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تقرير الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي*
موجز
عمالً باملادة

3

من اتفاق العالقات مع الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي (الصندوق االستئماني) ،يتضمن

املرفق  1بهذه الوثيقة تقريراً من اجمللس التنفيذي للصندوق االستئماني إىل اجلهاز الرئاسي .وحيتوي املرفق  2على
مشروع قرار بشأن إسداء املشورة يف جمال السياسات إىل الصندوق االستئماني ،كما ينصّ عليه اتفاق العالقات املربم بني
اجلهاز الرئاسي والصندوق االستئماني ودستور هذا األخري.

التوجيهات املطلوبة
اجلهاز الرئاسي مدعو إىل اإلحاطة علماً بتقرير الصندوق االستئماني ،والنظر يف مشروع القرار بعنوان "تقديم التوجيهات
يف جمال السياسات إىل الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي" واعتماده كما يرد يف املرفق  2بهذه الوثيقة.

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلدّ من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة املندوبني واملراقبني
التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
*تستبدل هذه النسخة مسودة سابقة مت حتميلها عن خطأ خالل عملية جتهيز الوثائق
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تنصّ املادة  18من املعاهدة الدولية على أن األطراف املتعاقدة تتعهد بتطبيق اسرتاتيجية للتمويل تتمثل أهدافها يف

" زيادة توافر املوارد املالية ،وشفافيتها ،وكفاءتها ،وفعالية تقدميها لتنفيذ األنشطة الواردة يف هذه املعاهدة" .1وأبرم
اجلهاز الرئاسي يف دورته األوىل اتفاق عالقات مع الصندوق االستئماني وأقرّ بأنه يشكّل عنصراً أساسياً من اسرتاتيجية
متويل املعاهدة الدولية يف ما يتعلّق حبفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع وإتاحتها .وينصّ دستور
الصندوق االستئماني 2واتفاق العالقات املربم مع اجلهاز الرئاسي 3على أنه يعود للمجلس التنفيذي للصندوق االستئماني
تقديم تقارير منتظمة عن أنشطة الصندوق االستئماني إىل اجلهاز الرئاسي واإلقرار بسلطة هذا األخري يف توفري التوجيهات
العامة يف جمال السياسات إىل الصندوق االستئماني بشأن مجيع املسائل الواقعة حتت صالحية املعاهدة الدولية .ومتاشياً
مع ذلك ،حتتوي هذه الوثيقة على تقرير الصندوق االستئماني وعلى أسس النقاش بشأن التوجيهات يف جمال السياسات
اليت يقدّمها اجلهاز الرئاسي إىل الصندوق االستئماني.

أوّالً  -معلومات أساسية
 -2أنشئ الصندوق االستئماني يف عام  2004مبوجب القانون الدولي كمنظمة دولية مستقلّة .ويكمن بناء ومتويل نظام
عاملي كفؤ ومستدام حلفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع وإتاحتها يف صلب عمل الصندوق
االستئماني .ويقرّ اتفاق العالقات املربم بني الصندوق االستئماني واجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بأن الصندوق
االستئماني يشكّل "عنصراً أساسياً من اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية يف ما يتعلّق حبفظ املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة خارج املوقع وإتاحتها" .ويفيد بأنه يعود للجهاز الرئاسي توفري التوجيهات العامة يف جمال السياسات
إىل الصندوق االستئماني بشأن مجيع املسائل الواقعة حتت صالحية املعاهدة الدولية .ويعكس ذلك وجود صياغة مشابهة
يف دستور الصندوق االستئماني.
 -3ويشري اتفاق العالقات إىل أن الصندوق االستئماني أنشأ صندوق هبات بهدف "توفري مصدر دائم لألموال لدعم عملية
الصون الطويلة األجل جملموعات املادة الوراثية خارج املوقع واليت يعتمد عليها العامل يف حتقيق األمن الغذائي" .ويؤمّن
صندوق اهلبات متويالً مستقراً طويل األمد جملموعات احملاصيل ذات األهمية العاملية ،وهي تشكّل حالياً اجملموعات
الدولية اليت تديرها املراكز التابعة الحتاد املراكز الدولية للبوو الزراعية (احتاد املراكز الدولية) وأمانة مجاعة احمليط
اهلادئ مبوجب املادة  15من املعاهدة الدولية .كما ميوّل الصندوق االستئماني مشاريع ملواصلة تطوير النظام العاملي ،ويق ّر
خطة العمل العاملية الثانية بدوره هذا.
 -4ويعيّن اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية وجملس ماحني الصندوق أعضاء اجمللس التنفيذي للصندوق االستئماني.
وباإلضافة إىل ذلك ،يضم الصندوق أعضاء ال يتمتعون حبق التصويت تقوم منظمة األغذية والزراعة (الفاو) واجلماعة
االستشارية للبوو الزراعية الدولية بتعيينهم .وجيتمع اجمللس عادة مرتني يف السنة ،وتتوفر تقارير عن قراراته على
 1املادة  1-18واملادة .2-18
 2املادتان ( 3-6ف) ،و( 2-7ب) و(ج)
 3املادتان  2و3
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املوقع اإللكرتوني للصندوق .وباإلضافة إىل ذلك ،يتمتع أمني املعاهدة الدولية بصفة مراقب يف اجمللس التنفيذي للصندوق
االستئماني وحيظى بإمكانية النفاذ الكامل إىل وثائق اجمللس .وبهدف مواصلة توطيد التعاون ،قرّر الصندوق االستئماني
يف عام  2014دعوة أمني اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية ورئيسه على حدّ سواء إىل اجتماعات جملسه؛ وشارك كالهما
يف اجتماع اجمللس التنفيذي املنعقد يف مارس/آذار  .2015ودُعي كذلك رئيس اجمللس التنفيذي للصندوق ومديره
التنفيذي إىل حضور اجتماعات مكتب الدورة السادسة للجهاز الرئاسي .وتتم دعوة الصندوق االستئماني إىل اجتماعات
اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية حيث يقدّم تقريراً عن أنشطته بصفة مراقب.
 -5وتنتهي والية أربعة أعضاء يف اجمللس التنفيذي للصندوق االستئماني يف عام

2016

ويرحّب الصندوق االستئماني

بإمكانية االطالع على اإلطار الزمين الذي سيتبعه مكتب الدورة السابعة للجهاز الرئاسي لتعيني أعضاء جدد ،أو اختاذ
قرار مبدئي إلبقاء األعضاء أنفسهم لوالية ثانية.
 -6وبذل مكتب الدورة السادسة خالل فرتة السنتني احلالية جهوداً ملواصلة تطوير هذه العالقة وحتديد اجملاالت اليت
ميكن للجهاز الرئاسي فيها تقديم توجيهات مفيدة يف جمال السياسات .ومتاشي ًا مع ذلك ،حيتوي القسم ثانياً أدناه على
اجلوانب الربناجمية واملتعلّقة بالسياسات للمجاالت اليت حددها املكتب من أجل توفري توجيهات سياساتية بشأنها.
ويرد تقرير الصندوق االستئماني يف املرفق  1بهذه الوثيقة يف الشكل الذي أُرسل فيه .ويرد املرفق  2مشروع قرار ميكّن
اجلهاز الرئاسي من تقديم توجيهات يف جمال السياسات إىل الصندوق االستئماني .وتُفصّل ترتيبات التعاون والتواصل مع
الصندوق

يف

االستئماني

السنتني

فرتة

احلالية

إىل

جانب

ترتيبات

مشابهة

يف

الوثيقة
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ثانياً  -اجلوانب الربناجمية والسياسية
 -7وافق املكتب على تيسري مناقشات اجلهاز الرئاسي من خالل هذه الوثيقة بهدف توفري توجيهات مستنرية يف جمال
السياسات يف ميادين مثل نظام املعلومات العاملي ،مبا يف ذلك مبادرة

Divseek

لتنوّع احملاصيل ،واملسائل العلمية

والفنية ،وتعبئة املوارد والتواصل والتوعية .ومتاشياً مع ذلك ،يرد وصف عن اجلوانب الربناجمية واملتعلقة بالسياسات
هلذه اجملاالت يف ما يلي.

