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 للتقليل  )، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعةQRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (
: عوقاملإىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على 

detail/en/c/1111365/-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant 

 

NA728/A 

A
 

 من جدول األعمال المؤقت 2-15البند 

 للجهاز الرئاسي الثامنةالدورة 

 2019 نوفمبر/تشرين الثاني 16-11 ،روما

 الصندوق العالمي لتنوع المحاصيلتقرير 
 

 األمانة اتمالحظ
تقارير  وق، يقّدم اجمللس التنفيذي للصندالصندوق العاملي لتنوع احملاصيلمن اتفاق العالقة مع  3باملادة  عمًال  

منتظمة عن أنشـطة الصـندوق العاملي لتنوع احملاصـيل إىل اجلهاز الرئاسـي للمعاهدة الدولية. وقد أعطى اجلهاز الرئاسـي 
 ات إىل الصــــــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــــــيل توجيهات بشــــــــأن الســــــــياســــــــ 10/2017 ومبوجب القرارالســــــــابعة دورته  يف
 خيّص عمله. ما يف
 
وتضــــّمن التقرير يف املرفق هبذه الوثيقة آخر املعلومات عن التطورات املؤســــســــية والرباجمية للصــــندوق العاملي لتنوع  

وثيقة  اليت حصـــلت خالل هذه الفرتة املالية. وتُقّدم تقارير عن قضـــايا متصـــلة بالتعاون مع الصـــندوق العاملي يف احملاصـــيل
ندوق العاملي ممكن إىل الصـــ ســـياســـايت توجيهك  قرار مشـــروععناصـــر  امنفصـــلة تُعرض على اجلهاز الرئاســـي، تتضـــمن أيضًـــ 

 1لتنوع احملاصيل لفرتة السنتني التالية.

 المطلوبةالتوجيهات 
 املرفق  يف بتقرير الصــــــــــــــنـدوق العـاملي لتنوع احملـاصــــــــــــــيـل الوارد اعلمًـ إىل اإلحـاطـة مـدعٌو اجلهـاز الرئـاســــــــــــــي إن  

 يل لفرتة إىل الصــــــــــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــــــــــ يةتقدمي توجيهات ســــــــــــياســــــــــــاتلدى باالعتبار أخذه إىل هبذه الوثيقة، و 
 .2021-2020 السنتني
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الدولية  للجهاز الرئاسي للمعاهدةالثامنة تقرير الصندوق العالمي لتنوع المحاصيل إلى الدورة 
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 مقدمة -ألف

 
، وهو يعمل يف إطار مبوجب القانون الدويل كمنظمة دولية مســتقلة  2004أنشــئ الصــندوق العاملي لتنوع احملاصــيل يف عام 

ات اليت يقّدمها للتوجيهات العامة يف جمال السياس ااملعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة) وفقً 
إليه اجلهاز الرئاســــي. ويتمّثل هدف الصــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــيل، كما نص عليه دســــتوره، "يف ضــــمان صــــون املوارد 

 والزراعة وتوافرها يف األمد الطويل بغرض حتقيق األمن الغذائي العاملي والزراعة املستدامة".الوراثية النباتية لألغذية 
 

ويقّر اتفاق العالقات املربم بني الصـــندوق العاملي لتنوع احملاصـــيل واجلهاز الرئاســـي للمعاهدة الدولية بأن الصـــندوق العاملي 
املوارد الوراثية النباتية ن صــــو ما يتعّلق ب من اســــرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية يف اأســــاســــيً  التنوع احملاصــــيل يشــــّكل "عنصــــرً 

لألغذية والزراعة خارج املوقع وإتاحتها". ويشري إىل أن الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل أنشأ صندوق هبات هبدف "توفري 
 يف دة الوراثية خارج املوقع واليت يعتمد عليها العاملمصــــدر دائم لألموال لدعم عملية الصــــون الطويلة األجل جملموعات املا

كذلك، يشـــــــري االتفاق إىل نداء خطة العمل العاملية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (خطة   "حتقيق األمن الغذائي.
 امل".د الوراثية حول العالعمل العاملية) الذي يدعو إىل "إعداد ودعم وجود نظام مستدام وفّعال ورشيد جملموعات املوار 

 
وأجزاء كثرية من  6و 5ويتناول الصــــــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــــــيل أجزاء رئيســــــــية من املعاهدة الدولية مبا يف ذلك املادتني 

-ألولتشـــــــــرين ا/أكتوبراليت انعقدت يف  بعة. وقد صـــــــــادق اجلهاز الرئاســـــــــي يف دورته الســـــــــا17و 16و 14و 8و 7املواد 
يف جمال الســــياســــات إىل الصــــندوق العاملي ، بعنوان "تقدمي التوجيهات 10/2017على القرار  2017 الثايننوفمرب/تشــــرين 

شــــد حاختارها اجلهاز الرئاســــي لتوفري التوجيهات يف جمال الســــياســــات بشــــأ�ا فهي:  اجملاالت اليتلتنوع احملاصــــيل". وأّما 
يل أن االتصـــال والتواصـــل. ويســـّر الصـــندوق العاملي لتنوع احملاصـــو ملي؛ املســـائل العلمية والفنية؛ نظام املعلومات العااملوارد؛ 

 الثامنةإىل الدورة  2019-2017التطورات املؤســـــــســـــــية والرباجمية اليت حصـــــــلت خالل فرتة الســـــــنتني  عنيقّدم هذا التقرير 
 .ةللتوجيهات السياساتيجماالت رئيسية ما ذكر أعاله من . ويتناول التقرير للمعاهدة الدوليةللجهاز الرئاسي 

 
 المسائل العلمية والفنية -باء

 
 االسرتاتيجيات العاملية لصون احملاصيل -ألف

 
الصـــندوق العاملي لتنوع احملاصـــيل جمموعات من اخلرباء لوضـــع ســـلســـلة مجع ، 2010و 2004 يعام ويف الفرتة املمتدة بني

خارج للصــــــون  ءو فّعال كفنظام عاملي  لوضــــــع توجيه دعمهيف للمســــــاعدة من االســــــرتاتيجيات العاملية لصــــــون احملاصــــــيل، 
د أقّر أن اســرتاتيجيات احملاصــيل تشــكل الوثائق التوجيهية الرئيســية لرتشــيد صــون املوار قد وملا كان اجلهاز الرئاســي  2.املوقع
إمكانية إجياد نشاط ب خالل فرتة السنتني املنصرمة املوقع وبناء التعاون، استكشف الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل خارج
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فدرايل املكتب المشـــــــروع إىل مقرتح م ُقدّ قد أســـــــاس متجدد. و على االســـــــرتاتيجيات ذه هلدعم مواصـــــــلة حتديث  التمويل
وتعاون الصندوق  .2019يف منتصف عام ومتت املوافقة عليه  ودعم من أمانة املعاهدةأملانيا، مبصادقة يف  للزراعة واألغذية

