسات المعنية -وعلى منظمة األغذية والزراعة   -84
ا يتمشى مع اتفاقيات للحفاظ على التنوع الذى تضمه المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية، بم

ومن شأن هذا أن يسمح للبلدان الراغبة فى وضع مجموعاتها طوعا فى مرافق . االتفاقيات الدولية السارية
 .مأمونة خارج حدودها أن تفعل ذلك

 
 لتنفيذ - على آل المستويات -ينبغى، حسب االقتضاء، تعيين واستبقاء الموظفين المناسبين : القدرات -85

وعلى المؤسسات القطرية أن تقوم بتقييم أساليب االدارة . تفاقيات السابق ذآرهاومتابعة السياسات واال
وينبغى توفير . الحالية فى بنوك الجينات فى ضوء الحاجة الى اتباع أساليب رشيدة وآفئة تفيد المستخدمين

 .المرافق المناسبة والموارد البشرية والمعدات من أجل البرامج القطرية، بحسب الحاجة
 

ينبغى ضمان الصيانة المستمرة لمجموعات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ويجب ايالء   -86
 .عناية خاصة لصون العينات االصلية التى تضمها المجموعات المهددة بالخطر

 
 وما ينبغى تقديم الدعم عند الحاجة لتحمل النفقات التى تتكبدها المؤسسات التى توفر أماآن التخزين، -87

ويمكن أن يساعد هذا الدعم فى تحديد .  التوثيق للبلدان األخرى/يتعلق بذلك من خدمات الصيانة والبحوث
جميع المواد الفريدة، واستنساخها بصورة مناسبة، وتخزينها بصورة آمنة، وتوصيفها واآثارها وتقييمها 

ويتعين استنساخ المواد .  استنساخهاويدخل فى ذلك تحديد المواد التى يالحظ نقص أو زيادة فى. وتوثيقها
أما نسخ العينات االضافية . التى لم تستنسخ بعد بصورة مناسبة، وووضعها بصورة سليمة فى مخازن آمنة

وقد يكون من األفضل توسيع بعض . خارج مواقعها الطبيعية فيمكن االبقاء عليها بحسب تقدير البلدان
 .المستحسن انشاء مرافق جديدةمرافق التخزين الموجودة آما قد يكون من 

 
ينبغى أن تسعى البحوث الى التوصل الى أساليب لتحسين طرق الصيانة، بما :  التكنولوجيا/البحوث -88

فى ذلك الصيانة فى األنابيب وحفظ األجنة وعلى األخص أساليب الصيانة المضمونة التى التتكلف آثيرا 
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كنولوجيات واالجراءات المنقولة من المناطق المعتدلة قد مع مراعاة أن الت. وتناسب ظروف العمل المحلى
 .التناسب ظروف البلدان االستوائية، والعكس بالعكس

 
وينبغى استخدام البحوث التى تقوم على الوثائق والمعلومات المحسنة فى هذه الخطة فى اعطاء  -89

 من بين -تشمل هذه البحوث ويمكن أن . معلومات للقرارات التى سيوضع على أساسها نظام رشيد وفعال
 بحوث لتحديد األولويات بالنسبة للمادة الوراثية ونسخها، وطرق تحديد النسخ واختبار سالمة -ما تشمله 

العينات، واجراءات الصيانة واالستنساخ السليمين لألصناف التى تتكاثر خضريا، وآليات وتكنولوجيات 
 .جينيةصيانة الجينات واألنماط الجينية والمرآبات ال

 
ينبغى أن يتم التنسيق داخل البلد الواحد وفيما بين بنوك الجينات القطرية التى :  االدارة/التنسيق -90

ومستخدمى . تحتفظ بالعينات خارج مواقعها الطبيعية، وجماعات العمل القطرية المعنية بالمحاصيل
، والبد من )والمنظمات غير الحكوميةالمربون والمزارعون (الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 .اقامة صالت قوية مع الشبكات االقليميةوالمراآز الدولية
 

ينبغى دعم االشراف الفنى على تنفيذ هذا النشاط بتوجيهات من هيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذية  -91
 .والزراعة فى المنظمة

 
وبناء على هذه . ة لتقدير فعالية األعمال التى أنجزتوينبغى الحث على مراجعات ادارية وفنية دوري -92

االستعراضات، وعلى األحكام الخاصة فى االتفاقيات ذات الصلة، فان على الدعم المالى أن يتبنى تأمين 
 .المواد الوراثية فى المدى الطويل، وأن يسمح بالتخطيط الكفء لذلك

 
 :يتصل هذا النشاط اتصاال وثيقا بما يلى -93

 ار المجموعات المهددة باالنقراض الموجودة خارج مواقعها الطبيعيةاآث  
 مساعدة المزارعين فى حاالت الكوارث على استعادة نظمهم الزراعية  
 وضع نظام عالمى شامل للمعلومات عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  
  أعدادها لتيسير استخدامهاالتوسع فى توصيف وتقييم المجموعات األساسية وزيادة  
 وضع برامج قطرية قوية  
 تشجيع شبكات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  

 
 
 الموجودة خارج مواقعها الطبيعية اآثار العينات المهددة باالنقراض  )6(
 

نسان جينات هذه مع تناقص حيوية العينات المخزونة خارج مواقعها الطبيعية، يفقد اال:  التقييم -94
وحتى فى ظل ظروف التخزين المثلى خارج المواقع الطبيعية، فان جميع . العينات وأنماطها الجينية

ولم تكن القدرة على التجديد موضع اعتبار فى أغلب األحيان عند . العينات تحتاج فى النهاية الى التجديد
 عن عدم القدرة على المحافظة بصورة -  دون قصد-جمع المجموعات وتوزيع العينات، األمر الذى أسفر 

وهكذا تراآمت اآلن آمية آبيرة من المواد التى تحتاج الى . سليمة على الكثير من المواد التى سبق جمعها
 فى المائة فى المتوسط من المجموعات القطرية الحالية تحتاج الى تجديدها، طبقا 50فهناك . تجديدها

ألنه اذا لم يحدث تدخل ملموس وسريع، فان . لواردة فى التقارير القطريةللبيانات األساسية غير الكاملة ا
الكثير من التنوع الوراثى الموجود فى المخازن من محاصيل األغذية والزراعة فى العالم، عالوة على 

 .االستثمارات العامة الهائلة التى انفقت فى جمع العينات، سوف تضيع الى األبد
 

داد قليلة من العينات قصيرة الحيوية، ووجود طلب آبير على العينات من مرافق وفى حالة البدء بأع -95
ولكن نظرا ألن الظروف السليمة للتخزين . التخزين طويل األجل، فان ذلك قد يقصر من دورة التجديد
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طويل األجل تلغى الحاجة الى التجديد لعشرات السنين، فان المرء يتوقع أال تزيد الحاجة الى التجديد 
ومع .  فى المائة من العينات المحفوظة بهذه الطريقة10 عن )مقابل الحاجة الى االآثار(السنوى الروتينى 

 فى المائة تقريبا من البلدان التى ردت بمعلومات محددة على تقرير التجديد ذآرت مستوى 95ذلك، فان 
 أشارت فى تقاريرها الى مشكالت - سواء المتقدمة أو النامية -أعلى من ذلك بكثير، بل ان أغلب البلدان 

 مليون عينة تحتاج 1,5فهناك اآلن ما يقرب من . فنية ومالية ومشكالت أخرى فى تجديد المواد التى لديها
وليست هناك أى آلية . الى تجديدها حفاظا على المادة الموجودة فى برامج الصيانة خارج المواقع الطبيعية

ص المعلومات عن العينات يشكل عقبة اضافية أمام تجديدها بصورة فنق. عالمية للتنسيق فى هذا المجال
وقد أشارت أغلب البلدان النامية والكثير من البلدان المتقدمة الى أن أهم المشكالت التى ينبغى . رشيدة

التغلب عليها هى نقص مرافق التخزين آلجال طويلة، ونقص مرافق معالجة األصناف الملقحة خلطيا، 
 . واأليدى العاملةونقص األموال

 
 .هى اقامة البنية األساسية الالزمة لعمليات التجديد الدورية: األهداف طويلة األجل -96

 
هى وضع استراتيجية، وآليات للتنسيق، وتحديد أماآن التجديد، واستكمال :  األهداف متوسطة األجل -97

تحسين القدرات والبنى األساسية االتفاقيات الالزمة للتعاون بصورة رسمية بين مختلف المؤسسات، و
واستكمال أول تجديد على مستوى العالم بأسره . بحسب الحاجة، وبدء العمل فى تجديد العينات المستهدفة

 .للعينات المخزونة خارج مواقعها الطبيعية بشروط تستهدف حفظ التكامل الجينى للمادة
 

 : يلىينبغى اعطاء األولوية لما:  االستراتيجية/السياسات -98
احتياجات تجديد العينات المخزونة اآلن آلجال طويلة، أو التى من المقرر تخزينها آلجال    )أ( 
على . تحتاج الى اآثارها ألسباب أخرىطويلة وتتعرض لفقدان حيويتها، فى مقابل تلك التى        
 جال طويلة بسبب االدارة السليمة أن تضمن تجديد العينات الموجودة فى ظروف التخزين آل       

   فقدان حيويتها فى المقام األول، واآثار العينات الموجودة فى المجموعات العاملة نتيجة                 
 .لنقص أعدادها                

العينات التى تتوافر فيها معايير آونها فريدة عالميا، ومهددة باالنقراض، وبامكانها المحافظة  )ب( 
 .وع الموجود فى العينة األصليةعلى التن       

 
ينبغى استخدام المدخالت التى نحصل عليها من شبكات المحاصيل والشبكات االقليمية فى عملية  -99

 .تنقيح األولويات وتحديد المادة الوراثية الصالحة للتجديد
 

 الذين تتوافر ينبغى تحديد عينات معينة بالتعاون مع المربين واألوصياء على البرامج القطرية، -100
لديهم فى أغلب األحيان صلة قوية ومعرفة تفصيلية بالمجموعات وباحتمال توافر مواد مماثلة من مواقع 

 .فى الطبيعة
 

 الى المحافظة على التنوع اآلليلى - آلما آان ذلك مناسبا وممكنا -ينبغى أن تسعى جهود التجديد  -101
 .ة للعينة األصليةوتنوع األنماط الجينية والترتيبات المتأقلم

 
ينبغى تشجيع الجهود المبذولة ضرورة الحد من التكرار الذى الداعى له فى المجموعة الواحدة أو  -102

والينبغى اتخاذ عملية التجديد . فيما بين المجموعات، آوسيلة لزيادة الكفاءة وتقليل تكاليف الصيانة الجارية
والمالحظ .  فى ظل ظروف تقل عن المستوى المطلوبآوسيلة للمحافظة على المجموعات لفترات طويلة

فى هذا الصدد أن تقليل مرات التجديد يعتبر هدفا هاما ومحصلة لألنشطة األخرى التى تجرى بمقتضى 
 .خطة العمالة العالمية
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 بما فيها الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية -وعلى الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات  -103
 : أن تقوم بما يلى-المنظمات غير الحكومية على وجه الخصوص الدولية و

 
 اذا آانت ممكنة -أن تتعاون فى استخدام القدرات الموجودة بكفاءة، وأن تكفل عملية التجديد    )أ( 
  فى المواقع القريبة من منشأ العينة األصلية،-علميا وفنيا واداريا        
ى الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المخزونة أن تشجع وتيسر عملية الحصول عل )ب( 
   خارج مواقعها الطبيعية، للحد، قدر االمكان، من الحاجة الى تخزين عينات مثيلة فى العديد        

 .من مواقع، والحاجة بالتالى الى تجديد آل منها على حدة                
 

 الى جنب مع عمليات التجديد، آلما أمكن ذلك، دون االضرار وينبغى القيام بأعمال التوصيف جنبا -104
 .بفعالية عملية التجديد أو أهدافها العلمية

 
ينبغى أن توضع المرافق المالئمة والموارد البشرية والتكنولوجيا المناسبة والمعدات :  القدرات -105

 العينات التى تتم آجزء من تحت تصرف البرامج القطرية والمؤسسات الدولية العاملة فى مجال تجديد
وينبغى ايالء اهتمام خاص بخلق . خطة العمل العالمية، آلما آان ذلك مناسبا واقتصاديا فى نفس الوقت
آما ينبغى التفكير فى اشراك القطاع . قدرات لتجديد األصناف الملقحة خلطيا، أو تعزيز مثل هذه القدرات

 .ى هذا العملالخاص والمزارعين والمنظمات غير الحكومية ف
 

ينبغى أن تكفل بنوك الجينات عمليات الرصد، وأن تتوافر لها القدرات على تحديد وضع العينات  -106
 .الموجودة فيها، التى تحتاج الى تجديد وترتيب أولوياتها

 
البد أن تأخذ برامج التدريب فى اعتبارها الحاجة الى موظفين مدربين على اجراءات تجديد المادة  -107
 .وراثية، وعلى متطلبات تجديد أصناف بعينهاال
 

ينبغى مواصلة تطوير الخطوط التوجيهية لعملية التجديد، ووضع معايير :  التكنولوجيا/البحوث -108
ومن بين ما ينبغى أن تتضمنه هذه الخطوط التوجيهية آيفية . وتكنولوجيات محددة لها، بحسب الحاجة

على أن تراعى هذه الخطوط التوجيهية التخطيط واالدارة، وآذلك . ديداختيار العينات التى تحتاج الى التج
 .امكانية تطبيقها على ظروف مختلف المؤسسات وعلى أغراض الجمع المختلفة

 
آما ينبغى مواصلة البحث عن منهجيات علمية لتحديد العينات التى يقع عليها االختيار للتجديد  -109

 . أولويات هذه العيناتبالجهود القطرية والعالمية، وتحديد
 

اطالة الفترة الفاصلة : يلزم دعم البحوث الرامية الى تحسين تكنولوجيا الصيانة فى مختلف المجاالت -110
 واآلليات الفسيولوجية المرتبطة بتحمل درجات )البذور التقليدية( بين آل دورتين من دورات التجديد

 . وتكنولوجيا الصيانة فى المختبر)ديةالبذور غير التقلي (الحرارة المنخفضة والتجفيف
 

ينبغى اجراء بحوث لزيادة فعالية وآفاءة جهود التجديد، بما فى ذلك مناهج الحد من االنجراف  -111
الجينى، وتحديد الواسمات المرتبطة بطول عمر البذور لالستفادة من ذلك فى استنباط استراتيجيات 

لمادة الوراثية المحفوظة، والقضاء على آفات البذور واالجابة للتجديد، ومحاولة فهم أسباب الطفرات فى ا
على األسئلة العديدة المتصلة بنظم التربية وبيولوجيا االآثار وآليات السبات، والمشكالت الفنية المرتبطة 

 .بأساليب التجديد
 

 الطبيعية، ينبغى تجميع البيانات عن العينات الموجودة فى المجموعات المحفوظة خارج مواقعها -112
 .وتحليلها لالستفادة منها فى عمليات التخطيط والتنفيذ
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ينبغى وضع خطة عملية لتنسيق الجهود العالمية للتجديد، وتنفيذها بمعرفة وآالة :  االدارة/التنسيق -113
على أن تشمل هذه الخطة تحديد المؤسسات والمواقع التى ستجرى فيها عملية التجديد، . مناسبة أو أآثر

والشك أن ادماج شبكات المحاصيل . ى أساس أساليب علمية سليمة، مع ضرورة مراعاة آفاءة التكاليفعل
والشبكات االقليمية له أهميته فى نجاح أعمال التجديد، وعلى األخص فى تحديد المادة الوراثية التى تحتاج 

غى أن توضع بصورة خاصة وبالمثل، فان الخطط القطرية للتجديد ينب. الى تجديد وتحديد أولويات ذلك
 .للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ذات األهمية القطرية الخالصة

