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 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحة؛ 
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

-http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings  وميكن االطالع على الوثائق األخرى على العنوان التايل:
detail/en/c/888771/ 

 

 
  

A 

 

 من جدول األعمال المؤقت 4-17 البند

 الدورة السابعة للجهاز الرئاسي

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  3 –أكتوبر/تشرين األول  30رواندا،  كيغالي،

 تقرير من النرويج عن إدارة قبو سفالبارد العالمي للبذور
  

 موجز
 
قبو  وتشغيل بشأن إدارة للجهاز الرئاسي إىل الدورة السابعة من حكومة النرويج تقريراً تتضمن هذه الوثيقة  

، بعد عشر سنوات من تشغيل القبو. وباإلضافة إىل ذلك، توجه حكومة النرويج دعوة إىل رئيس سفالبارد العاملي للبذور
 للفريق االستشاري الدويل املعين بقبو البذور. اجلهاز الرئاسي للعمل بصفة رئيسٍ 

 
 اتخاذها من قبل الجهاز الرئاسي المقترح اتاإلجراء

 
إىل النظر يف املعلومات املقدمة يف هذه الوثيقة وتقدمي املزيد من التوجيهات اليت يراها  إن اجلهاز الرئاسي مدعو 

 هلذه الوثيقة لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاسي. املرفق الثاينمناسبة. وترد عناصر لقرار حمتمل يف 
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 مقدمة –أوالً 

 خالل دورته الثانية،  -1
 

يف إنشاء قبو سفالبارد العاملي للبذور من أجل حفظ املادة الوراثية  أعرب اجلهاز الرئاسي عن تقديره للتقدم احملرز
على املدى الطويل، على حنو ما أفاد به ممثل حكومة النرويج، وأحاط علمًا باالفتتاح الرمسي للقبو يف 

وأشار كذلك إىل أنه ستتم دعوة رئيس اجلهاز الرئاسي إىل املشاركة كعضو حبكم . 2008 فرباير/شباط 26
  1اجمللس االستشاري الدويل للقبو العاملي للبذور. منصبه يف

 
ويف اجتماعه الثاين، دعا مكتب الدورة السابعة للجهاز الرئاسي حكومة النرويج إىل تقدمي آخر املستجدات بشأن  -2

الة الراهنة لقبو سفالبارد العاملي للبذور يف سفالبارد. ولدى تقدمي املعلومات عن حالة وعمليات التطورات األخرية واحل
 سيكون الذكرى السنوية العاشرة إلنشاء القبو. 2018، أشار ممثل حكومة النرويج أيضاً إىل أن عام إىل املكتب القبو

 
املوارد الوراثية  ونصم إىل قبو سفالبارد العاملي للبذور ودوره اهلام يف وأشاد املكتب حبكومة النرويج للدعم املقدّ  -3

 النباتية لألغذية والزراعة، وأحاط علماً بالتحديات املستقبلية.
 

يف إنشاء قبو سفالبارد العاملي  وأشار املكتب إىل أن اعتماد املعاهدة أعطى الزخم للحكومة النروجيية للمضي قدماً  -4
، ونظر يف كيفية زيادة حتسني الروابط بني املعاهدة الدولية وقبو سفالبارد العاملي للبذور. واستكشف عدة للبذور

إمكانيات للقيام بذلك، ووافق على ضرورة زيادة الوعي بأمهية قبو سفالبارد العاملي للبذور. ووافق على وجوب توجيه 
طار بند جدول األعمال بشأن الشراكات والتعاون، مبا يف ذلك يف إ ناقشتهامل اجلهاز الرئاسي إىل هذه املسائل عناية

الوثائق الالزمة. وميكن أن تؤدي هذه املناقشة إىل إعالن يصدر عن اجلهاز الرئاسي، أو نتيجة أخرى مالئمة يتم إدراجها 
بة االحتفال بالذكرى السنوية يف تقرير الدورة لإلقرار بأمهية قبو سفالبارد العاملي للبذور يف حتقيق أهداف املعاهدة، مبناس

  .2018 العاشرة يف عام
 

ودعا املكتب األمني إىل أن يواصل مع حكومة النرويج استكشاف املزيد من الوسائل العملية لزيادة تعزيز الروابط  -5
أخرى، ورفع تقرير بني املعاهدة وقبو سفالبارد العاملي للبذور، مبا يف ذلك إمكانية توقيع مذكرة تفاهم أو ترتيبات مناسبة 

 إىل اجلهاز الرئاسي.
 