معيار قياســي  وضــعلللزراعة االســتوائية  الدويلاملركز نفذه يمع مشــروع تدعمه أمانة املعاهدة و  احملاصــيل أيضًــ العاملي لتنوع ا
 ألغذية والزراعةعلى املوارد الوراثية النباتية لالعرض الطلب و و الرتابط ســـتخدام و االن ع علوماتمليوّلف اقائم على احملاصـــيل 
ضـــافة وباإل. ايلنب والشـــللتفاح واُوضـــعت الصـــيغة النهائية الســـرتاتيجيات عاملية جديدة كما طر.  اخملواالنكشـــاف على ا

نشـــــطة أ تابعة للجماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية الدوليةالبنوك اجلينات اجلديدة لنصـــــة امل إىل ذلك، تســـــتند يف إطار
 أدناه). بتحديثها (اُنظروتقوم ذات الصلة  إىل االسرتاتيجيات العاملية لصون احملاصيلخمتلفة 

 
 يف األمد الطويل اوإتاحته ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصون ا -باء

 
 ىل األبدإيقع يف صـــــميم الصـــــندوق العاملي لتنوع احملاصـــــيل صـــــندوق اهلبات (اُنظر أدناه) الذي أنشـــــئ لتوفري األمن املايل 

وافق الصـــــــــــندوق العاملي على منح هبات طويلة األجل من اآلن، وحىت . جملموعات التنوع احملصـــــــــــويل ذات األمهية العاملية
بنوك جينات تابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية،  9 أي ،15من جمموعات املادة  10صندوق اهلبات إىل 
 مقـــدار 2006يف اجملموع، بلغـــت املنح الطويلـــة األجـــل منـــذ عـــام وجملموعـــة احمليط اهلـــادئ. التـــابع وإىل بنـــك اجلينـــات 

 .مليون دوالر أمريكي 37.8
 

يف  ةالدوليللعمليات األساسية لبنوك اجلينات  مليون دوالر أمريكي 11.53بتقدمي العاملي صندوق ال، التزم 2019ويف عام 
ماليني  9لغ وذلك مبلغ ينوف على مب، للجماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية الدولية ةالتابعك اجلينات و إطار منصـــــة بن
 يفالصــــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــــيل لبنوك اجلينات هذه . وســــــتســــــتمر مســــــامهة 2018قّدم يف عام الذي دوالر أمريكي 

 ضــــافة إىلباإلو . جلماعة االســــتشــــاريةااملخصــــصــــات من مع اخنفاض بالرتافق  2021 حىت �اية عام عامإثر  اعامً االرتفاع 
من كّون رئيسي آخر وهو م ،ذلك، يلتزم الصندوق العاملي بتقدمي دعم طويل األجل للمستودع العاملي للبذور يف سفالبارد

  النظام العاملي.مكونات 
 

بنوك اجلينات ة وعرب منصـــــوق اهلبات من صـــــندالتمويل الذي يقدمه الصـــــندوق العاملي لتنوع احملاصـــــيل  يدعم ،وبناًء عليه
 15املادة من جمموعات جمموعة دولية  20صون وتوفّر  بشكل جزئيالتابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 

نذ م لصـــــــــندوق العاملي لتنوع احملاصـــــــــيلصـــــــــندوق اهلبات التابع ل ويســـــــــتمر، رزّ ويف حالة األ 3.ارئيســـــــــيً  ًال حمصـــــــــو  17من 
دعًما   رزّ املعهد الدويل للبحوث املتعلقة باألاجلينات يف لبنك العمليات األســـــــــاســـــــــية  دعم، 2018تشـــــــــرين األول /أكتوبر
  .نهجهذا ال إثبات ملفهومفيه و �ج اهلبات من معامل هام  مُ معلَ ذلك ، و كامًال 

  

                                                           
الشــــــــائعة فاصــــــــوليا لاحملاصــــــــيل املدعومة من الصــــــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــــــيل من خالل اهلبات الطويلة األجل هي: املوز/املوز البالنتني والشــــــــعري وا  3

يعة (الســـــــــرغوم) والذرة الرف رزّ واألاللؤلؤي والكســـــــــافا واحلمص واللوفيات الصـــــــــاحلة للطعام وفول الفابا واألعالف وجلبان العلف والعدس والذرة والدخن 
 واليام. احللوة والقمح سوالبطاط
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 حملاصيلاالصندوق العاملي لتنوع  -للبحوث الزراعية الدولية لجماعة االستشارية ل ةك اجلينات التابعو منصة بن
 

الشــــــراكة املســــــتمرة بني اجلماعة االســــــتشــــــارية للبحوث الزراعية الدولية والصــــــندوق العاملي لتنوع  عرب، 2017عام  وخالل
ك اجلينات األحد متويل األنشـــطة الروتينية جلميع بنو  ، تأّمناالســـتشـــاريةللجماعة  ةك اجلينات التابعو منصـــة بناحملاصـــيل يف 

لزراعة من أجل أفريقيا، واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، واملركز الدويل ل رزّ (مبادرة األ االســتشــارية عشــر التابعة للجماعة
 املناطق ، واملركز الدويل للبحوث الزراعية يفساالســــــــــــــتوائية، واملركز الدويل لتحســــــــــــــني الذرة والقمح، واملركز الدويل للبطاط

د الدويل واملعهد الدويل لبحوث احملاصيل يف املناطق االستوائية شبه القاحلة، واملعه اجلافة، واملركز العاملي للحراجة الزراعية،
ـــــي ل ـــــد الدولـ ـــــوث لللزراعة االستوائية، واملعهد الدويل لبحوث الثروة احليوانية، واملعهـ  فجاء ذلك مكمًال )، رزّ األاملتعلقة ببحـ

 اّصرت مؤخرً قُ ( ست سنواتومدهتا نصة بنوك اجلينات م تحلّ قد لهبات الطويلة األجل املمنوحة من صندوق اهلبات. و ل
إىل عام  2012جلماعة االســــــــــتشــــــــــارية اخلاص ببنوك اجلينات الذي امتد من عام احبوث برنامج إىل مخس ســــــــــنوات) حمل 

لتابعة ا، اليت يتوىل إدارهتا الصـــــندوق العاملي لتنوع احملاصـــــيل مع مدراء بنوك اجلينات بنوك اجلينات . وهتدف منصـــــة2016
للجماعة االستشارية، إىل زيادة الكفاءات وإدارة اجلودة، وحتقيق االستفادة القصوى من بروتوكوالت الصون، ووضع نظم 

 اجلينات بنوكوميكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن عمل  4ستخدام اجملموعات.بنشاط ال ويجرت الو  ،إلدارة البيانات
  .اعةاجلمه تللبحوث الزراعية الدولية يف التقرير الذي قدماالستشارية ماعة التابعة للج

 
تغطي  وهي، 2019متوز /نرتنت يف يوليواإلواألرقام اخلاصـــــة ببنوك اجلينات الواردة أدناه مســـــتخرجة من أداة اإلبالغ على 

دم الذي لرصــــد التق نرتنتعلى اإلهذه أداة اإلبالغ  وضــــع الصــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــيل. لقد 2018الســــنة التقوميية 
 حترزه بنوك اجلينات باجتاه حتقيق مقاصد األداء.