 
البد أن يكون هناك رصد مستمر الحتياجات التجديد، بما فى ذلك دراسة الحاجة الى وجود نسخ  -114

 .آافية، وتطورات األصناف أثناء التخزين، وظروف التخزين نفسه، وسالمة آل عينة
 

 :ويرتبط هذا النشاط ارتباطا وثيقا بما يلى -115
 المحافظة على المجموعات الحالية الموجودة خارج مواقعها الطبيعية  
 وضع نظام عالمى شامل للمعلومات عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  
 سير استخدامهاالتوسع فى توصيف وتقييم المجموعات األساسية وزيادة أعدادها لتي  
 وضع برامج قطرية قوية  
 تشجيع شبكات الموارد الوراثية النباتية  

 
 
  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة دعم العمليات المخططة والموجهة لجمع  )7(
 

ب عمليات ان توقع الخسارة واحتمال االستفادة هما القوتان الرئيسيتان المحرآتان وراء أغل:  التقييم -116
ولكن احتياجات . فالمواد المحفوظة فى الوقت الحاضر التمثل آل التنوع الموجود فى النباتات. الجمع

العالم من عمليات الجمع ليست اآلن بنفس الكثرة التى آانت عليها منذ عشرين عاما مضت، نتيجة التقدم 
 االستشارية للبحوث الزراعية الدولية فالمراآز التابعة للجماعة. الذى أحرز خالل العشرين عاما األخيرة

تشير فى تقاريرها الى أن المحاصيل الرئيسية قد جمعت عموما بشكل طيب، وان آانت هناك ثغرات 
والثانوية ومحاصيل الكفاف، فانه أقل  أما جمع بعض المحاصيل االقليمية. موجودة فى بعض المجموعات

تنوع الوراثى آما تظهر فى بنوك الجينات الموجودة فى ومع ذلك، فان عدم شمولية تحليالت ال. اآتماال
 .العالم، تجعل آل هذه األحكام غير نهائية

 
وربما لم تنجح بعثات الجمع السابقة التى اتبعت منهجيات غير مالئمة فى جمع عينات تمثل التنوع   -117
دة التى تم جمعها، األمر الذى آما أن الظروف الموجودة فى بنوك الجينات ربما أدت الى فقدان الما. الفعلى

وفى بعض الحاالت، تنشأ الحاجة الى الجمع من الرغبة فى انقاذ المواد . يستدعى اعادة الجمع مرة أخرى
وفى بعض الحاالت األخرى، تنشأ الحاجة الى مواصلة . المعرضة للخطر الوشيك فى مواقعها الطبيعية

 . واآلفات، أو صفات األقلمة األخرىالجمع من المنفعة الواضحة، مثل مقاومة األمراض
 

األصناف / هى جمع األصناف واألنماط االيكولوجية وأصناف المزارعين:  األهداف طويلة األجل -118
البرية وغيرها من األصناف، والمعلومات المتصلة بها، اذا آانت معرضة لخطر االنقراض أو ذات فائدة 

 .متوقعة
 

سد الثغرات فى التنوع الوراثى للمجموعات الحالية، بعمليات جمع هى :  األهداف متوسطة األجل -119
 .موجهة توجيها جيدا مع تحديد أولوياتها

 
ينبغى تطوير أساليب الجمع طبقا للغايات والواجبات المحددة فى اتفاقية : االستراتيجية/ السياسات -120

 المسبقة عن علم قبل اتاحة الحصول التنوع البيولوجى، مثل حق األطراف المتعاقدة فى اشتراط الموافقة
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على الموارد الوراثية، وواجبات األطراف المتعاقدة بأن تحترم، طبقا لتشريعاتها الوطنية، معارف السكان 
 .األصليين فيما يتعلق بصيانة التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام

 
توافر فى بلدان منشئها، أو فى أماآن ينبغى أن تودع المواد التى يتم جمعها فى مرافق ت:  القدرات -121

فاذا لم تتوافر مثل هذه . أخرى، قدرات على ادارتها، طبقا لما يتفق عليه مع بلد المنشأ قبل عملية الجمع
على أن تخزن هذه المواد فى بلدان أخرى  المرافق فى بلد المنشأ، ينبغى انشاؤها فى المناطق التى تحتاجها

 .الى أن تنشأ هذه المرافق، وذلك طبقا لما يتفق عليه مع بلد المنشأ قبل عملية الجمع
 

وقبل البدء فى عمليات الجمع، البد أن تكون هناك دراسة آاملة للقدرة على حفظ المادة المجموعة  -122
على الحفظ هى المعيار األول الذى يحدد ما اذا آانت هناك والبد أن تكون هذه القدرة . بكفاءة واستمرارية

 .بعثات جمع جديدة فى المستقبل
 

 .ينبغى القيام بالتدريب على طرق الجمع العلمية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -123
 

تاج األمر الى ويح. ينبغى أن يتم التنسيق، بحسب الحاجة، داخل البلد نفسه:  االدارة/التنسيق -124
التنسيق على المستوى الدولى، بحسب الحاجة، لخلق روابط مع المجموعات الموجودة خارج مواقعها 

وربما ترآز هذا التنسيق على تحديد . الطبيعية وسد الثغرات الموجودة فى جهود تجديد العينات
ن الموارد الوراثية النباتية لألغذية االحتياجات العالمية أو االحتياجات الخاصة لبلد ما والتى يمكن تلبيتها م

 .والزراعة فى بلد آخر
 

البد من اقامة صالت وثيقة بين الشبكات االقليمية وشبكات المحاصيل، ومع مستخدمى الموارد  -125
حتى يمكن توفير معلومات لعملية الصيانة ) المربون والمزارعون(الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 . وتحديد أولوياتها، بما فيها عمليات المسح والحصر والجمعبرمتها وتوجيهها
 

البد من وضع آليات لعملية جمع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فى حاالت الطوارىء  -126
على أن تستفيد هذه اآلليات استفادة آاملة من نظم المعلومات واالنذار المبكر على . على جميع المستويات

 .توياتها، وبالتالى ال بد من أن ترتبط بها ارتباطا وثيقاجميع مس
 

يجوز للحكومات أن تعين نقطة محورية الدارة طلبات الجمع، آجزء من البرامج القطرية للموارد  -127
 .الوراثية النباتية

 
 :ويتصل هذا النشاط اتصاال وثيقا بما يلى -128

 راعة وحصرهامسح الموارد الوراثية النباتية لألغذية والز  
 المحافظة على المجموعات الحالية الموجودة خارج مواقعها الطبيعية  
تشجيع صيانة األقارب البرية للمحاصيل والنباتات البرية فى مواقعها الطبيعية ألغراض   
 انتاج األغذية  

 
 
 التوسع فى نشاطات الصيانة خارج المواقع الطبيعية )8(
 

.  من األصناف النباتية التى اليمكن صيانتها بصورة مرضية أو فعالة آبذورهناك الكثير:  التقييم -129
وبعض محاصيل ".غير تقليدية"وهناك أصناف أخرى ذات بذور . فبعض األصناف يتكاثر خضريا

ونظرا لبعض . األغذية األساسية، والفاآهة االستوائية، ومحاصيل التصدير، تدخل ضمن هذه الفئة
 .صيانة الموارد الوراثية لهذه النباتات التلقى االهتمام الواجب فى أغلب األحيانالصعوبات الفنية، فان 

 

 32



وآثير من بنوك الجينات التقليدية قد أهملت من الناحية الفعلية النباتات التى لها أهمية محلية لألغذية  -130
ادة الوراثية فالمجموعات تجمع عشوائيا دون تنسيق الجهود لضمان عينات آافية من الم. والزراعة

 .لصيانتها واآثارها مستقبال
 

والشك أنه من الممكن تطوير الحدائق النباتية، وبنوك الجينات الحقلية، واستخدام التكنولوجيات  -131
الجديدة مثل الصيانة فى األنابيب الزجاجية، تطويرا آامال بحيث تستكمل عمليات صيانة الموارد الوراثية 

 .ة والتوسع فيهاالنباتية لألغذية والزراع
 

هى صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، آى تصبح متاحة : األهداف طويلة األجل -132
 .لالستخدام

 
هى تطوير استراتيجيات االدارة للصيانة خارج المواقع الطبيعية للنباتات :  األهداف متوسطة األجل -133

التقليدية، وآذلك صيانة األصناف التى التلقى اهتماما فى التى تتكاثر خضريا وتلك ذات البذور غير 
 .أعمال الصيانة الجارية

 
 .تشجيع عملية تطوير ونقل التكنولوجيات المالئمة لصيانة مثل هذه النباتات -134

 
تشجيع وتدعيم عملية ادخال الحدائق النباتية فى صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  -135
 .لى األخص تلك األصناف التى لها بالفعل ميزة نسبيةوع

 
على الحكومات ومراآز البحوث الزراعية الدولية، والمنظمات غير :  االستراتيجية/السياسات -136

الحكومية، ووآاالت التمويل، أن توفر الدعم الكافى والمالئم والمتوازن لصيانة النباتات التى تتكاثر 
 .ذور غير التقليديةخضريا والنباتات ذات الب

 
ينبغى تعزيز الحدائق النباتية وبنوك الجينات الحقلية، والسيما من حيث عالقة قدراتها :  القدرات -137

وهنا تبرز الحاجة الى . بصيانة األصناف التى تلقى االهمال من جانب المرافق األآثر اتصاال بالزراعة
ذا ينبغى تدعيم مرافق بنوك الجينات فى الحدائق ول. بناء الطاقات فى البلدان النامية بصورة خاصة

 .النباتية، بالقدر المناسب
 

ينبغى تعزيز وتشجيع الحدائق النباتية البسيطة التى التتكلف آثيرا، وآذلك المزارع الشجرية وبنوك  -138
م الجينات الحقلية المرتبطة بالجامعات والمدارس وغيرها من المؤسسات، بالقدر المناسب، لكى تقو

 .بتشجيع العملية التعليمية والوعى العام
 

وينبغى تقديم الدعم للتدريب على أساليب الصيانة فى األنابيب الزجاجية وغير ذلك من  -139
آما ينبغى المساعدة فى خلق قدرات على االستفادة من هذه التكنولوجيات . التكنولوجيات الجديدة والمالئمة

 .ية وشبه االقليمية واالقليميةطبقا لالحتياجات واألولويات القطر
 

يحتاج األمر الى ابرام بروتوآوالت للصيانة فى األنابيب الزجاجية وغيرها :  التكنولوجيا/البحوث -140
 .من تكنولوجيات الصيانة للنباتات الهامة التى تتكاثر خضريا وتلك التى توصف بذورها بأنها غير تقليدية

 
يانة األصناف األخرى لألغذية والزراعة التى ال تجرى صيانتها ينبغى عمل تقييم الحتياجات ص -141

 .بصورة آافية، بما فى ذلك عمل مسح لألنشطة آشرط أساسى لتخطيط وتنسيق الجمع والصيانة
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 بدعم من المراآز الدولية للبحوث -على شبكات المحاصيل والشبكات االقليمية :  التنسيق/االدارة -142
 أن تقوم باستمرار بتقدير حالة صيانة النباتات التى تتكاثر - الزراعية القطرية الزراعية وشبكات البحوث

 .خضريا والنباتات التى توصف بذورها بأنها غير تقليدية، وأن تصدر توصياتها وتقوم باالجراء الالزم
 

. ئق النباتيةوينبغى تشجيع الحدائق النباتية على المشارآة النشطة فى أنشطة الرابطات الدولية للحدا -143
مثل الرابطة الدولية للحدائق النباتية (وينبغى تعزيز الروابط بين المنظمات الدولية للحدائق النباتية

 وبين تلك المسؤولة والعاملة فى صيانة األصناف النباتية )ومؤسسة الصيانة الدولية للحدائق النباتية
د الدولى للموارد الوراثية النباتية، وغيرهما منظمة األغذية والزراعة، والمعه: مثل (لألغذية والزراعة

 بما فى ذلك -آما ينبغى اقامة روابط بين المؤسسات المختلفة . )من مراآز البحوث الزراعية الدولية
وينبغى أيضا تشجيع التعاون العملى آمجال له .  على المستوى القطرى)مثل المشاتل(القطاع الخاص 
 .أولوية متقدمة

 
 : النشاط ارتباطا وثيقا بما يلىويرتبط هذا -144

 المحافظة على المجموعات الحالية الموجودة خارج مواقعها الطبيعية  
تشجيع صيانة األقارب البرية للمحاصيل والنباتات البرية فى مواقعها الطبيعية ألغراض   
 .انتاج األغذية  
 اقامة برامج قطرية قوية  
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 اتيةاستخدام الموارد الوراثية النب 

 
التوسع فى توصيف وتقييم المجموعات األساسية وزيادة أعدادها من أجل تيسير  -  9

 استخدامها 
 زيادة الجهود الرامية الى تعزيز الصفات الوراثية وتوسيع قاعدة الموارد الوراثية -10
 تشجيع الزراعة المستدامة بتنويع انتاج المحاصيل والتوسع فى هذا التنويع -11
 ج للمحاصيل واألنواع غير المستخدمة على النحو األمثلالتروي -12
 دعم انتاج البذور وتوزيعها -13
 "غنية التنوع"ايجاد أسواق جديدة لألصناف المحلية والمنتجات  -14

 
 
 من أجل تيسير استخدامها التوسع فى توصيف وتقييم وحصر المجموعات األساسية وزيادة عددها )9(
 

جموعات الموجودة فى بنوك الجينات أن تمكن المستخدمين من االستجابة ينبغى للم: التقييم -145
ومعظم المجموعات الموجودة فى بنوك الجينات لم تخضع بوجه عام . للتحديات والفرص الجديدة

للتوصيف وللتقييم الوافيين، مما يؤدى الى عدم االستفادة المثلى منها وعدم االنتفاع بقيمتها الكاملة، والى 
وقد أشارت التقارير القطرية الى أن عدم آفاية . تكاليف الصيانة بالقياس الى المنافع المستمدةارتفاع 

 .التوصيف والتقييم يعد عقبة رئيسية أمام استخدام الموارد الوراثية النباتية فى برامج تربية النباتات
 

معقول من األنماط الوراثية ويهتم مربو النباتات ومعظم المستخدمين اآلخرين بأن يكون لديهم عدد  -146
وتحديد هذه . التى تملك أو يرجح أن تملك الصفات التى تحتاجون اليها فى برامج التربية التى ينفذونها

وهى مجموعة فرعية اختيرت بحيث )الصفات من خالل عملية التوصيف، وانشاء المجموعات األساسية 
، يعدان تدبيرين آفيلين بالتشجيع على (ن العيناتتضم أآبر قدر ممكن من التباين المتاح فى عدد صغير م

آما يستطيع التقييم أن يساعد على تحديد المادة . استخدام المجموعات على نطاق أوسع وبكفاءة أآبر
 .الوراثية التى يمكن أن يستخدمها المزارعون فى أغراض ذات طابع مباشر أوضح

 
قييم واالستخدام الرشيد للمجموعات األساسية يعدان وباالضافة الى ذلك، فإن بيانات التوصيف والت -147

 .أمرين ضروريين لالدارة العامة للمجموعات بكفاءة وفعالية
 

وتسهيل . زيادة الموارد الوراثية النباتية الخاضعة للصيانة وتسير استخدامها: األهداف طويلة األجل -148
 تحديد المجموعات المفيدة أو الجينات التى احراز تقدم مبتكر فى تربية النباتات من خالل التشجيع على

وتعزيز تربية النباتات التى تؤدى . تضمها الستخدامها فى برامج تحسين الصفات الوراثية وتربية النباتات
وتحديد المادة الوراثية ذات القيمة . الى زيادة مستويات التنوع الوراثى فى المحاصيل والنظم الزراعية