م من حكومة النرويج، الذي يتضمن تفاصيل إضافية عن إدارة قبو ويرد يف املرفق األول هلذه الوثيقة التقرير املقدّ  -6
 سفالبارد العاملي للبذور وتشغيله والتحديات املستقبلية اليت تواجهه.

 

                                                      
 .Report-IT/GB/2/07من الوثيقة  60الفقرة  1 
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 التوجيهات المطلوبة –ثانياً 
 
الرئاسي مدعو إىل النظر يف التقرير والدعوات الواردة يف هذه الوثيقة وتقدمي املزيد من التوجيهات اليت إن اجلهاز  -7

 هلذه الوثيقة. املرفق الثاينر الواردة يف صمع مراعاة العنا يراها مناسبة، واعتماد قرارٍ 
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 المرفق األول
 

إلى الدورة السابعة للجهاز  من النرويج عن إدارة قبو سفالبارد العالمي للبذورمقدم تقرير 
 الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
قبو سفالبارد العاملي للبذور بأهداف طويلة األجل تتمثل يف توفري شبكة  2007 أنشأت حكومة النرويج يف عام -8

ع الوراثي النبايت الذي ممكن من التنوّ  ، واملسامهة يف تأمني أقصى قدرٍ أمان لنظام احلفظ الدويل للموارد الوراثية النباتية
 يتسم باألمهية بالنسبة للبشرية. 

 
يف املئة من مجيع البذور الفريدة اليت يتم  50 ن قبو البذور حوايل، أمّ التشغيلوبعد ما يقارب عشر سنوات من  -9

وفقا للتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  يف جمموعات خارج املوقع الطبيعي، حول العامل ختزينها
، وبالتايل فإنه يسهم يف زيادة اسعنيو واستحسانًا عامليني  اهتماماً  قبو سفالبارد العاملي للبذور أيضاً  ولّديف العامل. وقد 

 ان إمدادات األغذية يف املستقبل.يف ضمالوعي العاملي بأمهية املوارد الوراثية النباتية، والدور الذي تؤديه 
 

بالعمل احلكومي الدويل بشأن املوارد الوراثية النباتية، مبا يف ذلك  وثيقاً  ويرتبط قبو سفالبارد العاملي للبذور ارتباطاً  -10
لزراعة. وكان اعتماد املعاهدة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وهيئة املوارد الوراثية لألغذية وا

الدورة العاشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف  راقر و  2001 الدولية من قبل مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف عام
للبذور يف  عامليٍ  ب باملبادرة وشجعها، شرطني أساسيني هامني لقرار احلكومة النروجيية بإنشاء قبوٍ الذي رحّ  2004 عام

سفالبارد. وأكدت احلكومة النروجيية على أمهية التعاون احلكومي الدويل يف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 
ويف الوقت نفسه، أقّرت احلكومة النروجيية باملسامهة اهلائلة اليت يقدمها  .2008 أثناء حفل افتتاح قبو البذور يف عام

احملاصيل اليت تغذي العامل، بإعالن التزام النرويج بدفع مبلغ سنوي إىل صندوق تقاسم املنافع التابع  املزارعون لتنوع
للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وقد أثبتت توجيهات رئيس اجلهاز الرئاسي والدعم املقدم 

مة يف إدارة قبو سفالبارد العاملي للبذور خالل لقبو البذور، أ�ا مسامهة قيّ  يف اجمللس االستشاري الدويل عضواً منه بصفته 
 السنوات العشر من تشغيله. 

 
سفالبارد العاملي للبذور إىل الدورة السابعة ويف هذا السياق، تقدم النرويج هذا التقرير بشأن إدارة وتشغيل قبو  -11

للجهاز الرئاسي. وبذلك، تدعو النرويج اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل 
الروابط ب إلقرارا؛ وإىل إعادة تأكيد التزامه ودعمه لقبو سفالبارد العاملي للبذور بعد هذه السنوات العشر األوىل من تشغيله

لتويل هة إىل رئيس اجلهاز الرئاسي ؛ وإىل الرتحيب بالدعوة املوجّ والتأكيد عليها القوية بني قبو البذور واجلهاز الرئاسي
 الفريق االستشاري الدويل لقبو سفالبارد العاملي للبذور.  رئاسة
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 معلومات أساسية
 

حّث عدد من أصحاب املصلحة حكومة النرويج على النظر يف  الدولية،يف األشهر اليت تلت اعتماد املعاهدة  -12
احمليط املتجمد الشمايل، يف الوسط بني الساحل للبذور يف سفالبارد، األرخبيل املوجود يف وسط آمن  مستودعإنشاء 

 الشمايل للرب الرئيسي يف النرويج والقطب الشمايل.
 

