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البند  2-17من جدول األعمال المؤقت
الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
كيغالي ،رواندا 30 ،أكتوبر/تشرين األول  3 -نوفمبر/تشرين الثاني 2017

تقرير من الصندوق العالمي لتنوع المحاصيل
مالحظة األمانة
عمال باملادة  3من اتفاق العالقة مع الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل ،يق ّدم اجمللس التنفيذي للصندوق تقارير منتظمة عن
ً
أنشط ط ط ط ة الص ط ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ط ططيل إىل اجلهاز الرئاس ط ط ططي للمعاهدة الدولية .وقد أع ى اجلهاز الرئاس ط ط ططي ي دورته
خيص عمله.
السادسة ،ومبوجب القرار  2015/8توجيهات بشأن السياسات إىل الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل ي ما ّ
وتض ط ّطمن التقرير ي املرذق اذه الوثيقة اخر املعلومات عن الت ورات املةسط طس ططية والقااية للص ططندوق االس ططتئما
العاملي للتنوع احملص ططويت الل حص ططله خالف هذه الفةة املالية .وتق ّدم تقارير عن قض ططايا متص ططلة بالتعاون مع الص ططندوق
أيضا مشروع عناصر قرار بوصفها توجيهات ممكنة حوف
العاملي ي وثيقة منفصلة تعرض على اجلهاز الرئاسي ،تتضمن ً
1
السياسات توذّر إىل الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل لفةة السنتني التالية.

اإلجراءات المقترحة
علما بتقرير الصط ططندوق العاملي لتنوع احملاصط ططيل الوارد ي املرذق اذه الوثيقة،
يدعى اجلهاز الرئاسط ططي إىل اةحاطة ً

وأخذه ي االعتبار لدى تقدمي توجيهات بش ط ط ططأن الس ط ط ططياس ط ط ططات إىل الص ط ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ط ططيل لفةة الس ط ط ططنتني
.2019-2018
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التعاون مع الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل العاملي للتنوع احملصويت (الوثيقة .)IT/GB-7/17/20

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن
حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقع:
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/
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المرفق

تقرير الصندوق العالمي لتنوع المحاصيل إلى الدورة السابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
أول -مقدمة
ً
أنشئ الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل ي عام  2004مبوجب القانون الدويت كمنظمة دولية مستقلة ،وهو يعمل
ي إطار املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة) وذ ًقا للتوجيهات العامة ي ااف السط ط ط ططياسط ط ط ططات
الل يق ّدمها إليه اجلهاز الرئاس ط ططي .ويتمثّل هد الص ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ططيل ،كما نص عليه دس ط طتوره" ،ي ض ط ططمان
ص ط ط ط ط ط ططون املوارد الوراثيططة النبططاتيططة لألغططذيططة والزراعططة وتواذرهططا ي األمططد ال ويططل بزرض ةقيق األمن الزططذائي العططاملي والزراعططة
املستدامة".
ويقر اتفاق العالقات املقم بني الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل واجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بأن الصندوق
ّ
العاملي لتنوع احملاص ط ططيل يشط ط ط ّكل "عنص ط ط ًطرا أس ط ططاس ط ططيًا من اسط ط طةاتيجية اويل املعاهدة الدولية ي ما يتعلّق ملفا املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع وإتاحتها" .ويش ط ططن إىل أن الص ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ططيل أنش ط ط طأ ص ط ططندوق هبات
اد "توذن مص ط ط ططدر دائ لألمواف لدع عملية الص ط ط ططون ال ويلة األجل جملموعات املادة الوراثية خارج املوقع والل يعتمد
عليها العامل ي ةقيق األمن الزذائي" .كذلك ،يش ط ططن االتفاق إىل نداا خ ة العمل العاملية للموارد الوراثية النباتية لألغذية
وذعاف ورع ط ط ططيد جملموعات املوارد الوراثية
والزراعة (خ ة العمل العاملية) الذي يدعو إىل "إعداد ودع وجود نظام مس ط ط ططتدام ّ
حوف العامل".
ويتناوف الص ط ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ط ططيل أجزاا رئيس ط ط ططية من املعاهدة الدولية مبا ي دلك املادتني  5و 6وأجزاا
كثنة من املواد  7و 8و 14و 16و .17وقد ص ط ططادق اجلهاز الرئاس ط ططي ي دورته الس ط ططادس ط ططة الل انعقدت ي س ط ططبتمق/أيلوف
 2015على القرار  ،2015/8بعنوان "تقدمي التوجيهات ي ااف الس ططياس ططات إىل الص ططندوق العاملي لتنوع احملاص ططيل" .و ّأما
اجملاالت الرئيسية الل اختارها اجلهاز الرئاسي لتوذن التوجيهات ي ااف السياسات بشأهنا ذهي :املسائل العلمية والفنية؛
نظام املعلومات العاملي؛ حش ططد املوارد؛ االتص ططاف والتواص ططل .ويس ط ّطر الص ططندوق العاملي لتنوع احملاص ططيل أن يق ّدم هذا التقرير
بشططأن الت ورات املةس طسططية والقااية الل حصططله خالف ذةة السططنتني  2017-2016إىل الدورة السططابعة للجهاز الرئاسططي
(ترد بعض األنشط ط ط ط ط ط ة الل جرت عام  2015لزرض الس ط ط ط ط ططياق) .ويتناوف التقرير اجملاالت الرئيس ط ط ط ط ططية املذكورة أعاله لتقدمي
التوجيهات ي ااف السياسات بشأهنا.
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ثانياً -المسائل العلمية والفنية
ألف -الستراتيجيات العالمية لصون المحاصيل
ي السنوات األوىل من إنشائه ،من عام  2004إىل  ،2010إلتقى الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل مع اموعات
من اخلقاا لوضططع سططلسططلة من االس طةاتيجيات العاملية لصططون احملاصططيل ،من أجل املسططاعدة ي توجيه دعمه .2وإثر التوصططية
املقدمة من اجلهاز الرئاسي ي دورته السادسة ملواصلة دع هذه العملية ،قام الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل بتيسن وضع
عدد من االسةاتيجيات اجلديدة خالف الفةة :2017-2016
( )1أجريه املس ط ط ط ططوحات بالتعاون مع وزارة الزراعة األمريكية بش ط ط ط ططأن حالة املوارد الوراثية للتفاح ي العامل ،وعقد
قدما .وجيري اآلن وض ط ط ط ط ططع اللمس ط ط ط ط ططات األخنة
اخلقاا ً
عددا من حلقات العمل ملناقش ط ط ط ط ططة النتائ واملض ط ط ط ط ططي ً
على االسةاتيجية.
ض ط طا للخقاا ،وعقدت مشط ططاورات معه  ،بشط ططأن األعال املدارية ودون املدارية ،بدع من
( )2أجري مس ط ط أي ً
برنام اجلماعة االسططتشططارية اخلان ببنوي اجلينات (انظر أدناه) .وقد وضططعه خ ة عمل لتيديد أولويات
األعال وأنواع األعال احملتملة ألغراض الصون واالستخدام ي العامل.
()3
أخنا ،متّ إعداد اسط ط ط ط ط ط طةاتيجية للقهوة بالتعاون مع منظمة البيوث العاملية ي القهوة ،تض ط ط ط ط ط ططمنه مس ط ط ط ط ط ططياً
ً
وعددا من الزيارات امليدانية إىل بنوي اجلينات ي أذريقيا وأمريكا الالتينية (مبا ي دلك اموعة
للمجموعات ً
املادة  15ي مركز التدريب والبيث ي ااف الزراعة االسط ططتوائية) .ووضط ططعه اللمسط ططات األخنة على الوثيقة
ي منتصف عام .2017
و ّأما االسط ط طةاتيجية العاملية جلوز الند ،الل وض ط ططعه املس ط ططودة األوىل لا عام  ،2008ذقد عكس ط ططه من بني أمور
أخرى ،ع ط طواغل اجلماعات املعنية باحملاص ط ططيل إزاا هش ط ططاع ط ططة بنك اجلينات ي جنوب احمليط الادئ احلاس ط ط األ ية املنش ط ططأ
مبوجططب املططادة  15ي بططابوا غينيططا اجلططديططدة .ذمططا زالططه هططذه اجملموعططة احلقليططة الكبنة والفريططدة مهططددة بططانتش ط ط ط ط ط ط ططار تنططادر
 Bogia Coconutمن املنططاطق احملي ططة .وبفضط ط ط ط ط ط ططل دع مططايت وذ من املركز األسط ط ط ط ط ط طةايت للبيوث الزراعيططة الططدوليططة ،عقططد
خبنا من تقيي
الص ططندوق العاملي لتنوع احملاص ططيل
ً
اجتماعا ي مقر بنك اجلينات ي أبريل/نيس ططان  ،2015حيث اكن ً 27
أوال مثّ وض ط ط ط ط ط ططع خ ة إنقاد .وبدأ اآلن تنفيذ هذه اخل ة ،الل تتعلق بنقل اجملموعة إىل موقع امن ي بابوا غينيا
املش ط ط ط ط ط ططكلة ً
اجلديدة من جانب مةس ط ط ط طسط ط ط ططة  Kokonas Industri Koporisinي بابوا غينيا اجلديدة ،بالتعاون مع أمانة اموعة احمليط
الادئ والش ط ط ططبكة الدولية للموارد الوراثية جلوز الند ،بتمويل من حكومة بابوا غينيا اجلديدة ومبادرة داروين القي انية .وقد
قام الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل بإعداد اقةاح ملتابعة للتمويل.
أقر بأن اسطةاتيجيات احملاصططيل تشططكل الوثائق التوجيهية الرئيسططية لةعططيد صططون املوارد
وحيث أن اجلهاز الرئاسططي ّ
ي املوقع وبناا التعاون ،يستكشف الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل إمكانية إجياد التمويل الستخدام موظفني بدوام كامل
مليث ينسط ط ط ططقون بصط ط ط ططورة متواصط ط ط ططلة اخر املعلومات الل يتوصط ط ط ططلون إليها على أسط ط ط ططا مسط ط ط ططتمر ،مبا يضط ط ط ططمن إدراي هذه
2
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االس ط طةاتيجيات وبقائها دات الص ط ططلة .وقد تش ط ططكل هذه ذرص ط ططة للتش ط ططاري مع املعاهدة ي ع األمواف .إض ط ططاذةً إىل دلك،
تستند أنش ة خمتلفة ي إطار منصة بنوي اجلينات اجلديدة إىل االسةاتيجيات العاملية دات الصلة لصون احملاصيل ،وتقوم
بتيديثها (انظر أدناه).
باء -صون التنوع المحصولي وإتاحته في األمد الطويل
ويقع ي ص ططمي الص ططندوق العاملي لتنوع احملاص ططيل ص ططندوق البات (انظر أدناه) الذي أنش ططئ لتوذن األمن املايت
الدائ جملموعات التنوع احملصططويت دات األ ية العاملية .وواذق الصططندوق العاملي لتنوع احملاصططيل حىت تارخيه على من هبات
طويلة األجل من صططندوق البات إىل تسططعة بنوي جينات تابعة للجماعة االسططتشططارية للبيوث الزراعية الدولية ،وإىل بنك
3
طوال رئيس ط ط ط ططيًا.
اجلينات جملموعة احمليط الادئ .ويدع التمويل ي جزا منه ص ط ط ط ططون وتوذّر  20اموعة دولية من  17حمص ط ط ط ط ً
ميوف
دورا دوليًا بوص ط ط ططفها أجزاا حاظة من نظام عاملي من قي ،وكفوا وذعاف .وإض ط ط ططاذةً إىل دلكّ ،
وتةدي هذه اجملموعات ً
مكون
الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل تكاليف التشزيل السنوي للمستودع العاملي للبذور ي سفالبارد (انظر أدناه) ،وهو ّ
رئيسطي اخر ي النظام العاملي .وباته البات ي األجل ال ويل تبل اليوم أكثر من  6.75مليون دوالر أمريكي ي السطنة،
أي ما اموعه  27.7مليون دوالر أمريكي منذ عام .2006