 .ارعين استخدامها استخداما مباشرا فى برامجهم الحقليةالمحتملة آى يتسنى للمز
 

والتشجيع على تنسيق أنشطة الصيانة واالستكشاف والتحسين عن طريق تحديد مهام بعثات جمع  -149
المادة الوراثية، والنهوض باستراتيجيات جمع العينات، واالرتقاء بمنهجيات االآثار، وتحديد الفجوات 

وترشيد المجموعات، وتحديد أولويات الصيانة، وتكوين المجموعات األساسية، القائمة فى المجموعات، 
 .ووضع تقدير آمى للفعالية النسبية للصيانة داخل المواقع الطبيعية وخارجها

 
اعطاء أولوية عالية النشاء برامج لتوصيف وتقييم محاصيل بعينها من : األهداف متوسطة األجل -150

والجينات القادرة على تحمل االجهادات الحيوية وغير الحيوية التى تحد من أجل تحديد العينات المهمة 
 .انتاج تلك المحاصيل
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وتحسين آفاءة عملية التقييم عن طريق استحداث وتكييف التكنولوجيات الجديدة الالزمة لتحديد  -151

 .العينات المهمة والجينات المفيدة بصورة موثوق بها
 

 دولية لمحاصيل لها أهميتها العالمية، والتشجيع على اقامة مجموعات انشاء مجموعات أساسية -152
أساسية يحتفظ بها فى بنوك الجينات للمجموعات المحصولية القطرية الرئيسية الموجودة فى مرافق البلدان 

 .المختلفة، وتعزيز تحسين واختبار المنهجيات والتكنولوجيات المتعلقة بالمجموعات األساسية الهامة
 

ينبغى للحكومات، بالتعاون مع الهيئات المختصة فى األمم المتحدة : االستراتيجية/السياسات -153
والمنظمات االقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومراآز البحوث الزراعية 

زارعين ومجتمعاتهم، الدولية بما فى ذلك القطاع الخاص، ومع مراعاة آراء الدوائر العلمية ومنظمات الم
 :أن تقوم بما يلى

 
تحديد أولويات عملية التقييم واستعراض التقدم المحرز فيها بصفة دورية، وذلك فيما يتعلق  )أ (

      باالحتياجات المختلفة لشتى مستخدمى الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مع 
لمحاصيل األساسية وفى المحاصيل ذات الترآيز على تعيين الصفات التى تعرقل االنتاج فى ا

   األهمية االقتصادية القطرية،
 تشجيع التعاون والتكامل بين المربين، والباحثين، والمزارعين، وبنوك الجينات، )ب (
 تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بصفات النباتات والمعلومات المتصلة بالتقييم، )ج (
     النباتية لألغذية والزراعة يخضع ينبغى مالحظة أن الحصول على الموارد الوراثية )د (

وطبقا لهذه االتفاقيات ينبغى تشجيع مستخدمى الموارد الوراثية النباتية . لالتفاقيات السارية
لألغذية والزراعة على الموافقة على األحكام الخاصة باقتسام بيانات التقييم ذات الصلة مع 

م الواجب باالحتياجات الخاصة للمستخدمين المعاهد التى تقدم هذه الموارد، مع ايالء االهتما
 .التجاريين بالمحافظة على السرية بالقدر الالئق

     تقديم دعم مالى مالئم لبرامج توصيف وتقييم األنواع المحصولية ذات األهمية الرئيسية أو  )ه (
 .لالخالصة لألمن الغذائى فى بلدانها، مع مالحظة أهمية التمويل فى األجلين المتوسط والطوي

 
وينبغى لشبكات المحاصيل ولبنوك الجينات أن تمضى بعناية فى تكوين مجموعات أساسية  -154

للمحاصيل ذات األهمية الكبرى للنظم القطرية، ألنه اذا آانت المجموعات األساسية دليال على ما فى بنوك 
اال تتخذ من وجود وينبغى لبنوك الجينات . الجينات من مجموعات، فانها ليست بديال عن هذه البنوك

مجموعة أساسية لديها ذريعة لترك ظروف صيانة العينات األخرى الموجودة فى المجموعة عرضة 
 .للتدهور

 
ينبغى تقديم الدعم الستهالل برنامج تدرجى واضح األهداف لتوصيف وتقييم بعض المواد : القدرات -155

لتقييم بوضع تقدير للمعلومات المتاحة وبذل جهد وينبغى أن تبدأ عملية التوصيف وا. الوراثية ذات األولوية
. لتجميع المعلومات الواردة فى المذآرات والتقارير والبطاقات وفحصها ومعالجتها بالحاسب وتوفيرها
ويقتضى األمر االضطالع بجانب آبير من العمل التقييمى بطريقة تستهدف تيسير االستخدام وتراعى 

 .ظروف آل موقع محدد
 

 للحكومات والمنظمات المختصة أن تحدد المؤسســـات واألفراد الذين قد تتوافـــر لديهم وينبغى -156
القدرات والخبرات لتوصيف وتقييم المادة الوراثية من زاوية تحملها الجهادات معينة، آما ينبغى لها أن 

 عاليــة تضع حافظة قطرية بهذه الخبرات، بما فى ذلك المزارعون فى المناطق المعرضة الجهادات
والذين قد يجرون تقييما أوليا لتحديد مجموعات العينات التى تحتوى على امكانات واعدة  من أجل 

آما ينبغى بحث الجدوى االقتصادية للعمل . اخضاعها لتقييم اضافى فى ظل ظروف علمية أآثر صرامة
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البرامج القطرية والقطاع التقييمى الذى يجرى التعاقد عليه من الباطن وآذلك للبرامج التعاونية بين 
 .الخاص، مثل مشروع الذرة فى أمريكا الالتينية

 
وينبغى لموظفى البرامج القطرية أن يحصلوا على تدريب على أساليب توصيف وتقييم المادة  -157

وينبغى أن يبدأ هذا التدريب بالمحاصيل التى تعتبر هامة على الصعيد القطرى، . الوراثية لمحاصيل محددة
 . تنفذ بشأنها برامج تربية أو التى يعتزم تنفيذ هذه البرامج بشأنهاوالتى

 
 المشترآين فى برامج التقييم داخل المزرعة، على - والمزارعات -دعم تدريب المزارعين  -158

فلما آانت مسؤولياتها تمتد فى أحيان آثيرة من اآثار المحاصيل . المهارات المطلوبة فى هذا المجال
ها الى تجهيز األغذية وتخزينها واعدادها، فإن المرأة تملك عادة معرفة واسعة وانتاجها وحصد

 .باستخدامات النباتات وفوائدها
 

 .وينبغى تقديم الدعم الفنى والمالى المالئم الآثار المادة الوراثية للمجموعات األساسية -159
 

ما أريد تشجيع استخدام المجموعات يجب تنفيذ أنواع مختلفة من البحوث إذا : التكنولوجيا/البحوث -160
ويمكن أن يشمل هذا الحصول على أحدث تكنولوجيا وتقديم الدعم . الراهنة بطريقة مجدية اقتصاديا

 .للبحوث العلمية الرامية الى تحسين أساليب التوصيف والتقييم
 

 :تتضمن األولويات البحثية المتعلقة بالمجموعات األساسية استحداث ما يلى -161
 

اليب محسنة لتوصيف المادة الوراثية باستخدام أساليب جزيئية وآيميائية حيوية، أس )أ (
 مع غيرها من األساليب، وبيولوجيا،

 اجراءات محسنة لتصنيف التنوع الوراثى، )ب (
 أساليب للتصديق على النخبة المنتقاة من المجموعات األساسية، )ج (
 ، و)اتيجيات أخذ العيناتاستر(أساليب لربط المجموعة األساسية بالمجموعة الرئيسية  )د (
أساليب محسنة الستخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بما فى ذلك استبانة  )ه (

 .الصفات المستهدفة
 

تشجيع عقد ندوات اقليمية ودولية لخبراء الموارد الوراثية لمناقشة القضايا الفنية العديدة المتصلة  -162
تخدامها، ولتنشيط العمل المضطلع به فى هذا المجال، وتعزيز التكامل بتكوين المجموعات األساسية واس

 .مع الجوانب األخرى من خطة العمل العالمية
 

ينبغى لجهود التوصيف والتقييم أن تخطط وتنفذ بالمشارآة الفعالة للبرامج : االدارة/التنسيق -163
ضاء اشراك منظمات المزارعين آما ينبغى عند االقت. القطرية، والشبكات المحصولية واالقليمية

 .والشرآات الخاصة ورابطاتها وغيرها من األطراف المعنية
 

وينبغى تكوين المجموعات األساسية بالمشارآة الفعالة والشبكات المحصولية المعنية بالمحاصيل  -164
مى الى ويجب النظر الى العمل المتصل بالمجموعات األساسية فى إطار الجهد الشامل الرا. الرئيسية

 .تحسين االستخدام، آما يجب ادماج ذلك العمل فى سياق الجهد المذآور ادماجا وثيقا
 

ويقتضى األمر التعاون وتبادل المعلومات، وخاصة من جانب بنوك الجينات فى البلدان النامية التى  -165
 .أن األنواع آلهاتدير مجموعات للتنوع الوراثى لألنواع البرية والتى يفتقر موظفوها الى التخصص بش
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وينبغى اجراء عمليات تقييم دورية الستخدام المجموعات األساسية من أجل االسترشاد به فى   -166
وينبغى اجراء عمليات التقييم هذه باالرتباط مع . األعمال الالحقة، واالستعانة به فى تحديد األولويات

 . المختصة والمنظمات غير الحكومية المعنيةمربى النباتات وبالتشاور مع الوآاالت والمؤسسات الدولية
 

 :ويرتبط هذا النشاط ارتباطا وثيقا بما يلى -167
 المحافظة على المجموعات الحالية الموجودة خارج مواقعها الطبيعية  
 دعم ادارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها فى المزرعة  
 النقراض الموجودة خارج مواقعها الطبيعيةتجديد العينات المهددة با  
 دعم العمليات المخططة والموجهة لجمع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  
 زيادة الجهود الرامية الى تعزيز الصفات الوراثية وتوسيع قاعدة الموارد الوراثية  
 اثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعةاقامـة نظـام عالمـى شامـل للمعلومـات عـن الموارد الور  

 
 
 زيادة الجهود الرامية الى تعزيز الصفات الوراثية وتوسيع قاعدة الموارد الوراثية )10(
 

إن توسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل أمر بمقدوره االسهام فى زيادة استقرار المحاصيل : التقييم -168
ديدة مختلفة فى مادة متكيفة بالفعل قد تكون، من منظر أى غير أن تكاليف ادماج مادة وراثية ج. وأدائها

فهذه المنافع ال تتحقق . مربى أو شرآة أو معهد فردى، أآبر من المنافع التى يمكن تحقيقها من ذلك االدماج
فى أحيان آثيرة إال فى األجل الطويل وتعود على المجتمع بوجه عام آما تعود على مربى النباتات 

فان طبيعة آثير من أنشطة تعزيز الصفات الوراثية واألنشطة العامة السابقة على التربية ولذا . اآلخرين
 .تقتضى تعاونا دوليا ودعما حكوميا

 
 ادماج صفات زراعية مفيدة تم تحديدها من خالل )1(: ومن بين مناهج تحسين الصفات الوراثية -169

واد الصفوة من أجل التوسع فى استخدامها فى عملية التوصيف والتقييم فى مواد متكيفة محليا او فى م
 توسيع القاعدة الوارثية للمواد المتاحة للمربين عن طريق ادماج طائفة واسعة من )2(برامج التربية، 

 .أشكال التنوع الوراثى
 

زيادة األمن الغذائى وتحسين موارد رزق المزارعين من خالل استنباط : األهداف طويلة األجل -170
والحد من التنميط . وزيادة استخدام الموارد الوراثية وبالتالى توفير حوافز لصيانتها. تية أفضلأصناف نبا

أو األصناف الجديدة /الوراثى فى األصناف المحصولية، باستخدام األقارب البرية، والمواد المحلية و
لتغييرات البيئيـة غير لزيادة قابليـة النظم الزراعيـة لالستمرار، وزيادة القدرة علـى التكيـف مـع ا

 .المتوقعـة
 

زيادة التنوع الوراثى المتوافر فى العشائر النباتية المتاحة للمربين من : األهداف متوسطة األجل -171
 .لتوسيع القاعدة الوراثية خالل استراتيجيات مالئمة الدماج الجينات

 
المنظمات غير الحكومية ومصادر ينبغى للحكومات والمنظمات الدولية و: االستراتيجية/السياسات-172

التمويل أن تعترف بأهمية تقديم دعم تمويلى ولوجستى طويل األجل الى األنشطة السابقة على التربية، 
 .وأنشطة تعزيز الصفات الوراثية، وتوسيع القاعدة الوراثية

 
للبحوث الزراعية، ينبغى تقديم دعم الى الشبكات القطرية واالقليمية والمراآز الدولية : القدرات -173

وغيرها من المنظمات غير الحكومية والجامعات وغيرها من المنظمات المعنية، لكى تنفذ المشروعات 
وينبغى ايالء األولوية لمعالجة . السابقة على عملية التربية ومشروعات تحسين الصفات الوراثية

لهيئات والمؤسسات العلمية المشكالت التى حددتها الشبكات المحصولية واالقليمية، وغيرها من ا
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وينبغى أن ترآز الجهود األولية على المشكالت األآثر الحاحا التى تم . المختصة، ومنظمات المزارعين
 .الوقوف عليها فيما يتصل بخمسة عشر محصوال لها أهميتها الدولية واالقليمية

 
لتحسين الصفات الوراثية، ينبغى أن تواصل المؤسسات استحداث منهجيات : التكنولوجيا/البحوث -174

 .مثل المنهجيات السابقة على عملية التربية، ونشر هذه المنهجيات على نطاق واسع
 

ينبغى تخطيط األنشطة وتنفيذها بالتعاون الوثيق مع البرامج القطرية، بمساعدة  :االدارة/التنسيق -175
وينبغى . مية، ومنظمات المزارعينالشبكات المحصولية واالقليمية وغيرها من الهيئات والمؤسسات العل

 .التشجيع على اقامة اتصال وثيق مع مربى النباتات ومع العلماء فى آل من القطاع العام والخاص
 

 :ويتصل هذا النشاط اتصاال وثيقا بما يلى -176
 اقامة نظام عالمى شامل للمعلومات عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  
 فى توصيف وتقييم المجموعات األساسية وزيادة عددها من أجل تيسير استخدامهاالتوسع   
 دعم ادارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها فى المزرعة  

 
 
 تشجيع الزراعة المستدامة بتنويع انتاج المحاصيل والتوسع فى هذا التنويع )11 (
 

 آثيرة، آما جاء فى تقييم مبكر أجرته أآاديمية العلوم األمريكية لحالة تعد محاصيل رئيسية: التقييم -177
والتنميط الوراثى ال يماثل ". متسمة بالتنميط الوراثى وبالضعف الوراثى الى حد مؤثر"الواليات المتحدة، 

نبؤ دقيقة للتقييم والت وعدم توافر أدوات ومنهجيات. الضعف الوراثى، آما أنه ال يؤدى اليه بالضرورة
ومع ذلك فإن من المهم رصد هذه الحالة من أجل . يعنى أن درجة الضعف ال يمكن تحديدها تحديدا دقيقا
 .اتخاذ االجراءات العالجية والوقائية عند الضرورة

 
وال بد للنظم الزراعية مستقبال أن تحوى مجموعة آبيرة من المحاصيل، من بينها محاصيل تنتج  -178