املسائل العلمية والفنية
 -8خالل الفرتة املمتدة من
الدولية مبوجب املادة

15

2012

وإىل

2016

ضمناً ،سوف يتم متويل اجملموعات الدولية اليت يديرها احتاد املراكز

من املعاهدة الدولية ،بصورة مستقرة ومبستويات متوافق عليها يف إطار برنامج البوو بشأن

بنوك اجلينات التابع الحتاد املراكز الدولية ،مبا يكمّل اهلبات الطويلة األمد اليت حيصل عليها الصندوق االستئماني.
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ومتت املوافقة على الغايات الطموحة لتوافر اجملموعات اليت يديرها احتاد املراكز الدولية ونسخها بشكل آمن وتوافر
البيانات بشأنها ،وتستثمر هذه املراكز يف املرافق واملوظفني والعمليات الالزمة لبلوغ هذه الغايات حبلول عام .2021
وجي ري وضع ترتيب اماثل للسنوات امخمس القادمة .وشاركت أمانة املعاهدة الدولية يف االجتماعات السنوية ملدراء
بنوك اجلينات الدولية اليت تُعقد يف إطار برنامج البوو بشأن بنوك اجلينات ،كما وفّرت التوجيهات واملشورة على
حنو خمصص بشأن مسائل مثل استخدام االتفاق املوحد لنقل املواد.
 -9وأطلق الصندوق االستئماني عام  2011برناجم ًا على  10سنوات من أجل مجع أنواع برية متنوعة ذات أولوية عالية
مرتبطة بـ

29

حمصوالً من احملاصيل املندرجة يف إطار امللوق

1

وحفظها واستخدامها .ومتوّل حكومة النرويج هذا

املشروع وتقوم جمموعة استشارية من امخرباء بتوجيهه .ويشعر الصندوق االستئماني باالمتنان إزاء املعاهدة الدولية
ملشاركتها يف اجملموعة االستشارية وإلسداء املشورة الفنية ،ويف جمال السياسات هلا على أساس كل حالة على حدة.
ومن املتوقع أن يستمر هذا التعاون خالل فرتة السنتني القادمة حيث سيتم الرتكيز على دعم عمليات مجع األقارب
الربية للمواصيل اليت تقوم بها الربامج الوطنية .ويتضمن املشروع أيضاً مكوّناً بشأن مرحلة ما قبل الرتبية ،وإن الصندوق
االستئماني امّتن لتمكّنه من املشاركة يف املشاورات اليت عقدتها أمانة املعاهدة الدولية بشأن الشراكة بني القطاعني العام
وامخاص يف مرحلة ما قبل الرتبية.

نظام املعلومات العاملي ،مبا يف ذلك مبادرة  DivSeekلتنوّع احملاصيل
 -10وتنفيذاً للمادة  1-17من املعاهدة الدولية اليت تنص على أن األطراف املتعاقدة " سوف تتعاون على إنشاء وتعزيز
نظام عاملي للمعلومات لتيسري تبادل املعلومات ،استناداً إىل نظم املعلومات املوجودة ،عن القضايا العلمية والفنية والبيئية
املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" ،وللنشاط ذي األولوية  15من خطة العمل العاملية ،أن يدعم الصندوق
االستئماني تطوير الشبكة العاملية ملعلومات املادة الوراثية ( )GRIN-Globalوبوابة "جينيسيس  "Genesysومبادرة
DivSeek

بصفتها مكونات أساسية من هيكلية املعلومات الالزمة إلجياد نظام عاملي فعّال لصون املوارد .وبناء على

مناقشات مكتب الدورة السادسة ،تشكّل طريقة كيفية ارتباط هذه النظم ببعضها البعض وبنظام املعلومات العاملي جماالً
قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف توفري توجيهات وإرشادات سياساتية بشأنه يف ما خيص رصد التقدّم والتبليغ به بشكل
متواصل لتنفيذ نظام املعلومات العاملي على حنو متسّق وفعّال .وجيري متثيل أمانة املعاهدة الدولية يف جلنة اإلشراف
على بوابة " ."Genesysويف عام  2015عُقدت سلسلة من االجتماعات لتوطيد التعاون يف جمال مواصلة تطوير النظام.
وأُطلقت باملثل وحدة مشرتكة لتيسري مبادرة

DivSeek

(ويشكّل اجمللس الدولي للنباتات ومكتب احتاد املراكز

الدولية ،إىل جانب أمانة املعاهدة الدولية والصندوق االستئماني ،شركاء يف املبادرة) ،ومت أيضاً انتخاب جلنة توجيهية
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ورئيساً هلا ،واستضافت أمانة املعاهدة الدولية اجتماعها األوّل .واستعرضت اللجنة التوجيهية "دراسة شاملة" للمشاريع
الرامية إىل وضع معايري للبيانات من أجل تقاسم املعلومات بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،ونظرت يف
عناصر تعزيز احلوكمة احلالية للمبادرة .كما بدأت مبناقشة العناصر امخاصة باسرتاتيجية متعددة السنوات وخطة عمل
أولية .وتكمن املهمة احلالية يف حتديد ،ضمن اسرتاتيجية مبادرة

DivSeek

وخطة العمل امخاصة بها ،جمموعة

واضوة من األنشطة اليت تتماشى مع رؤية نظام املعلومات العاملي املستقبلية وبرنامج عمله ،واإلقرار بدور اجلهاز
الرئاسي يف ما يتعلّق مبكوّنات نظام املعلومات العاملي ،فضالً عن استودا آلية متينة لتمويلها وإدارتها.

تعبئة املوارد والتواصل والتوعية
 -11جرى التعاون بني أمانة املعاهدة الدولية والصندوق االستئماني يف جمال تعبئة املوارد والتوعية والتواصل بطرق
متنوّعة .ومت إعداد وثيقة معلومات مشرتكة لتفسري تكامل احتياجات واسرتاتيجيات متويل صندوق تقاسم املنافع التابع
للمعاهدة الدولية وصندوق اهلبات التابع للصندوق االستئماني .وشكّل ذلك أيضاً األساس ملذكرة إعالمية مشرتكة مت
إعدادها بهذا الشأن و هي تُستخدم يف سياق االتصاالت اجلارية مع الشركاء من اجلهات املاحنة .ويربز رسم بياني
مؤسسي ،الذي يشكّل منتجاً آخر من منتجات التواصل املعدّة بصورة مشرتكة ،موقع املعاهدة الدولية وصندوق تقاسم
املنافع والصندوق االستئماني وصندوق اهلبات على مستوى السياسات الزراعية الدولية والبيئة التنظيمية.
 -12واعتُمدت اسرتاتيجية الصندوق االستئماني جلمع األموال يف أكتوبر/تشرين األوّل  2013وهي تدعو إىل رفع سقف
صندوق اهلبات إىل  500مليون دوالر أمريكي حبلول أواخر عام  2016بهدف متويل العمليات األساسية لبنوك اجلينات
الدولية املدرجة ضمن املادة