هو النجاح يف اعتماد املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  وكان األساس املنطقي وراء هذه املبادرة -13
كلفة وآمن للبذور. تومنخفض ال رشيد عاملي ستودعموالزراعة، ودخوهلا حيز التنفيذ بسرعة الذي مهد الطريق إلنشاء 

، كان من املعتقد املستودعمثالية ملثل هذا  اً وباإلضافة إىل موقع سفالبارد يف زاوية آمنة ونائية وهادئة من العامل توفر ظروف
أن هذا املوقع مثايل بسبب جباله املتجمدة بشكل دائم، واملسافة البعيدة عن معظم بنوك اجلينات الرئيسية يف العامل، 

 مة) قد اكتسب خربة قيّ NordGen( الشمالبلدان يف وكان بنك اجلينات وإمكانية الوصول إىل البنية التحتية احلديثة. 
 .1984 طويل األجل للبذور الشمالية يف حاوية حتت األرض يف سفالبارد منذ عام ستودعممن خالل إدارة 

 
قدمت املبادرة  ،2004 وبعد أن تلقت النرويج نتائج إجيابية لدراسة اجلدوى اليت طلبتها احلكومة النروجيية يف عام -14

وشجعت االستجابة  .2004 إىل الدورة العادية العاشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف أكتوبر/تشرين األول
اإلجيابية من اهليئة، اليت رحبت باالقرتاح، احلكومة النروجيية على إنشاء قبو سفالبارد العاملي للبذور، هبدف توفري شبكة 

 حلفظ املوارد الوراثية النباتية. امليالعأمان للنظام 
 

حبضور  ،2008 وشاهد اجلمهور العام يف مجيع أحناء العامل يوم افتتاح قبو سفالبارد العاملي للبذور يف فرباير/شباط -15
املباشرة عدد من أصحاب املصلحة العامليني، واملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة ورئيس االحتاد األورويب، بسبب التغطية 

من قبل العديد من ممثلي وسائل اإلعالم الدولية احلاضرة. وبالنسبة للنرويج، كان من املهم التأكيد أن قبو سفالبارد 
العاملي للبذور سيسهم يف التعاون احلكومي الدويل بشأن إدارة املوارد الوراثية النباتية، مبا يف ذلك عمل اجلهاز الرئاسي 

 ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. للمعاهدة الدولية بشأن ا
 

أن النرويج تلتزم بدفع  ،2008وبالتايل، أعلن وزير الزراعة واألغذية النروجيي، خالل حفل افتتاح قبو البذور يف عام  -16
للمعاهدة الدولية. يف املئة من قيمة مبيعات البذور السنوية يف النرويج إىل صندوق تقاسم املنافع  0.1 مبلغ سنوي يساوي

وقد أدى االهتمام العاملي الذي حظي به قبو البذور عند افتتاحه ويف السنوات الالحقة إىل حتسني الوعي العاملي وزيادة 
 فهم الدور الذي تلعبه املوارد الوراثية النباتية يف توفري اإلمدادات الغذائية يف املستقبل.

 

 التقدم المحرز والنتائج
 

عينة من البذور للتخزين اآلمن  930 000 مؤسسة أكثر من 73 السنوات التسع األوىل من العمل، أودعتخالل  -17
يف املئة من البذور الفريدة، اليت حتافظ  50 نوع وحوايل 5 500 ل هذه البذور ما يقاربالطويل األجل يف قبو البذور. ومتثّ 

مليون عينة من  4.5 تمتع قبو البذور بالقدرة على ختزين ما يصل إىلعليها بنوك اجلينات وفقا ملنظمة األغذية والزراعة. وي
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البذور، وقد وافقت وزارة الزراعة واألغذية النروجيية أيضا، على أساس كل حالة على حدة، على ختزين طويل األجل لعدد 
 صغري من عينات البذور للموارد الوراثية احلرجية. 