ويقتضى األمر اتخاذ بعض االجراءات فى الوقت . حاصيل التى تعتبر مصدرا للطاقةالمواد األولية أو الم
الراهن، على سبيل االحتياط، من أجل تشجيع وتيسير استخدام مزيد من التنوع فى برامج التربية، وفى 
يل األصناف واألنواع المستخدمة فى المزارع والمناهج المبتكرة فى تربية النباتات بهدف استزراع محاص

جديدة، واستنباط أصناف نباتية جديدة، والتشجيع على زيادة مستويات التنوع الوراثى فى المحاصيل 
والمزارع مثل زراعة خليط من األصناف المتأقلمة أمر يعترف بأنه وسيلة لتعزيز االستقرار فى النظم 

 .الزراعية والنهوض باالنتاج الزراعى واألمن الغذائى
 

هى تشجيع الزراعة المستدامة والحد من التآآل الوراثى وتقليل الضعف : ألجلاألهداف طويلة ا -179
 .الوراثى بتنويع انتاج المحاصيل وزيادة التنوع الوراثى فيها

 
هى االستعراض الدورى للضعف الوراثى فى المحاصيل وتشجيع : األهداف متوسطة األجل -180

خفيف من هذا الضعف على الصعيدين القطرى والدولى، المربين والجماعات المناسبة على اتخاذ تدابير للت
 .بحسب الظروف

 
الترويج لهدف زيادة مستويات التنوع الوراثى بما يتسق مع زيادة االنتاجية واالحتياجات الزراعية،  -181

 .بما فى ذلك تربية النباتات وبحوث التكنولوجيا الحيوية وأطر التنمية فى انتاج المحاصيل
 

 39 



ينبغى للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المختصة، أن تتعاون مع : االستراتيجية/السياسات -182
الشبكات المحصولية ومعاهد البحوث وأجهزة االرشاد والقطاع الخاص ومنظمات المزارعين والمنظمات 

 :غير الحكومية، على القيام بما يلى
 

 فة منتظمة،رصد التنميط والضعف الوراثيين فى المحاصيل وتقييمهما بص )أ (
 استعراض السياسات التى قد تؤثر على مستوى التنوع فى النظم الزراعية، والتى )ب (

 .قد تؤثر بصفة محددة على درجة التنميط والضعف الوراثيين للمحاصيل الرئيسية
 .زيادة التنوع بزراعة خليط من األصناف واألنواع المتأقلمة، بحسب الظروف )ج (

 
ويلية على مواصلة توفير الدعم للمراآز الزراعية الدولية، والنظم وينبغى تشجيع الوآاالت التم -183

القطرية للبحوث الزراعية، وغيرها من الهيئات البحثية المختصة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، 
ويعد قيام المراآز . فيما تضطلع به من أعمال تستهدف زيادة مستويات التنوع الوراثى فى النظم الزراعية

ية للبحوث الزراعية بتزويد البرامج القطرية بأصناف فى طور التحسين آيما تواصل تطويرها، بما الدول
فى ذلك تحسين هذه األصناف على مستوى المزرعة، وطبقا الستراتيجية مناسبة، تدبيرا قد يؤدى الى 

عين األصناف آما أن انتقاء أصناف المزار. زيادة مستويات التنوع والتكيف واالستقرار فى المحاصيل
 .البرية وفيرة الغلة يعتبر تدبيرا آخر

 
ينبغى للحكومات ولنظمها المعنية بالبحوث الزراعية أن تقوم، بدعم من المراآز الدولية : القدرات -184

 :للبحوث الزراعية وغيرها من منظمات البحوث واالرشاد، بما يلى
 

     ة النسائل وأصناف مختلطة ومخلقة، زيادة قدرتها على استنباط واستخدام أصناف متعدد  )أ( 
 حسب االقتضاء،               

زيادة قدرتها على استخدام استراتيجيات المكافحة المتكاملة لآلفات، بما فى ذلك استخدام  )ب( 
 صفات مقاومة لسالالت محددة من اآلفات، ووضع تصنيف هرمى لمقاومة السالالت        
 .دام االستراتيجى لجينات المقاومةالمختلفة، واالستخ       
 .تيسير االستخدام االستراتيجى لمجموعة من األصناف )ج( 
استكشاف استراتيجيات ال مرآزية قائمة على المشارآة فى مجال تربية النباتات واستخدامها  )د( 
 حددة،فى الظروف المناسبة من أجل استنباط أصناف نباتية متكيفة مع البيئات المحلية الم      
االستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحيوية الحديثة آلما أمكن تيسيرا لتوسيع القاعدة الوراثية  )ه( 
 .للمحاصيل      

 
دعم الجهود المبذولة لتحديد األنشطة المستخدمة فى تربية النباتات، والبحوث : التكنولوجيا/البحوث -185

وقد تشمل هذه البحوث استعراضا . تنوع على مستوى المزرعةالنباتية والنظم الزراعية التى تحافظ على ال
للنظم الزراعية غير المتجانسة مثل النظم القائمة على الزراعة البينية وزراعة محاصيل متعددة، 

والمكافحة المتكاملة لآلفات، واالدارة المتكاملة للمغذيات، الستكشاف امكانية تطبيقها على نظام أوسع، 
 . تستهدف وضع المنهجيات المالئمة فى مجال تربية النباتاتوآذلك الجراء بحوث

 
وينبغى تشجيع الدعم من أجل استنباط أدوات ومنهجيات محسنة لتقييم الضعف الوراثى والتوصل  -186

إن أمكن الى تحديد التوازن النموذجى فى المحاصيل بين التنميط الوراثى من جهة والتنوع الوراثى من 
 .ة االعتبارات العملية والفنية واالقتصادية التى تحافظ على البيئةجهة أخرى، مع مراعا

 
ينبغى احاطة هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة، أو أى جهاز فرعى : التنسيق/االدارة -187

مختص تعينه هذه الهيئة، علما بصفة منتظمة بحالة التنوع فى المجموعات وفى عشائر التربية من 
سية ذات األهمية لألمن الغذائى العالمى، وينبغى للهيئة أو للجهاز الفرعى الذى تحدده المحاصيل الرئي
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توفير تلك المعلومات لمؤتمر األطراف فى اتفاقية التنوع البيولوجى، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
 .ولجنة التنمية المستدامة

 
 :يتصل هذا النشاط اتصاال وثيقا بما يلى -188

  نظم للرصد واالنذار المبكر عن فقدان الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوضع  
 دعم ادارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها فى المزرعة  
 زيادة الجهود الرامية الى تعزيز الصفات الوراثية وتوسيع القاعدة الوراثية  
 "غنية التنوع"ف المحلية والمنتجات ايجاد أسواق جديدة لألصنا  

 
 
 الترويج للمحاصيل واألنواع غير المستخدمة على النحو األمثل )12(
 

لئن آان عدد صغير من األنواع يوفر نسبة آبيرة من االحتياجات الغذائية العالمية، فإن : التقييم -189
وتسهم . االستزراع أو الجنىمئات من األنواع األخرى تستخدم على المستوى المحلى سواء عن طريق 

هذه األنواع غير المستخدمة على النحو األمثل اسهاما آبيرا فى آفالة األمن الغذائى وتوفير مورد للرزق 
آما أن المعارف . على مستوى األسرة، والمرأة هى التى تقوم برعاية هذه األنواع وجنيها فى أحيان آثيرة

تها تكون فى أحيان آثيرة معارف متخصصة ومرآزة فى مواقع المتعلقة باستخدامات هذه األنواع ورعاي
وآثير من النباتات غير المستخدمة على النحو األمثل يمكن التوسع فى استخدامها ومن شأن . بعينها

ترويجها أن يسهم فى تحقيق األمن الغذائى، والتنويع الزراعى، وادرار الدخل، وخاصة فى المناطق التى 
غير أن البرامج الجارية للصيانة .  الرئيسية فيها حدية من الناحية االقتصاديةتكون زراعة المحاصيل

 .والبحوث والتطوير تميل الى اهمال هذه األنواع
 

االسهام فى التنوع الزراعى وزيادة األمن الغذائى، وتحسين موارد رزق : األهداف طويلة األجل -190
ستخدمة على النحو األمثل ومواردها الوراثية وادارتها والتشجيع على صيانة األنواع غير الم. المزارعين

 .بطريقة مستدامة
 

وضع استراتيجيات مالئمة لصيانة األنواع غير المستخدمة على النحو : األهداف متوسطة األجل -191
األمثل وأساليب الدارتها بطريقة مستدامة، وتحسين األنواع المنتقاة، وتحسين تسويق األصناف غير 

 . على النحو األمثلالمستخدمة
 

حث الحكومات ومراآزها القطرية للبحوث الزراعية، بدعم من المراآز : االستراتيجية/السياسات -192
الدولية للبحوث الزراعية والمنظمات غير الحكومية، ومع مراعاة آراء منظمات المزارعين ومجتمعاتهم، 

التى ال تستغل استغالال آامال وادارة هذه على الترويج لسياسات تتسق واالستخدام المستدام لألصناف 
األصناف وتطويرها، بما فى ذلك سياسات استخدام األراضى، بحسب الظروف، التى يمكن أن تساهم 

 .بصورة ملموسة فى االقتصاد المحلى وفى األمن الغذائى
 

راعيين ينبغى توفير التدريب وبناء القدرات لصالح األآاديميين والمرشدين الز :القدرات -193
 :والمزارعين والمجتمعات المحلية، مع الترآيز بوجه خاص على النساء، بشأن المجاالت التالية

 تحديد األنواع غير المستخدمة على النحو األمثل التى يمكن زيادة استغاللها بطريقة مستدامة، )أ (
ثل التى لها استحداث وتنفيذ أساليب لالدارة المستدامة لألنواع غير المستخدمة على النحو األم )ب (

 أهميتها بالنسبة لألغذية والزراعة،
 وضع أساليب للتجهيز بعد الحصاد، )ج (
 .وضع أساليب للتسويق )د (
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 :ينبغى اجراء بحوث من أجل: التكنولوجيا/البحوث -194
وضع أساليب مستدامة الدارة األنواع غير المستخدمة على النحو األمثل التى لها أهميتها  )أ (

 مواردها الوراثية،بالنسبة لألغذية والزراعة و
 .وضع أساليب للتجهيز بعد الحصاد وأساليب أخرى من أجل تحسين امكانيات التسويق )ب (

 
ينبغى للشبكات االقليمية وللبرامج القطرية، بالتعاون مع المراآز الدولية للبحوث : االدارة/التنسيق -195

ستعرض بصفة منتظمة حالة الزراعية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات المعنية، أن ت
 :األنواع غير المستخدمة على النحو األمثل فى أقاليمها، وذلك من أجل

 تحديد امكانيات التوسع فى االستخدام المستدام لألنواع المذآورة، )أ (
 تحديد االحتياجات المشترآة فى مجال البحوث والتطوير، )ب (
  صلة وتنسيق هذه الطلبات تيسير طلبات الحصول على المساعدات المالية والفنية ذات ال )ج (

 .حسب مقتضى الحال
 

 :ويتصل هذا النشاط اتصاال وثيقا بما يلى -196
 دعم ادارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها فى المزرعة  
تشجيع صيانة األقارب البرية للمحاصيل والنباتات البرية فى مواقعها الطبيعية ألغراض   
 غذيةانتاج األ  
 "غنية التنوع"ايجاد أسواق جديدة للمنتجات   
 تعميق وعى الجمهور بقيمة صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   
 واستخدامها  

 
 
 دعم انتاج البذور وتوزيعها  )13 (
 

. ع على المزارعينإن توافر طائفة واسعة من البذور ومواد الزراعة األخرى أمر يعود بالنف: التقييم -197
 ضعف المحاصيل، وعدم آفاية مرافق التخزين فى )أ(: غير أن هذا التوافر قد يقيده العامالن التاليان

ويمكن أن تنطبق هذه .  ضعف نظم توزيع البذور)ب(المزراعة، وعدم آفاية وسائل إآثار البذور الجيدة، 
وتواجه .  تجرى تربيتها ألغراض تجاريةالمشكالت على بذور آل من األصناف المحلية واألصناف التى

شرآات البذور التجارية وشبه الحكومية صعوبات فى توفير بذور األصناف المتكيفة تحديدا مع الظروف 
وهى ال تستطيع فى أحيان آثيرة أن توفر تلك الطائفة من أصناف، أو بذور ما يسمى . الفريدة والمحلية

ها عديد من المزارعين، بسبب ارتفاع تكاليف المعامالت وانخفاض ، التى يعتمد علي"الثانوية"بالمحاصيل 
المحلية على انتاج وتوزيع بذور  وبالتالى فإن هناك احتياجا لتعزيز القدرة. القدرة الشرائية للمزارعين

األصناف البرية التى تعد نافعة للنظم / أصناف محصولية آثيرة، بما فى ذلك بعض أصناف المزارعين
 .متنوعة والمتطورةالزراعية ال

 
 .زيادة توافر البذور رفيعة الجودة لطائفة واسعة من األصناف النباتية: األهداف طويلة األجل -198

 
 .االسهام فى زيادة آل من التنوع واالنتاجية الزراعيين البيولوجيين -199

 
 والتجارية )وميةأو شبه الحك(تحسين التكامل بين الشرآات الحكومية : األهداف متوسطة األجل -200

 .والصغيرة فى مجالى تربية النباتات وتوزيع البذور
 

تنمية وتوسيع آليات النتاج البذور وتوزيعها تتوافر لها مقومات االستمرار على المستوى المحلى  -201
 وذلك لألصناف والمحاصيل ذات األهمية لصغار المزارعين،
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لية جديدة، وتوفير المواد المناسبة المخزنة خارج المساعدة فى تزويد المزارعين بأصناف محصو -202

 .المواقع الطبيعية الآثارها وتوزيعها على المزارعين
 

ينبغى للحكومات ولنظمها القطرية المعنية بالبحوث الزراعية، بدعم من : االستراتيجية/السياسات -203
نظمات غير الحكومية، ومع مراعاة المراآز الدولية للبحوث الزراعية والبرامج التعاونية االقليمية والم

آراء القطاع الخاص ومنظمات المزارعين ومجتمعاتهم، وبما يتمشى مع القوانين واللوائح القطرية بحسب 
 :الظروف أن تقوم بما يلى

وضع سياسات مناسبة تتعلق بالشرآات الحكومية والتجارية وغير الرسمية فى مجالى انتاج  )أ (
اعدة على ترآيز الجهود التى تبذلها المبادرات التى تحظى البذور وتوزيعها، من أجل المس

بدعم حكومى والمعنية باحتياجات فقراء المزارعين بوجه خاص من األصناف النباتية، مع 
وينبغى تعزيز هذا المنهج عن طريق تشجيع . االهتمام عند الضرورة باحتياجات المزارعات

وال ينبغى إغفال .  والمزارعين التجاريينالقطاع الخاص على تلبية حاجات آبار المزارعين
ال يغطيها القطاع  اشتراك الحكومات فى تربية وتوزيع المحاصيل الرئيسية أو الثانوية التى

 الخاص تغطية آافية،
       توفير بيئة مواتية وتشجيع مثل هذه البيئة بالطرق المناسبة فى حالة عدم وجودها النشاء  )ب (

  وسائل منها توفير الحوافز الالزمة،شرآات صغيرة للبذور، بجملة
      توثيق الصالت بين بنوك الجينات، والمنظمات المعنية بتربية النباتات، وشرآات توزيع  )ج (

 البذور الصغيرة،
النظر فى وضع مشروعات لمراقبة جودة البذور وعلى األخص المشروعات التى تناسب  )د (

 .الشرآات الصغيرة
     تسمح بتوزيع األصناف ذات األصول البرية وأصناف دراسة التدابير التشريعية التى  )ه (

المزارعين واألصناف القديمة واالتجار بها، اذا توافرت فيها نفس المعايير الخاصة بالتوزيع 
  والتجارة المتصلة باألمراض واآلفات والصحة والبيئة، مثلها مثل األصناف التقليدية 