15

من املعاهدة الدولية بصورة مستدامة .ومن املتوقّع حشد معظم التمويل الالزم من

احلكومات املاحنة .ومن املزمع رفع مستوى صندوق اهلبات يف مرحلة ثانية ،إىل  850مليون دوالر أمريكي حبلول أواخر
عام  2018من أجل دعم جمموعات وطنية خمتارة من احملاصيل ذات األهمية بالنسبة إىل األمن الغذائي العاملي ومتويل
العملية الطويلة األجل املرتبطة بالقبو الدولي للبذور يف سفالبارد وأمانة الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي.
ومن املتوقع احلصول على اجلزء األكرب من التمويل من جهات ماحنة من القطاع امخاص ،مبا يف ذلك قطاعي البذور
واألغذية الزراعية ،فضالً عن مؤسسات وأصواب الثروات.
 -13ومت توسيع نطاق التواصل اجلاري بني املنظمات يف مجيع اجملاالت املذكورة سابقاً خالل فرتة السنتني احلالية مبا
يف ذلك عقد اجتماعات لرئيسي اجمللس التنفيذي واجلهاز الرئاسي ملناقشة األنشطة اجلارية واجملاالت اليت تتطلب
توجيهات يف جمال السياسات ،واملشاركة يف العمليات اجلارية بني الدورات ،ومواصلة التواصل بني مجيع املوظفني
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العاملني يف اجملاالت وبرامج العمل ذات الصلة املذكورة أعاله .وسيستمر اختاذ هذه ترتيبات للتعاون خالل فرتة السنتني
القادمة على املستويني التنفيذي والفين.
ثالثاً – االستنتاجات
 -14ازداد التعاون بني الصندوق االستئماني واملعاهدة الدولية خالل فرتة السنتني احلالية .وطرح مكتب الدورة السادسة
للجهاز الرئاسي يف الوقت نفسه ،مسألة قيام اجلهاز الرئاسي بتوفري التوجيهات يف جمال السياسات إىل الصندوق
االستئماني .ويقدّر الصندوق االستئماني اجلهات املاحنة فيه أشد تقدير استقالله كمنظمة .غري أنه يثمّن كذلك
التوجيهات العامة يف جمال السياسات اليت سبق وتلقاها واليت سيستمر اجلهاز الرئاسي يف توفريها.
التوجيهات املطلوبة
 -1اجلهاز الرئاسي مدعو إىل:
اإلحاطة علماً بتقرير الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي؛
النظر يف مشروع القرار بعنوان "تقديم التوجيهات يف جمال السياسات إىل الصندوق االستئماني العاملي للتنوع
احملصولي" ،كما يرد يف املرفق  2بهذه الوثيقة ،واعتماده.
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املرفق

1

تقرير الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي إىل اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية
أوّالً – مقدّمة
1

 -أنشئ الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي (الصندوق االستئماني) يف عام

2004

مبوجب القانون

الدولي كمنظمة دولية مستقلة .ويتمثّل هدف الصندوق االستئماني ،كما نص عليه دستوره ،يف "ضمان صون املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتوافرها يف األمد الطويل بغرض حتقيق األمن الغذائي العاملي والزراعة املستدامة".
وينص الدستور كذلك على أنّ " الصندوق االستئماني حتديداً ،بدون اإلضرار بعمومية اهلدف احملدد أعاله،







-2

يسعى إىل محاية جمموعات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الفريدة والقيمة احملتفظ بها خارج
مواقعها الطبيعية مع إسناد األولوية لتلك املوارد الوراثية النباتية املدرجة يف امللوق  1من املعاهدة الدولية
أو املشار إليها يف املادة ( 1-15ب) من املعاهدة الدولية؛
يعزّز نظاماً عاملياً للصون خارج املواقع الطبيعية يتسم بالفعالية ويتجه حنو حتقيق األهداف ،ويتصف
بالكفاءة االقتصادية وباالستدامة ،وفقا للمعاهدة الدولية ومخطة العمل العاملية امخاصة بصون املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام (املشار إليها يف ما بعد بـ"خطة العمل العاملية")؛
يعزز عمليات جتديد وتوصيف وتوثيق وتقييم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادل املعلومات
ذات الصلة؛
يعزز توافر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
يروّج لعمليات بناء القدرات الوطنية واإلقليمية ،مبا يف ذلك تدريب املوظفني الرئيسيني بالنسبة إىل ما
أشري إليه أعاله".
يعرتف اتفاق العالقات بني الصندوق االستئماني واجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بالصندوق االستئماني

" كعنصر أساسي السرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية ألغراض صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع
وتوافرها" .ويالحظ االتفاق أنّ الصندوق االستئماني أنشئ على شكل صندوق منح بهدف "توفري مصدر دائم لألموال لدعم
عملية الصون الطويلة األجل جملموعات املادة الوراثية خارج املوقع واليت يعتمد عليها العامل يف حتقيق األمن الغذائي".

ويُربز االتفاق نداء خطة العمل العاملية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الذي يدعو إىل "إعداد ودعم وجود نظام
مستدام وفعّال ورشيد جملموعات املوارد الوراثية حول العامل" ،والذي أعيد التشديد عليه يف نداء املعاهدة الدولية إىل
مجيع األطراف املتعاقدة للتعاون من أجل تشجيع وضع نظام فعّال ومستدام للصون خارج املوقع".
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ويركّز الصندوق االستئماني ،عمالً بدستوره واتفاق العالقات مع اجلهاز الرئاسي ،على صون املوارد الوراثية

النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع (بنك اجلينات) وتوافرها .ويتناول أجزاء رئيسية من املعاهدة الدولية مبا يف ذلك
املادتني  5و 6وأجزاء كثرية من املواد  16 ،14 ،9 ،8 ،7و.17
 -4وعقب القرار املتخذ يف االجتماع امخامس للجهاز الرئيسي ،يتولّى الصندوق االستئماني وأمانة املعاهدة الدولية
بالتشارك متويل منصب ملوظّف اتصال مشرتك لتعزيز التنسيق والتعاون بني املنظمتني.
 -5ويأتي بناء – ومتويل – نظام صون عاملي لصون املوارد فعّال ومستدام يف صلب عمل الصندوق االستئماني .ويوفّر
صندوق اهلبات متويالً مستقراً طويل األجل جملموعات احملاصيل ذات األهمية العاملية ،وبدايةً اجملموعات الدولية
اليت تديرها مراكز اجلماعة االستشارية للبوو الزراعية الدولية وأمانة مجاعة احمليط اهلادئ مبوجب املادة

15

من

املعاهدة الدولية .كما ميوّل الصندوق االستئماني أعماالً ملشاريع ترمي إىل تطوير النظام العاملي ومعاجلة التوديات املتعلّقة
بصون واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،من قبيل تغيّر املناخ .وتعرتف خطة العمل العاملية الثانية يف
هذا الصدد بدور الصندوق االستئماني.
 -6ويسرّ الصندوق االستئماني أن يقدّم هذا التقرير عن أنشطته إىل االجتماع السادس للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية.
ويوفّر هذا التقرير معلومات حمدّثة عن التطورّات املؤسسية والرباجمية على السواء.
ثانيا – التطوّرات املؤسسية
 -7أنشأت منظمة األغذية والزراعة واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،نيابة عن املراكز التابعة للجماعة االستشارية
للبوو الزراعية الدولية ،الصندوق االستئماني ،وتستضيفه بالتشارك املنظمتان يف روما بانتظار إبرام اتفاق بشأن البلد
املضيف له .وقرر اجمللس التنفيذي للصن دوق االستئماني قبول اتفاق املقر الذي عرضته حكومة أملانيا بعد دراسة معمقة
لالقرتاحات اليت قدّمها عدد من البلدان املختلفة .وبناء على ذلك ،بدأ الصندوق االستئماني يف يناير/كانون الثاني
 2013العمل من مكاتبه اجلديدة يف بون ،أملانيا .وينتهز الصندوق االستئماني هذه الفرصة لشكر احلكومة األملانية جمدداً
على دعمها املستمر.
 -8ووظّف الصندوق االستئماني جمموعة كاملة من  25موظفاً 4يف موقعه اجلديد يف بون خالل السنتني املاضيتني ،مبا يف
ذلك فريق ًا جديدًا من األخصائيني يف مجع األموال ،والشراكات ،واالتصاالت.
-9

وترد أمساء مجيع أعضاء جملس الصندوق على املوقع اإللكرتوني للصندوق االستئماني .5ويعيَّن األعضاء من قبل

اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية وجملس ماحني الصندوق .إضافة إىل ذلك ،يضم الصندوق أعضاء ال يتمتعون حبق
http://www.croptrust.org/content/staff 45
https://www.croptrust.org/governance-policy/executive-board/members/
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التصويت تعينهم منظمة األغذية والزراعة واجلماعة االستشارية للبوو