 
أثبت قبو البذور قدرته على حتقيق هدفه املتمثل يف توفري شبكة أمان للتنوع الوراثي النبايت، عندما ، 2015 ويف عام -18

للبذور اليت خزنتها يف سفالبارد. ويف ذلك طلب املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة احلصول على عينات 
املناطق اجلافة احلصول على البذور اليت حيتفظ هبا يف بنك  الوقت، مل يكن بإمكان املركز الدويل للبحوث الزراعية يف

نة يف ، بسبب الصراع األهلي. وبالتايل، بفضل وصوله إىل البذور االحتياطية املخزّ ورياساجلينات اخلاص به يف حلب، يف 
وقت لتجديد البذور اليت قبو البذور، متكن املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة من أن يبدأ عملية حساسة لل

 بأول 2017 اسرتدها. وكخطوة إضافية، عاد املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة إىل سفالبارد يف فرباير/شباط
 ، وأودعها مرة أخرى للتخزين الطويل األجل يف قبو البذور.دة حديثاً عينة من البذور الطازجة واملولّ  15 000

 

 والشركاء التنظيم
 

النروجيية. ومن أجل توفري التمويل  وتديره وزارة الزراعة واألغذية متلك حكومة النرويج قبو سفالبارد العاملي للبذور -19
، الذي يسهم مالياً ، احملاصيلتنوع العاملي ل اتفاق مدته عشر سنوات مع الصندوق يفالوزارة  شاركتشغيل، واإلدارة والت

ذه الشراكة ) املسؤول عن عمليات قبو البذور. وقد أثبتت هNordGen( الشمالبلدان يف  املوارد الوراثيةمع مركز و 
 لفرتة أخرى مدهتا عشر سنوات. االتفاق مؤخراً  جتديدجناحها وأعيد 

 

 المواصفات الفنيةو  اللوائح التنظيمية
 

إمكانية على املدى الطويل للبذور جماناً. غري أنه ينبغي احلفاظ على البذور، وتوثيقها، وتوفري اً فر قبو البذور ختزينيوّ  -20
من قبل بنوك البذور اليت تودعها. وتعطى األولوية إليداع البذور الفريدة ذات األمهية بالنسبة لألغذية  اإليهالوصول 

يف بنك جيين آخر، وأن تتاح من خالل  آمنٍ  بشكلٍ  والزراعة. وتدعو املتطلبات األخرى إىل أن تكون البذور مودعة
 النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها للمعاهدة الدولية، أو من خالل قوانني دولية أخرى

 معمول هبا.  
 

 يف الصخور الصلبة داخل جبل بالتافجيليت، ويتألف من ثالث قاعاتٍ  مرتاً  120 وقد ُبين قبو البذور على عمق -21
فوق مستوى سطح البحر، وهو  مرتاً  130مرت مربع. ويقع القبو على ارتفاع  300 لتخزين البذور تبلغ مساحة كل منها

درجة  18- جة احلرارةمبىن آمن ُبين للتغلب على الكوارث الطبيعية وارتفاع مستوى البحر واستخدام املتفجرات. وتبلغ در 
مئوية طوال الوقت، ومن املعلوم أيضا أنه إذا انقطعت إمدادات الطاقة، فإن درجات احلرارة الباردة بشكل دائم داخل 

لدولة يف النرويج، مراقبة املرفق اممتلكات املسؤولة عن  Statsbygg مديرية اجلبل ستحافظ على البذور لفرتة طويلة. وتتوىل
 ئفه بصورة مستمرة. ووظا

 
وبعد تسع سنوات من العمل، بدأ قبو سفالبارد العاملي للبذور يف التخطيط إلجراء حتسينات تقنية فيما يتعلق  -22

من التدابري التقنية لتوفري املزيد من  اجلزء اخلارجي من نفق الوصول. وتنفذ وزارة الزراعة واألغذية عدداً  إىلاملياه  بتسرب
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وستبقى آمنة يف حني اختاذ أي تدابري من هذا  تبعا لنهج وقائي. ومل تكن البذور يف القبو مهددة أبداً  البذوراألمن لقبو 
وستوفر الصيانة واملراقبة املثلى للمرفق ومتنع حوادث  Statsbygg مديرية القبيل. وسيتم تنفيذ هذه التدابري من قبل