  لتدابير معايير الجودة الخاصة بتوزيع البذور وينبغى أن تستوفى هذه ا. المسجلة واألصناف
واالتجار بها طبقا للتشريعات القطرية واالتفاقيات االقليمية ذات الصلة، حيثما يكون ذلك 

 .مناسبا
 

 وباالرتباط مع المنظمات غير -ينبغى للحكومات، بحسب قوانينها ولوائحها وسياساتها : القدرات -204
 :ائمة، أن تقوم بما يلىالحكومية وشرآات البذور الق

 تشجيع شرآات البذور القائمة على تحسين طائفة ونوعية المواد الزراعية التى توفرها، )أ (
توفير الحوافز والخطط االئتمانية المناسبة وغير ذلك من أجل تيسير ظهور شرآات البذور،  )ب (

الفئات مع ايالء اهتمام بحسب ظروف آل بلد الحتياجات قطاع صغار المزارعين والنساء و
 الحساسة أو الهامشية،

  توفير الدعم لمنظمات المزارعين وتعزيز تلك المنظمات من أجل تمكينها من أن تعبر بمزيد  )ج (
  من الفعالية عن احتياجاتها من البذور، مع ايالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفئات 

 الحساسة أو الهامشية،
ساسية للمزارعين فيما يتعلق بتكنولوجيا البذور، من توفير التدريب والدعم فى مجال البنية األ )د (

 .أجل تحسين الجودة المادية والوراثية للبذور التى يجمعها المزارعون
 

 :ينبغى للحكومات أن تقوم بما يلى: التكنولوجيا/البحوث -205
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 لة تقييم ما يتوافر لشرآات انتاج البذور وتوزيعها، بما فى ذلك الجهود صغيرة النطاق المبذو )أ (
 على مستوى المزارعين، من حوافز وما يواجهها من معوقات باالضافة الى احتياجاتها فى 

 .مجال الدعم
 وضع مناهج لدعم توزيع البذور على نطاق صغير على مستوى المزارعين، مع االستفادة  )ب (

 .من خبرات شرآات البذور الصغيرة والمحلية التى تعمل بالفعل فى بعض البلدان
 

ينبغى للحكومات اجراء رصد منتظم للقدرات القطرية للمزارعين فى الحصول : االدارة/يقالتنس -206
 .على البذور المناسبة

 
ينبغى استكشاف امكانيات ادماج هذا النشاط فى مشروعات التنمية الزراعية، وذلك بالتعاون مع  -207

 .لصندوق الدولى للتنمية الزراعيةمؤسسات شتى منها برنامج األمم المتحدة االنمائى، والبنك الدولى، وا
 
 
 "غنية التنوع"ايجاد أسواق جديدة لألصناف المحلية والمنتجات   )14 (
 

تشهد األسواق الزراعية االستعاضة على نحو متزايد عن التنوع الوراثى لصالح التنميط : التقييم -208
ى الثقافات التقليدية وعلى أذواق ومن العوامل التى تفسر هذا التحول التغيرات التى تطرأ عل. الوراثى

ومن التفسيرات األخرى الترآيز على االنتاجية، وتأثيرات الدعاية، وظهور أسواق استهالآية . المستهلكين
عالمية فرضت علىالمزارعين اشتراطات قاسية، باالضافة الى المثبطات غير المقصودة الناجمة عن 

ويفقد المزارعون فى جميع أنحاء العالم ما . نظيمية األخرىالتشريعات والسياسات والبرامج واألعمال الت
ويمكن فى . آانوا يتمتعون به فى الماضى من حوافز قوية تشجعهم على توفير طائفة واسعة من األصناف

آل من البلدان المتقدمة والنامية توفير حوافز اقتصادية واجتماعية لتشجيع المزارعين الذين يواصلون 
 ".غنية التنوع"زة ومحلية وينتجون منتجات زراعية زراعة أصناف متمي

 
ومن شأن تنفيذ برنامج يساعد على ايجاد أسواق متخصصة للمحاصيل الغذائية المنوعة بيولوجيا أن  -209

األصناف البرية واألصناف القديمة /يشكل حافزا ايجابيا يشجع المزارعين على زراعة أصناف المزارعين
وينبغى أن يشتمل هذا البرنامج على تحديد المعوقات . ائية غير المستغلةوغيرها من المحاصيل الغذ

التسويق، وازالة مثل / والمثبطات التنظيمية التى تعترض طريق المحافظة على التنوع البيولوجى واالنتاج
 .هذه المعوقات

 
ألصول تشجيع الطلب القوى على أصناف المزارعين واألصناف ذات ا: األهداف طويلة األجل -210

البرية والمنتجات الزراعية ذات الصلة وايجاد آليات سوقية يمكن االعتماد عليها لهذه األصناف 
 .والمنتجات

 
تشجيع موردى المستلزمات الزراعية، والمشتغلين بتجهيز األغذية : األهداف متوسطة األجل -211

 .لمنتجات المتميزة بتنوعهاوتوزيعها، وتجار التجزئة على دعم أسواق متخصصة لألغذية واألصناف وا
 

ينبغى للحكومات أن تدرس، وأن تعتمد عند االقتضاء، سياسات فى مجال : االستراتيجية/السياسات -212
االرشاد، والتدريب، والتسعير، وتوزيع المستلزمات، وتنمية البنى األساسية، واالئتمان، والضرائب يمكن 

واق للمحاصيل الغذائية المتميزة بتنوعها البيولوجى، بما أن تشكل حوافز على تنويع المحاصيل وانشاء أس
وال بد من خلق . فى ذلك معايير بيان محتويات األغذية التى تبرز فائدة األصناف المحصولية غير التقليدية

بيئة مناسبة لنظم تسجيل األصناف تسمح باستمرار انتاج األصناف المحلية القديمة وتجربتها وتقييمها 
للتأآد من أنها لن تؤدى الى انقراض هذه  ابعة التشريعات التى تسن ألغراض أخرى،تجاريا، ومت

 .األصناف عن غير قصد
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ألغراض " غنية التنوع"وينبغى تشجيع المؤسسات، عند االمكان واالقتضاء، على شراء أغذية  -213

 .االستخدام الداخلى
 

 ينجم عنها، أو يرجح أن ينجم عنها، تأثيرات ينبغى الوقوف على العمليات واألنشطة التى: القدرات -214
سلبية هامة على صيانة التنوع البيولوجى واستخدامه استخداما مستداما، آما ينبغى رصد آثار تلك 

 .العمليات واألنشطة على التنوع المحصولى
 

يق ينبغى للهيئات المختصة، بما فيها المنظمات غير الحكومية، أن تعمق وعى الجمهور عن طر -215
وسائل االعالم المختلفة ومن خالل اآلليات المناسبة، مثل المعارض العامة والمبادرات المنفذة فى 

 .المدارس وما إلى ذلك
 

 .ينبغى زيادة فعالية التنسيق واالدارة على المستويين القطرى والمحلى: االدارة/التنسيق -216
 

 :يتصل هذا النشاط اتصاال وثيقا بما يلى -217
 دارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها فى المزرعةدعم ا  
 تعميـق وعـى الجمهور بقيمـة صيانـة الموارد الوراثيـة النباتية لألغذية والزراعة   
 واستخدامها           
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 المؤسسات وبناء القدرات

 
 انشاء برامج قطرية قوية -15
 لوراثية النباتية لألغذية والزراعةتعزيز شبكات الموارد ا -16
 انشاء نظم شاملة للمعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -17
 وضع نظم للرصد واالنذار المبكر عن فقدان الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -18
 توسيع وتحسين التعليم والتدريب -19
ور بقيمة صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تعميق وعى الجمه -20

 واستخدامها 
 
 
 انشاء برامج قطرية قوية )15(
 

البرامج القطرية هى األساس الذى ترتكز عليه الجهود االقليمية والعالمية المتصلة بالموارد : التقييم -218
دولى بشأن الحصول على الموارد الوراثية النباتية الوراثية النباتية، آما أنها وسيلة تتيح تعزيز التعاون ال

وتوفر البرامج القطرية الفعالة صلة بين . واالقتسام العادل والمنصف للمنافع المتحققة من استخدامها
ويعانى آثير من البرامج القطرية . األنشطة القطرية واألنشطة المنفذة على المستويين االقليمى والعالمى

 .خطيط واالدارة الذى يفاقمه نقص الموارد والعزلة عن األنشطة ذات الصلةالقائمة من ضعف الت
 

والكثير من البلدان التى ال توجد لديها برامج قطرية متينة، أو مرافق مناسبة للتخزين طويل األجل،  -219
دان التى آما أنها، فى غالب األحيان، البل. هى البلدان التى تعانى مشكالت األمن الغذائى األآثر الحاحا

آما أن . تتمتع بذخيرة غنية ومتنوعة من الموارد الوراثية النباتية فى حقول المزارعين وفى البرية
 على تقييم الموارد - وال سيما برامج البلدان النامية -القدرات المحدودة فى أغلب األحيان للبرامج القطرية 
زمة لحفظ الموارد الوراثية النباتية لألغذية الوراثية النباتية واستخدامها وتحديث التكنولوجيات الال

والزراعة وتوصيفها واستخدامها المستدام، من أهم أسباب عدم الكفاءة فى ادارة المواد التى يتم جمعها 
 .وأحد عوامل القصور فى مواصلة استخدامها

 
المؤسسات والشرآات وتنفذ األنشطة المتصلة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بمعرفة  -220

العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية واألفراد العاملين والعاملين فى قطاعات 
ومن شأن ادماج األنشطة الراهنة المتصلة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية . والزراعة والبيئة والتنمية

فرصة لتعزيز هذه الجهود المختلفة المبذولة داخل آل برنامج قطرى موحد أن يوفر  والزراعة فى اطار
 .بلد
 

والمجموعات القطرية خارج مواقعها الطبيعية هى جزء ال يتجزأ من البرامج القطرية للموارد  -221
وال ينبغى النظر الى بنوك الجينات باعتبارها مستودعا مغلقا، وانما . الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

ومن شأن ادماج الصيانة والتوصيف ومعلومات التقييم واالستخدام للموارد الوراثية . آمراآز حيوية
 غير أن االفراط فى  -النباتية أن ييسر عملية تقدير قيمة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

الستخدام الترآيز على مرافق الصيانة فى بنوك الجينات المرآزية سوف يّحول االهتمام عن عملية ا
ولئن آانت صيانة الموارد . ويؤدى الى عزل هذه البنوك ومنعها من تقديم المنافع المثلى للبلد المعنى

الوراثية وتربية النباتات تنفذ بصفة عامة بواسطة المؤسسات العامة فى البلدان النامية، فان الصالت 
وآثيرا ما يكون هناك . شطة التربيةالعملية والمؤسسية آثيرا ما تكون ضعيفة بين أنشطة الصيانة وأن

ويؤدى غياب التخطيط الشامل الموجه نحو بلوغ أهداف محددة . افتقار الى الغايات المحددة تحديدا واضحا
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الى الحد من االستخدام الرشيد للموارد القائمة، والى تفشى أوجه القصور وانخفاض المنافع، وضياع 
 .الفرص

 
يد وتلبية االحتياجات القطرية من خالل وضع مناهج رشيدة ومستدامة تحد: األهداف طويلة األجل -222

وفعالة ومنصفة لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها لصالح األجيال الحاضرة 
 .والمقبلة

 
 الوراثية ضمان توافر قدرات قطرية آافية لالشتراك فى الجهود الدولية الرامية الى صيانة الموارد -223

 .النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها، واقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها
 

اعطاء أولوية عالية لتحديد العناصر األساسية للبرامج القطرية المتكاملة، : األهداف متوسطة األجل -224
فى ذلك آليات نظام أساسى قطرى معترف به، واطارا للسياسات واطار مؤسسى مناسبان، بما : وهى

وتحديث . مستفيدة من ما تلقى من عون لهذه األغراض. للتخطيط والعمل المنسقين، واستراتيجية برامجية
 .مرافق الصيانة على المستوى القطرى أو االقليمى حيثما آان مالئما

 
 وتحسين الصالت المؤسسية والقطاعية وتعزيز التكامل بين الجهود المؤسسية وجهود المجتمع -225

 .المحلى
 

 .وتنمية القدرات القطرية فى المجال الفنى والمجال االدارى ومجال السياسات -226
 

وينبغى االقرار . ينبغى أن يكون للبرامج القطرية نظام أساسى معترف به: االستراتيجية/ السياسات -227
اتية لألغذية والزراعة فى بالقيم االيكولوجية واالقتصادية واالجتماعية والجمالية للموارد الوراثية النب

التخطيط والسياسات على المستوى القطرى وفى تحديد أولويات الموارد المالية والموارد األخرى 
وينبغى تزويد برامج الموارد . وتوزيعها بما فى ذلك الحوافز المالية ألجل االحتفاظ بالموظفين األآفاء

 .يلية تحدد لدى إعداد ميزانيات حكومات البلدان المختلفةالوراثية النباتية لألغذية والزراعة باعتمادات تمو
 

فااللتزام القطرى بتوفير التمويل للبرامج والمشروعات القطرية على أساس مستدام، هو أمر  -228
 .أساسى، ومع ذلك فالدعم االقليمى أو الدولى يستكمل هذه الجهود المحلية

 
على تقييم وتحديد الموارد الوراثية النباتية لألغذية وينبغى للبرامج القطرية أن تطور القدرات  -229

والزراعة الالزمة لتلبية احتياجات الصيانة والتنمية القطرية والوفاء بااللتزامات الدولية ذات الصلة، 
وينبغى أن يتوافر لديها سياسات مساندة بشأن صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

وينبغى أن توفر البرامج القطرية، حسب مقتضى األحوال، أوسع مجموعة . تخدامهاوالحصول عليها واس
تمثيلية ممكنة من  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لتلبية احتياجات المزارعين، وألجل تحسين 

 أن تتابع - بالتعاون مع المؤسسات القطرية واالقليمية والعالمية -وعلى الحكومات . األصناف المحلية
تطور التكنولوجيات الجديدة فى مجال صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وتوصيفها 

اضافة الى ذلك ينبغى أن تضع الحكومات لوائح الحجر النباتى وغيرها من اللوائح . واستخدامها المستدام
توفر قدرا آافيا من الوقاية بدون فرض قيود ال فيما يتعلق باستيراد وتوريد المواد الوراثية النباتية والتى 

 .مبرر لها على عمليات النقل المالئمة لهذه المواد
 

وينبغى أن يقوم برنامج قطرى بالتشجيع أو بالتنسيق بين جميع المؤسسات والمنظمات المختصة فى  -230
ب مع مستوى تطور وتعقد البلد وأن يربط العمل القطرى باألنشطة االقليمية والدولية، وذلك بما يتناس

وتتصدى االستراتيجيات القطرية المتكاملة والشاملة لما هو أآثر من عمليات . الجهود المؤسسية القائمة
ألنها ينبغى أن تتناول على نحو فعال صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية . بنوك الجينات وحدها
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ومن شأن انشاء لجان قطرية واسعة . ه المجاالتوالزراعة وتنميتها واستخدامها، والصالت بين هذ
 .العضوية أن يشكل وسيلة هامة لتنظيم وتنسيق الجهود المبذولة فى معظم البلدان

 
وسوف يتوقف الهيكل والتنظيم الفعليان للبرنامج القطرى على البنى األساسية والقدرات المتوافرة  -231

 على صعيد السياسات االستراتيجية البرامجية وأسلوب فى البلد المعنى، وسوف تحدد القرارات المتخذة
وفى البلدان التى تكون القدرات فيها محدودة، قد تستخدم . العمل، وخاصة فيما يتصل بالتعاون الدولى