الزراعية الدولية .وتتمّ دعوة رئيس اجلهاز

الرئاسي للمعاهدة الدولية إىل اجتماعات اجمللس بصفة مراقب .وجيتمع اجمللس عادة مرتني يف السنة وتتوفر على املوقع
االلكرتوني للصندوق تقارير عن قراراته.
واعتباراً من يناير/كانون الثاني  ،2015يُدعى املاحنون من القطاع امخاص الذين قدموا

-10

250 000

دوالر

أمريكي أو أكثر إىل االنضمام إىل جملس ماحني الصندوق .وبالنسبة إىل احلكومات ،يبقى احلد األدنى للمساهمات
25 000

دوالر أمريكي .وجيتمع جملس املاحنني سنويا ويوفر اإلشراف املالي واملشورة للمجلس التنفيذي .وميكن

االطالع على تقارير اجمللس والقائمة الكاملة للماحنني على املوقع االلكرتوني للصندوق.6
-11

والصندوق االستئماني مكلف بوالية واسعة وهامة تتسق مع متطلبات املعاهدة الدولية وخطة العمل العاملية

الثانية ،لكن ال يتوافر له إال قدر حمدود من املوارد املالية .وبالتالي ،يركّز الصندوق على متويل األنشطة اليت حتقق
أقصى الفوائد العاملية وتتصف بالفعالية من حيث التكلفة وبالكفاءة واالستدامة .ويعمل الصندوق وفق اسرتاتيجية إلنفاق
األموال اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي للصندوق يف عام

2009

عقب املشاورة مع اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية

واجلهات املاحنة .وميكن االطالع على اسرتاتيجية إنفاق األموال على املوقع االلكرتوني للصندوق .7ونشر كذلك يف عام
 2013تقريران يفصّالن توجّه الصندوق االستئماني ،وهما خطة العمل االسرتاتيجية واسرتاتيجية مجع األموال.
-12

ومجع الصندوق حتى تارخيه

263

مليون دوالر أمريكي ،يُستثمر حنو

160

مليون دوالر أمريكي منها يف

صندوق اهلبات .8لكن الصندوق االستئماني ال يزال بعيداً عن بلوغ هدف اهلبات والغايات الرباجمية اليت اعرتف بها
االتفاق الذي يرعى عالقاته مع اجلهاز الرئاسي واليت وضعها لنفسه يف دستوره ويف إسرتاتيجية الصرف من الصندوق.
-13

ويف عام  ، 2012وافق جملس اجلماعة االستشارية للبوو الزراعية الدولية على برنامج االحتاد املشرتك بينه

وبني اجلماعة االستشارية للبوو الزراعية الدولية ومدته مخس سنوات ،إلدارة جمموعات املوارد الوراثية النباتية اليت
يديرها

11

مركزاً من مراكز اجلماعة االستشارية للبوو الزراعية الدولية (برنامج اجلماعة االستشارية امخاص ببنوك

اجلينات) ،وتأمني التمويل املستدام هلا .ويشمل هذا االلتزام توفري التمويل من جانب صندوق اجلماعة االستشارية
للبوو الزراعية الدولية للمجموعات الدولية إشراف الصندوق ومكتب التجمّع على اإلدارة ويهدف إىل زيادة الفعالية
وضمان املساءلة وتعزيز التعاون بني بنوك اجلينات ،واألهم من كل ذلك تعزيز استقرار التمويل الطويل األجل .ويدعو
اتفاق الربنامج إىل االلتزام باإللغاء التدرجيي للتمويل السنوي بالتزامن مع تعزيز اهلبات للصندوق ،اما يسمح بضمان
استدامة فعلية.
-14

ويسهم الصندوق إىل حد كبري يف تنفيذ املعاهدة الدولية وخطة العمل العاملية الثانية .لذلك فهو يناشد

احلكومات واجلهات املاحنة امخاصة أن حتشد اإلرادة السياسية على أعلى املستويات للقيام باالستثمارات الالزمة
لتأمني التنوع احملصولي عن طريق صندوق اهلبات التابع له .ويوفّر مؤمتر إعالن التربعات املقرّر عقده يف أبريل/نيسان
6
7
8

http://www.croptrust.org/content/funds-raised
https://www.croptrust.org/downloads/
http://www.croptrust.org/content/funds-raised
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يف واشنطن العاصمة ،على هامش اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،فرصة مثالية للمجتمع

الدولي لتوقيق ذلك.

ثالثا  -التطوّرات الرباجمية
صون التنوع احملصولي وإتاحته يف األمد الطويل

 -15تقضي املادة (1-5هـ) من املعاهدة الدولية بأنه على األطراف املتعاقدة "أن تتعاون على الرتويج لتطوير نظام فعال
ومستدام للصون خارج املوقع ."...ويتمثل هدف النشاط ذي األولوية  6من خطة العمل العاملية الثانية يف "إقامة نظام
رشيد ويتسم بالكفاءة ويتجه حنو حتقيق األهداف وكفؤ ومستدام اقتصادياً للصون واالستخدام خارج املوقع ،يشمل
األنواع اليت تتوالد بواسطة البذور وبواسطة اإلنبات على حد سواء" .ويقع يف صميم الصندوق االستئماني صندوق اهلبات
الذي أنشئ لتوفري األمن املالي الدائم جملموعات التنوع احملصولي ذات األهمية العاملية.
 -16ومع منو صندوق اهلبات ،يستخدم الدخل الذي حيققه لتوفري متويل دائم جملموعات التنوع احملصولي ذات
األهمية العاملية اليت تصان وفق معايري دولية وتتوافر تبعاً لشروط وأحكام القسم  4من املعاهدة الدولية.
 -17وقد وافق الصندوق االستئماني حتى اآلن على منح طويلة األجل لتسعة بنوك جينية وللبنك اجليين التابع ألمانة
مجاعة احمليط اهلادئ .ويدعم التمويل صون وتوافر

20

جمموعة دولية

لـ17

حمصوالً رئيسياً .9وتؤدي اجملموعات

املدعومة دوراً دولياً حصرياً باعتبارها العمود الفقري للنظام العاملي الرشيد والفعال والكفؤ .وميول الصندوق االستئماني
باإلضافة إىل ذلك تكاليف التشغيل السنوي للمستودع العاملي للبذور يف سفالبارد ،حيث يوفّر االحتياط النهائي للنظام
العاملي.
 -18وتبلغ قيمة منح الصندوق االستئماني الطويلة األجل اليوم ما جمموعه  2.5مليون دوالر أمريكي سنوياً .وقد صُرف
من صندوق اهلبات منذ إطالق هذه املنح يف عام ،2006

16.6

مليون دوالر أمريكي للمنح الطويلة األجل من صندوق

اهلبات.
 -19ومن عام  2012حتى عام

2016

ضمناً ،يتمّ تأمني التمويل للمجموعات الدولية اليت تديرها اجلماعة االستشارية

للبوو الزراعية الدولية مبستوى مستقر ومتفق عليه ضمن برنامج اجلماعة االستشارية امخاص ببنوك اجلينات ،مبا
يكمّل املنح الطويلة األجل.
 -20واتُفق على أهداف التوافر والنسخ التأميين وإتاحة البيانات يف ما خيص اجملموعات اليت تديرها اجلماعة
االستشارية للبوو الزراعية الدولية ،وتستثمر املراكز يف املرافق واملوظّفني والعمليات لبلوغ هذه األهداف حبلول عام
.2021
 9احملاصيل املدعومة من الصندوق من خالل منح طويلة األجل هي :املوز واملوز البالنتني ،والشعري ،والفاصوليا ،والكسافا ،واحلمص ،واللوفيات الصاحلة للطعام،
وفول الفابا ،واألعالف ،وجلبان العلف ،والعدس ،والذرة ،والدخن األغرب ،واألرز ،والذرة الرفيعة (السرغوم) ، ،والبطاطس احللوة ،والقمح ،واليام.
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 - 21ومنذ عام  ،2012تلقّت سبعة بنوك للجينات من أصل تسعة تابعة للجماعة االستشارية للبوو