 
 25 576، مبا يف ذلك املستحوذاتمن  773 112إدارة ببنوك اجلينات التابعة للجماعة االستشارية  ، تقوماحاليً  -1

متاح بصــــــورة مباشــــــرة  هذه املســــــتحوذات ئة منايف امل 80 حمفوظة يف احلقل. وما يقارب 32 212يف األنابيب و
جلمــاعــة ا حبوثمنــذ إطالق برنــامج  املســــــــــــــتحوذاتللتوزيع الــدويل. وتتواصـــــــــــــــل بــذلــك الزيــادة املطردة يف توفر 

التوزيع باالعتبار هذا األمر يتســـــــم بأمهية خاصـــــــة حني يؤخذ و ، 2012االســـــــتشـــــــارية اخلاص ببنوك اجلينات عام 
 املستمر للعينات وحيازهتا.

من  املائةيف  72خيضـــــــــع النســـــــــخ اآلمن على مســـــــــتويني، يف حني بالبذور  مســـــــــتحوذاتمن  املائةيف  57ن ؤمّ يُ  -2
جمموعات احملاصـــيل النســـلية للنســـخ اآلمن بشـــكل عينات يف األنابيب أو عينات حمفوظة يف التربيد  مســـتحوذات

 الشديد.

منها  املائةيف  97؛ ولدى اإلنرتنتبيانات تعريفية أو توصـــــيفية متاحة عرب  ســـــتحوذاتئة من املايف امل 100 لدى -3
 .ُمعرِّف كيانات رقمي

إىل  )جريمبالزممن املواد الوراثية (عينة  96 566وفّرت بنوك اجلينات التابعة للجماعة االســــــــــــــتشــــــــــــــارية حوايل  -4
املتميزة  ستحوذاتمن امل 40 173ُوفّر ، 2018؛ ويف عام 2017عام يف  109 339و 2018عام يف املستخدمني 

                                                           
4  https://www.genebanks.org/  
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باشرة على مخارج اجلماعة االستشارية  56 393إىل املستخدمني يف إطار اجلماعة االستشارية فيما جرى توزيع 
) وإىل املــائــةيف  50ظم القطريــة للبحوث الزراعيــة ()، وإىل النُ املــائــةيف  32مراكز األحبــاث املتقــدمــة واجلــامعــات (

ومتثل هذه التدفقات للمواد الوراثية اجلزء األكرب من التوزيع . ابلدً  87) يف املائةيف  10املزارعني والقطاع اخلاص (
 العاملي باستخدام االتفاق املوحد لنقل املواد.

 
 ةادملاجلماعة االستشارية اخلاص ببنوك اجلينات على سبٍل لتحسني مدة حياة احبوث وقد رّكزت مبادرتان يف إطار برنامج 

 خالل التخزين، وبالتايل كفاءة عمليات بنوك اجلينات: )جريمبالزم(الوراثية 
 

ّرب دُ طوات كبرية يف حفظ املوارد بالتربيد الشديد على نطاق واسع. وقد خبالتقدم  ساملركز الدويل للبطاطواصل  -1
يف التربيد  سالبطاط مســـــــــتحوذاتمن  450فظ أكثر من حبفريق من الفنيني وُوضـــــــــعت تدفقات عمل، ما مسح 

للمجموعة  اأكثر فعالية وأقل مثنً آمن بإجراء نســخ ذلك ملعايري جودة صــارمة. وســيســمح  االشــديد يف الســنة وفقً 
 األنابيب. يفبصورة عامة، وبرتشيد اجملموعات احلقلية و 

يانات اختبار ب قام أخصــــائيون يف صــــون البذور جبولة يف بنوك اجلينات التابعة للجماعة االســــتشــــارية الســــتعراض -2
اجلدوى التارخيية واملمارســـــــات احلالية. وتشـــــــري االســـــــتنتاجات األولية إىل أنه ميكن إجراء حتســـــــينات ملحوظة يف 

 اآلن.  التوصياتهذه  ، وجيري تنفيذ بعضممارسات إدارة البذور وطول عمر البذور النامجة عنها
 

يقيا يف كوت يف أفر  رزّ بناء بنك جديد ملبادرة األبرنامج حبوث اجلماعة االســــــــــــــتشــــــــــــــارية اخلاص ببنوك اجلينات وقد دعم 
ديفوار، وهي عملية قام الصــندوق العاملي لتنوع احملاصــيل بتيســريها. كانت اخلطة األســاســية تقضــي بإزالة بنك اجلينات يف  

لعاملي لتنوع اليت قدمها اخلرباء يف بنوك اجلينات من خالل الصــــــــــــندوق إىل بواكي، إمنا بعد املشــــــــــــورة ا اكوتونو ونقله ماديً 
 .إليه ونُقلت اجملموعةاملبىن هذا استكمل . وقد امتامً ، قرر املركز تشييد مبىن جديد احملاصيل

 
منصة  بوضعهوم تقإلدارة اجلودة  ااجلينات"، وهو نظام مصمم خصيصً لبنوك "نظام إدارة اجلودة  جينات بنوكوتتبع تسعة 

جماالته األساسية اجلينات لبنوك اجلودة ، وّسع نظام إدارة 2018يف عام و اجلينات والصندوق العاملي لتنوع احملاصيل.  بنوك
لعلماء دة اجلو دارة إ النظام ك اجلينات بناء قدراتو . وقد دعمت منصـــة بنان دوريسّـــ حتُ ق و دقّ تق و وثّ تشـــمل مثانية عناصـــر تل

جيري و وبرامج البحوث الزراعية الوطنية. جلماعة االســــــــتشــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية اومديري حبوث من كل من مراكز 
اجلينات  كذلك، خضــعت بنوك  ".عمليات بنوك اجلينات والتعلّم املتقدم"عمل واحدة على األقل حول  حلقةعقد  اســنويً 

جلماعة اوث حب ن منذ بداية برنامجو خرباء خارجي قام بهســـــتشـــــارية إىل اســـــتعراض األحد عشـــــر الدولية التابعة للجماعة اال
 ك اجليناتو صـــة بنإطار منيف االســـتعراضـــات اآلن جلولة ثانية من هذه البنوك  ضـــعختو االســـتشـــارية اخلاص ببنوك اجلينات، 