 .االستراتيجية المرافق المادية والخبرات الفنية للبرامج القطرية األخرى أو المؤسسات الدولية
 

ئمة أن تنظر فى اقامة عالقات مشارآة قوية مع الشرآات الخاصة، والمنظمات وينبغى للبرامج القا -232
وينبغى اقامة صالت مشترآة بين القطاعات مع . غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، والسكان األصليين

الوآاالت المعنية بالتخطيط القطرى والبرامج األخرى المتعلقة بالزراعة، واالصالح الزراعى، وحماية 
 .لبيئةا
 

 بين المؤسسات واألجهزة القطرية - بالطريقة المناسبة -ينبغى تشجيع الصالت التنظيمية  -233
المتخصصة فى نقل التكنولوجيا حتى يمكن مساعدة المؤسسات القطرية فى المفاوضات الخاصة 

وتوصيفها بالحصول على التكنولوجيات الالزمة لحفظ الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
واستخدامها المستدام، وما يتصل بذلك من معالجة البيانات بشروط عادلة وشروط الطرف األولى 

بالرعاية بما فى ذلك الشروط الميسرة والشروط التفضيلية حسبما يتفق عليه بين جميع األطراف فى 
 لحقوق الملكية الفكرية، وفى حالة ما اذا آانت التكنولوجيا تخضع لبراءة اختراع أو. المعامالت المعنية

فان الحصول على التكنولوجيا أو نقلها ينبغى أن يتم بشروط تعترف وتتسق مع الحماية الكافية والفعالة 
 .لحقوق الملكية الفكرية

 
ينبغى عند االقتضاء تقديم المساعدة بناء على الطلب لتيسير التخطيط القطرى المعتاد : القدرات -234

نبغى ايالء أولوية عالية لتقييم وتحسين أساليب االدارة فى مرافق مثل بنوك الجينات وي. وتحديد األولويات
 .ومحطات البحوث

 
وتتضمن التوصيات المتصلة باألنشطة األخرى تدابير اضافية يتعين اتخاذها القامة برامج قطرية  -235
 .فعالة

 
العلمية والفنية الواردة فى وترآز نشاطات البحوث فى البرامج القطرية أساسا على البحوث  -236

وهناك حاجة أيضا الى اجراء البحوث بشأن مهام وادارة البرامج القطرية . مجاالت النشاط األخرى
المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بما فى ذلك اختبار األطر المؤسسية وتقييم احتياجات 

  .راة قواعد البيانات والكفاءة االقتصادية لمناهج الصيانة المختلفةاالستعمال وآفاءة االستجابات البديلة، واد
 

وهناك بعض قضايا السياسات والقضايا المؤسسية والقانونية التى تواجه باطراد البرامج القطرية  -237
د من بينها المسائل المتعلقة بالملكية وحقوق الملكية الفكرية، والتبادل والنقل والتجارة فى مجال الموار

ويتعين توفير التنسيق لتزويد البرامج القطرية بالمعلومات بشأن هذه القضايا وتقدير تأثيرات . الوراثية
التطورات الدولية فى هذه المجاالت على صيانة وتبادل الموارد ا لوراثية وادراج تطورات البحوث 

 .الجديدة، على النحو المالئم، فى النظم واألساليب القطرية
 

تنفيذ آليات تنسيقية داخل البلدان لضمان تحديد األولويات بأآثر الطرق فعالية فى : ق واالدارةالتنسي -238
وينبغى للحكومات أن تستعرض سياساتها بصفة دورية لتقييم مدى . توزيع األموال والموارد األخرى

  ى القطرى بنظاموينبغى استكمال العمل المنسق الذى أعطيت له األولوية الواجبة على المستو. فعاليتها
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ويعد التعاون الدولى ضرويا فى عالم تعتمد بلدانه . دولى يكون بدوره منسقا ومتمتعا باألولوية الواجبة
بعضها على بعض وتتطلع الى ايجاد وسائل عملية ورشيدة واقتصادية لصيانة الموارد الوراثية النباتية 

 .ها واقتسام منافعهالألغذية والزراعة وتعزيز استخدامها وتشجيع الحصول علي
 

ومنها هيئة )وتوفر الشبكات والمحافل الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -239
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ومؤتمر 

وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وبرنامج األمم المتحدة االنمائى، األطراف فى اتفاقية التنوع البيولوجى، 
آليات يمكن من خاللها للبلدان أن تنسق أنشطتها، ( واليونسكو، ولجنة التنمية المستدامة فى األمم المتحدة

 .وأن تتفق على السياسات المشترآة حسبما يقتضى األمر
 

 :ويتصل هذا النشاط اتصاال وثيقا بما يلى -240
 .جميع األنشطة األخرى 

 
 
 تعزيز شبكات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  )16 (
 

تعد الشبكات محافل مهمة للتبادل العلمى، واقتسام المعلومات، ونقل التكنولوجيات، : التقييم -241
الوراثية وصيانتها والتعاون فى مجال البحوث، ولتحديد واقتسام المسؤوليات عن أنشطة مثل جمع الموارد 

وبمقدور الشبكات، من خالل الصالت التى تقيمها بين المعنيين بصيانة . وتوزيعها وتقييمها وتحسينها
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وادارتها وتنميتها واستخدامها، أن تشجع على تبادل المواد 

آما تستطيع تلك الشبكات أن تساعد على تحديد . ةبشروط متفق عليها وأن تعزز استخدام المادة الوراثي
أولويات العمل، ووضع السياسات، وتوفير وسيلة لنقل اآلراء االقليمية واآلراء بشأن محاصيل بعينها الى 

 .مختلف المنظمات والمؤسسات
 

 وهناك عدد من الشبكات االقليمية والشبكات المعنية بمحاصيل معينة تباشر نشاطها فى الوقت -242
ويقتضى . غير أن بعض الشبكات، وخاصة من بين الشبكات المحصولية، ال تعمل بكامل طاقتها. الراهن

آما يتعين تنظيم عدد من الشبكات الجديدة ضمانا النتفاع جميع األقاليم بوجود . األمر تقوية هذه الشبكات
بوجه خاص أن تشترك فى هذه ومن المهم . النباتات الهامة لالقليم المعنى/ شبكات نشطة تغطى المحاصيل

ومن )الشبكات البلدان ذات القدرة القطرية المحدودة فى مجال الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
، ألن تلك الشبكات تتيح لها الحصول على (بينها آثير من أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة

 .المعلومات والتكنولوجيا والمواد
 

ضمان حصول جميع البلدان على الخدمات التى تقدمها شبكات اقليمية : ألهداف طويلة األجلا -243
ودولية فعالة تستكمل على النحو المناسب الشبكات المعنية بمحاصيل أو موضوعات بعينها أو الشبكات 

 .المهتمة بالمواقع الطبيعية للموارد الوراثية
 

 والتعاون العلمى، وتعزيز التنسيق والتخطيط وتحديد اعطاء أولوية متقدمة لتشجيع التبادل -244
األولويات على المستوى االقليمى، بوصف ذلك وسيلة لتالفى ازدواج الجهود، وتعزيز العمل الراهن فى 

 .مجال الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، والحد من تكاليف الصيانة واالستخدام
 

 .ولويات االقليمية وتنفيذها من خالل المؤسسات القطرية واالقليمية القائمةتيسير تحديد الغايات واأل -245
 

تيسير النظر فى وضع مناهج ايكولوجية اقليمية متكاملة لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية  -246
 .والزراعة، بما فى ذلك األقارب البرية للمحاصيل
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 . المحصولية والموضوعية االقليمية القائمةتقوية الشبكات: األهداف متوسطة األجل -247

 
انشاء شبكات اقليمية نشطة فى المناطق غير المغطاة بها فى الوقت الراهن، وانشاء وتعزيز عدد  -248

 شبكة محصولية أو شبكة معنية بموضوع بعينه، بما فى ذلك الشبكات القائمة داخل 15 و 5يتراوح بين 
ويكون باب االنضمام اليها مفتوحا أمام أى بلد .  من األطراف المعنيةالمواقع الطبيعية، بمشارآة واسعة

  .يزرع المحصول المعنى
 

 .تيسير وتعزيز مشارآة البلدان فى هذه الشبكات -249
 

ينبغى للحكومات، آمسألة التزام فى مجاالت السياسات، أن تدعم : االستراتيجية/ السياسات -250
ويجب . ة والخاصة فى الشبكات االقليمية والمحصولية والمواضيعيةالمشارآة الفعالة للمؤسسات العام

تغطية تكاليف هذه الشبكات باالشتراك فى هذه الشبكات تبعا لقدرات هذه المؤسسات، وأن يتم تنفيذها، 
وينبغى أن ينظر الى هذه المشارآة على أنها . حسب االقتضاء، بدعم من الحكومات والمصادر األخرى

ى البلد المعنى وبوصفها وسيلة لتجميع جهود البلدان التى تواجه تحديات متماثلة ولتعزيز تعود بالنفع عل
وينبغى اعتبار آل من المساهمات النقدية والعينية التى تقدمها . اقتسام المنافع مع البلدان األخرى

وينبغى أن . ميةالحكومات الى الشبكات وفاء منها بالتزاماتها واسهاما منها فى تنفيذ خطة العمل العال
 .تشرف البلدان بالشكل المناسب على األنشطة المنفذة تحت رعاية هذه الشبكات

 
يمكن للحكومات، ومؤسسات البحوث القطرية، والمراآز الدولية للبحوث الزراعية، وبخاصة  -251

، أن تدعو لالجتماع أو المنظمات العلمية المعنية بمحاصيل بعينها/المعهد الدولى للموارد الوراثية النباتية و
وينبغى . أو تسهل عملها/ أو الشبكات الجديدة المحصولية منها أو المواضيعية و/ الشبكات الموجودة و

للشبكات أن تتعاون على نحو وثيق مع المراآز الدولية للبحوث الزراعية وللمؤسسات والجهود االقليمية 
 لتحقيق مستويات مرتفعة من االتصال وتقديم التوجيهات الالزمة لها حسب مقتضى الحال ضمانا

 .والمساءلة والتآزر
 

وينبغى للشبكات تحديد فرص العمل مع المنظمات غير الحكومية، ووضع اجراءات ملموسة، وال  -252
سيما فى مجاالت التدريب، والحصول على مواد التكاثر، وتنسيق المبادرات المحلية، والمعلومات، 

 .والوعى العام
 

تكوين الشبكات أمر ال يتطلب خبرة فنية فحسب، وانما يقتضى أيضا توافر مهارات آبيرة : القدرات -253
فتكوين الشبكات يعد فى المقام األول مشكلة تتصل بالتنظيم والتنسيق . فى مجالى االتصال والتنظيم

الجتماعات، التخطيط، واالتصال بما فى ذلك السفريات، وا: وينبغى توفير الموارد ألنشطة مثل. والتسهيل
 .ومطبوعات الشبكة مثل النشرات االخبارية وتقارير االجتماعات، وخدمة الشبكة وتقويتها

 
وفيما يتعلق بالشبكات االقليمية، ينبغى ايالء األولوية لتعزيز الشبكات االقليمية أو لضم البلدان التى  -254

 :قاليم التاليةال تخدمها الشبكات فى الوقت الراهن، وانشاء شبكات جديدة فى األ
 المحيط الهادى )أ( 
 منطقة البحر الكاريبى )ب( 
 رابطة الدول المستقلة فى آسيا الوسطى )ج( 
 غرب ووسط أفريقيا )د( 
 شرق أفريقيا )ه( 
 جزر المحيط الهندى )و( 
 .وأى أقاليم أخرى، عندما يقتضى األمر  البحر األسود، أو بحر قزوين )ز( 
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توفر الشبكات وسيلة لتنفيذ البحوث التعاونية فى المجاالت التى يتفق على : االتكنولوجي/ البحوث -255

أو تنفيذ أنشطة البحوث والتدريب ونقل التكنولوجيا عند االقتضاء واالمكان، /وينبغى تخطيط و. أولوياتها
 .مع الشبكات

 
سب االقتضاء، ولتنظيم ينبغى توفير الموارد لمواصلة خدمة الشبكات القائمة، ح: االدارة/ التنسيق -256

 .وتسهيل انشاء شبكات اقليمية ومحصولية جديدة
 

 :يتصل هذا النشاط اتصاال وثيقا بما يلى -257
 جميع األنشطة األخرى 

 
 
 انشاء نظم شاملة للمعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )17(
 

النباتية فى العالم غير موثقة توثيقا آافيا أو موثقة توثيقا ضعيفا آثير من الموارد الوراثية : التقييم -258
. بالقياس الى ما ينبغى معرفته عنها، آى يتسنى صيانتها والحصول عليها واستخدامها على النحو األمثل

آما يعد توثيق األقارب البرية للمحاصيل والموارد الوراثية فى  المزرعة الموجودة فى مواقعها الطبيعية 
وفى المجموعات الموجودة خارج مواقعها فقد تم االحتفاظ بشأن المواد الخاضعة . زيال بوجه خاصه

للصيانة، بمعلومات أساسية عن هويتها، مثل رقم العينة واسمها العلمى، ومكان وآيفية نشأة المادة 
ارات الحيوية، الوراثية، ووصف الخصائص المورفولوجية والزراعية األساسية، والنتائج الراهنة الختب

ودورات التجديد، واألماآن التى وزعت عليها المادة، والمعلومات العرقية النباتية ذات الصلة، ومعارف 
وبنك الجينات أو البرنامج القائم فى المواقع الطبيعية والذى يفتقر الى . المزارعين والسكان األصليين

 السليمة، أو الى الموارد المستدامة الدارة موظفين حاصلين على تدريب آاف، أو الى البنية األساسية
البيانات المتصلة بالموارد الوراثية لن يستطيع أن يصون أو يعزز االستخدام الكامل لموارده الوراثية 

ومما يفاقم هذه الحالة أن ادارة البيانات . النباتية لألغذية والزراعة بصورة يعتمد عليها أو بصورة آاملة
ا ما تعطى، على المستوى القطرى والمؤسسى، أولوية ضئيلة وغير سليمة فيما وأنشطة التوثيق آثير

وعندما تتوافر البيانات فى الشكل المناسب فانها يمكن أن تستخدم ال فى . يتعلق بتخصيص االعتمادات
 .الى الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" اضافة قيمة"مساعدة جهود الصيانة فحسب بل أيضا فى 

 
ومن الناحية التاريخية، لم ترتبط التنمية فى قطاع الزراعة بوجود صلة قوية بتنمية البنى األساسية  -259

ولكن مع حدوث تغيرات سريعة فى تكنولوجيا . فى مجال االتصال، واستخدام المعلومات وادارتها
 االتصال على أسس المعلومات، يمكن التعجيل بالتنمية بتوفير فرص لالنتفاع بالمعلومات ووسائل

 .فنقص تلك الفرص يعزل األفراد والمعاهد ويحول دون تكوين اطار واضح ألعمالهم. مستدامة
 

تيسير زيادة فرص الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية : األهداف طويلة األجل -260
 .دلها وتوفيرهاوالزراعة وتحسين ادارتها واستخدامها من خالل جمع المعلومات المفيدة وتبا

 
اقامة شبكة للبيانات الموثوقة والدقيقة فى مجال الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عن  -261

 .طريق تنمية الخبرات والبنيات األساسية على المستويات العالمية واالقليمية والقطرية والمؤسسية
 

سين ادارتها، وتيسير فرص حصولها على مساعدة البلدان على تجميع معلوماتها الراهنة وتح -262
 .المعلومات المحتفظ بها على الصعيدين الدولى واالقليمى
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تجميع البيانات والمعلومات المتاحة فى شكل ميسور االستخدام عن طريق : األهداف متوسطة األجل -263
 .االستعانة بالمنهجيات وقواعد البيانات والبروتوآوالت الفعالة