الزراعية

الدولية مراجعات خارجية أعدّها خرباء يف جمال صون التنوّع احملصولي واستخدامها من جمموعة واسعة من املعاهد
(بنك األلفية للبذور ،اململكة املتودة ،ومعهد  Leibnizللجينات النباتية وحبو احملاصيل النباتية ،أملانيا ،والنظام
الوطين للمادة الوراثية النباتية ،الواليات املتودة األمريكية ،ومركز املوارد الوراثية ،هولندا ،واملعهد الوطين للبوو
الزراعية ،أوروغواي ،و ، EmpresaBrasileira de PesquisaAgropecuáriaالربازيل ،واملركز الدولي للبطاطس،
بريو ،واملنظمة الدولية للتنوّع البيولوجي ،ماليزيا) .وتطبّق حالياً بنوك اجلينات اليت متّ استعراضها خطط عمل ملعاجلة
التوصيات .وستُستعرض مجيع بنوك اجلينات املدعومة يف إطار برنامج اجلماعة االستشارية امخاص ببنوك اجلينات
حبلول نهاية عام .2016
- 22

ومن ضمن برنامج اجلماعة االستشارية امخاص ببنوك اجلينات ،جيري العمل على استودا نظام إلدارة

احلدّ األدنى من اجلودة ،على أساس معايري بنوك اجلينات ،وسينفّذ يف مجيع بنوك اجلينات اليت حتظى بدعم طويل
األجل من الصندوق االستئماني.
 - 23ومنذ عام  ، 2012نظّم الصندوق االستئماني ثالثة اجتماعات سنوية لبنوك اجلينات يف إيطاليا والواليات
املتودة األمريكي ة وتنزانيا .ومن املقرّر عقد االجتماع التالي يف تركيا .وتضم االجتماعات مجيع مدراء بنوك اجلينات يف
املعاهد اليت تتلقى منواً طويلة األجل ،إىل جانب خرباء يف املراجعة ،وأخصائيني مواضيعيني ،ومدراء بنوك جينية
وطنية من اإلقليم.
- 24

عالوة على ذلك ،يواصل الصندوق االستئماني التعاون مع شركاء لتوديث االسرتاتيجيات العاملية لصون

احملاصيل ،ووضع اسرتاتيجيات جديدة (بشأن احلمضيات والتفاح) وتنسيق أنشطة اإلنقاذ (مثالً البنك اجليين الدولي
جلوز اهلند يف بابوا غينيا اجلديدة) .واستُودثت منهجية على أساس اسرتاتيجيات صون احملاصيل للمساعدة على
حتديد اجملموعات الوطنية ذات األهمية العاملية اليت ميكن أن تكون مؤهلة للوصول على الدعم بواسطة املنح .وستطلق
عملية حتديد هذه اجملموعات يف املستقبل القريب.
النسخ التأميين

 -25نصت املعاهدة الدولية على احلاجة إىل "اختاذ خطوات مالئمة للتقليل إىل أدنى حد امكن من التهديدات اليت
حتدق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،أو إن أمكن إزالتها" (املادة  ،)2-5وتنطوي خطة العمل العاملية
الثانية على هدف يتمثل يف " التكفل باالستنساخ املخطط والتخزين املأمون للمواد غري املستنسخة حاليا بأمان" .ويعترب
النسْخ التأميين عنصرا أساسياً من امارسات اإلدارة اجليدة للبنوك اجلينية يهدف إىل التقليل إىل أدنى حد امكن من
املخاطر اليت حتدق باجملموعات خارج املوقع.
 -26وقد حظي مستودع البذور العاملي سفالبارد برتحيب األعضاء يف اهليئة الذين بلغ عددهم آنذاك
باإلمجاع ،إضافة إىل مفوضية االحتاد األوروبي .وأُطلق رمسياً يف شهر فرباير/شباط

2008

172

عضوا

وهو يوفر أمناً ،يفرتض أال
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يكون معرضاً للفشل ،لعينات مستنسخة من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وأنشأت حكومة النرويج بنك
البذور وموّلته ،وأوكلت مسؤولية العمليات إىل وزارة الزراعة واألغذية .وتتولّى الوزارة تنسيق العمليات اليومية مع مركز
بلدان الشمال للموارد الوراثية والصندوق االستئماني ،وتتلقّى توجيهات من جملس توجيهي خمتص أنشئ إلسداء املشورة
إىل املستودع .ويسهم الصندوق االستئماني يف التمويل على أساس مستمر إلدارة املرفق وتشغيله.
-27

وقبِل املستودع منذ افتتاحه يف عام  2008ودائع من

63

بنكاً جينياً من حول العامل ،ولديه اليوم ما جمموعه

 863,969عيّنة.
 - 28ويغتنم الصندوق االستئماني هذه الفرصة ليشكر من جديد حكومة النرويج على تولّيها القيادة يف إنشاء املستودع
العاملي للبذور يف سفالبارد.
نظم املعلومات واالتصاالت

 -29تنص املادة  1-17من املعاهدة الدولية على أن "تتعاون األطراف املتعاقدة على إنشاء وتعزيز نظام عاملي للمعلومات
لتيسري تبادل املعلومات ،استنادا إىل نظم املعلومات املوجودة ،عن القضايا العلمية والفنية والبيئية املتصلة باملوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة توقعا ألن يسهم تبادل املعلومات هذا يف تقاسم املنافع بإتاحته للمعلومات عن املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لألطراف املتعاقدة كافة" .وتعاجل املادتان (2-13أ) و(3-12ج) متطلبات إتاحة
املعلومات .ويدعو النشاط ذو األولوية  15من خطة العمل العاملية الثانية إىل "بناء نظام شامل للمعلومات للموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة ،وتعزيزه" .ويواصل الصندوق االستئماني دعم تنفيذ ثال مبادرات تهدف إىل تعزيز إدارة
املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتوفرها:
 تشارك الصندوق االستئماني مع وزارة الزراعة األمريكية واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي يف وضع واستخدام
أحد

رزمة برجميات إلدارة بيانات البنوك اجلينية ،هو الشبكة العاملية ملعلومات املادة الوراثية

(.10)GRIN-Global

وقد صدرت النسخة األوىل يف نهاية عام

على الصدور .وعُرض النظام على حوالي

40

2011

بينما توشك النسخة الثانية احملسّنة

بنكاً جينياً لتقييمه واعتماده إن شاءت .وكان املركز الدولي

لتوسني سالالت الذرة والقمح أوّل بنك جيين يعتمد رمسي ًا النظام وتاله الربتغال.
 ودعم الصندوق االستئماني وأمانة املعاهدة الدولية مراكز اجلماعة االستشارية للبوو الزراعية الدولية ،بقيادة
املنظمة الدولية للتنوّع البيولوجي ،على إنشاء بوابة عاملية على االنرتنت ،للوصول على معلومات عن املادة
الوراثية على مستوى العينات .وتستفيد البوابة اليت تدعى "بوابة ،"Genesys11من نظم تقاسم املعلومات
التعاونية القائمة من قبيل "سنغر" و"يوريسكو" والشبكة العاملية ملعلومات البالزما الوراثية  .GRINوتتيح
البوابة البوث يف قواعد بيانات البنوك اجلينية املتعددة على شبكة االنرتنت وهي تتضمن حالياً بيانات
10
11

http://www.grin-global.org
http://www.genesys-pgr.org/
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حول  2.8مليون عينة حمفوظة يف  450مؤسسة ،مبا فيها بيانات تقييم توفرها وزارة الزراعة األمريكية وبعض
مراكز اجلماعة االستشارية للبوو الزراعية الدولية .وأصدر الصندوق االستئماني نسخة ثانية للبوابة يف عام
 2014ويستمر يف حتسينها وتوسيعها.