 .2020يف عام نتهي ست
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 للتنوع الوراثي حملاصيل احملفوظة خارج املوقعامتثيل  ىمدقياس 
 

اجلينات، نوك بجمموعات ية متثيلمدى ري أنشــــــــطة لتحليل وتقدير جت، منصــــــــة بنوك اجليناتيف  الصــــــــونكجزء من وحدة 
، وأولويات )الزراعية ظم القطرية للبحوثالنُ مبا يف ذلك (بني اجملموعات  تالتكامالو وبالتايل حتديد الثغرات يف التغطية 

 .زيد من اجلمعلقيام مبا
 

ـ  يتعلق ما ويف ـ ـ التنوع الوراثي الكلي جملموع من اجلزء لتوثيق  5"تنوعالشجرة " �جات ينك اجلو منصة بنق طبّ ت، حمصوًال  22ب
دبيات ألل اة وفقً هرميعنقودية اجلينات إىل جمموعات جمموع تقسيم عن طريق ما جمموعة الذي متثله  ل معنيحمصو  جينات

ســتخدم وتُ املعين ل و صــاحملجينات جمموع ضــمن  الوراثيللتنوع  الخصًــ أشــجار التنوع هذه موتقدم . معرفة اخلرباءنشــورة و امل
اصــــــــــــــيل يف اجملموعات خارج للمحالوراثي تغطية متثيل التنوع لتوفري مقاييس و ) ب(ثغرات يف اجملموعات الحتديد ) أ(غية بُ 

 . لكل حمصولرة الفريدة املقدّ  ستحوذاتللمجموعات واملالكلي حلجم ااملوقع تتجاوز 
 
عملية إلرشـــاد  خمتارة أصـــناف أصـــلية حملاصـــيلللتغطية اجلغرافية جملموعات  امكانيً  حتليًال  اأيضًـــ ك اجلينات و صـــة بنري منجتو 

واقع تحديد املل اتللســـم يللتحباملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة يقوم ، اوأخريً . مجع احملاصـــيل يف املســـتقبل
 ).حمددمرض مقاومة  ،مثًال (فيها مسات ذات أمهية توجد أن واملناطق اليت حيتمل 

 
ووضع احملاصيل  صونلعاملية السرتاتيجيات االتحديث لمع و اجلوستستخدم نتائج هذه األنشطة لتوجيه املزيد من عمليات 

ماعة االســــتشــــارية اجلل جمموعات اليت تكمّ ظم القطرية للبحوث الزراعية النُ وحتديد جمموعات كهذه جديدة اســــرتاتيجيات  
 .)10/2017والقرار  8/2015اجلهاز الرئاسي (القرار على النحو الذي أوصى به وذلك للبحوث الزراعية الدولية، 

 
 الوطنية دعم الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل لبنوك اجلينات

 
 مشروع األقارب الربيّة للمحاصيل

 
عشـــر ســـنوات لدعم البلدان يف مجع األصـــناف  امدهت مبادرة عاملية 2011أطلق الصـــندوق العاملي لتنوع احملاصـــيل يف عام 

 واليت يتمتع تنّوعها بأولوية قصوى، هبدف صون هذا التنوع على املدى الطويل 1من حماصيل امللحق  29 بـــــــالربية املرتبطة 
ري املناخ. ف هذه احملاصـــــــيل مع تغيتكي يفحول العامل إنســـــــال مفيدة لربامج واســـــــتخدامه لتحضـــــــري مواد  املعاهدةمبوجب 

خرباء يف  شــــــــملتاســــــــتشــــــــارية ومتّول املشــــــــروع بعنوان "تكييف الزراعة مع تغري املناخ" حكومة النرويج فيما تديره جمموعة 
لتابع للحدائق األلفية للبذور اأمانة املعاهدة الدولية بصــــفة مراقب. ويشــــارك يف تنفيذ الربنامج مصــــرف  وتشــــملاملوضــــوع 

للنباتات يف نسال قبل اإل النباتية امللكية، كيو، اململكة املتحدة ومعاهد متخصصة وبرامج وطنية ودولية للصون ومراحل ما
 خمتلف أحناء العامل.

 

                                                           
5  (2009) "Optimization of the composition of crop collections for ex situ conservation." Plant Genetic Van Treuren, R., et al. 

193-Resources: Characterization and Utilisation 7(2): 185 
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 6.ابلدً  52ت الربامج الوطنية مجع وصــــــــون األقارب الربية للمحاصــــــــيل يف دعم، األصــــــــناف وإثر عملية حتديد أولويات
من عينة  4 628من العينات ُمجّع ، كان قد 2019يوليو/متوز يف ؛ و هامة تقين دعمأنشـــــــــــــطة هذه الشـــــــــــــراكات  تومشل

البيانات املتوفرة من عمليات ترد و . امشــــــاركً  ابلدً  25الشــــــركاء يف من  26حيفظها  اجنســًــــ  27تنضــــــوي يف  اصــــــنفً  370
 25(من  ستحوذاتمن امل 3 000وقد أُرسل ما يقرب من  7"جينيسيس".على صفحة خمصصة على البوابة  هذهاجلمع 
،  2018ألول ديســــــــمرب/كانون ايف ) إىل مصــــــــرف األلفية للبذور حلفظها وتوزيعها على بنوك اجلينات الدولية. و اجنســــًــــ 

بنوك  5ووزّعت على  انوعً  143فريدة من ات الســــــــــتحوذمن امل 1 748جمموعة من  2 414ســــــــــخت بأمان نُ كانت قد 
املســــــبقة د وتقييم املوااإلنســــــال على ما قبل ينصــــــب الرتكيز أصــــــبح وقد انتهت اآلن أعمال اجلمع، و  جينات إضــــــافية.

 .نسالاإل
 

توفري مبوجب املعاهدة جيري و ، حمصوًال  19، بشأن مشاريع كهذهنّفذت ، أو نسالتنفيذ مشاريع ما قبل اإل اوجيري حاليً 
، كما تشّدد مجيعها ابلدً  34 يف اودوليً  اوطنيً  اشريكً  62حوايل هذه  قبل اإلنسالما  شمل مشاريعت. و طّورتاملواد اليت 

 . نسالما قبل اإل. ويوفر املرفق ألف نظرة عامة على مشاريع بقوة على بناء القدرات
 

اتفاقات من  12(ما جمموعه  حمصوًال  13 لـــــــــــــــ اشريكً  58، مع ابلدً  37افة إىل ذلك، جيري دعم مشاريع تقييم يف وباإلض
االجنبال  طوطخب والنهوضاإلنســـــال، وتركز أنشـــــطة مشـــــاريع التقييم عادة على إكثار بذور ســـــالالت مســـــبقة  .)املشـــــاريع
لما  كُتدعم مشـــــاركة املزارعني  و  .املواد من حيث امتالكها لســـــمات ذات أمهية من األجيال، وتقييمإضـــــايف عدد لالداخلي 

من توســيع القاعدة إىل "بعنوان  2017وقد ســاعدت دراســة أجرهتا اجلامعة النروجيية لعلوم احلياة يف عام . كان ذلك ممكنا
املناخ: مجع  دراسة حتضريية لنشاط تقييم املزارعني يف مشروع تكيف الزراعة مع تغري: تعزيز تكيف احملاصيل مع تغري املناخ

عامة  حملةرفق باء ويقدم امل .األولويات بني احملاصــيل وحتديد الشــركاء حتديد" على ومحاية وإعداد األقارب الربية للمحاصــيل
 عن مشاريع تقييم ما قبل اإلنسال.