الشراكة بني اجلماعة االستشارية للبيوث الزراعية الدولية والصندوق االستئما
بشأن بنوي اجلينات
ي عام  ،2017ظيه الشط طراكة املس ططتمرة بني اجلماعة االس ططتش ططارية للبيوث الزراعية الدولية والص ططندوق العاملي
لتنوع احملاصططيل ي منصططة بنك اجلينات التابع للجماعة بتمويل األنش ط ة الروتينية جلميع بنوي اجلينات األحد عشططر التابعة
األرز من أجل أذريقيا ،واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،واملركز الدويت للزراعة االس ططتوائية،
للجماعة االس ططتش ططارية (مبادرة ّ
واملركز الدويت لتيس ط ط ط ط ط ططني الذرة والقم  ،واملركز الدويت للب اطا ،واملركز الدويت للبيوث الزراعية ي املناطق اجلاذة ،واملركز
العاملي لليراجة الزراعية ،واملعهد الدويت لبيوث احملاصط ط ط ط ططيل ي املناطق االسط ط ط ط ططتوائية عط ط ط ط ططبه القاحلة ،واملعهد الدويت للزراعة
االستوائية ،واملعهد الدويت لبيوث الثروة احليوانية ،واملعه ط ط ط ط ط ططد الدول ط ط ط ط ط ططي لبي ط ط ط ط ط ططوث األرز) ،وبتكملة البات ال ويلة األجل
حمل برنام اجلماعة االس ط ططتش ط ططارية
وةل منص ط ططة بنوي اجلينات املمتدة على س ط ططه س ط ططنوات ّ
املمنوحة من ص ط ططندوق الباتّ .
اخلان ببنوي اجلينات الذي امتد من عام  2012إىل عام  .2016وهتد املنص ط ط ط ط ططة ،الل يتوىل إدارهتا الص ط ط ط ط ططندوق العاملي
لتنوع احملاصيل مع مدراا بنوي اجلينات التابعة للجماعة االستشارية ،إىل زيادة الكفااات وإدارة اجلودة ،وةقيق االستفادة
القصوى من بروتوكوالت الصون ،ووضع نظ ةدارة البيانات وتعزيز استخدام اجملموعات.
واألرقام اخلاص ط ططة ببنوي اجلينات الواردة أدناه مس ط ططتخرجة من أداة اةبالن على االنةنه الل وض ط ططعها الص ط ططندوق
العاملي لتنوع احملاصيل لرصد التقدم الذي ةرزه بنوي اجلينات باجتاه ةقيق مقاصد األداا.

 3احملاصط ط ططيل املدعومة من الصط ط ططندوق العاملي لتنوع احملاصط ط ططيل من خالف البات ال ويلة األجل هي :املوز/املوز البالنتني والش ط ططعن والفاص ط ططوليا والكس ط ططاذا
واحلمص واللوذيات الص ط ط ط ط ط ط احلة لل عام وذوف الفابا واألعال وجلبان العلف والعد والذرة والدخن األغق واألرز والذرة الرذيعة (السط ط ط ط ططرغوم) والب اطس
احللوة والقم واليام.
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حاليا بنوي اجلينات التابعة للجماعة االس ط ط ط ط ط ططتش ط ط ط ط ط ططارية إدارة  757.767من املدخالت ،مبا ي دلك
تتوىل ً
 23.682منها ي األنابيب و 29.122حمفوظة ي احلقل .وما يقارب  77ي املائة من هذه املدخالت متاح
بصورة مباعرة للتوزيع الدويت .وتتواصل بذلك الزيادة امل ردة ي توذر املدخالت منذ إطالق برنام اجلماعة
االسط ط ط ططتشط ط ط ططارية اخلان ببنوي اجلينات عام  ،2012كما أن هذا األمر يتس ط ط ط ط بأ ية خاصط ط ط ططة حني يةخذ ي
االعتبار التوزيع املستمر للعينات وحيازهتا.
ويت تأمني  56ي املائة من مدخالت البذور ي النس ططآل اآلمن على مس ططتويني ،ي حني أن  88ي املائة من
مدخالت اموعات احملاصططيل النسططلية خيضططع للنسططآل اآلمن بشططكل عينات ي األنابيب أو عينات حمفوظة
ي التقيد الشديد.
حاليًا ،يتمتع  87ي املائة من املدخالت ببيانات تعريفية أو توصيفية متاحة عق االنةنه.
وذّرت بنوي اجلينات التابعة للجماعة االسططتشططارية حوايت  91.506عينة للمواد الوراثية إىل املسططتخدمني عام
 2015و 111.117منه ططا ع ططام 2016؛ وي ع ططام  ،2015متّ توذن  32.850من امل ططدخالت املتميزة إىل
املس ططتخدمني ي إطار اجلماعة االس ططتش ططارية ذيما جرى توزيع  20.010خارج اجلماعة االس ططتش ططارية بص ططورة
مبططاع ط ط ط ط ط ططرة على مراكز األملططاث املتقططدمططة واجلططامعططات ( 43ي املططائططة) ،وإىل النظ الق ريططة للبيوث الزراعيططة
( 32ي امل ططائ ططة) وإىل املزارعني والق ططاع اخل ططان ( 25ي امل ططائ ططة) ي  114بل ط ًطدا .وي ع ططام  ،2016متّ توذن
 50.058من املدخالت إىل برام اجلماعة االستشارية ذيما وّزع  27.265منها إىل مراكز البيوث املتقدمة
واجلططامعططات ( 40ي املططائططة) وإىل املزارعني والق ططاع اخلططان ( 24ي املططائططة) ،وإىل النظ الق ريططة للبيوث
الزراعيطة ( 22ي املطائطة) ي  102بل ًطدا .واثطل هطذه التطدذقطات للمواد الوراثيطة اجلزا األكق من التوزيع العطاملي
باستخدام االتفاق املوحد لنقل املواد.