وستيسّر مبادرة  12)DivSeek( Diversity Seekاليت أطلقت مؤخراً اقامة شبكات للربط بني العدد املتنامي
للمشاريع اليت تستخدم منصات منطية متغيّرة القواعد ومنصات تسلسل احلمض النووي لتسخري املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة لتوقيق األمن الغذائي والتكيّف مع تغيّر املناخ .وانتخبت اجلمعية األوىل للشركاء يف
مبادرة

DivSeek

اليت عقدت يف يناير/كانون الثاني

Susan McCouch 2015

ومستودعات البيانات القابلة للتشغيل كأولوية قصوى لربنامج عمل

DivSeek

رئيسة ،وحدّدت معايري

األوّلي .وتسهم أربع منظمات

ذات انتشار عاملي يف تشغيل وحدة تيسري مشرتكة لـ ،DivSeekحيث توفّر كلّ واحدة منها إمكانية النفاذ إىل
جمموعة خمتلفة من أصواب املصلوة :الصندوق االستئماني ،وأمانة املعاهدة الدولية ،ومكتب جتمّع اجلماعة
االستشارية للبوو الزراعية الدولية واجمللس الدولي للنباتات .ويعمل حالياً موظّف من الصندوق االستئماني

بدوام كامل على مبادرة .DivSeek
 -30وعمالً باملادة  1-17من املعاهدة الدولية والنشاط ذي األولوية

15

من خطة العمل العاملية ،سيواصل الصندوق دعم

تطوير الشبكة العاملية ملعلومات املادة الوراثية ،و" "Genesysو DivSeekبصفتها مكوناً أساسياً من النظام العاملي الفعّال
لصون املوارد .وسيواصل الصندوق أيضاً مساعدة البنوك اجلينية باعتماد الشبكة العاملية ملعلومات املادة الوراثية وإتاحة
املعلومات املتعلقة مبجموعاتها على بوابة ( ،)Genesysمسهماً بذلك يف النظام العاملي .وسيواصل الصندوق أيضاً مساعدة
البنوك اجلينية باعتماد الشبكة العاملية ملعلومات املادة الوراثية وإتاحة وتنفيذ حتسينات أخرى على نظم التوثيق،
وتبادل معلومات حمددة عن جمموعاتها من خالل " ( ،")Genesysواملساهمة بالتالي يف نظام عاملي فعلي لصون املوارد
خارج املوقع .ويدعم الصندوق االئتماني يف إطار جهوده عمليات تقييم نظم التوثيق يف حوالي

25

بنكاً وطنياً للجينات

حول العامل.
تكيف الزراعة مع تغري املناخ :مجع األقارب الربية للمحاصيل ومحايتها وإعدادها
-31

أطلق الصندوق االستئماني يف عام

الربية املرتبطة

بـ29

2011

مشروعاً مدته عشر سنوات جلمع التنوع عالي األولوية من األصناف

حمصوالً من حماصيل امللوق  ،1لصون هذا التنوع على املدى الطويل واستخدامه لتوضري مواد

مفيدة لربامج الرتبية حول العامل اليت تكيف هذه احملاصيل مع تغري املناخ .ومتول املشروع حكومة النرويج وتديره
جمموعة استشارية تتضمن خرباء وامثلني عن أمانة املعاهدة الدولية ومراكز اجلماعة االستشارية للبوو

الزراعية

الدولية .ويشارك يف تنفيذ الربنامج مصرف األلفية للبذور التابع للودائق النباتية امللكية ،كيو ،اململكة املتودة ،ومعاهد
متخصصة وبرامج وطنية ودولية لصون ومراحل ما قبل الرتبية للنباتات يف خمتلف أحناء العامل.
12

http://www.divseek.org/
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وأدرجت األقارب الربية للمواصيل لـ

92

جنساً ،مبا فيها احملاصيل الرئيسية الـ

29

اليت يستهدفها

املشروع ،يف جدول وميكن االطالع على قاعدة البيانات امخاصة بها على البوابة امخاصة مبشروع األقارب الربية
للمواصيل وتغري املناخ .13وجرى جتميع قاعدة بيانات تتضمن حوالي  4ماليني سجل لتكون أكرب وأمشل مورد يف العامل
للمعلومات امخاصة بالتوزيع اجلغرايف لألقارب الربية للمواصيل الرئيسية يف العامل.
-33

وخضعت قاعدة البيانات للتوليل بهدف حتديد األصناف واألقاليم ذات األولوية العالية بالنسبة إىل اجلمع.

وميوّل اجلمع الذي سينفّذ بواسطة برنامج وطين من خالل اتفاقات منح تُربم مع الصندوق االستئماني .وتعرتف هذه
االتفاقات جبميع القوانني الوطنية واالتفاقات الدولية ذات الصلة .وستوفّر مساندة تقنية حسب احلاجة من موظفي
مصرف األلفية للبذور ومراكز اجلماعة االستشارية للبوو الزراعية الدولية .ويقوم مصرف األلفية للبذور بإعداد دالئل
قطرية لدعم الشركاء الوطنيني البالغ عددهم حنو

25

يف أنشطة اجلمع وهي ستشكل مورداً طويل األجل ومساهمة هامة

يف بناء القدرات.
-34

ويف إطار التوضري ملرحلة ما قبل الرتبية من املشروع ،عقدت استشارات خاصة بكل حمصول مع جمموعة

واسعة من املربني وغريهم من الباحثني ذوي امخربة يف استخدام األقارب الربية للمواصيل .وجتري حالياً دراستا حالة
بشأن مرحلة ما قبل الرتبية تتناوالن األرز وعباد الشمس .واختريت هذه احملاصيل لوجود تنوع كبري يف األقارب الربية
هلا يف البنوك اجلينية (وإن كان ال يزال هناك بعض الثغرات) وألنّ احملاصيل تتيح مقارنة جديرة باالهتمام من حيث
االستثمار السابق يف الرتبية .وبدأت اليوم أيضاً مشاريع كاملة ملرحلة ما قبل الرتبية حول اجلزر ،واحلمص ،والقمح
الصلد ،والباذجنان ،والعدس ،والبطاطس ،والذرة الرفيعة ،والبطاطس احللوة .وتعترب مجيعها ترتيبات تعاونية وكذلك
عنصرًا مهم ًا لبناء قدرات برامج مرحلة ما قبل الرتبية يف البلدان النامية.
االتصاالت
-35

اضطلع الصندوق االستئماني بدور نشط يف املداوالت بشأن مشروع أهداف التنمية املستدامة لألمم املتودة.

وقدّمت عروض ورفعت تقارير بالتعاون مع املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،ومكتب جتمّع
اجلماعة االستشارية للبوو

الزراعية الدولية ،واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي .ويعكس املشروع احلالي ألهداف

التنمية املستدامة على حنو جيد أهمية تنوّع احملاصيل لتوقيق األمن الغذائي.
-36

وينشط الصندوق االستئماني يف اسرتعاء اهتمام وسائط اإلعالم واجلمهور إىل أهمية صون التنوع احملصولي

وطابعه الطارئ وعالقته باألمن الغذائي والتغذية مستقبالً ،وتكيّف الزراعة مع املناخ املتغيّر.

