أنشطة االتحاد

ورشة العمل اإلقليمية حول إدارة وتوثيق البنك الوراثي يف الشرق
األدنى وشمال إفريقيا 31-30 ،كانون ثاني  ،2010عمان ،األردن
برعاية عطوفة مدير عام املركز الوطني
للبحث والإر� �ش��اد ال��زراع��ي ال��دك�ت��ور في�صل
ع ��واوده عُ �ق��دت ور��ش��ة العمل الإقليمية حول
� إدارة وتوثيق البنك الوراثي يف ال�شرق الأ دنى
و�شمال � إفريقيا خالل الفرتة  31-30كانون
ثاين  2010يف املركز الوطني للبحث والإر�شاد
الزراعي ،عمان ،الأ ردن ،بدعم من االحتاد،
والتنوع احليوي العاملي ،واملركز الدويل للبحوث
الزراعية يف املناطق اجلافة ،واملركز الوطني
للبحث والإر�شاد الزراعي.
�شارك يف الور�شة مدراء البنوك الوراثية
النباتية ،وامل�سئولني ع��ن ق��واع��د البيانات
اخلا�صة بتوثيق الأ ��ص��ول ال��وراث�ي��ة ،وباحثني
من  13دول��ة ه��ي :م�صر ،و�إي ��ران ،وال�ع��راق،
الأ ردن ،والكويت ،ولبنان ،واملغرب ،و�سلطنة
عمان ،وال�سعودية ،وال�سودان ،و�سوريا ،وتون�س،
واليمن.
�أ�شار مدير ع��ام املركز الوطني للبحث
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والإر�شاد الزراعي �أن تنظيم هذه الور�شة ي�أتي
يف � إطار امل�ؤمتر الدويل للتغري املناخي والأ من
الغذائي يف املناطق اجل��اف��ة ،ون�ظ��ر ًا لأ همية
الأ ��ص��ول الوراثية النباتية والبنوك الوراثية
يف حفظ وحماية التنوع احليوي ،ودورهما يف
مواجهة التحديات البيئية والتغريات املناخية.
و� �ش��دد ال��دك �ت��ور ج��وزي��ف ت ��وروك امل��دي��ر
الإقليمي للتنوع احل�ي��وي العاملي يف منطقة
�أوروب � ��ا ع�ل��ى أ�ه �م �ي��ة � إدارة وت��وث �ي��ق البنك
ال��وراث��ي ،و أ�ع��رب عن �شكره للمركز الوطني
على ا�ست�ضافته ور�شة العمل الإقليمية .هدفت
الور�شة � إىل � إطالع امل�شاركني على امل�ستجدات
العاملية املتعلقة ب� إدارة وتوثيق البنوك الوراثية،
وتعريفهم بنظام ق��اع��دة ال�ب�ي��ان��ات العاملي
( ،)GRIN-Globalوتعظيم �أهمية البنك
ال��وراث��ي يف م��واج�ه��ة ال�ت�غ�يرات املناخية يف
منطقة ال�شرق الأ دن��ى و�شمال � إفريقيا ،ورفع
كفاءة العاملني يف هذا املجال ،و� إطالق ال�شبكة

الإقليمية للأ �صول الوراثية يف ال�شرق الأ دنى
و�شمال � إفريقيا.
مت ت�ع��ري��ف امل���ش��ارك�ين ب� أ�ه�م�ي��ة ق��واع��د
البيانات يف � إدارة الأ ��ص��ول الوراثية ،ونظام
قاعدة البيانات العاملي ()GRIN-Global
بغر�ض ت�ب��ادل املعلومات اخلا�صة بالأ �صول
الوراثية عامليا وعلى م�ستوى ال��دول امل�شرتكة
ب��ال �ن �ظ��ام ،ك�م��ا مت ت��دري��ب امل �� �ش��ارك�ين على
ا�ستخدام نظام قاعدة البيانات وكيفية التعامل
مع املعلومات .واطلع احل�ضور على م�شروع
ال�ق��اع��دة املعرفية للمحا�صيل املحفوظة يف
البنوك الوراثية ( )CGKBكما مت تدريبهم
عل ا�ستخدام املوقع اخلا�ص ب� �� إدارة وحفظ
الأ �صول الوراثية (http://cropgenebank.
.)sgrp.cgiar.org
ق��دم ال��دك�ت��ور �إب��راه�ي��م ح�م��دان الأ م�ين
ض ًا حول �أهمية الأ �صول
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امل�شاركون يف ور�شة العمل الإ قليمية حول � إدارة وتوثيق البنك الوراثي يف ال�شرق الأ دنى و�شمال � إفريقيا 31-30 ،كانون ثاين  ،2010عمان ،الأ ردن

ا إلحت��اد يف دعم وتن�سيق �أن�شطة جمع وحفظ
وتوثيق وا�ستخدام الأ �صول الوراثية على امل�ستوى
املحلي والإقليمي.
وتناول امل�شاركون يف الور�شة موا�ضيع �أنظمة
� إدارة وتوثيق البنوك الوراثية ،وربطها بنظام
قاعدة البيانات العاملي (،)GRIN-Global
و�أف�ضل الطرق لإدارة البنوك الوراثية.
و أ�ع �ل��ن الأ م �ي�ن ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�لاحت��اد عن
�إط�لاق ال�شبكة الإقليمية للأ �صول الوراثية يف
ال�شرق الأ دنى و�شمال � إفريقيا برعاية االحتاد
وبالتعاون مع التنوع احليوي العاملي ،واملركز
ال��دويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة
وتهدف � إىل:
· تفعيل الأ دوار املناطه بالدول امل�شاركة يف
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ا إلق�ل�ي��م يف جم��ال حفظ وتوثيق الأ ��ص��ول
الوراثية
· خ�ل��ق ت��وع�ي��ة ح��ول أ�ه�م�ي��ة امل�ح��اف�ظ��ة على
الأ � �ص��ول ال��وراث�ي��ة �ضمن حت��دي��ات التغري
املناخي بني �صناع ال�ق��رار وعلى امل�ستوى
الفني يف الإقليم.
· تطوير ب��رام��ج م�شرتكه لتبادل اخل�برات
واخل�ب�راء ورف��ع م�ستوى العاملني يف هذا
املجال
· ت�ق��وي��ة وت��ر��س�ي��خ ال �ت �ع��اون ب�ين امل�ؤ�س�سات
املعنية بالأ �صول الوراثية وامل�ؤ�س�سات غري
احلكومية والقطاع اخلا�ص واجلامعات.
ناق�ش امل�شاركون يف ور��ش��ة العمل وتبنوا
التو�صيات التالية:

 انتخاب الدكتور �أحمد توفيق ممثل جمهوريةم�صر العربية رئي�سا لل�شبكة الإقليمية
للأ �صول الوراثية.
 دع��م �أن�شطة الأ ��ص��ول الوراثية النباتية يفدول الإقليم ل�ضمان ا�ستمراريتها يف توفري
م�صادر وراثية قيّمة يف ظل حتديات التغري
املناخي.
 اعتماد البنك ال��وراث��ي يف امل��رك��ز الوطنيللبحث والإر�� �ش���اد ال ��زراع ��ي يف الأ ردن
كمرجعية �أ�سا�سية ،وكبنك وطني حلفظ
الأ �صول الوراثية.
 التعاون مع ال�شبكة الإقليمية للأ �صول الوراثيةيف ال�شرق الأ دن��ى و�شمال � إفريقيا ودعم
ن�شاطاتها.
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