وخالف الفةة  ،2016-2015أنشط ططأت بنوي اجلينات التابعة للجماعة االسط ططتشط ططارية املرحلة األوىل من نظام إدارة
اجلودة .وكانه األهدا وضع خري ة جلميع عمليات بنك اجلينات ،وصياغة إجرااات التشزيل املوحدة الرئيسية ،ووضع
خ ة ةدارة املخاطر ،وإسناد رمز عري ي جلميع املدخالت وتعزيز بناا قدرات املوظفني ي عمليات بنوي اجلينات وأذضل
املمارسططات .وإثر التقيي اةجيال للجهاز الرئاسططي لنظام إدارة اجلودة عام  ،2015أحرز تقدم مليوظ خالف ذةة السططنتني
ي توثيق إجرااات التشط ططزيل املوحدة ي كل من بنوي اجلينات التابعة للجماعة االسط ططتشط ططارية ،وهي ميزة أسط ططاسط ططية ي نظام
األرز من أجل
إدارة اجلودة .وقد قام أخص ط ط ط ط ططائي ي هذا النظام اخلان بالص ط ط ط ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ط ط ط ططيل بزيارة مبادرة ّ
أذريقيا ،واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،واملركز الدويت للزراعة االس ط ط ط ط ط ططتوائية ،واملركز الدويت للبيوث الزراعية ي املناطق
اجلاذة ،واملركز العاملي لليراجة الزراعية ،واملعهد الدويت لبيوث احملاصيل ي املناطق االستوائية عبه القاحلة ،واملعهد الدويت
للزراعة االستوائية ،واملعهط ط ط ط ططد الدولط ط ط ط ططي لبيط ط ط ط ططوث األرز لتدريب موظفي بنوي اجلينات والعمل معه  ،ال سيما الذين رظوا
خري ة  93إجراا تشزيل موحد ووضعوا مسودة  39منها حىت اليوم .ونظمه حلقة عمل امتدت على مدار أسبوع حوف
تعزيز اسططتخدام تكنولوجيا املعلومات ي عمليات بنوي اجلينات لضططمان اجلودة (مع الةكيز على الرموز الشطري ية واألجهزة
النقالة) ي أملانيا ي يونيو/حزيران  2016ملدراا التوثيق ي املراكز األحد عشر التابعة لبنوي اجلينات للجماعة االستشارية.
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وقد رّكزت مبادرتان ي إطار برنام اجلماعة االسط ططتشط ططارية اخلان ببنوي اجلينات على سط ططبل لتيسط ططني مدة حياة
املادة الوراثية خالف التخزين ،وبالتايت كفااة عمليات بنوي اجلينات:
( )1أحرز املركز الدويت للب اطا خ وات كبنة ي حفا املوارد بالتقيد الشديد على ن اق واسع .وقد متّ تدريب
ذريق من الفنيني ووض ط ط ط ط ط ططعه تدذقات عمل ،مبا ظ حفا أكثر من  450من مدخالت الب اطا ي التقيد
الشططديد ي الس ططنة وذ ًقا ملعاين جودة صططارمة .وس ططو يسططم هذا األمر بإجراا نس ططآل أكثر ذعالية وأقل مثنًا
للمجموعة بصورة عامة ،وبةعيد اجملموعات احلقلية وضمن األنابيب.
( )2وقام أخصائيون ي صون البذور ي املعه ط ططد الدول ط ططي لبي ط ططوث األرز نولة ي بنوي اجلينات التابعة للجماعة
االستشارية الستعراض بيانات اختبار اجلدوى التارخيية واملمارسات احلالية .وتشن االستنتاجات األولية إىل
أنه ميكن إجراا ةسينات مليوظة ي ممارسات إدارة البذور وطوف عمر البذور النا ة عنها.
وقد دع برنام اجلماعة االس ط ططتش ط ططارية بناا بنك جديد ملبادرة األرز ي أذريقيا ي كوت ديفوار ،وهي عملية قام
الصططندوق العاملي لتنوع احملاصططيل بتيسططنها على و ناعططط .كانه اخل ة األسططاسططية تقضططي بإزالة بنك اجلينات ي كوتونو
ونقله ماديًا إىل بواكي ،إمنا بعد املشط ط ططورة الل قدمها اخلقاا ي بنوي اجلينات من خالف الصط ط ططندوق االسط ط ططتئما  ،قرر املركز
تشييد مبىن جديد بالكامل .وقد عارذه أعماف البناا الل يتوالها متعهد من جنوب أذريقيا على االنتهاا.
كذلك ،خضعه بنوي اجلينات األحد عشر الدولية التابعة للجماعة االستشارية إىل استعراض من جانب خقاا
خارجيني منذ بداية برنام اجلماعة االس ط ططتش ط ططارية اخلان ببنوي اجلينات ،وكان اخرها املعهد الدويت لبيوث احملاص ط ططيل ي
املناطق ع ط ططبه القاحلة ،واملركز العاملي لليراجة الزراعية واملركز الدويت للب اطا عام  2015واملركز الدويت للبيوث الزراعية ي
املناطق اجلاذة عام  .2016وقد ن ّفذت يعها خ ط عمل ملعاجلة التوصط ط ط ط ططيات دات األولوية املعنية مبختلف جوانب إدارة
بنوي اجلينات ،الل استكمله ي هناية عام .2016
انتهى برنام اجلماعة االس ط ططتش ط ططارية اخلان ببنوي اجلينات عام  2016وخض ط ططع الس ط ططتعراض خارجي نظّمته الية
التقيي املسط ططتقل التابعة للجماعة االسط ططتشط ططارية للبيوث الزراعية الدولية برئاسط ططة الدكتور  .Michael Jacksonوق ّدم التقرير
إىل الية التقيي املستقل ي أوائل عام  ،2017وأيّد بقوة عمل برنام اجلماعة االستشارية اخلان ببنوي اجلينات واستمراره
ي إطار منص ططة بنوي اجلينات .وي س ططبتمق/أيلوف  ،2016وبنااً على توص ططية الس إدارة النظام ،قام الس نظام اجملموعة
االس ططتش ططارية باس ططتعراض اموعة من برام البيوث اخلاص ططة مبراكز اجلماعة االس ططتش ططارية األحد عش ططر و 3منص ططات وواذق
عليها ،مبا ي دلك منصة بنك اجلينات ،الل بدأت العمل ي يناير/كانون الثا .2017
وتنظ منص ططة بنك اجلينات ي ثالث وحدات :الص ططون ،واالس ططتخدام والس ططياس ططات .وتس ططتمر العمليات واألنش ط ة
القائمة بشأن نظام إدارة اجلودة ،وطوف عمر البذور ،واحلفا بالتقيد الشديد ،وتعزيز إدارة البيانات من خالف الشبكة العاملية
ملعلومات املادة الوراثية والبوابة جينيس ط ط ط ططيس (( )Genesysانظر أدناه) .وس ط ط ط ططو جتري املنص ط ط ط ططة أنش ط ط ط ط ة جديدة حوف)1( :
االمتثاف واملش ط ططاركة ي الس ط ططياس ط ططة الدولية للموارد الوراثية النباتية (من خالف وحدة الس ط ططياس ط ططات ،الل تتوذر حوكمتها مبوجب
عمال باملادة )15؛ ( )2وةسططني وتعزيز إدارة اجلودة ي وحدة
املدراا العامني للمراكز والس إدارة نظام اجلماعة االسططتشططارية ً
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تنوع اجملموعات ،ومعاجلة الثزرات،
ص ط ططية املادة الوراثية .وس ط ططو تس ط ططاه املنص ط ططة أي ً
ضط ط طا ي وض ط ططع تدابن حم ّسط ط طنة لتز ية ّ
بالشط طراكة مع النظ الق رية للبيوث الزراعية ،س ططيما أن اجلهاز الرئاس ططي طلب أن يكون الص ططون خارج املوقع عط طامالً لزن
اموعات اجلماعة االستشارية .وسو تب هذه العملية على االسةاتيجيات العاملية لصون احملاصيل وة ّدثها.

دع الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل لبنوي اجلينات اةقليمية والوطنية
طروعا مدته عشط ط ط ططر سط ط ط ططنوات لدع البلدان ي ع
أطلق الصط ط ط ططندوق العاملي لتنوع احملاصط ط ط ططيل ي عام  2011مشط ط ط ط ً
تنوعها بأولوية قصوى ،اد صون هذا التنوع
األصنا القية املرتب ة ب ط ط ط ط ط ط ط29
ً
حمصوال من حماصيل املليق  1والل يتمتع ّ
على املدى ال ويل واس ط ططتخدامه لتيض ط ططن مواد مفيدة لقام الةبية حوف العامل الل تكيف هذه احملاص ط ططيل مع تزن املنا .
واوف املش ط ط ططروع بعنوان "تكييف الزراعة مع تزن املنا " حكومة النروي ذيما تديره اموعة اس ط ط ططتش ط ط ططارية تتض ط ط ططمن خقاا ي
ّ
املوضوع وممثلني عن مراكز اجلماعة االستشارية للبيوث الزراعية الدولية وأمانة املعاهدة الدولية بصفة مراقب .ويشاري ي
تنفيذ القنام مصط ط ط ططر األلفية للبذور التابع لليدائق النباتية امللكية ،كيو ،اململكة املتيدة ومعاهد متخص ط ط ط طصط ط ط ططة وبرام
وطنية ودولية للصون ومراحل ما قبل الةبية للنباتات ي خمتلف أ اا العامل.
وأدرجه األقارب القية للمياص ططيل ل ط ط ط ط ط ط ط ط 92جن ًسط طا ،مبا ذيها احملاص ططيل الل يس ططتهدذها املش ططروع ،ي جدوف وميكن
االطالع على قاعدة البيانات اخلاصططة اا على البوابة اخلاصططة مبشططروع األقارب القية للمياصططيل  The Harlanو. de Wet
وجرى جتميع قاعدة بيانات جزراذية إيكولوجية من مص ط ططادر عديدة لتكون أكق وأرل مورد ي العامل للمعلومات اخلاص ط ططة
بالتوزيع اجلزراي لألقارب القية للمياصططيل الرئيسططية ي العامل  .وخضططعه قاعدة البيانات للتيليل اد ةديد األصططنا
5
واألقالي دات األولوية العالية بالنسبة إىل اجلمع.

4

وإثر عملية ةديد األولويات ،باته القام الوطنية تدع اليوم ع وصط ط ط ططون األقارب القية للمياصط ط ط ططيل ي
بلدا هي :أرمينيا ،وأدربيجان ،والقازيل ،وع ططيلي ،وكوس ططتاريكا ،وققن ،وإكوادور ،وإثيوبيا ،وجورجيا ،وغانا ،وغواتيماال،
ً
وإي اليا ،وكينيا ،ولبنان ،وماليزيا ،ونيباف ،ونيجنيا ،وباكس ط ططتان ،وبنو ،والقتزاف ،وإس ط ططبانبا ،والس ط ططودان ،وأوغندا ،وذييه
نام .وتشط ط ط ط ططمل هذه الش ط ط ط ط طراكات الدع التق ؛ وي هذا اةطار ،يقوم مصط ط ط ط ططر األلفية للبذور بإعداد دالئل ق رية لدع
موردا طويل األجل ومس ط ط ط ط ط ططا ة هامة ي بناا القدرات .وحىت
الش ط ط ط ط ط ططركاا الوطنيني ي أنشط ط ط ط ط ط ط ة اجلمع وهي س ط ط ط ط ط ططتش ط ط ط ط ط ططكل ً
بلدا ،على أن تكون متاحةً بعدها
ديسط ط ط ططمق/كانون األوف  ،2016كان قد متّ ع  2.276عيّنة حيفظها الشط ط ط ططركاا ي ً 21
مبوجب املعاهدة .كذلك ،باته البيانات املتوذرة من عمليات اجلمع اجلارية ضططمن مشططروع األقارب القية للمياصططيل على
6
صفية خمصصة على البوابة "جينيسيس".
24

وي إطار التيضططن ملرحلة ما قبل الةبية من املشططروع ،عقدت مشطاورات خاصططة بكل حمصططوف مع اموعة واسطعة
من املربني وغنه من الباحثني .وجيري حاليًا تنفيذ مش ط ط ط ططاريع ما قبل الةبية ،أو متّ االتفاق حولا ،بش ط ط ط ططأن  19حمص ط ط ط ط ًطوال،

4
5
6

http://www.cwrdiversity.org/checklist/
http://www.cwrdiversity.org/conservation-gaps/
https://www.genesys-pgr.org/project/CWR/overview
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حيث تتاح كل املواد الل متّ ت ويرها مبوجب املعاهدة .وسط ط ط ططو تشط ط ط ططمل هذه املشط ط ط ططاريع حوايت  53ع ط ط ط طري ًكا وطنيًا ودوليًا
بلدا ،كما تش ّدد يعها بقوة على بناا القدرات:
ي ً 32
احملصوف

البلدان الشريكة ومراكز اجلماعة االستشارية الصفات

الفةة

الفصة
ّ

أسةاليا ،عيلي ،الصني ،كازاخستان

قدرة على ةمل اجلفا

2018-2015

املوز

بلجيكا ،املعهد الدويت للزراعة االستوائية،
عريك ي جنوب عرق اسيا (حي ّدد الحقاً)

قدرة على ةمل اجلفا

2019-2016

الشعن

املركز الدويت للبيوث الزراعية ي املناطق
اجلاذة ،أملانيا ،املزرب

قدرة على ةمل اجلفا  ،واحلرارة وامللوحة،
تعزيز القدرة التزذوية ،مقاومة األمراض واآلذات