13
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-37

15

وجنح الصندوق بواسطة البيانات الصوفية وجهود وسائط اإلعالم ذات الصلة ،يف زيادة الوعي بهذه املسألة

وأمّن تغطية إعالمية يف أبرز وسائل اإلعالم حول العامل .وبني عامي  2011و ،2015مشلت التغطية اإلعالمية للصندوق
االستئماني أكثر من

100

مقالة نشرت يف الصوف واجملالت ونشرات األخبار الدولية ،مبا يف ذلك صوف نيويورك

تاميز وسكايدف وانرتناشيونال هريالد تريبيون والغارديان وحمطيت بي بي سي وسي إن إن.
 -38ويف عام  ،2015أصدر الصندوق موقعاً إلكرتونياً أعيد تصميمه بالكامل .14وميثّل عرضاً مرئياً متطوّراً لعمل املنظمة
ويشكّل منصة جلمع األموال عرب اإلنرتنت ،وكذلك للجهود املقررة حلشد املصادر واستقطاب الدعم لتقديم هبات
للصندوق من فرادى األسر .ويعمل الصندوق االستئماني على أساس يومي على التوعية باملوارد الوراثية النباتية وأهميتها
من خالل موقعه اإللكرتوني ،وكذلك من خالل منافذ اإلعالم االجتماعي من قبيل فيسبوك وتويرت وفليكر.
 - 39ويُصدر الصندوق االستئماني ،عادة مع شركاء وطنيني ،عدة بيانات صوفية تربز األنشطة الناجوة اليت
اضطلع بها والتوديات اليت يواجهها .وميكن حتميل هذه البيانات من املوقع اإللكرتوني للصندوق .15ويستمر مستودع
البذور العاملي يف سفالبارد يف اجتذاب اهتمام وسائل اإلعالم من خمتلف أحناء العامل .وقد أصدر الصندوق االستئماني عدة
بيانات صوفية يف املناسبات السنوية وعند إرسال شونات إىل مستودع البذور ،عمالً على تأكيد أهمية التنوع احملصولي
للزراعة واألمن الغذائي يف العامل.
 -40سيجمع مؤمتر إعالن التربعات للصندوق االستئماني ،الذي سينعقد يف أبريل/نيسان  ،2016حكومات العامل
وشركاء خمتارين من القطاع امخاص حلشد تعهدّات متويلية ثابتة لصندوق اهلبات ،وبلوغ الغاية من اهلبات وقدرها
 500مليون دوالر أمريكي بغية دعم جمموعات احملاصيل الدولية األكثر أهمية .وعُقدت أوّل مناقشة عاملية ألصواب
املصلوة يف يناير/كانون الثاني  2015يف برلني ،أملانيا ،خالل املنتدى العاملي لألغذية والزراعة من أجل التواصل مع
الشركاء بشأن األعمال العلمية اليت يضطلع بها الصندوق االستئماني .وتقرر عقد مناقشة ثانية ألصواب املصلوة يف
مايو/أيار  2015يف مقر منظمة األغذية والزراعة يف روما .ويعتزم الصندوق االستئماني أيضاً عقد فعاليات جانبية خالل
عدّة مؤمترات دولية أثناء الفرتة املتبقية من عام  2015ويف مطلع عام .2016
التعاون بني املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والصندوق االستئماني
 -41لطاملا كان التعاون بني املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والصندوق االستئماني وثيق ًا
وقد ازداد أكثر خالل الفرتة املالية األخرية .واملعاهدة الدولية امثّلة بصفة مراقب يف اجمللس التنفيذي للصندوق
االستئماني ،وحتظى بإمكانية النفاذ الكامل إىل وثائق اجمللس؛ وقد دعي أمني املعاهدة الدولية إىل مجيع اجتماعات
اجمللس .وبهدف مواصلة تعزيز التعاون ،قرّر الصندوق دعوة أمني اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية ورئيسه على حدّ
سواء إىل اجتماعات جملسه؛ وشارك كالهما يف اجتماع اجمللس التنفيذي املنعقد يف مارس/آذار  .2015ودعي رئيس
14
15
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اجمللس التنفيذي للصندوق ومديره التنفيذي إىل حضور أجزاء من اجتماع مكتب املعاهدة الدولية يف مارس/آذار .2015
ويدعى الصندوق االستئماني إىل اجتماعات اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية اليت تعقد ك ّل سنتني بصفة مراقب.
 -42وتشارك أمانة املعاهدة الدولية يف مجيع اهليكليات الفنية الرئيسية وأنشطة املشاريع امخاصة بالصندوق االستئماني
على النوو التالي:
1

-

مشروع األقارب الربية للمواصيل :اجملموعة االستشارية

2

-

قاعدة البيانات العاملية لبوابة " :"Genesysجلنة اإلشراف

3

-

برنامج البوو بشأن بنوك اجلينات :حضرت أمانة املعاهدة الدولية االجتماع السنوي الكامل للبنوك اجلينية

4

– مبادرة  :DivSeekتنفيذ وحدة التيسري مع أمانة املعاهدة الدولية.

يف عام

2014

وشارك الصندوق االستئماني يف األنشطة التالية للمعاهدة الدولية:
 - 1املشاورة بشأن النظام العاملي للمعلومات (مشاورة بشأن النظام العاملي للمعلومات عن املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة)
 - 2الشراكة بني القطاعني العام وامخاص ملرحلة ما قبل الرتبية
 -43وعقب القرار املتخذ يف االجتماع امخامس للجهاز الرئاسي ،استُود منصب ملوظّف اتصال مشرتك .ومتّ شغل
املنصب من أبريل/نيسان  2014حتى ديسمرب/كانون األول  .2014ووجد الصندوق االستئماني أنّ هذا املنصب مفيد جداً
لضمان التنسيق الوثيق مع أمانة املعاهدة الدولية وكان راضياً عن أداء شاغل الوظيفة إىل حني قيام املعاهدة الدولية
بسوبه من مهامه يف ديسمرب/كانون األوّل .2014
ومن ذ االجتماع امخامس للجهاز الرئاسي ،ازداد التعاون بني املعاهدة الدولية والصندوق االستئماني وهما يتواوران يومياً
بصورة بنّاءة بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك .ويوافق الطرفان على أنه مل يعد هناك حاجة إىل موظّف اتصال
مشرتك .وستستند اهليكلية الرمسية بني املنظمتني خالل فرتة السنتني املقبلة إىل ما يلي:
على املستوى التنفيذي:
-1
-2

املشاركة املتبادلة كجهات مراقبة يف مكتب املعاهدة الدولية واجمللس التنفيذي للصندوق االستئماني.
عقد مؤمترات هاتفية شهرية بني أمانة املعاهدة الدولية واملدير التنفيذي للصندوق االستئماني.
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على املستوى الفين:
-3

عقد اجتماع علمي سنوي الستعراض التعاون القائم.

-4

مواصلة مشاركة املعاهدة الدولية يف هيكليات احلوكمة املتعلّقة مبشاريع رئيسية تابعة للصندوق االستئماني على
غرار مشروع األقارب الربية للمواصيل وبوابة "."Genesys

-5

املشاركة يف تيسري مبادرة  -DivSeekبالتعاون كذلك مع احتاد املراكز الدولية للبوو الزراعية واجمللس
الدولي للنباتات.

على مستوى الفاو:
-6

إنشاء اجملموعة املعنية بالتآزر والتعاون بني هيئة املوارد الوراثية واملعاهدة الدولية والصندوق االستئماني .ومن
املزمع عقد اجتماعات سنوية هلا.

-44

ويف ما خيص الفعاليات األخرية وغريها من أنشطة التواصل ،فقد دعيت املعاهدة الدولية إىل حضور اجتماعات

جملس ماحني الصندوق االستئماني ،وإىل املناقشات الدورية ألصواب املصلوة بشأن اجلوانب الفنية لعمل الصندوق
االستئماني ،وإىل دورة إعالمية عامة يف دبي ،وكذلك إىل احلد املنعقد يف سفارة جنوب أفريقيا يف روما لالحتفال
بالذكرى العاشرة للصندوق االستئماني .كما دعي الصندوق إىل حدثني لالحتفال بالذكرى العاشرة للمعاهدة الدولية .ومت
إعداد مواد إعالمية مشرتكة من قبيل املوقع اإللكرتوني ملبادرة

DivSeek

واملذكرة اإلعالمية املؤلّفة من صفوة واحدة

بشأن املعاهدة الدولية والصندوق االستئماني .ويشار بانتظام إىل املعاهدة الدولية يف عروض الصندوق االستئماني وخطاباته
ومواد التواصل اإلعالمي األخرى ،حسب املقتضى.
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املرفق 2
مشروع القرار **2015 /