 
ات اقليمية الدارة البيانات المحصولية وتبادلها بين بنوك الجينات واألطراف األخرى فى انشاء شبك -264

 .برامج الموارد الوراثية النباتية من أجل المساعدة على توفير نظم للتوثيق وتدريب الموظفين
 

فى وضع استراتيجيات لنظم البيانات والتوثيق باالشتراك مع بنوك الجينات واألطراف األخرى  -265
برامج الموارد الوراثية النباتية وبرامج االآثار ولصالحها، والقيام عند االمكان بانشاء نظم الدارة قواعد 

 .البيانات الموجودة فى بنوك الجينات المختصة
 

دعم فرص انتفاع بنوك الجينات واألطراف األخرى فى برامج الموارد الوراثية النباتية وبرامج  -266
 .ساسية فى مجال االتصاالت األلكترونية الدوليةاالآثار بالبنى األ

 
ينبغى ايالء أولوية عالية على جميع المستويات النشاء نظم نافعة وسهلة : االستراتيجية/ السياسات -267

 .االستعمال للتوثيق والمعلومات وتزويدها بالموظفين المؤهلين والمحافظة عليها
 

علومات واالفضاض تحقق فعالية التكاليف ويسهل استخدامها، ينبغى آذلك انشاء نظم للتوثيق والم -268
 .وذلك تيسيرا لعملية نقل التكنولوجيا

 
وسوف يجرى الحصول على المعلومات الخاصة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -269

 . من اتفاقية التنوع البيولوجى)ى( 8ونشرها وفقا للمادة 
 

يم المساعدة فى مجال التخطيط الى بنوك الجينات القطرية لتشجيعها على وضع ينبغى تقد: القدرات -270
وال يقتضى األمر أن تكون هذه االستراتيجيات الكترونية . استراتيجيات رشيدة ومتوافقة الدارة المعلومات

لصالت أو مستندة الى الحاسبات اآللية بالضرورة، ولكن ينبغى أن يكون األخذ بأساليب الحوسبة واقامة ا
 . هما الهدف النهائى لمرافق آثيرة)انترنيت(مع المؤسسات األخرى عن طريق شبكة المعلومات الدولية 

 
وينبغى تجميع البيانات والمعلومات الراهنة ووضعها فى شكل يسهل استخدامه واالنتفاع به،  -271

 آثير من األحيان فى ومن الجدير بالذآر أن هذه المعلومات تكون موجودة فى. والتحقق من صالحيته
بنوك الجينات، أو فى مؤلفات العلماء وتقاريرهم، أو فى نظم عفا عليها الزمن، أو فى نظم يصعب 

 .الوصول اليها
 

وينبغى تيسير فرص حصول البرامج القطرية على المعلومات العلمية والبحثية والببليوغرافية  -272
 .األساسية

 
ات عدد آاف من الموظفين الدارة المعلومات ولتيسير توفيرها على وينبغى أن يتوافر لبنوك الجين -273

وينبغى توفير التعليم والتدريب فى مجال ادارة البيانات . نطاق واسع للمستخدمين وفقا لألهداف القطرية
واالتصاالت األلكترونية على مستوى بنك الجينات، مع الترآيز على ادارة البيانات وتحليلها، وامكانية 

وينبغى تقديم الدعم لهذه األنشطة، عند االقتضاء واالمكان، مع االهتمام .  االتصاالت، وتبادل البياناتاقامة
 .بضرورة ترشيد الجهود المبذولة فى مجال الموارد الوراثية على المستويين العالمى واالقليمى

 
 الدعم الفنى بصفة متصلة وينبغى تقديم. وينبغى عند الضرورة إعداد آتيبات مناسبة للتعلم الذاتى -274

 .من أجل تحسين ادارة البيانات والمعلومات واتاحة الفرصة الستخدام تكنولوجيات جديدة مناسبة
 

 :ينبغى دعم البحوث من أجل: التكنولوجيا/ البحوث -275
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 استحداث منهجيات وتكنولوجيات مناسبة ومنخفضة التكلفة لجمع البيانات وتبادلها،  )أ( 
 ليب لتطويع هذه التكنولوجيات على المستوى المحلى عند االقتضاء،وضع أسا )ب( 
ايجاد وسائل تيسر فرص الحصول على البيانات واستخدامها من خالل الوسائط األلكترونية  )ج( 
 وشبكة انترنيت،      
    استحداث وسائل ومنهجيات تيسر توافر المعلومات المفيدة لغير األخصائيين، بما فيهم  )د( 

 .المنظمات غير الحكومية ومنظمات المزارعين والسكان األصليين               
 

ينبغى المضى فى تطوير التنسيق والتعاون فى اطار النظام االعالمى لالعالم : االدارة/ التنسيق -276
ة فى واالنذار المبكر الذى تعكف منظمة األغذية والزراعة على انشائه، مع االستفادة من الخبرات المتاح

البرامج القطرية ومن مبادرة شبكة معلومات الموارد الوراثية على نطاق المنظومة المنفذة داخل الجماعة 
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، علما بأن األعمال المتصلة بالتوثيق تنفذ على الصعيد االقليمى من 

ومات الجغرافية التابع لبرنامج األمم المتحدة جانب المعهد الدولى للموارد الوراثية النباتية، ونظام المعل
للبيئة، ونظام معلومات المحيط الحيوى التابع لليونسكو، واألعمال المنفذة من خالل اتفاقية التنوع 

وينبغى أن يستهدف هذا التنسيق أيضا اشراك الشبكات االقليمية والمحصولية وغيرها من . البيولوجى
ارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بما فى ذلك القطاع الخاص، الجهات التى تستخدم وتصون المو

 .والمنظمات غير الحكومية، بحيث تصبح أطرافا مشارآة وشريكة فعالة
 

يتعين القيام بالتقييم واالشراف والتخطيط والتنسيق على المستويين العالمى واالقليمى من أجل  -277
 .تعزيز الجدوى والفعالية االقتصاديتين

 
 :يتصل هذا النشاط اتصاال وثيقا بما يلى -278

 جميع األنشطة األخرى 
 
 
 وضع نظم للرصد واالنذار المبكر عن فقدان الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )18 (
 

يمكن أن يحدث تآآل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فى المجموعات الموجودة : التقييم -279
ويعتمد المستوى األول على نوعية . خارج مواقعها الطبيعية وفى حقول المزارعين، وفى البيئة الطبيعية

وقد . المادة األصلية المخزنة، وعلى الظروف التى يجرى فى ظلها الحفاظ على المادة الوراثية واآثارها
صيل أو أصناف جديدة من يحدث فقدان للموارد الوراثية للمحاصيل وذلك أساسا عن طريق استخدام محا

 .المحاصيل مع ما يترتب على ذلك من ترك المحاصيل التقليدية دون اتخاذ تدابير صيانة مالئمة
 

وهناك عوامل مختلفة، تشمل آال من الظواهر الطبيعية ونتائج السلوك البشرى، بما فيه التوسع  -280
كن أن تعرض الموارد الوراثية النباتية العمرانى والتحديث الزراعى والمنازعات األهلية والحروب، يم

وقد منعت هذه العوامل بعض البلدان من تقديم تقاريرها القطرية أو االشتراك . لألغذية والزراعة للخطر
وبالرغم من تأثير هذا األمر، ال توجد أى آليات رسمية . فى عملية االعداد للمؤتمر الدولى الفنى الرابع

 .لومات، واستهالل االجراءات الالزمةلرصد تلك الحاالت، وجمع المع
 

تقليل التآآل الوراثى وتأثيره على الزراعة المستدامة عن طريق رصد : األهداف طويلة األجل -281
العناصر الرئيسية لصيانة الموارد الوراثية والعوامل المختلفة المتسببة فى التآآل الوراثى، وجمع البيانات 

 .الجية ووقائيةالتاحة الفرصة التخاذ اجراءات ع
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وتشجيع الرصد على . تحديد األسباب الكامنة وراء التآآل الوراثى: األهداف متوسطة األجل -282
وانشاء آليات تضمن نقل المعلومات الى الجهات المختصة التى . المستويات القطرية واالقليمية والعالمية

 .عينت لتكون مسؤولة عن التحليل والتنسيق والتنفيذ
 

، أن تقوم بصفة دورية 21ينبغى للحكومات، وفقا ألعمال القرن : االستراتيجية/ ياساتالس -283
وينبغى للحكومات أن . باستعراض حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإعداد تقارير بشأنها

مؤتمر تؤآد اختيار جهة وصل من أجل نقل هذه المعلومات الى منظمة األغذية والزراعة، و/ تعين
 .األطراف فى اتفاقية التنوع البيولوجى، والهيئات األخرى المختصة

 
ينبغى أن توفر السلطات القطرية المختصة المعلومات المستمدة من عمليات التقييم ومن تقدير  -284

ية التأثير البيئى للمشروعات االنمائية الكبرى التى قد ينجم عنها تأثير هام على الموارد الوراثية النبات
 .لألغذية والزراعة

 
ينبغى لموظفى البرامج القطرية والموظفون ذوى الصلة على المستويات المحلية أن يتلقوا : القدرات -285

تدريبا قصيرا على أساليب جمع وتفسير المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 .دوالتهديدات المختلفة التى تحدق بهذه الموار

 
ونظرا ألهمية الرصد العالمى للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واصدار التنبيهات العالية  -286

عن احتمال فقدها، ينبغى اجراء تقييم لمدى آفاءة النظام العالمى لالعالم واالنذار المبكر والغرض منه 
 .تحسينهوينبغى فى ضوء نتائج هذا التقييم تدعيم النظام و. وأهميته

 
البحوث الرامية الى تحديد األسباب والديناميات الكامنة وراء التآآل الوراثى : التكنولوجيا/ البحوث -287

وستكون البحوث المنطبقة على تحسين أساليب مسح الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة نافعة 
 .أيضا لنظم االنذار المبكر

 
غذية والزراعة الخبراء الفنيين وممثلى البرامج القطرية، وبرنامج األمم ينبغى أن تدعو منظمة األ -288

المتحدة للبيئة، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق عمليات االغاثة فى حاالت الكوارث، والجماعة االستشارية 
 للبحوث الزراعية الدولية واالتحاد الدولى لصون الطبيعة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص،

 .للمشارآة فى المناقشات المتعلقة بالنظام العالمى لالنذار المبكر واالسهام فيها
 

 .وينبغى استكشاف مدى جدوى استخدام تكنولوجيات االستشعار عن بعد -289
 

ينبغى للنظام العالمى لالعالم واالنذار المبكر، التابع لمنظمة األغذية والزراعة، : االدارة/ التنسيق -290
 تعاونا وثيقا مع جهات االتصال القطرية والمنسقين القطريين، والشبكات االقليمية أن يتعاون

والمحصولية، والمراآز الدولية للبحوث الزراعية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومكتب األمم المتحدة 
 .لتنسيق عمليات االغاثة فى حاالت الكوارث، والمنظمات األخرى ذات الصلة

 
حكومات ووآاالت المعونة أن تضمن االتصال والتعاون بين برامج الموارد الوراثية وينبغى لل -291

النباتية، والبرامج والمنظمات االنمائية، والوآاالت مثل البنك الدولى، وبرنامج األمم المتحدة االنمائى، 
عة االستشارية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واليونسكو، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والجما

 .للبحوث الزراعية الدولية
 

 :ويتصل هذا النشاط اتصاال وثيقا بما يلى -292
 مسح الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحصرها  
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 دعم العمليات المخططة والموجهة لجمع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  
 اقامة نظام معلومات عالمى شامل  

 
 
 توسيع وتحسين التعليم والتدريب )19 (
 

من الحقائق المسلم بها على نطاق واسع أن للتدريب دورا هاما فى تحقيق تحسينات مستدامة : التقييم -293
غير أن التمويل المتاح للتدريب . بشأن صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها

.  الوقت الذى تحدق فيه التهديدات بالدعم التمويلى المقدم لبرامج آثيرةأصبح ضئيال بوجه خاص فى هذا
آما أن الحكومات ال تضمن دائما استخدام األفراد الذين يحصلون على هذا التدريب وتعويضهم بصورة 

 .مالئمة
 

وندرة الموظفين المتمتعين بتدريب راق باتت واضحة على جميع المستويات تقريبا وفى جميع  -294
وآل اجتماع اقليمى فرعى عقد فى اطار عملية . تخصصات العلمية والفنية فى آثير من البلدان الناميةال

وتنوء آل من البرامج الجامعية والدورات التخصصية القصيرة . االعداد قد استرعى االنتباه الى هذا األمر
 وثمة تفاوت آبير فى الفرص .التى تقدمها طائفة من المؤسسات بكثرة أعداد المشترآين فيها بصفة عامة

وعالوة على ذلك، ال تتوافر فى آثير من األحيان برامج . التعليمية والتدريبية المتاحة فى األقاليم المختلفة
تجمع بين التدريب الفنى والدراية بكثير من التخصصات بما فى ذلك مجاالت االدارة والسياسات والقانون 

 . النباتية لألغذية والزراعةالفنى ذات الصلة بالموارد الوراثية
 

تزويد آل بلد تبعا الحتياجاته وأولوياته بالتدريب على المهام ذات الصلة : األهداف طويلة األجل -295
 .بالصيانة واالستخدام، وآذلك باالدارة والسياسات

 
تعاونية تنمية القدرات االقليمية على التدريب المتقدم ووضع ترتيبات : األهداف متوسطة األجل -296

 .فعالة بين المؤسسات ذات الصلة فى البلدان المتقدمة والنامية
 

 .عداد دورات قصيرة مناسبة ووحدات تعليمية فى الموضوعات ذات األولوية على الصعيد االقليمى -297
 

 .زيادة فرص البلدان المفتقرة الى القدرات القطرية فى الحصول على التدريب الخارجى -298
 

لمؤسسات على ادراج جوانب الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فى المقررات تشجيع ا -299
 .والبرامج ذات الصلة بالعلوم البيولوجية

 
ينبغى للحكومات أن تعترف بجدوى وأهمية العناية بالموارد الوراثية : االستراتيجية/ السياسات -300

 .النباتية فى جميع مراحل التعليم
 

 .للحكومات والمؤسسات أن تلتزم بتوفير فرص تدريبية وتعليمية متقدمة للموظفين الحاليينوينبغى  -301
 

أو برامج فى آل اقليم، تكون قادرة /ينبغى تقديم الدعم، قدر االمكان، النشاء مؤسسات و: القدرات -302
ينبغى تقديم الدعم الى آما . على توفير تعليم متقدم فى مجال الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
وينبغى تشجيع . أو البرامج/الطالب الستكمال برامج الحصول على درجات علمية فى هذه المؤسسات و

التعاون بين المؤسسات األآاديمية القطرية فى آل من البلدان المتقدمة والنامية، باالضافة الى التدريب 
رامج التعليمية فرصة الوصول الى شبكة انترنيت وينبغى أن يتاح للب. الداخلى فى المجاالت ذات الصلة

 .واالستفادة بها ألغراض االتصال المهنى والحصول على البيانات والمعلومات
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ومع تعزيز المؤسسات االقليمية، ينبغى استخدام دعم القدرات القائمة فى البلدان المتقدمة وخاصة  -303
 .الناميةاذا تم تطويعها لتالئم الحاجات المحددة للبلدان 

 
وباالضافة الى الجهود الجارية، ينبغى تنظيم دورات تدريبية متخصصة وعقدها بصفة منتظمة لكل  -304

 .اقليم، فى عدد من الموضوعات الفنية، وآذلك فى مجاالت االدارة، والسياسات، وتوعية الجمهور
 