 طار الغزيرة وذوبان الثلوج. مستقبلية من تسرب املياه العائدة بسبب هطول األم
 

 الجهاز االستشاري الدولي
 

لفريق استشاري دويل هبدف  سينظم الشركاء الثالثة الذين يقومون بتمويل قبو البذور وإدارته وتشغيله، اجتماعاتٍ  -23
سائل املتعلقة احلصول على املشورة، وضمان الشفافية، وتوفري قناة مباشرة للمودعني وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن امل

بإدارة قبو البذور وعملياته. وسيجتمع هذا الفريق مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات، وسيضم خرباء من 
املؤسسات اليت استفادت من قبو سفالبارد العاملي للبذور للتخزين اآلمن على املدى الطويل جملموعات البذور اخلاصة 

اآلخرين املختصني بالقضايا ذات الصلة. وحيل  العلمينيعن اخلرباء  ية، فضالَ هبم، وخرباء من الصكوك واملنظمات الدول
الفريق مكان اجمللس االستشاري الدويل الذي عمل خالل فرتة السنوات العشر األوىل. وسُيدعى رئيس اجلهاز الرئاسي 

الدويل للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل العمل كرئيس الجتماعات الفريق االستشاري 
 لقبو البذور.

 

 معلومات إضافية
 

ملزيد من املعلومات، يسّر حكومة النرويج أن ترفق التقرير التقين واملايل عن السنوات العشر األوىل من تشغيل  -24
 2وإدارة قبو سفالبارد العاملي للبذور.

 
  

                                                      
 .www.seedvault.no املعلومات احملدثة متاحة أيضاً على املوقع الرمسي لقبو البذور على العنوان التايل: 2

http://www.seedvault.no/
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 المرفق الثاني 
 

 XX/2017 مشروع القرار
 

 إدارة قبو سفالبارد العالمي للبذور
 

 (إلدراجه يف القرار املتعلق بالتعاون مع اهليئات واملنظمات الدولية)
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

قرتاحات مكتب اوب بالتقرير الذي قدمته حكومة النرويج بشأن إدارة قبو سفالبارد العاملي للبذور علماً  أخذيإذ  )1(
 الدورة السابعة؛

 
يف إنشاء قبو  أعطى الزخم للحكومة النروجيية للمضي قدماً قد الدولية  املعاهدةأن اعتماد  يستذكروإذ  )2(

 سفالبارد العاملي للبذور؛
 

 على الروابط القوية بني قبو البذور واملعاهدة الدولية؛ التأكيد وإذ يعيد )3(
 

التزامه بقبو سفالبارد العاملي للبذور  ويجددالعاملي للبذور وإدارته،  سفالباردحبكومة النرويج إلنشاء قبو يشيد  )4(
 ؛تشغيلهوبدعمه بعد السنوات العشر األوىل من 

 
املوارد الوراثية النباتية  واستخدام العاملي حلفظ النظام يفهام  عنصربأن قبو سفالبارد العاملي للبذور  ويقرّ  )5(

 املوقع الطبيعي؛لألغذية والزراعة خارج 
 

رئيس اجلهاز الرئاسي للعمل كرئيس للفريق االستشاري الدويل لقبو إىل بدعوة حكومة النرويج املوجهة  بويرحّ  )6(
 إىل رئيس اجلهاز الرئاسي، يف الوقت احلاضر، أن يضطلع باملهام املطلوبة هلذا الدور؛ ويطلبالبذور، 

 
النرويج، استكشاف املزيد من الوسائل العملية لتعزيز الروابط بني  حكومةأن يواصل، مع  األمنيإىل  ويطلب )7(

 إىل اجلهاز الرئاسي؛ العاملي للبذور، وأن يقدم تقريراً  سفالبارداملعاهدة وقبو 
 

، واملؤسسات الدولية واألجهزة األخرى ذات الصلة، إىل النظر يف االستفادة من قبو املتعاقدةاألطراف  ويدعو )8(
املي للبذور يف اسرتاتيجياهتا لتأمني جمموعات البذور اهلامة لديها، وألغراض التخزين الطويل األجل سفالبارد الع

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 

 ثة بشأن عمليات وإدارة القبو إىل اجلهاز الرئاسي.تقدمي املعلومات احملدّ  مواصلةحكومة النرويج إىل  ويدعو )9(
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