تقديم التوجيهات يف جمال السياسات إىل الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي
إن اجلهاز الرئاسي،
إذ يذكّر بأن الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي (الصندوق االستئماني) يشكّل عنصراً أساسياً من اسرتاتيجية
متويل املعاهدة الدولية يف ما يتعلّق حبفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع وإتاحتها؛
وإذ يذكّر بأنه عمالً باملادة  )5(1من دستور الصندوق االستئماني ،يعمل الصندوق االستئماني مبوجب التوجيهات العامة
يف جمال السياسات اليت يقدّمها إليه اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية؛
وإذ يذكّر بأنه عمالً باتفاق العالقات ،يقدّم اجمللس التنفيذي للصندوق االستئماني تقريراً سنوياً عن أنشطة الصندوق
االستئماني إىل اجلهاز الرئاسي؛
وإذ يشري إىل اعتماد برنامج العمل املتعدد السنوات الذي قد يتيح مجلة أمور منها توطيد التعاون مع الصندوق
االستئماني من خالل تعزيز اتساق التوجيهات املقدّمة يف جمال السياسات؛
يأخذ علم ًا مع التقدير بتقرير الصندوق االستئماني الذي يسلّط الضوء على مساهمات الصندوق االستئماني املهمة يف تنفيذ
املعاهدة الدولية؛
يرحّب بزيادة التبادل بني مكتب اجلهاز الرئاسي واجمللس التنفيذي للصندوق االستئماني؛
يقدّم توجيهات يف جمال السياسات يف امليادين الرئيسية التالية:
أوالً  -تعبئة املوارد
يرحّب بتنظيم مؤمتر إلعالن التربعات لصندوق اهلبات التابع للصندوق االستئماني املزمع عقده يف أبريل/نيسان

2016

يف واشنطن العاصمة (الواليات املتودة األمريكية) ،مع اإلقرار بأن املؤمتر سيشكّل حدث ًا رئيسي ًا لدعم تنفيذ اسرتاتيجية
مجع األموال امخاصة بالصندوق االستئماني واسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية؛
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يرحّب مبواصلة دعم جملس صندوق احتاد املراكز الدولية للبوو الزراعية لتطوير النظام العاملي (احتاد املراكز الدولية)
للوفظ خارج املوقع من خالل االنتقال إىل متويل اجملموعات املدرجة ضمن املادة  15واليت يديرها احتاد املراكز الدولية
بتمويل كامل من صندوق اهلبات التابع للصندوق االستئماني؛
يأخذ علماً باسرتاتيجية الصندوق اجلديدة جلمع األموال يف الفرتة  2018 – 2014واليت تسعى إىل مجع هبات بقيمة
 850مليون دوالر أمريكي حبلول عام  2018وذلك على مرحلتني .وتتمثل املرحلة األوىل يف بلوغ الغاية األوىل من اهلبات
اإلمجالية وقدرها  500مليون دوالر أمريكي ،مع التماس اجلزء األكرب من التمويل من األطراف املتعاقدة لتمويل العمليات
األساسية املتعلّقة باجملموعات الدولية املدرجة ضمن املادة
مستوى اهلبات بقدر أكرب ليصل إىل مبلغ إمجالي قدره

15

850

من املعاهدة الدولية .وترمي املرحلة الثانية إىل رفع

مليون دوالر أمريكي من أجل متويل جمموعات وطنية

خمتارة من احملاصيل وغري ذلك من تكاليف طويلة األمد ،مع التماس اجلزء األكرب من التمويل اإلضايف من ماحنني من
القطاع امخاص؛
حيثّ األطراف املتعاقدة وغريها من احلكومات واجلهات املاحنة على توفري الدعم املالي إلجناح مؤمتر إعالن التربعات
بهدف تعبئة ما يكفي من األموال لضمان استمرار العمليات األساسية املتعلّقة باجملموعات الدولية املدرجة يف املادة

15

من املعاهدة الدولية واإلقرار ،من خالل هذا الدعم ،بأن املساهمات تدعم تنفيذ اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية؛
يدعو الصندوق االستئماني إىل رفع تقرير عن نتائج املؤمتر إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي ،مبا يف ذلك عن التقدّم
احملرز لتأمني متويل طويل األمد للمجموعات املدرجة يف إطار املادة 15؛
يدعو الصندوق االستئماني إىل دعم عمل اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل خالل فرتة السنتني
املقبلة لوضع تدابري من شأنها تعزيز عمل اسرتاتيجية التمويل مبا يف ذلك حتسني التكامل بني خمتلف عناصرها وحتديد
غايات متويلية هلا؛
ثانياً  -املسائل العلمية والفنية
يرحّب بالدعم الذي يقدّمه الصندوق االستئماني ملتابعة تنفيذ املعاهدة الدولية ومواصلة وضع نظام كفؤ ومستدام للوفظ
خارج املوقع كما يرد يف املادة ( 5هـ) من املعاهدة الدولية ،مبا يف ذلك خطط لتمويل جمموعات وطنية خمتارة من
احملاصيل ،ويدعو الصندوق االستئماني إىل القيام بذلك على حنو يكمّل ويعزز بصورة متبادلة الدعم املقدّم إىل مثل هذا
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النظام من خالل عناصر أخرى من اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية ،واتباع التوجيهات املنتظمة اليت يعطيها اجلهاز
الرئاسي؛
يدعو الصندوق إىل حتديد التدابري اليت ميكن من خالهلا معاجلة الثغرات املوجودة يف النظام القائم للوفظ خارج املوقع،
أي إدراج جمموعات من خارج نطاق بنوك اجلينات التابعة الحتاد املراكز الدولية للبوو الزراعية ،وحتسني اآلليات
االستشارية ووضع هيكلية لإلدارة والتنسيق بعد انقضاء فرتة وجود بنك اجلينات التابع ملشروع البوو املنسقة ،وإدراج
مثل هذه التدابري يف تقريره إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي والعمليات ذات الصلة يف الفرتة الفاصلة بني الدورات.
ثالثاً  -نظام املعلومات العاملي
يدعو الصندوق االستئماني إىل أن يضمن ،يف إطار أنشطته ،التآزر والتكامل مع برنامج العمل بشأن نظام املعلومات
العاملي ،إقراراً بوالية اجلهاز الرئاسي وقدرته على وضع املعايري ،وإىل مواصلة التعاون بشكل وثيق مع أمانة املعاهدة
الدولية للعمل مع ًا على تيسري مبادرة DivSeek؛
يدعو الصندوق أيضاً إىل تعيني خبري واحد للمشاركة يف اللجنة االستشارية العلمية التابعة لنظام املعلومات العاملي
ولتيسري تنفيذ املشورة والتوصيات الصادرة عنها يف أنشطة الصندوق االستئماني ذات الصلة.
رابعاً  -التواصل والتوعية
يدعو الصندوق االستئماني إىل تنسيق أنشطته امخاصة بالتوعية والتواصل وتنظيمها بصورة مشرتكة مع املعاهدة الدولية
مبا يف ذلك يف سياق تسليط الضوء على أوجه التكامل بني عمل املعاهدة الدولية والصندوق االستئماني؛
يدعو رئيس الدورة السابعة للجهاز الرئاسي ومكتبها إىل االستمرار يف تيسري التعاون مع رئيس الصندوق االستئماني
وجملسه التنفيذي من خالل اتباع املمارسات املعتمدة يف فرتة السنتني اجلارية؛
يدعو الصندوق االستئماني إىل تضمني تقريره إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي املعلومات التالية:
 -التقدّم احملرز لبلوغ الغاية املوضوعة بالنسبة إىل اهلبات وامخطط الرامية إىل تعبئة املوارد يف فرتة ما بعد

2018

2023

خالل

نظراً إىل فائدة هذه املعلومات يف حتديد الغاية التمويلية لصندوق تقاسم املنافع للفرتة – 2018
الدورة السابعة للجهاز الرئاسي؛
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 مساهمة الصندوق يف سد الثغرات احلالية وتلبية االحتياجات من خالل وضع نظام كفؤ ومستدام للوفظ خارجاملوقع كما ورد يف املادة ( 5هـ) من املعاهدة الدولية ،مبا يف ذلك من أجل متويل جمموعات وطنية خمتارة من
احملاصيل بشكل خاص.