وراثية النباتية لألغذية والزراعة ينبغى تشجيع خبرات نقل التكنولوجيا فيما يتعلق بصيانة الموارد ال -305
وهناك دور بالغ األهمية ينبغى أن . وتوصيفها واستخدامها المستدام، وعلى األخص فى البلدان النامية

تلعبه المؤسسات القطرية فى البلدان النامية والمتقدمة على السواء، وآذلك المنظمات الدولية، لتيسير هذه 
 .العملية

 
بوضع مقررات على هيئة وحدات مستقلة حتى يتسنى تطبيقها واستخدامها على وينبغى االهتمام  -306

وينبغى آلما . نطاق واسع فى األقاليم المختلفة الى جانب الحفاظ على مواطن الترآيز المتميزة فى آل اقليم
 .أمكن توفير هذه الفقرات بأنسب اللغات لكل اقليم

 
 فى المواقع المختلفة، ألنهن يضطلعن بدور هام، وان آان وينبغى ايالء اهتمام خاص لتدريب النساء -307

غير معترف به أحيانا، فى صون وتنمية الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وما يتصل بها من 
 .معارف وتقاليد

 
وينبغى تعزيز القدرات على وضع مواد تدريبية وتوفير أو تنسيق الدورات التدريبية على المستوى  -308
 .الدولى

 
ينبغــى أن تسعـى المؤسسـات الـى ربـط التدريـب بالبحـوث الجـارى : التكنولوجيـا/ البحـوث -309

 .تنفيذهـا
 

ينبغى استحداث دورات تدريبية وتوفيرها بالتعاون الوثيق مع الشبكات االقليمية : االدارة/ التنسيق -310
 بالتعاون مع االتحادات األآاديمية أو الرابطات آما ينبغى استحداث برامج متقدمة. والبرامج القطرية
 .االقليمية المختصة

 
 :يتصل هذا النشاط اتصاال وثيقا بما يلى -311

 جميع األنشطة األخرى 
 
 
 واستخدامها تعميق وعى الجمهور بقيمة صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )20 (
 

 رئيسى لتعبئة الرأى العام وتنفيذ ومواصلة العمل السياسى الالزم توعية الجمهور عنصر: التقييم -312
وتعد القدرة على توعية الفئات الرئيسية المستهدفة بتأثير أنشطة . داخل البلدان وعلى المستوى الدولى

 .الموارد الوراثية عنصرا حاسما لنجاح أى برنامج للصيانة
 

ة الجمهور أن يعزز اقامة الصالت الدولية واآلليات ومن شأن تنفيذ برنامج واضح األهداف لتوعي -313
وفى داخل البلدان يمكن لتوعية الجمهور الرامية الى اشراك المجتمعات المحلية . التعاونية مثل الشبكات

والمنظمات المحلية وغير الحكومية فى األنشطة القطرية المتصلة بالموارد الوراثية، مما يكفل اتساع 
شأن اقامة صالت وثيقة بين العمل المتصل بتوعية الجمهور الذى تنفذه آل من ومن . قاعدة الصيانة

 .المنظمات الدولية والبرامج والمنظمات القطرية أن يزيد من الفعالية وأن يقلل من التكاليف
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ادماج توعية الجمهور ادماجا آامال فى جميع أنشطة البرامج المحلية والقطرية : األهداف النهائية -314
 .قليمية والدوليةواال

 
تقديم الدعم، وخاصة فى البلدان النامية، آلليات تنسيق أنشطة توعية : األهداف متوسطة األجل -315

 .الجمهور على جميع المستويات
وينبغى للسياسات والتخطيط القطريين أن يعترفا بالدور الذى تستطيع : االستراتيجية/ السياسات -316

. رساء أساس متين لصيانة الموارد الوراثية واستخدامها بطريقة مستدامةتوعية الجمهور أن تؤديه فى ا
 .وينبغى النظر فى توعية الجمهور لدى وضع جميع أنشطة البرامج القطرية

 
وينبغى لالستراتيجيات القطرية أن تحدد أهداف واستراتيجيات توعية الجمهور، وتعين فئات  -317

وينبغى للحكومات أن تعترف بالعمل . الوصول الى الجمهورالجمهور المستهدفة، والشرآاء، وأدوات 
 .الذى تقوم به المؤسسات غير الحكومية فى مجال تعميق وعى الجمهور وأن تخصه بالتشجيع

 
وينبغى ايالء اهتمام آاف بانتاج المواد المستخدمة فى توعية الجمهور باللغات المناسبة تيسيرا  -318

 .لبلدان المختلفةالستخدامها على نطاق واسع فى ا
 

وينبغى أن يكون لكل برنامج من برامج الموارد الوراثية جهة اتصال مسؤولة عن توعية : القدرات -319
ولكن ينبغى تطوير قدرات جميع العاملين فى مجال الموارد الوراثية على توضيح أهمية . الجمهور

آما ينبغى أن . والتنمية المستدامتيناألهداف واألنشطة البرامجية ضمن االطار األوسع نطاقا للزراعة 
يتمتع هؤالء العاملون بالقدرة على نقل هذه الحقيقة الى جميع األطراف المعنية باستخدام األدوات التى 

 .يوفرها أخصائيو توعية الجمهور
 

وينبغى لبرامج الموارد الوراثية النباتية أن تدرس االستعانة بشخصيات معروفة ومؤثرة لزيادة  -320
 .ص الوصول الى وسائل االعالم واجتذاب مزيد من االهتمامفر
 

وينبغى للبرامج القطرية للموارد الوراثية النباتية أن تستعين بأدوات وتكنولوجيات توعية الجمهور  -321
وقد يقتضى . المستحدثة على المستويين االقليمى والدولى وأن تستخدمها فى جهودها االعالمية الخاصة

وان آان من .  لتعبر عن األولويات والظروف القطرية- والرسائل التى تنقلها -ذه األدوات األمر تطويع ه
المرجح أن تكون آثير من الرسائل االقليمية والعالمية نافعة فى تدعيم استراتيجيات وأنشطة توعية 

حملها ومن شأن هذا أن يخفض بقدر آبير التكاليف التى يت. الجمهور المنفذة على المستوى القطرى
 .البرنامج القطرى

 
وينبغى تعزيز الوعى بقيمة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وبدور األآاديميين، ومربى  -322

النباتات، والمزارعين، والمجتمعات المحلية فى الحفاظ عليها وتحسينها، وذلك فى المدارس بجميع 
 .مراحلها وفى مؤسسات البحوث الزراعية المتخصصة

 
ينبغى اجراء بحوث أو دراسات لالحتياجات االعالمية للفئات المستهدفة من : التكنولوجيا/ البحوث -323

وينبغى على المستوى الدولى اجراء . الجمهور قبل استهالل المبادرات الكبرى المتصلة بتوعية الجمهور
 .تصلة بتوعية الجمهوربحوث بشأن استخدام تكنولوجيات المعلومات الجديدة لتلبية االحتياجات الم

 
يقتضى األمر توافر درجة معينة من التنسيق والتسهيل على المستوى الدولى من : االدارة/ التنسيق -324

وبمقدور البرامج القطرية . أجل ترشيد العمل المنفذ فى مجال توعية الجمهور وتحقيق جدواه االقتصادية
وى الدولى، وذلك مثال عن طريق مسؤولى توعية وغيرها أن تستفيد من المواد المستحدثة على المست

الجمهور فى برنامج األمم المتحدة للبيئة، والنظام التابع للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، 
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ومن شأن الصالت بين المنظمات الدولية . والمنظمات غير الحكومية، بما فى ذلك القطاع الخاص
 . اقتسام الرسائل والوقوف على فرص االضطالع بأنشطة تعاونيةغير الحكومية أن تسهل والمنظمات

 
 :ويتصل هذا النشاط اتصاال وثيقا بما يلى -325

 جميع األنشطة األخرى 
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 تنفيذ خطة العمل العالمية
∗وتمويلها  

 
 
 

باتية لألغذية والزراعة  اقر المؤتمر بأن خطة العمل العالمية عنصر هام من عناصر النظام العالمي للموارد الوراثية الن  -1
. واتفاقية التنوع البيولوجي21ويمكن أن تكون اسهاما هاما في تيسير تنفيذ جدول أعمال القرن   

  
والدولية، وينبغي أن تشمل جميع قليمية القطرية واللى المستويات المحلية وا ان عملية المتابعة تدعو غلى العمل ع  -2

الحكومات الوطنية، والسلطات المحلية : مر الدولي الفني للموارد الوراثية النباتية، وهياألطراف التي آان لها عالقة بالمؤت
أو غير الحكومية، والمجتمع العلمي، والقطاع الخاص،  سواء الدولية الحكومية –واالقليمية والمنظمات االقليمية والدولية 

ويتبغي أن تنفذ خطة العمل العالمية آجزء .  واتحاداتهموالمجتمعات المحلية، والمزالرعين وغيرهم من المنتجين الزراعيين
.من النظام العالمي لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها، بالتنسيق مع اتفاقية التنوع البيولوجي  

 
 إبالغ نتائج مؤتمر ليبزيج ولكي يحصل تنفيذ خطة خطة العمل العالمية على أآبر قدر من المشارآة والدعم، ال بد من   -3

وع البيولوجي، وعلى الى أهم األجهزة والمحافل الدولية واالقليمية والقطرية التي تعمل في مجال األغذية والزراعة والتن
األخص مؤتمر منظمة األغذية والزراعة، ومؤتر األطراف الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي، ولجنة التنمية المستدامة 

مم المتحدة للبيئة، والمرفق العالمي للبيئة، وبرنامج األمم المتحدة االنمائي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، في األ
والبنك الدولي، والصندوق المشترك للسلع، ومصارف التنمية االقليمية، والجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، 

المحافل الى الترويج لعمليةة تنفيذ خطة العمل والمشارآة في التنفيذ بالطريقة ضاء في هذه األجهزة وودعوة الجهات األع
تشرين /آما ينبغي ابالغ نتائج هذا المؤتمر الى مؤتمر القمة العالمي لألغذية الذي سينعقد في روما في شهر نوفمبر. المناسبة
. 1996الثاني   

 
خالل هيئة الموارد الوراثية لألغذية  من –ة والزراعة تقوم الحكومات الوطنية وأعضاء منظمة األغذي وسوف   -4

وحتى يتسنى للهيئة أن تقوم . عملية متابعة برصد التقدم العام في تنفيذ خطة العمل العالمية وما يتصل بذلك من –والزراعة 
ستعراض خطة العمل مراحل مع التقدير المناسب لتكاليفه، وتحديد طريقة البهذه المهمة، بإمكانها أن تضع برنامجا على 

العالمية، على أن يتناول هذا االستعراض مدى التقدم الذي حدث في تنفيذ الخطة وتوضيحها وتعديلها حسب الظروف على 
وسوف . 21، آما أوصى بذلك جدول أعمال القرن "متوالية" المستويات القطرية واالقليمية والعالمية، لتصبح بذلك خطة 

.ل أربع سنواتيجرى أول استعراض للخطة خال  
 

وعلى هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة أن تعد لهذا الغرض استمارات تتلقى عليها تقارير التقدم من جميع    -5
 ضوء ما تتوصل اليه الهيئة ترفع استنتاجاتها الى وفي. األطراف المعنية، وأن تضع المعايير والمؤشرات لتقدير مدى التقدم

المنظمات الدولية لسد الثغرات الموجودة، وتصحيح أوجه الخلل أو نقص التنسيق، ولدراسة أي الحكومات المعنية و
وأي استنتاجات للهيئة يكون لها تأثير آبير على السياسات، البد من عرضها على مجلس المنظمة . مبادرات أو أنشطة جديدة

، والى مؤتمر األطراف الموقعة على اتفاقية  السابقة عليهاومؤتمرها العام، آما آان يحدث من هيئة الموارد الوراثية النباتية
.أو لجنة التنمية المستدامة، التخاذ االجراء الالزم أو الموافقة أو العلم، بحسب الظروف/التنوع البيولوجي، و  

 
اج الى زيادة ملموسة أقر المؤتمر بالحاجة الى موارد مالية لتنفيذ خطة العمل العالمية، وبأن التنفيذ الكامل سوف يحتو   -6

وعلى آل بلد .  بأنه ال بد بالتالي من حشد موارد مالية تتناسب ومجال الخطةآما أقر المؤتمر. في األنشطة التي تجرى اآلن
أن يحدد أولوياته في ضوء األولويات المتفق عليها في خطة العملن وفي ضوء احتيجاته في مجال األغذية والتنمية 

. الزراعية  
 

ر المؤتمر بأن الحكومات الوطنية وغيرها من مصادر التميل المحلية والمنظمات متعددة األطراف والمصادر  وأق  -7
. للموارد الوراثية لألغذية والزراعة–آن غير محدد ] وان –الثنائية واالقليمية تقوم اآلن بتميل ملموس   

 

                                                 
ا وعالوة على ذلك، أحيط المؤتمر علم. 28 الى 18مستخرج من تقرير المؤتمر الدولي الفني الرابع للموارد الوراثية النباتية، الفقرات *    

بالتقديرات التي وضعتها أمانة منظمة األغذية والزراعة لتكاليف تنفيذ خطة العمل العالمية وما حددته من المصادر الحالية للتمويل فضال عن 
قح تقديراتها ونظرا للتغيرات التي أدخلها المؤتمر على الكثير من النشاطات ذات األولوية، طلب من األمانة أن تن. مصادر التمويل الجديدة المحتملة

.للتكاليف  
 ). من التقرير17مستخرج من الفقرة (
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 60

 بأن –ية، من القطاعين العام والخاص على السواء  وهو يدرك أهمية مساهمة المصادر المحل–وأوصى المؤتمر بشدة    -8
 تحقيق يبذل آل بلد أقصى جهد لتقديم الدعم المالي والحوافز بحسب قدراته، فيما يتعلق بأنشطته القطرية التي تستهدف

.أهداف خطة العمل العالمية، بما يتفق وخططه القطرية وأولوياته وبرامجه  
 

عزيزالتعاون الدولي من أجل صيانة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها  المؤتمر من جديد ضرورة توأآد   -9
. المستدام وعلى األخص لدعم جهود البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقال، وتكمله مثل هذه الجهود  

 
 الصادر عن 21لواردة في إطار جدول أعمال القرن وأآد المؤتمر من جديد االلتزامات باألموال الجديدة واالضافية ا   -10

وينبغي بمقتضى هذه االلتزامات، . مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، واألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
نبغي أن يأتي هذا وي. توفير األموال لتمويل تنفيذ البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة التحول لخطة العمل العالمية

حشد مصادر او المصادر األخرى، وينبغي، حيثما يكون ممكنا، السعي الى تيسير /التمويل من جانب البلدان المتقدمة و
وآليات التمويل األخرى، ومساعدة البلدان على تنفيذ خطة العمل العالمية، ويتعين بذل آل جهد ممكن أيضا للسعي الى إيجاد 

.ومبتكرة للتمويل في إطار عملية تنفيذ خطة العمل العالميةمصادر جديدة وإضافية   
 

 المعلومات عن األنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة في جميع أنحاء العالم  ينبغي التوسع في تحليل  -11
فادة من األموال بصورة ومن شأن هذا العمل أن يساعد على االست. تحت اشراف هية الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

وال بد أن تكون عملية . فعالة وأن يساعد المنظمات القطرية واالقليمية والثنائية ومتعددة األطراف على وضع برامج فعالة
آما ينبغي دعوة أهم مؤسسات التمويل والتنمية الثنائية . الرصد مستمرة، واال تفسر على أنها شرط مسبق لعملية التمويل

دراسة طرق ووسائل دعم تنفيذ خطة العمل العالمية، على أن يكون هناك تعاون وثيق في هذه العملية راف الى ومتعددة األط
.مع اتفاقية التنوع البيولوجي  

  