2018-2016

الفاصوليا

كولومبيا ،مركز ملوث الزراعات االستوائية،
هندورا

مقاومة احلرارة ،واجلفا  ،والتشبع باملياه وتع ّفن
اجلذور

2018-2016

اجلزر

بنزالديش ،باكستان ،الواليات املتيدة
األمريكية

قدرة على ةمل احلرارة واملل واجلفا

2017-2014

احلمص

املركز الدويت للبيوث الزراعية ي املناطق
اجلاذة ،تركيا ،الواليات املتيدة األمريكية

قدرة على ةمل اجلفا

2017-2014

اللوبياا سوداا العني

بوركينا ذاسو ،النيجر ،نيجنيا

اجلفا  ،احلرارة

2018-2016

البادجنان

كوت ديفوار ،إسبانيا ،سري النكا

مقاومة اجلفا  ،التشبّع باملياه ،قدرة على ةمل
احلر ،ت وير نظام اجلذور
القد و ّ

2016-2013

الدخن األصبعي

املعهد الدويت لبيوث احملاصيل ي املناطق
عبه القاحلة ،كينيا

قدرة على ةمل اجلفا  ،مقاومة اللفية
وعشب الساحرة ( ،)strigaالصفات الزراعية

2018-2015

اجللبان

املركز الدويت للبيوث الزراعية ي املناطق
اجلاذة ،الند

قدرة على ةمل احلرارة ،ظيّة متدنية ،النباتات
ال فيلية ،العفن الدقيقي ومقاومة األرقة.

2018-2016

العد

بنزالديش ،كندا ،املركز الدويت للبيوث
الزراعية ي املناطق اجلاذة ،نيباف ،إسبانيا،
تركيا

قدرة على ةمل اجلفا  ،مقاومة النباتات
ال فيلية واآلذات

2017-2013

IT/GB-7/17/21

الدخن اللةلةي

9

املعهد الدويت لبيوث احملاصيل ي املناطق
عبه القاحلة (الند ،النيجر) ،الند

قدرة على ةمل احلرارة واجلفا

2018-2015

البسلة الندية

املعهد الدويت لبيوث احملاصيل ي املناطق
عبه القاحلة ،الند

قدرة على ةمل امللوحة ،اذة
ومقاومة مثقاب القرن ،وصفات متصلة بالزلّة

الب اطا

القازيل ،املركز الدويت للب اطا ،أوروغواي

قدرة على ةمل احلرارة واجلفا  ،مقاومة
اآلذات املتأخرة والصدأ البكتني

2017-2013

األرز

املعهد الدويت لبيوث األرز ،الواليات
املتيدة األمريكية

صفات متصلة بالزلّة ي ظل اجلفا

2016-2011

الذرة الرذيعة

أسةاليا ،إثيوبيا ،عريك ي غرب أذريقيا
(حي ّدد الحقاً)

قدرة على ةمل احلرارة ،قدرة على ةمل ظرو
الةبة الرطبة ،كفااة استخدام املياه ،الصدأ،
مقاومة تعفن احلبوب

2018-2015

عبّاد الشمس

كندا ،أوغندا

قدرة على ةمل اجلفا  ،اةزهار املبكر،
الصفات املتصلة بالزلّة

2016-2011

الب اطس احللوة

املركز الدويت للب اطا ،الواليات املتيدة
األمريكية ،موزامبيق

مقاومة احلرارة

2019-2014

القم

الند ،املركز الدويت لتيسني الذرة والقم ،
املركز الدويت للبيوث الزراعية ي املناطق
اجلاذة ،اململكة املتيدة

إمكانية ةقيق غلّة ،قدرة على ةمل احلرارة
واجلفا  ،مقاومة األمراض

2019-2014

Phytophthora

2018-2015

مةخرا مع حكومة النروي إىل نتائ إجيابية مع توقيع اتفاق اويل جديد
وقد وصط ط ط ططله املفاوضط ط ط ططات الل أجريه ً
ونظرا إىل أن أنش ط ة اجلمع ي إطار املرحلة  2عططارذه على االنتهاا ،سططو تركز
للمرحلة  )2020-2017( 3للمشططروعً .
املرحلة  3على توسيع ن اق العمل ما قبل الةبية وتقيي املادة الوراثية املشتقة من األقارب القية للمياصيل.
التنوع املتأب عن األقارب القية للمياص ط ط ط ططيل على املوجودين ي
وخالف هذه املرحلة األخنة ،س ط ط ط ططو يت توزيع ّ
تزن املنا  :أي املزارعني واملربّني .وقد بدأت جهود ما قبل الةبية
الصططفو األمامية ي الكفاح العاملي لتكييف الزراعة مع ّ
والتقيي ي املرحلة  2على أن تتواصط ططل ي املرحلة  ،3وسط ططو تتاح املواد ما قبل الةبية الل تندم ذيها الصط ططفات املرغوب
اا على و استباقي لصاحل )1( :برام الةبية اجلارية والناجية الل هتد إىل مساعدة املزارعني الفقراا ي البلدان النامية
على زيططادة إنتططاج األغططذيططة ورذع جودهتططا ،و( )2اجلهود املبططذولططة ةدارة املواد الوراثيططة النبططاتيططة لألغططذيططة والزراعططة ي املزرعططة،
ض طا ي املرحلة  3اجلهود
واملزارعني الذين يس ططتفيدون منها .واس ط ً
طتكماال ألنش ط ة الص ططون وما قبل الةبية ،س ططو تتواص ططل أي ً
الرامية إىل تعزيز إدارة وتوذر املعلومات.

IT/GB-7/17/21

10

وي هناية املرحلة األخنة ،يهد املش ط ط ط ط ط ططروع إىل أن يتي ي إطار املعاهدة اموعة من خيارات التكيّف اجلديدة
املثنة الل كان ميكن أن تضط ط ط ططيع ،مع تقدمي املسط ط ط ططاعدة ي الوقه نفسط ط ط ططه على ااية التنوع البيولوجي من خسط ط ط ططارة هنائية.
املكملة ي
وسيكون املشروع قد ساعد ً
أيضا ي بناا القدرات ي البلدان النامية ،وي إنتاج معلومات قيّمة ملساعدة اجلهود ّ
املزرعة وي املوقع.
ض ط طا خالف ذةة السط ططنتني إىل تعزيز نظ التوثيق ي بنوي اجلينات الوطنية واةقليمية
وقد أع يه أولوية قصط ططوى أي ً
تقييما مفصط ط ط ًطال
احملرز ي هذا اجملاف ي جزا منفصط ط ططل أدناه .إمنا وبإجياز ،أجرى اخلقاا ً
حوف العامل .وجيري وصط ط ططف التقدم ا
لنظ التوثيق والبنية التيتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ي  29من بنوي اجلينات ،وسو يت توذن األمواف الالزمة
لتيسني حوايت  20منها مللوف هناية عام .2017
إضاذةً إىل دلك ،ومن خالف مبادرة نظام إدارة اجلودة ي برام اجلماعة االستشارية اخلان ببنوي اجلينات ،نظّ
الصط ط ط ط ط ط طن ططدوق الع ططاملي لتنوع احمل ططاصط ط ط ط ط ط طي ططل مخس حلق ططات عم ططل حوف عملي ططات بنوي اجلين ططات والتعل ّ املتق ططدم ي الفةة
 ،2016-2015ي:
()1
()2
()3
()4

مركز ملوث الزراعات االستوائية (مايو/أيار )2015
املكتب الوط للموارد الوراثية النباتية ،الند بدع من صط ط ط ط ططندوق كراوذورد (نوذمق/تش ط ط ط ط طرين الثا
ونوذمق/تشرين الثا )2016
املعهد الدويت للزراعة االستوائية (مار /ادار )2016
املركز العاملي لليراجة الزراعية (سبتمق/أيلوف )2016

2015

وإضططاذةً إىل املوظفني من بنوي اجلينات التابعة للجماعة االسططتشططارية للبيوث الزراعية الدولية ،حضططر  50موظ ًفا
ي اجملموع من بنوي اجلين ططات الوطني ططة ومع ططاه ططد البيوث حلق ططات عم ططل حوف عملي ططات بنوي اجلين ططات والتعل ّ املتق ططدم،
واس ط ط ططتفادوا من ذرن التعلّ املتاحة .وتوذّر حلقات العمل اخلمس ط ط ططة هذه الل جرى تنظيمها حىت اآلن وس ط ط ططيلةً ممتازة لرذع
ض ط ط ط ط ط ط طا ي صط ط ط ط ط ط طفو
مس ط ط ط ط ط ططتوى املعاين ومواامتها ،ليس ذقط ي بنوي اجلينات التابعة للجماعة االس ط ط ط ط ط ططتش ط ط ط ط ط ططارية ،إمنا أي ً
الشركاا الوطنيني.

مع:

ضط طا بتنفيذ عدد من البات ال ارئة لبنوي جينات وطنية/إقليمية،
أخنا ،يقوم الص ططندوق العاملي لتنوع احملاص ططيل أي ً
ً
( )1بنك اجلينات الوط ي نيباف جلمع وصط ططون وترمي بذور احملاصط ططيل األصط ططلية ي املناطق املتضط ططررة من الزة
األرضية (متّ التوقيع عليها ي ذقاير/عباط .)2016
( )2منظمة البيوث الزراعية واحليوانية ي كينيا لتجديد وةس ططني منشط ط ت الص ططون ي معهد البيوث ي املوارد
الوراثية ،بدع من برنام املعونة اآليرلندية (مت التوقيع عليها ي يوليو/اوز )2016
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( )3أمانة اعة احمليط الادئ للنهوض ببنك اجلينات ما بعد اةعصط ط ططار ،بدع من الوكالة األس ط ط طةالية للتنمية
الدولية (مت التوقيع عليها ي مار /ادار )2017
ضط ط ط طا مع أمانة املعاهدة ي تقيي اخليارات املس ط ط ططتقبلية املتاحة لبنك
ويتعاون الص ط ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ط ططيل أي ً
اجلينات التابع ملركز البيوث الزراعية االستوائية والتعلي العايت ي كوستاريكا.
وإقر ًارا بالدور الام الذي تةديه بنوي اجلينات الوطنية ي النظام العاملي للص ط ططون خارج املوقع ،وي س ط ططياق تكييف
الزراعة لظرو أص ط ططعب ،يس ط ططتعد الص ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ططيل جلمع أمواف كثنة مس ط ططتندة إىل املش ط ططاريع لدع بنوي
اجلينات الوطنية ي البلدان النامية .وسو يت ّ توذن الدع لألهدا التالية )1( :ةسني عمليات اجلمع الوطنية الرئيسية
خارج املوقع؛ و( )2العمليات الروتينية جملموعة من بنوي اجلينات ي األجل املتوسط.