 
اجلارية والناجحة اليت  نســــــال) برامج اإل1لصــــــاحل: (على حنو اســــــتباقي التقييم جهود ما قبل اإلنســــــال و نتائج وســــــُتتاح 

د ر جهود إدارة املواو ) 2هتدف إىل مســـــــــاعدة املزارعني الفقراء يف البلدان النامية على زيادة إنتاج األغذية ورفع جودهتا، (
 . الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزرعة واملزارعني الذين يستفيدون منها

 
لتلبية احتياجات إدارة البيانات ملشاريع ما قبل  JHIتنفيذ مشروع تعاون مستمر مع معهد جيمس هوتون  اوجيري أيضً 

على استخدام نظام معّرفات  ا. وسُيشجَّع مستخدمو قاعدة البيانات مجيعً Germinate 3اإلنسال باستخدام برجميات 
 لمعاهدة.الكيانات الرقمية، كما ينفذه نظام املعلومات العاملي التابع ل

 
 مستقًال  ا، َكّلف مشروع األقارب الربية للمحاصيل إجراء مراجعة خارجية تقدم تقييمً 2018ويف وقت قريب من �اية عام 

دة ونتجت عن هذه املراجعة جمموعة من التوصـــــــــــــيات املفي .املختلفة لفعالية وكفاءة ومالءمة وتأثري واســـــــــــــتدامة أنشـــــــــــــطته
                                                           

كوســــــــــــتاريكا، قربص، إكوادور، إثيوبيا، جورجيا، غانا، غواتيماال، إيطاليا، كينيا، لبنان، ماليزيا، نيبال، نيجرييا، أرمينيا، أذربيجان، الربازيل، شــــــــــــيلي،    6
 ا، السودان، أوغندا، فييت نام، السلفادوريباكستان، بريو، الربتغال، إسبان

7  pgr.org/project/CWR/overview-//www.genesyshttps: 

https://www.genesys-pgr.org/project/CWR/overview
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هذه يف األخرية ثالثة و الحبلول �اية مرحلته  ،اآلن تنفيذها. ويهدف املشــــــــــــــروع إىل أن يكونواإلجيابية إىل حدٍّ كبري جيري 
من خيـارات التكّيف اجلـديـدة املثرية كـان ميكن دون ذلـك أن  اقـد أتـاح للزراعـة يف إطـار املعـاهـدة طيفًـ ، 2020�ـايـة عـام 

 ااعد أيضًــ رة ال تعوض. وســيكون املشــروع قد ســتضــيع، ويف الوقت نفســه املســاعدة على محاية التنوع البيولوجي من خســا
 يف بناء القدرات يف البلدان النامية، ويف إنتاج معلومات قّيمة ملساعدة اجلهود املكّملة يف املزرعة ويف املوقع.

 
 بناء القدرات

 
ومشـــــــــــروع األقارب الربية منصـــــــــــة بنوك اجلينات نظام إدارة اجلودة الصـــــــــــادرة عن كل من موارد من مبادرة  عتماد على باال

مليات بنوك عحلقات العمل حول  ســــلســــلة مننتني خالل فرتة الســــللمحاصــــيل، نّظم الصــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــيل 
 2017، مــاليزيــا بــدعم من صــــــــــــــنــدوق كراوفورد (MARDIاجلينــات والتعلّم املتقــدم يف معهــد البحوث والتطوير الزراعي 

عمل الحضــــر حلقات قد ). و 2018، كوســــتاريكا (IICA ة للتعاون يف ميدان الزراعةمعهد البلدان األمريكييف و ) 2018و
بنوك رب ال عوسيلًة ممتازة لرفع مستوى املعايري ومواءمتها، تشكل  وهي 8ابلدً  26موظفون من بنوك جينات وطنية من هذه 

 الوطنيني. الشركاءلدى  اأيضً بل ، فقط اجلينات التابعة للجماعة االستشارية
 

 اهلبات الطارئة 
 

 مع:ن ، بالتعاو من هبات الطوارئ يف فرتة السنتني انّفذ الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل عددً 
 

بنك اجلينات الوطين يف نيبال جلمع وصــون وترميم بذور احملاصــيل األصــلية يف املناطق املتضــررة من اهلزة األرضــية  -1
 ).2018آذار /(مارس

لتجديد وحتســـــني منشـــــآت الصـــــون يف معهد البحوث يف  KALRO واحليوانية يف كينيامنظمة البحوث الزراعية  -2
 .)2018املوارد الوراثية، بدعم من برنامج املعونة اآليرلندية (سبتمرب/أيلول 

 أمانة مجاعة احمليط اهلادئ للنهوض ببنك اجلينات ما بعد اإلعصــــــار، بدعم من الوكالة األســــــرتالية للتنمية الدولية -3
AusAID  2019(يونيو/حزيران(. 

 
 لصمود)لتغريُّ املناخ يف أفريقيا (بذور التكّيف مع القادرة على للزراعة جمموعات البذور الوطنية 

 
عة بنوك اجلينات الوطنية يف النظام العاملي للصــــــون خارج املوقع، ويف ســــــياق تكييف الزرا تقوم بهبالدور اهلام الذي  اوإقرارً 

اريع لدعم بنوك شـــــمل كبريةلظروف أصـــــعب، ســـــعى الصـــــندوق العاملي لتنوع احملاصـــــيل خالل فرتة الســـــنتني إىل مجع أموال  
مبشـــروع جديد مدته  2019ع يف منتصـــف عام الشـــرو من  ااجلينات الوطنية يف البلدان النامية. وبفضـــل حكومة أملانيا متّكن

عمليات مجع وطنية رئيسـية للموارد الوراثية النباتية  إعداد) 1: (، الذي يهدف إىل"بذور للصـمود"ع و مشـر هو سـنوات،  5

                                                           
منغوليا،  ،األرجنتني، أســــــــــرتاليا، بوتان، بوليفيا، شــــــــــيلي، كولومبيا، كوســــــــــتاريكا، كوبا، إكوادور، فيجي، غواتيماال، اهلند، الوس، ماليزيا، املكســــــــــيك  8