مستودع البذور العاملي ي سفالبارد
تنص املعاهدة الدولية على احلاجة إىل "اختاد خ وات مالئمة للتقليل إىل أدىن حد ممكن من التهديدات الل
ةطدق بطاملوارد الوراثيطة النبطاتيطة لألغطذيطة والزراعطة ،أو إن أمكن إزالتهطا" (املطادة  ،)2-5وتن وي خ طة العمطل العطامليطة الثطانيطة
وتقر معاين
على هد يتمثل ي " التكفل باالس ططتنس ططا املخ ط والتخزين املأمون للمواد غن املس ططتنس ططخة حاليا بأمان"ّ .
بنوي اجلينات للموارد النباتية الوراثية لألغذية والزراعة بالنس طآل التأمي باعتباره عنصط ًطرا أسططاسططيًا من ممارسططات اةدارة اجليدة
للبنوي اجلينية يهد إىل التقليل إىل أدىن حد ممكن من املخاطر الل ةدق باجملموعات خارج املوقع  .ويدع الص ط ط ط ططندوق
ضط ط طا عملية النسط ط طآل ي ظرو الص ط ططندوق األس ط ططود جملموعات احملاص ط ططيل األكثر أ ية ي العامل ي
العاملي لتنوع احملاص ط ططيل أي ً
مس ططتودع البذور العاملي ي س ططفالبارد ي النروي باعتبار دلك ع ططبكة األمان األخنة  .وقد متّ التوقيع عام 2017على اتفاق
الصط ط ططندوق العاملي لتنوع احملاصط ط ططيل وحكومة ال رويج واملركز الشن ن ننوار للووااث الواا ية )NordGen
مدته  10س ن ن ن وا
ةدارة مستودع البذور العاملي ي سفالبارد.
طدخال من
وقبطل املس ط ط ط ط ط ططتودع ،منططذ إنشط ط ط ط ط ط ططائططه عططام  ،2008إيططداعططات ي  37مرة ،وبططات حيوز اليوم  933.304مط ً
7
موف الص ط ط ط ط ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ط ط ط ط ططيل حوايت  70ي املائة من هذه اةيداعات .وهي تش ط ط ط ط ط ططمل
ً 73
معهدا  ،ي حني ّ
اذتتاحا ي الفةة
 608.000مدخل من اموعات دولية ةه إدارة املراكز التابعة للجماعة االس ططتش ططارية .وقد حص ططل ً 12
مدخال :مبادرة األرز ي أذريقيا ،معهد
معهدا التالية بإيداع إ ايت ً 131.576
 2017-2015قام خاللا الواحد والثالثون ً
البيوث الزراعية ي بوروندي (بوروندي) ،مركز ا لش ط ط ط ط ط ططعن واملوارد النباتية القية ي جامعة أوكاياما الوطنية (اليابان) ،مركز
املوارد الوراثية (هولندا) ،مركز ملوث الزراعات االستوائية ،املركز الدويت للب اطا ،املركز الدويت لتيسني الذرة والقم  ،معهد
البيوث ي احملاصط ط ط ططيل (اجلمهورية التشط ط ط ططيكية) ،معهد املوارد الوراثية ،جامعة باجنلوكا (البوسط ط ط ططنة والرسط ط ط ططك) ،املركز الدويت
للبيوث الزراعية ي املناطق اجلاذة ،املعهد الدويت لبيوث احملاص ط ط ط ططيل ي املناطق االس ط ط ط ططتوائية ع ط ط ط ططبه القاحلة ،املعهد الدويت
للزراعة االستوائية ،املعه ططد الدول ططي لبي ططوث األرز ،معهد  Leibnizللجينات النباتية وملوث احملاصيل النباتية (أملانيا) ،مركز
مارغو ذوردي للمواد الوراثية ي األعال  ،مةس طسططة ( AgResearch Ltdنيوزيلندا) ،املكتب الوط للموارد الوراثية النباتية
7

https://www.nordgen.org/sgsv/
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(الند) ،املعهد الوط للبيوث الزراعية (ذرنسا) ،النظام الوط للمواد الوراثية النباتية (الواليات املتيدة األمريكية) ،معهد
املوارد ال بيعية (ذنلندا) ،املركز الش ططمايت للموارد الوراثية (الس ططويد) ،حديقة الب اطا (( ) Parque de la Papaبنو) ،املوارد
الوراثية النباب لكندا (كندا) ،معهد املوارد الوراثية النباتية ،املركز الوط للبيوث الزراعية (باكستان) ،املركز العلمي العملي
ا لتططابع لألكططادمييططة الوطنيططة للعلوم ي بيالرو لألراض ط ط ط ط ط ططي القططابلططة للزراعططة (بيالرو ) ،مركز التبططادف بني حططاذظي البططذور
(الواليات املتيدة األمريكية) ،خمتقات تيماس ط ط ططيك احملدودة لعلوم احلياة (س ط ط ططنزاذورة) ،مةس ط ط طس ط ط ططة ( Chaipattanaتايلند)،
معهد جاميس هاتون (اململكة املتيدة) ،املركز النروجيي لبذور الزابات (النروي ) ،املركز العاملي للخض ط ط ط ط ط ططر(،)WorldVeg
جامعة كوستاريكا (كوستاريكا).
قائما س ططابقا ي حلب ،س ططوريا ،املودع األوف
وأص ططب املركز الدويت للبيوث الزراعية ي املناطق اجلاذة ،الذي كان ً
الذي طلب إعادة البذور املودعة .وي سبتمق/أيلوف  ،2015اه إعادة  38.073مدخالً من القم  ،والشعن ،واحملاصيل
العلفية وأنواع أخرى إىل وحدات املركز ي املزرب ولبنان للمس ط ططاعدة ي إعادة تش ط ططكيل اجملموعات الناع ط ط ة .وجيري حاليًا
تكاثر هذه املدخالت .وقد متّ حصاد أكثر من  15.000عيّنة وإعادة العينات الفرعية إىل مستودع البذور ي ذقاير/عباط
 .2017وي أواخر س ططبتمق/أيلوف  ،2016اذتت املركز الدويت للبيوث الزراعية ي املناطق اجلاذة بنك اجلينات األوف التابع
له ي تربل ،لبنان.

جيم -تعزيز نظم المعلومات لبنوك الجينات
تنص املادة  1-17من املعاهدة الدولية على أن " تتعاون األطرا املتعاقدة على إنش ط ططاا وتعزيز نظام عاملي
للمعلومات لتيسططن تبادف املعلومات ،اسططتنادا إىل نظ املعلومات املوجودة ،عن القضططايا العلمية والفنية والبيئية املتصططلة
توقعا ألن يسططه تبادف املعلومات هذا ي تقاس ط املناذع بإتاحته للمعلومات عن
باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ً
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لألطرا املتعاقدة كاذة" .املادتان (2-13أ) و(3-12ج) تعاجلان مت لبات إتاحة
املعلومات .ويدعو النشاط دو األولوية  15من خ ة العمل العاملية الثانية إىل "بناا نظام عامل للمعلومات للموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة ،وتعزيزه".
ويسططتمر كل من اجلماعة االسططتشططارية للبيوث الزراعية الدولية والصططندوق العاملي لتنوع احملاصططيل ي دع تنفيذ
مبادرتني هتدذان إىل تعزيز إدارة املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتوذرها ،و ا :الش ط ط ط ط ط ططبكة العاملية
ملعلومات املادة الوراثية  GRIN8والبوابة "جينيسط ط ط ط ط ططيس" .9ورّكز التعاون الوثيق مع نظام املعلومات العاملي للمعاهدة خالف
ذةة الس ططنتني على بناا أوجه الت زر والتكامل ض ططمن برنام العمل الذي ص ططادق عليه اجلهاز الرئاس ططي .وي حني أنش ططئه
املعرذات الرقمية كمجاف دي أولوية بالنسبة إىل نظام املعلومات العاملي بنااً على مشورة اللجنة االستشارية العلمية (عاري
ّ
الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل ي يع اجتماعات اللجنة) ،قام الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل بتيسن التخ يط لبنوي
املعرذات الرقمية مللوف هناية عام
اجلينات التابعة للجماعة االس ط ط ططتش ط ط ططارية والبوابة "جينيس ط ط ططيس" ملباع ط ط ططرة تقدمي الدع لذه ّ
املعرذات الرقمية ي القايات.
 .2017وي السياق داته ،تعتزم الشبكة العاملية ملعلومات املادة الوراثية إدراج دع ّ
8
9

https://www.grin-global.org
https://www.genesys-pgr.org/welcome
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الشبكة العاملية ملعلومات املادة الوراثية
تشط ططاري الصط ططندوق العاملي لتنوع احملاصط ططيل مع وزارة الزراعة األمريكية واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ي وضط ططع
واس ط ط ط ط ط ططتخ ططدام أح ططدث رزم ططة براي ططات ةدارة بي ططان ططات البنوي اجليني ططة ،وهي الش ط ط ط ط ط ططبك ططة الع ططاملي ططة ملعلوم ططات امل ططادة الوراثي ططة
حمل نظام
( .) GRIN-Globalوقد صططدرت النسططخة األوىل ي هناية عام  ،2011بينما حلّه النسططخة الثانية احمل ّس طنة ّ 1.9
الشط ططبكة األصط ططلي لوزارة الزراعة األمريكية ي نوذمق/تش ط طرين الثا  .2015وي عام  ،2016حاز الفريق املشط ططةي بني وزارة
الزراعة األمريكية والشبكة العاملية ملعلومات املادة الوراثية جائزة وزير الزراعة للتميّز الشخصي وامله على هذا اةجناز.
وقططد متّ اعتمططاد الش ط ط ط ط ط ططبكططة العططامليططة ملعلومططات املططادة الوراثيططة أو جيري تقييمهططا من جططانططب  26من بنوي اجلينططات،
ي املراكز التابعة للجماعة االس ط ط ط ط ط ططتش ط ط ط ط ط ططارية للبيوث الزراعية الدولية (املركز الدويت لتيس ط ط ط ط ط ططني الذرة والقم  ،املركز الدويت
للب اطا ،املركز الدويت للزراعة االس ط ططتوائية ،املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،املعهد الدويت للزراعة االس ط ططتوائية ،مبادرة األرز
من أجل أذريقيا ،املركز العاملي لليراجة الزراعية ،املعهد الدويت لبيوث احملاصط ط ط ط ططيل ي املناطق االسط ط ط ط ططتوائية عط ط ط ط ططبه القاحلة)
والقام الوطنية.
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كذلك ،أنشططىا منصططب املرع ط األوف ي الشططبكة العاملية ملعلومات املادة الوراثية ي املركز الدويت لتيسططني الذرة
والقم لتوذن خدمات مكتب املسط ط ط ططاعدة ملوظفي بنوي اجلينات الوطنية والدولية الذين يرغبون ي اسط ط ط ططتكشط ط ط ططا إمكانية
اعتمططاد الش ط ط ط ط ط ططبكططة العططامليططة .وورد حوايت  200طلططب دع ي الفةة  .2016-2015كمططا جرى تنظي أربع حلقططات عمططل
للشبكة العاملية خالف الفةة داهتا:
()1
()2
()3
()4

املركز الدويت للزراعة االس ط ط ط ط ططتوائية ،مايو/أيار  10 :2015مش ط ط ط ط ططاركني من املركز الدويت للزراعة االس ط ط ط ط ططتوائية
و( CORPOICAكولومبيا)
مركز (INIAFبوليفيا) .سبتمق/أيلوف  22 :2015مشاركاً من مركز INIAF
اجلمهورية التشططيكية ،ذقاير/عططباط  7 :2016بنوي للجينات تابعة للجماعة االسططتشططارية للبيوث الزراعية
الدولية و 6بنوي وطنية للجينات :لبنان ،كوستاريكا ،تونس ،أدربيجان ،القتزاف ،األردن
املركز الدويت للزراعة االس ططتوائية ،أبريل/نيس ططان  7 :2016بنوي جينات وطنية وإقليمية ي أمريكا الالتينية:
إكوادور ،املكسيك ،كوستاريكا ،عيلي ،بوليفيا ،كولومبيا ،أوروغواي.

البوابة ""جينيسيس"
تنفي ًذا للمادة 1-17من املعاهدة الدولية ،وللنشط ط ط ط ط ططاط دي األولوية  15من خ ة العمل العاملية الثانية ،تسط ط ط ط ط ططتمر
اجلماعة االس ط ططتش ط ططارية للبيوث الزراعية الدولية والص ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ططيل بتقدمي الدع  ،من خالف منص ط ططة بنك
ذعاف لصون املوارد .وختضع هذه البوابة ةدارة
اجلينات ،لت وير البوابة "جينيسيس" بصفتها مكونًا أساسيًا من نظام عاملي ّ
الصططندوق العاملي لتنوع احملاصططيل منذ عام  ،2014حيث تشططاري أمانة املعاهدة ي اللجنة االسططتشططارية منذ إطالق املبادرة.
وباته البوابة تتي اليوم البيث ي البيانات التعريفية حلوايت  3.6مليون مدخل ناع ط ط ط ط ط ططط موجود ي  482اموعة .ويعمل
الص ط ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ط ططيل باس ط ط ططتمرار مع مزودي البيانات القائمني ملس ط ط ططاعدهت ي تقاس ط ط ط املعلومات احمل ّدثة عن
اموعاهت  ،ويعمل بشط ط ط ططكل ناعط ط ط ططط على تعزيز وتشط ط ط ططجيع نشط ط ط ططر البيانات (ب ريقة ممكننة عند اةمكان) الواردة من بنوي
جينات جديدة .وباته البوابة تقيس وتعرض اليوم مةع ط ط ط ط ط ططر اكتماف البيانات التعريفية ض ط ط ط ط ط ططمن ارائها املوجزة .وقد أعيد
تصمي واجهة التفاعل عام .2016
ومنذ أواخر عام  ،2015مت التوقيع على اتفاقات لنشر البيانات التعريفية على البوابة "جينيسيس" مع املعاهد التالية:
()1

()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

بنك اجلينات االسةايت للمراعي (أسةاليا)
هيئة البيوث الزراعية (القازيل)
املركز الدويت للزراعة االستوائية
معهد ملوث املوارد الوراثية ( ،GeRRIكينيا)
معهد البيوث والت وير الزراعي ي ماليزيا ( ،MARDIماليزيا)
مركز املوارد الوراثية النباتية التابع للجماعة اةمنائية للجنوب األذريقي
مركز التبادف بني حاذظي البذور (الواليات املتيدة األمريكية)
معهد البيوث والت وير ي جنوب أسةاليا (أسةاليا)
أمانة اعة احمليط الادئ
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مموف من املكتب الفدرايت للزراعة واألغذية ،أملانيا ،ي سط ط ط ططبتمق/أيلوف
ان لق مشط ط ط ططروع ميتد على سط ط ط ططنتني يل
وس ططو يركز على توذن اموعات بيانات جديدة ،وموثقة جيداً وممكن الوص ططوف إليها من املعلومات املظهرية (التوص ططيف
والتقيي ) الستكماف البيانات التعريفية املتوذرة .كما جرى استخدام موظف لتنسيق هذا العمل مع الشركاا التاليني :البنك
الوط للجينات (تونس) ،ومركز البيوث الزراعية االستوائية والتعلي العايت ي كوستاريكا ،ومعهد ملوث املوارد الوراثية ي
كينيا ،ومعهد البيوث والت وير الزراعي ي ماليزيا ،املختق الوط للموارد الوراثية النباتية (الفلبني) واملركز العاملي للخضر.
2016

تقيي وةسني تكنولوجيا املعلومات
قدم الص ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ططيل املس ط ططاعدة لبنوي اجلينات ي ةليل احتياجاهتا من حيث التس ط ططويق ،وبنااً
على رغبتهططا ،ي اعتمططاد الش ط ط ط ط ط ططبكططة العططامليططة ملعلومططات املططادة الوراثيططة وي إتططاحططة املعلومططات عن اموعططاهتططا من خالف بوابططة
"جينيس ط ط ط ط ط ططيس" .ولذه الزاية ،قام اخلقاا ي وثائق بنك اجلينات بزيارة  29بن كا وطنيا وإقليميا للجينات بني عام 2014
وأوائل عام  :2017أدربيجان ،بوليفيا ،مركز البيوث الزراعية االسط ططتوائية والتعلي العايت ي كوسط ططتاريكا ،ع ط طيلي ،كولومبيا،
كوبا ،ققن ،إكوادور ،مصر ،غواتيماال ،األردن ،كينيا ،لبنان ،املكسيك ،املزرب ،نيجنيا ،بنو ،الفلبني ،روسيا ،رواندا،
مركز املوارد الوراثية النباتية التابع للجماعة اةمنائية للجنوب األذريقي ،تونس ،ذييه نام .وتتواص ط ططل املناقش ط ططات مع  5بنوي
أخرى للجينات ،ي حني من املتوقع استكماف أعماف التيسني عام .2017

ثالثاً -حشد الموارد
أحكام عامة
إضاذةً إىل اجمللس التنفيذي ،يشر الس ما ي الصندوق على جهود الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل ي ع
األمواف .ويدعى املا ون احلكوميون الذين يسا ون مببل  25.000دوالر أمريكي أو أكثر إىل االنضمام إىل الس ما ي
الص ط ططندوق؛ و ّأما بالنس ط ططبة إىل املا ني من الق اع اخلان ،ذاحل ّد األدىن هو  250.000دوالر أمريكي .ينعقد اجمللس مرتني
ويوذر اةعرا املايت واملشورة للمجلس التنفيذي.
ي السنةّ ،
ويبقى الةكيز األويت جلمع األمواف ي الصططندوق العاملي لتنوع احملاصططيل على توسططيع ن اق صططندوق البات لتوذن
اويل طويل األجل قابل للتوقع وموثوق لبنوي جينات وطنية ودولية هامة على الص ط ط ططعيد العاملي .ويقض ط ط ططي الد النهائي
بتوذن  34مليون دوالر أمريكي ي الس ططنة لتمويل بنوي جينات وطنية ودولية ،إض ططاذةً إىل التكاليف اجلارية ملس ططتودع البذور
العاملي ي سفالبارد والتكاليف التشزيلية للصندوق االستئما  .ويت لب توذّر مبل  34مليون سنوياً وجود صندوق هبات
بقيمة  850مليون دوالر أمريكي (تستند احلسابات على معدف عائد بنسبة  4ي املائة زائد التضخ ).
وي يونيو/حزيران  ،2017كان الصط ط ط ططندوق العاملي لتنوع احملاصط ط ط ططيل قد تلقى  185مليون دوالر أمريكي بشط ط ط ططكل
مس ططا ات مدذوعة لص ططندوق البات منذ عام  ،2005حيث بل إ ايت املس ططا ات الل جتري معاجلتها حاليًا  251مليون
دوالر أمريكي .ويش ط ط ط ط ططمل هذا املبل قرض ط ط ط ط ط طاً بقيمة  50مليون يورو ينبزي أن تدذع جهة ما ة جزااً من ذوائده .و ّأما قيمة
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السوق احلالية لصندوق البات ،الل تتضمن دخل االستثمار الذي جرى كسبه مع الوقه ناقص يع األمواف املسيوبة
( 22.8مليون دوالر أمريكي) ،ذهي تبل ما يقارب  203مليون دوالر أمريكي.