 ال، فيت نام.النكا، تايوان، أوروغواي، فنزوي ميامنار، نيبال، باكستان، بريو، الفلبني، سري
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ذه همتتني الروابط بني بنوك اجلينات و ) 2لألغذية والزراعة خارج املوقع يف أفريقيا لتكون مؤهلة لتلقي دعم طويل األمد؛ (
 .هاومستخدمي

 
ا يف أحناء مهاحجأحتســـــــــني فهم تفرد اجملموعات الوطنية و هدفها دراســـــــــة تكليف جرى وخالل مرحلة وضـــــــــع املقرتحات، 

بنوك جينات وطنية يف أفريقيا  5االتصـــــال بــــــــــــــــــــ يف �اية املطاف أخذ أفضـــــليات املاحنني يف احلســـــبان، جرى مع و . العامل
رار منوذج وعلى غ. عت على املعاهدة أو صـــــادقت عليهايف بلدان وقّ موجودة كلها هذه البنوك و  .شـــــراكةعليها  توعرضـــــ

عمل الصـندوق العاملي لتنوع احملاصـيل مع بنوك اجلينات التابعة للجنة االسـتشـارية للبحوث الزراعية الدولية، سـيجري اآلن 
عى ســـــــري و . ةاألنشـــــــطســـــــتوى ملرفع بناء للقدرات و ري جيوضـــــــع أهداف أداء و تاســـــــتعراض نُظمي لعمليات بنوك اجلينات و 

. هاتني خارج املوقعون صـــالعاملي لل لنظاماالوطنية والدولية، ما يعزز ركيزيت بنوك اجلينات بني  ما يفالتعاون  ااملشـــروع أيضًـــ 
قياس التقدم وبناء القدرات و تج أعمال التحســــني والتحديد نويف �اية املشــــروع، ســــُتجرى جولة ثانية من االســــتعراضــــات 

التابع  صــــــــــــــندوق اهلباتطويل األجل من  لحصــــــــــــــول على دعملينات بنوك اجلأهلية تقييم هداف األداء و أل تقييم مقابل
األجل جلزء من  طويل ادعمً خمتارة مؤهلة جينات شـــــــــــريكة بنوك قد تتلقى بعدئٍذ، و للصـــــــــــندوق العاملي لتنوع احملاصـــــــــــيل. 

 .نفقاهتا التشغيلية السنوية
 

 سفالباردمستودع البذور العاملي يف 
 

تنص املعــاهــدة الــدوليــة على احلــاجــة إىل "اختــاذ خطوات مالئمــة للتقليــل إىل أدىن حــد ممكن من التهــديــدات اليت حتــدق 
)، وتنطوي خطــة العمــل العــامليــة الثــانيــة على 2-5بــاملوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة، أو إن أمكن إزالتهــا" (املــادة 

نظمة م ستنساخ املخطط والتخزين املأمون للمواد غري املستنسخة حاليا بأمان". وتقّر معايريهدف يتمثل يف " التكفل باال
خ األغذية والزراعة اخلاصــة ب عناصــر من  اأســاســيً  ارً عنصــاآلمن بنوك اجلينات للموارد النباتية الوراثية لألغذية والزراعة بالنســْ

يل إىل أدىن حد ممكن من املخاطر اليت حتدق باجملموعات خارج يهدف إىل التقل اتممارســــــــــــــات اإلدارة اجليدة لبنوك اجلين
خ يف ظروف الصـــــندوق األســـــود جملموعات احملاصـــــيل  اويدعم الصـــــندوق العاملي لتنوع احملاصـــــيل أيضـــــً  .املوقع عملية النســـــْ

. وقد ّمت التوقيع عام األكثر أمهية يف العامل يف مســـــــــتودع البذور العاملي يف ســـــــــفالبارد باعتبار ذلك شـــــــــبكة األمان األخرية
ارد وحكومة النرويج واملركز الشــمايل للمو الصــندوق العاملي لتنوع احملاصــيل ســنوات بني  10مدته جديد على اتفاق  2017

  ) إلدارة مستودع البذور العاملي يف سفالبارد.NordGenالوراثية (
 

خ آمن لــــــــــــــــقد قامت  امعهدً  76كان ،  2018وحبلول �اية عام  ويف عام  9يف ســفالبارد. ســتحوذاتمن امل 983 524 بنســّ
منذ عام  ااألعوام نشـــــــــــاطً أكثر  2018نســـــــــــخة آمنة جديدة، ما جعل عام  92 638ينات من بنوك اجل 30، أودع 2018
حمددة  دعوةإصــدار من حيث عينات البذور املودعة واملعاهد املشــاركة. وكان أحد األســباب اهلامة الرتفاع األعداد  2011

 البذور.ســــتودع ملاجلينات للمشــــاركة يف حدث إيداع البذور الرئيســــية خالل االحتفال بالذكرى الســــنوية العاشــــرة إىل بنوك 
يف . و اعهدم 85ع اتفاقيات إيداع مع قد وقّ ) NordGenاملركز الشــــــــــــمايل للموارد الوراثية (، كان 2018وحبلول �اية عام 

من يداع. و إلاجديدة يف سلوفاكيا والربتغال وشيلي وتايلند واململكة املتحدة والتفيا اتفاق معاهد  ةوقعت ست، 2018عام 

                                                           
 /http://www.nordgen.org/sgsv ميكن االطالع على املودعات على املوقع  9

http://www.nordgen.org/sgsv/
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من بنوك  2الوطنية ومن بنوك اجلينات  52دولية والينات اجلبنوك من  12هناك  ،76املودعني احلاليني البالغ عددهم بني 
 .ملنظمات غري حكوميةبنوك جينات تابعة  3و جامعيةبنوك جينات  6واجلينات اإلقليمية 

 
ودع األول الذي ، املةيف حلب، ســــــــوري اســــــــابقً  اوأصــــــــبح املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة، الذي كان قائمً 

من مســـــــتودع ادة ســـــــتعامل ســـــــتحوذاتمن املكبرية   اأعدادً ّدد جياملركز ما زال ، 2016طلب إعادة البذور املودعة. ومنذ عام 
يف ذلك مواد جديدة مبا  ،ســــــــــــــتحوذاتمن امل 43 000حوايل إىل مســــــــــــــتودع البذور بالفعل قد أعاد كان املركز و البذور. 
. ويســـتمر التجديد بدعم من 2015/أيلول يف ســـبتمربمرة أول  ا، يف أربع مناســـبات منذ ســـحبهســـواء على حدٍّ  و"قدمية"