مةار إعالن التقّعات
على الرغ من املس ط ططتوى املتد ي األسط ط طواق ووص ط ططوف أزمات الالجئني إىل أوجهاّ ،قرر الص ط ططندوق العاملي لتنوع
قدما ي عقد مةار إعالن التقعات املقرر ي أبريل/نيسان  .2016وأخذ املةار ي االعتبار يع
احملاصيل املضي ً
النتططائ احملققططة منططذ اعتمططاد اسط ط ط ط ط ط طةاتيجيططة ع األمواف من جططانططب اجمللس التنفيططذي للصط ط ط ط ط ط طنططدوق االس ط ط ط ط ط ططتئمططا
التقع اا منذ
تقرر اعتبار األمواف الل أعلن يع املا ني ّ
ي أكتوبر/تشط ط ط ط ط ط طرين األوف  .2013وي دلك الوقهّ ،
أكتوبر/تشرين األوف  2013خ وًة باجتاه ةقيق نتائ مةار إعالن التقعات.
املتعهد بالتقع اا لصندوق البات اخلان بالصندوق العاملي
وي أكتوبر/تشرين األوف  ،2013بلزه امل سا ات ّ
تقعات املا ني ،مبا ي دلك صطندوق البات ،واملشطاريع والدع
لتنوع احملاصطيل  141.9مليون دوالر أمريكي .و ّأما إ ايت ّ
التش ط ط ط ط ط ططزيلي ،ذقد بل  315.5مليون دوالر أمريكي .وحىت أبريل/نيس ط ط ط ط ط ططان  ،2016وبعد انعقاد مةار إعالن التقعات ،متّ
إرس ططاا األس ططس ملض ططاعفة ص ططندوق البات مليث يبل  313.9مليون دوالر امريكي .وبل إ ايت التقعات الل أعلن عنها
املا ون للصندوق االستئما  512.2مليون دوالر أمريكي .ويرد موجز لا ي اجلدوف أدناه:
البة
إعالنات التقعات حىت أكتوبر/تشرين
األوف

2013

إعالنات تقعات جديدة من املا ني
إعالنات التقعات حىت أبريل/نيسان

2016

العمليات

املشاريع

املتقع به
اجملموع ّ

141.918.015

155.978.257

17.601.871

315.498.143

172.019.133

21.702.140

3.026.931

196.748.204

313.937.148

177.680.397

20.628.802

512.246.347

ويعق الصططندوق العاملي لتنوع احملاصططيل عن امتنانه الكبن إىل يع املا ني الذين سططا وا ي صططندوق البات ،وي املشططاريع
والعمليات.

اويل اجملموعات الدولية
تقوم ي منص ط ط ط ططة بنك اجلينات الية اويل وحيدة تتش ط ط ط ططكل من هبات طويلة األجل من الص ط ط ط ططندوق العاملي لتنوع
احملاصيل زائد التمويل من اجلماعة االستشارية للبيوث الزراعية .ويلقي الرس البيا أدناه الضوا على إ ايت كلفة املنصة
كل عام خالف الفةة  .2022-2017كما أن املبل الذي يسططاه به الصططندوق العاملي لتنوع احملاصططيل يزداد مع الوقه ي
حني تنخفض مسا ة اجلماعة االستشارية بنااً عليه.
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ومللوف عام  ،2023من املتوقع أن يبل إ ايت التكاليف  26.9مليون دوالر أمريكي ي إطار املنص ط ط ط ط ط ططة ،حيث
يوذر الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل مبل  15مليون دوالر أمريكي .كذلك ،سو يوذر الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل
اموعطا تراكميططا يبل  70.7مليون دوالر امريكي مبوجططب منصط ط ط ط ط ط ططة بنططك اجلينططات بني عططامي  ،2022-2017حيططث توذر
رصيدا بقيمة  105ماليني دوالر أمريكي.
اجلماعة االستشارية ً

اسةاتيجية أكثر تنوعًا جلمع األمواف
قبل انعقاد مةار إعالن التقعات ،كان ع األمواف يس ططتهد بص ططورة أس ططاس ططية احلكومات .وبعد انعقاد املةار،
بات هذا األمر قيد املراجعة .ومن الواض ط ط أنه سط ططينبزي للصط ططندوق االسط ططتئما  ،لكي يتمكن من بلون أهداذه ،أن يعتمد
بش ططكل أكق على التمويل من مص ططادر غن احلكومات .ويبدو أن التمويل احلكومي للمس ططاعدة اةمنائية اخلارجية يس ططتقر،
ص ط ط ط طص حصط ط ط ططة أكق حلاالت ال وارئ وجهود أخرى ي األجل القصط ط ط ططن .لذا ،أجرى اجمللس التنفيذي للصط ط ط ططندوق
ذيما خت ّ
االسططتئما مناقشططات بشططأن اس طةاتيجية اويل جديدة وأكثر تنوعاً ،سططو يضططفي ال ابع الرظي عليها ي اجتماعه املقرر
ي أكتوبر/تشرين األوف .2017
على الرغ من وجود حدود ملا ميكن توقعه من حيث التمويل غن املخص ط ط ط ط ط ططص لص ط ط ط ط ط ططندوق البات من جانب
احلكومات ي السططنوات القادمة ،سططو تسططتمر هذه احلكومات ي تشططكيل املصططدر األسططاسططي لذا التمويل ي املسططتقبل
القريب .غن أن الص ط ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ط ططيل س ط ط ططو يواص ط ط ططل مس ط ط ططاعيه لتوس ط ط ططيع قاعدة املا ني والةكيز أكثر على
وتزن املنا
ممولة أس ط ط ططاس ط ط ططية ي ااالت الزراعة ،واألغذية والتزذية ،والتنمية االقتص ط ط ططاديةّ ،
االقتص ط ط ططاديات املتقدمة الل هي ّ
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أيضا اقتصاديات ناعئة رئيسية
ومواضيع السلع العامة دات الصلة .كما أن توسيع ن اق قاعدة املا ني سو يستهد
ً
خمتارة ،وال سيما بني بلدان اموعة العشرين.
وس ط ط ططو يبذف الص ط ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ط ططيل كل اجلهود املمكنة حلش ط ط ططد اويل قص ط ط ططن األجل للهبات من
احلكومات من أجل اسططتكماف سططيوبات دخل االسططتثمار من صططندوق البات ،مبا يتي بلون إ ايت املسططا ات السططنوية
املتوقعة من الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل إىل بنوي اجلينات التابعة للمجموعة االستشارية للبيوث الزراعية خالف الفةة
 .2022-2017وهذا يش ط ط ط ط ططمل العمل مع ما ني خمتارين لتوذن اويل حمدد زمنيًا من أجل تز ية املص ط ط ط ط ططاريف التش ط ط ط ط ططزيلية
ض طا دع مشططاريع حمددة لتيسططني
السططنوية لدى بنوي اجلينات الفردية خالف عدد من السططنوات .وقد ي لب إىل املا ني أي ً
اموعات احملاصط ط ط ططيل الفردية؛ ومن عط ط ط ططأن هذه املشط ط ط ططاريع أن تع ي األولوية للمجموعات واحملاصط ط ط ططيل الواردة ي املادة 15
واملليق  1باملعاهدة ،وبنوي اجلينات احمل ّددة مبوجب االس ط طةاتيجية الوطنية للمجموعات اخلاصط ططة بالصط ططندوق االسط ططتئما .
وسو تب اذف اجلهود حلشد املوارد ي األجل القصن بالتوازي مع الد املتوسط األجل املتمثل ي زيادة البات.
وس ط ططو يت البيث عن اويل لدع املص ط ططاريف التش ط ططزيلية ألمانة الص ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ططيل ومس ط ططتوع
سفالبارد العاملي للبذور طاملا يبقى صندوق البات دون حجمه املستهد  .وقد وذّر بعض املا ني هذه املوارد ي املاضي،
ويأمل الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل ي مواصلة حشد الدع املايت للمصاريف التشزيلية خالف السنوات العديدة املقبلة
مبا يتي سيب املوارد من دخل االستثمار.
عالوةً على دلك ،سو حياوف الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل بناا عالقات جديدة وأوسع ن اقًا مع الشركاا ي الق اع
علما أن مثة حاجة لعمليات تقيي مالئمة للعناية الواجبة .وسط ططو
اخلان .وهذا يشط ططمل مةس ط طسط ططات وعط ططركات خاصط ططةً ،
ض ط طا وجوده على االنةنه جلذب مزيد من االهتمام مبهمته ولتيفيز ما ني
يسط ططتخدم الصط ططندوق العاملي لتنوع احملاصط ططيل أي ً
ذرديني اخرين ومعاجلته .
وميكن للما ني أن يس ططتهدذوا الدع لص ططون حماص ططيل حمددة واجملموعات الل ةاذا عليها ،ع ططرط أن يتواام هذا
هنجا أكثر جادبية
األمر مع أهدا الص ط ط ططندوق االس ط ط ططتئما  .ومن املتوقع أن يش ط ط ططكل هذا التمويل القائ على احملاص ط ط ططيل ً
للش ططركاا احملتملني ي الق اع اخلان ،مثل ص ططناعات األغذية الل تعتمد على حمص ططوف معني .وس ططو تشط ط ّكل هذه النه
القائمة على احملاصط ططيل أولوية ي ع األمواف ي السط ططنوات القادمة .كذلك ،سط ططيت اختيار احملاصط ططيل باالسط ططتناد إىل قيمتها
بالنس ططبة إىل األمن الزذائي ،والتهديدات للمجموعات الل تتمتع بتنوع ذريد من نوعه ،وبالنس ططبة إىل مس ططا تها ي ةس ططني
سبل عيش السكان الريفيني.
وباةض ط ط ططاذة إىل حش ط ط ططد أمواف البات التقليدية من املا ني ،جيري الص ط ط ططندوق االس ط ط ططتئما  ،كما س ط ط ططبق أن دكر،
مناقش ط ططات مع وكاالت حكومية خمتارة ومقرض ط ططني متعددي اجلهات بش ط ططأن توذن قروض طويلة األجل ومنخفض ط ططة الفوائد
للمس ط ططاعدة اخلارجية ،ض ط ططمن إطار تس ط ططهيالت القروض .وس ط ططو يت اس ط ططتثمار عوائد القرض ي ص ط ططندوق البات التابع
للصطندوق االسطتئما خالف مدة حياة القرض ،األمر الذي يتي توليد دخل إضطاي من االسطتثمارات (بعد دذع أي ذوائد
دعما للمص ط ططاريف التش ط ططزيلية جملموعات احملاص ط ططيل الدولية والوطنية .وبالفعل ،تش ط ططكل هذه القروض املي ّس ط طرة
على القرض) ً
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مر الزمن
اويال لس ط ّد الثزرات ،وتتي أذ ًقا ي األمد ال ويل للصططندوق االسططتئما من أجل احللوف حمل عوائد القرض على ّ
دائما للهبات.
مع توذن اجلهات املا ة اويال ً
وقد أنشط ططأ الصط ططندوق العاملي لتنوع احملاصط ططيل ي اآلونة األخنة مرذقاً ابتكارياً لتقاس ط ط االسط ططتثمارات ،يهد إىل
ح شد أمواف االستثمارات اخلاصة لزرض توجيه األرباح إىل أنش ة الصون ي ااف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
ولتلقي هذه البات ،أنشأ الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل مةسسة خنية ي السوق التجرييب ي أملانيا .ذفي حاف جنيه
التجربة ،ميكن ت وير مثل هذه األداة ألسواق أخرى.
أخنا ،س ط ططو خيتق الص ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ططيل إمكانية اعتماد نطه حلش ط ططد املص ط ططادر .وميكن لليمالت
ً
القائمة على االنةنه أن تسط ططتهد األ اس ط طر بوصط ططفها جهات مسط ططا ة ذردية .ويتمثل التوقع األسط ططاسط ططي ي توسط ططيع قاعدة
املسا ني ،وتعزيز ملكية مهمة الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل على املستوى الفردي.
وتت إدارة أص ططوف الص ططندوق العاملي لتنوع احملاص ططيل مبا يتماع ططى مع أهدا وس ططياس ططات االس ططتثمار الل ص ططادق
عليها اجمللس التنفيذي ،واملوثقة ي إعالن س ط ططياس ط ططة االس ط ططتثمار .وتقدم جلنة املالية واالس ط ططتثمار املعززة املش ط ططورة إىل اجمللس
التنفيذي .كما أن الصطندوق العاملي لتنوع احملاصطيل طر موقع على مبادىا األم املتيدة بشطأن االسطتثمارات املسطةولة،
وهو إطار دويت ةدراج االستدامة ي عملية اختاد القرارات بشأن االستثمارات.

بناا صندوق البات ي السنوات القادمة
الس ط ط ط ط ط ططيناريو 1

يعرض اجلدوف أدناه ثالثة س ط ط ط ط ط ططيناريوهات ملس ط ط ط ط ط ططتويات اويل ص ط ط ط ط ط ططندوق البات مللوف عام  .2022ميثل
(السيناريو األسوأ) قيمة صندوق البات ي حاف بقي عند مستواه احلايت ،إضاذةً إىل مبل  5مليون دوالر أمريكي بشكل
مس ط ططا ات ي الس ط ططنة .وهذا س ط ططو يرذع مس ط ططتوى األمواف ي ص ط ططندوق البات إىل  290مليون دوالر أمريكي مللوف عام
 .2022و ّأما الس ط ط ططيناريو ( 2الس ط ط ططيناريو األكثر احتماالً) ذهو يس ط ط ططتبق ع  10مليون دوالر أمريكي ي الس ط ط ططنة من ما ني
ض ط طا ميس ط طراً بقيمة  100مليون دوالر امريكي من صط ططندوق املنا األخضط ططر ،وزيادة ي احلد األعلى للمسط ططا ات
جدد ،وقر ً
األمريكية ي الصططندوق العاملي لتنوع احملاصططيل من  25إىل  33ي املائة ،األمر الذي من عططأنه أن يرذع قيمة الصططندوق إىل
أخنا ،يسط ط ط ططتبق السط ط ط ططيناريو ( 3السط ط ط ططيناريو األذضط ط ط ططل) نتائ السط ط ط ططيناريو ،2
 441مليون دوالر أمريكي مللوف عام ً .2022
املتعهد اا للمنصة .ومبوجب هذا السيناريو ،من املتوقع
أيضا من صندوق املنا األخضر ي املصاريف يل
ومسا ات إضاذية ً
أن تبل قيمة صط ط ططندوق البات  511مليون دوالر أمريكي مللوف عام  .2022وجتري حاليًا مناقشط ط ططة كل هذه اخليارات مع
ما ني حمتملني ،وهي اثل ذرصاً حقيقية لييقق صندوق البات هدذه.
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التعاون مع أمانة املعاهدة
يدعى كل من رئيس وأمانة املعاهدة إىل املشط ط ططاركة ي يع اجتماعات الس الصط ط ططندوق االسط ط ططتئما  .وميكنهما
الوص ط ططوف إىل وثائق اجمللس ومداوالته ،ما عدا البنود املزلقة ي جدوف األعماف الل تتناوف مس ط ططائل ع ط ططخص ط ططية .وقد دعي
الص ط ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ط ططيل إىل اجتماعات مكتب املعاهدة ،ي إطار البند ي جدوف األعماف الذي تت مناقش ط ط ططة
التعاون مع الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل ةديداً مبوجبه .ودعي الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل إىل اللجنة االستشارية
املختصططة التابعة للمعاهدة واملعنية باس طةاتيجية التمويل ،وسططاه ذيها .وقد وضططعه أمانة املعاهدة والصططندوق العاملي لتنوع
احملاصط ط ط ط ط ططيل وثيقة تقع ي صط ط ط ط ط ططفيتني تصط ط ط ط ط ططف التكامل بني املنظمتني ي ااف ع األمواف .وتسط ط ط ط ط ططتخدم هذه الوثيقة ي
االجتماعات مع املا ني.

رابعاً -التصالت والتواصل
خالف ذةة السنتني ،أطلق الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل الة "األغذية دائماً" ( ،)Food Foreverوهي الة
توعية يسططتند إليها تنفيذ املقصططد  5-2من أهدا التنمية املسططتدامة لألم املتيدة .وقد أطلقه هذه املبادرة ي سططتوكهومل
ي  11يونيو/حزيران  10.2017وقد دعيه أمانة املعاهدة إىل االنضططمام إىل املبادرة .وما زاف الرد الرظي من جانب منظمة
األغذية والزراعة عال ًقا.
وترّكز جهود الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل ي ااف االتصاالت والتواصل على هدذني عاملني:
( )1رذع مستوى الوعي إزاا الدور الام الذي يةديه تنوع احملاصيل ي أغذيتنا ،حاضراً ومستقبالً؛
( )2وإلقاا الضوا على العمل الف الذي يقوم به عركاؤنا لضمان احلفاظ ذعالً على تنوع احملاصيل وإتاحته.
10
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ص ط طبه مناص ط طرين
وقد لقيه هذه الرسط ططائل اهتماماً كبناً من جانب وسط ططائل اةعالم ي ذةة السط ططنتني األخنة ،ون ّ
جدد لذه القضط ط ط ططية ،مع إلقاا الضط ط ط ططوا على أن النا تقر اليوم ،أكثر من أي وقه مضط ط ط ططى ،بقيمة وإحلاح صط ط ط ططون التنوع
البيولوجي الزراعي ،وباتوا يرذعون صوهت ي هذا اجملاف.
للتوجه إىل هور أكق ،و ّسطع الصطندوق العاملي لتنوع احملاصطيل ن اق قسط األخبار عق االنةنه اخلان
وتوخياً ّ
به ووض ططع رس ططالة إخبارية بش ططأن مواض ططيع احملاص ططيل مليث تضط ط قس ططمني جديدين :مدونة علوم وميزة تلفه االنتباه .وقد
واص ططل الص ططندوق العاملي لتنوع احملاص ططيل خالف ذةة الس ططنتني احلملة بعنوان "احملاص ططيل باأللوان" ،ووس ططع ن اق جهوده ي
ونتيجة لذلك ،تتوذر القصص الثالث األوىل التفاعلية على
ااف رواية القصص بالصور من خالف منصة تفاعلية جديدةً .
االنةنه ،إضاذًة إىل اموعات من الصور وأعرطة الفيديو .وسو يستمر الصندوق ي استكشا ذرن للمرحلة الثانية
من الة "احملاصططيل باأللوان" ،وي دع البوابة "جينيسططيس" ومشططروع األقارب القية للمياصططيل من خالف رسططائل إخبارية
ذصلية وحضور ناعط على الشبكة وي وسائل التواصل االجتماعي.
تنوع احملاص ططيل .ودعماً ملةار إعالن التقعات
كذلك ،ما زاف الداعمون القدامى واجلدد يدعون إىل احلفاظ على ّ
الذي انعقد عام  ،2016سط ططر الصط ططندوق العاملي لتنوع احملاصط ططيل عرض ع ط طريط مصط ط ّطور لكلمة ذخامة Ameenah Gurib-
ّ
 ،Fakimرئيس ط ططة موريش ط ططيو  ،وكلمات رئيس ط ططية لكل من الس ط ططيد  ،Jan Eliassonنائب س ط ططابق ألمني عام األم املتيدة،
والس ططيد  ،Ewen McDonaldنائب وزير الش ططةون اخلارجية والتجارة ي أسط طةاليا .وقد نش ططر عدد من اةنتاجات اةعالمية
رحب الصط ططندوق العاملي لتنوع احملاصط ططيل بكلمة رئيسط ططية للسط ططيد David
الرئيسط ططية إثر دلك املةار .وي بداية عام ّ ،2017
 ،Bergvinsonمدير عام املعهد الدويت لبيوث احملاص ط ط ط ط ط ططيل ي املناطق ع ط ط ط ط ط ططبه القاحلة ،ألقاها خالف حفل غداا وزاري
ي برلني بعنوان "أم ار أقل ،حبوب أكثر" .كما دع الص ط ط ط ط ططندوق العاملي لتنوع احملاص ط ط ط ط ططيل إطالق مبادرة "األغذية دوما"
ي س ط ططتوكهومل ،الس ط ططويد ي يونيو/حزيران  .2017وتدعو هذه املس ط ططاعي العاملية إىل اختاد إجرااات ملموس ط ططة ووض ط ططع أذكار
لدع تنفيذ املقصد  5-2من أهدا التنمية املستدامة لألم املتيدة.
عزز الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل التوجيه اةعالمي ي الوسائل التقليدية واالجتماعية على السواا .على
وقد ّ
سط ططبيل املثاف ،اسط ططتق ب إصط ططدار ورقتني رئيسط ططيتني اهتماماً كبناً من جانب اةعالم ،مبا ي دلك نشط ططر دراسط ططة ةليلية عن
الثزرات من حيث األقارب القية للمياصط ط ططيل ي النباتات ال بيعية .كذلك ،ما زاف مسط ط ططتودع البذور العاملي ي سط ط ططفالبارد
حمط تركيز ع ط ط ط ططعيب لألخبار ،مع تز ية قوية خلمس عمليات إيداع اّه ي األع ط ط ط ططهر الثمانية عش ط ط ط ططرة األخنة ،مبا ي دلك
عطريط ذيديو  ،AJ+حقق انتشططاراً واسططعاً جداً على ذيسططبوي إد حصططد أكثر من  30مليون مشططاهدة ،و 370 000مشططاركة
و 165.000تسط ططجيل إعجاب .وبصط ططورة عامة ،ما زاف حضط ططور الصط ططندوق العاملي لتنوع احملاصط ططيل على وسط ططائل التواصط ططل
االجتماعي ينمو :ذقد انض ط ط ط أكثر من  2.000متابع جديد خالف ذةة السط ط ططنتني إىل حسط ط ططابه على توية ذيما حصط ط ططدت
صفيته على الفيسبوي أكثر من  2.300متابع جديد.