 10.املركز يوثق جهود فيلمٌ  2018يف عام  ثبُ وقد . بنوك اجليناتمنصة 
 

 تعزيز نظم المعلومات لبنوك الجينات -جيم
 

 للمعلومات عاملي نظام وتعزيز إنشــــاء على تتعاون األطراف املتعاقدة" الدولية على أن من املعاهدة 1-17املادة  تنص
 الوراثية باملوارد املتصــلة والبيئية والفنية العلمية القضــايا عن املوجودة، املعلومات نظم إىل اســتنادا املعلومات، تبادل لتيســري
 الوراثية املوارد عن للمعلومات بإتاحته املنافع تقاســم يف هذا املعلومات تبادل يســهم ألن اتوقعً  والزراعة لألغذية النباتية
(ج) متطلبات إتاحة املعلومات. 3-12(أ) و2-13املادتان تعاجل " .املتعاقدة كافة لألطراف والزراعة لألغذية النباتية

 ةمن خطة العمل العاملية الثانية إىل "بناء نظام شــــــــــامل للمعلومات للموارد الوراثية النباتي 15ويدعو النشــــــــــاط ذو األولوية 
 ".لألغذية والزراعة، وتعزيزه

 
بادرتني الصــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــيل يف دعم تنفيذ مو  ويســــتمر كل من اجلماعة االســــتشــــارية للبحوث الزراعية الدولية

لمعلومات لهتدفان إىل تعزيز إدارة املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتوفرها، ومها: الشــــبكة العاملية 
ورّكز التعــاون الوثيق مع نظــام  Genesys.12 النبــاتيــة جينيســــــــــــــيس للموارد الوراثيــة وابــةبو  GRIN 11عن املــادة الوراثيــة 

املعلومات العاملي للمعاهدة خالل فرتة الســــــنتني على بناء أوجه التآزر والتكامل ضــــــمن برنامج العمل الذي صــــــادق عليه 
مشــــــورة  نظام املعلومات العاملي بناًء علىلكمجال ذي أولوية أُنشــــــئت  ُمعرِّفات الكيانات الرقمية  ومبا أناجلهاز الرئاســــــي. 

الصندوق العاملي  ما زالاللجنة االستشارية العلمية (شارك الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل يف مجيع اجتماعات اللجنة)، 
ر لتنوع احملاصــــــيل   اعتماد بنوك اجلينات التابعة للجماعة االســــــتشــــــارية ييســــــّ

ُ
بنوك تعلقة باملمواد لل عرِّفات الكيانات الرقميةمل

 م الدعم قدّ قد اجلينات و 
ُ
لى ما يزيد عأصــــــــــــــبح واليوم . 2018يف عام  Genesysبوابة  يفعرِّفات الكيانات الرقمية هذه مل

 .مبُعرِّفات كيانات رقمية مسكوكة بنظام املعلومات العاملي امعّرفً  Genesysعلى بوابة  ستحوذاتمن امل 800 000
 

مات عن املادة لشــــــبكة العاملية للمعلو عن "احلقيت عمل  فرتة الســــــنتنيخالل وقد نّظم الصــــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــــيل 
للجماعة االســتشــارية للبحوث الزراعية الدولية وبنوك اجلينات  "Genesysجينيســيس للموارد الوراثية النباتية  وبوابة الوراثية

يف اجلمهوريـة ّظمـت نُ كمـا .  2018ويف الربتغـال يف عـام  2017الـذرة والقمح يف عـام لتحســــــــــــــني  الـدويلالوطنيـة يف املركز 

                                                           
10  war/-of-A/seeds-000-https://www.arte.tv/en/videos/080754     
11  global.org-https://www.grin 
12  pgr.org/welcome-https://www.genesys 

https://www.arte.tv/en/videos/080754-000-A/seeds-of-war/
https://www.grin-global.org/
https://www.genesys-pgr.org/welcome
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ية برنامج التعاون األورويب بشــــــــــــأن املوارد الوراثمع  نحلقة عمل لبنوك اجلينات األوروبية بالتعاو  2017التشــــــــــــيكية يف عام 
 النباتية.

 
 )GRIN-Global( الشبكة العاملية للمعلومات عن املادة الوراثية

 
تشارك الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل مع وزارة الزراعة األمريكية واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي يف وضع واستخدام 

 ، وهي الشــــــــــــــبكــــــة العــــــامليــــــة ملعلومــــــات املــــــادة الوراثيــــــةبنوك اجلينــــــاتأحــــــدث رزمــــــة برجميــــــات إلدارة بيــــــانــــــات 
املراكز التابعة  يف 4، اعامليً  بنك جينات 12 احاليً  ويســــــــــــــتخدم الشــــــــــــــبكة. 2011عام اليت أطلقت يف البداية يف �اية 

اجلماعة بنوك من  4 امنه، اكً بنوعشرون مثانية قوم ييف برامج وطنية. و  8االستشارية للبحوث الزراعية الدولية و اجلماعة
نك اجلينات. الشـــبكة كنظام رئيســـي إلدارة ب بصـــدد تنفيذهم بتقييم الشـــبكة أو  ،االســـتشـــارية للبحوث الزراعية الدولية

 قدم مكتب املســــاعدة الدعم لبنوك اجلينات الوطنية والدولية، الذين يرغبون يف اســــتكشــــاف إمكانية اعتماد الشــــبكةيو 
  .العاملية

 
 جينيسيس" للموارد الوراثية النباتية " البوابة

 
من خطة العمل العاملية الثانية، تســـــــــتمر اجلماعة  15من املعاهدة الدولية، وللنشـــــــــاط ذي األولوية 1-17للمادة  اتنفيذً 

ك اجلينات، و االســتشــارية للبحوث الزراعية الدولية والصــندوق العاملي لتنوع احملاصــيل بتقدمي الدعم، من خالل منصــة بن
ة إلدارة ي فّعال لصــــــون املوارد. وختضــــــع هذه البوابمن نظام عامل اأســــــاســــــيً  التطوير البوابة "جينيســــــيس" بصــــــفتها مكونً 
. وباتت ايةالبداالســـــتشـــــارية منذ تشـــــارك أمانة املعاهدة يف اللجنة و ، 2014الصـــــندوق العاملي لتنوع احملاصـــــيل منذ عام 

جمموعة.  463يف  ةموجود ةناشــــــــــطال ســــــــــتحوذاتيني من املمال 4البوابة تتيح اليوم البحث يف البيانات التعريفية حلوايل 
ويعمل الصــندوق العاملي لتنوع احملاصــيل باســتمرار مع مزودي البيانات القائمني ملســاعدهتم يف تقاســم املعلومات احملّدثة 

على تعزيز وتشـــــــــــجيع نشـــــــــــر البيانات (بطريقة ممكننة عند اإلمكان) الواردة من بنوك  بنشـــــــــــاطعن جمموعاهتم، ويعمل 
 جينات جديدة.

 
ز البحوث مرك بيانات على البوابة "جينيســـــــــــيس" مع املعاهد التالية:اللنشـــــــــــر جديدة اتفاقات أرســـــــــــيت ، 2017منذ عام 

(منظمــة البحوث الزراعيــة واحليوانيــة  GeRRI معهــد حبوث املوارد الوراثيــة ،CATIE والتعليم العــايل للزراعــة االســــــــــــــتوائيــة
KALRO معهـــــد البحوث والتطوير الزراعي ،(كينيـــــا ،MARDI )ترب الوطين للموارد الوراثيـــــة النبـــــاتيـــــة ، املخ)مـــــاليزيـــــا
NPGRL (تونس) ملركز الوطين ااملركز الوطين للبحث واإلرشــــــــــــــاد الزراعي (األردن)، ، (الفلبني)، البنك الوطين للجينات

ـــ وحبوث املوارد الوراثيـــة النبـــاتيـــة صــــــــــــــيـــانـــة (نيجرييـــا)، مركزNACGRAB  للموارد الوراثيـــة والتكنولوجيـــا احليويـــة ة الزراعي
 .(السودان) املركز الدويل للزراعة امللحية (اإلمارات العربية املتحدة)

 
اليت لديها فية للمواد بأي حتديثات للبيانات التعري اتلقائيً جينيســيس" نظام املعلومات العاملي "غ بوابة بلّ ، تُ 2018ومنذ عام 

 فات كيانات رقمية.معرّ 
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 كتالوج جينيسيس 
 

 )جريمبالزم(ثية املواد الوراجمموعات  زيادة اســتخدام يف اهامً  امســامهً التوصــيف والتقييم عامال ً ل الوصــول إىل بيانات يشــكّ 
وأكتوبر/تشــــــــــــرين  2016بني ســــــــــــبتمرب/أيلول  ملايناأل موَّل املكتب الفدرايل للزراعة واألغذيةوقد . وزيادة فعاليتها وكفاءهتا

الوصـــول إليها  يتيســـر اجمموعات بيانات جديدة موثقة جيدً  على توفري زركّ الذي مشـــروع كتالوج جينيســـيس  2018األول 
املشــروع  أفســحكما   .الســتكمال البيانات التعريفية املتوفرةيف بوابة جينيســيس من املعلومات املظهرية (التوصــيف والتقييم) 

بيانات  واصـــفات احملاصـــيل وإعداد ونشـــر جمموعاتإيداع لناشـــري البيانات فيها ميكن يف جينيســـيس تطوير أقســـام ل جماًال 
بيانات توصـــيف ع م مســـتحوذاتو  جمموعات بيانات توصـــيف وتقييمالتوصـــيف والتقييم؛ وميكن للمســـتخدمني اكتشـــاف 

  13.يف إطار املشروعرت ميكن االطالع على واجهة تصفح طوّ و . حماصيل اتوقوائم واصف وتقييم
 

، واملركز (كوســـــتاريكا) CATIEمركز البحوث الزراعية االســـــتوائية والتعليم العايل : التايل ذكرهم يف هذا املشـــــروعوشـــــارك 
، كينيــا)، ومعهــد البحوث والتطوير الزراعي GeRRI(معهــد حبوث املوارد الوراثيــة و  ،WorldVeg واتالعــاملي للخضــــــــــــــر 

MARDI  ،(مـــاليزيـــا) املخترب الوطين للموارد الوراثيـــة النبـــاتيـــة وNPGRL ،(الفلبني)  البنـــك الوطين للجينـــات (تونس).و 
 اواصـــفً  1 877جمموعة بيانات توصـــيف وتقييم، و 79كتالوج جينيســـيس هؤالء قد محّلوا على  كان وحبلول �اية املشـــروع،  
 يفاآلن  حىتســــــاهم شــــــركاء املشــــــروع قد و . بيانات توصــــــيف وتقييم مع ســــــتحوذاتمن امل 8 458لســــــمات حماصــــــيل، و

ـــــــــ جينيسيس  ملواد لرقمية فات الكيانات امعرّ إىل اعتماد  جينيسيسكما دعا فريق .  من البيانات التعريفية سجًال  66 652بـ
معهد البحوث و  CATIEمركز البحوث الزراعية االستوائية والتعليم العايل كل من ل  على ذلك، سجّ  وبناءً . ك اجليناتو بن

، 2019ويف عام  .فات كيانات رقميةمعرّ  وحصــــــــــــــال علىالعاملي نظام املعلومات موادمها يف  MARDIوالتطوير الزراعي 
وج لجماعة االســـــــتشـــــــارية للبحوث الزراعية الدولية على تقدمي مســـــــامهات يف كتاللقمنا باالتفاق مع بنوك اجلينات التابعة 

 .جينيسيس
 

 تقييم وحتسني تكنولوجيا املعلومات
 

وإن هي أرادت ذلك،  يق،يف جمال التوثقدم الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل املساعدة لبنوك اجلينات يف حتليل احتياجاهتا 
الل املادة الوراثية ويف إتاحة املعلومات عن جمموعاهتا من خعن لمعلومات ليف اعتماد الشـبكة العاملية  اقدم املسـاعدة أيضًـ 

للجينات بني عام  اوإقليميً  اوطنيً  ابنكً  35ك اجلينات بزيارة و بنيف التوثيق ة، قام خرباء بوابة "جينيســــــــــــــيس". وهلذه الغاي
دعٌم  ابلدً  23ّدم لبنوك اجلينات الوطنية واإلقليمية يف وعلى أســـــــاس نتائج هذه التقييمات، قُ  920114.وأوائل عام  2014
  15قدرات إدارة البيانات. لتعزيز

                                                           
 13 pgr.org/datasets?s=id-https://beta.genesys 

صــــر، إثيوبيا، مأذربيجان، بوتان، بوليفيا، مركز البحوث الزراعية االســــتوائية والتعليم العايل يف كوســــتاريكا، شــــيلي، كولومبيا، كوبا، قربص، إكوادور،   14
، مركز ال، نيجرييا، ُعمان، بريو، الفلبني، روســــــــــيا، رواندا، مجاعة احمليط اهلادئغواتيماال، األردن، كينيا، لبنان، ماليزيا، املكســــــــــيك، املغرب، ميامنار، نيب

  النكا، السودان، تونس، تركيا، أوغندا، أورغواي، فييت نام، زامبيا. املوارد الوراثية النباتية التابع للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، سري
بنان، االستوائية والتعليم العايل يف كوستاريكا، شيلي، كولومبيا، كوبا، إكوادور، غواتيماال، األردن، كينيا، لأذربيجان، بوليفيا، مركز البحوث الزراعية   15

فريقي، الســـــــــــــــودان، تونس، ألاملغرب، نيجرييا، بريو، الفلبني، رواندا، مجاعة احمليط اهلادئ، مركز املوارد الوراثية النباتية التابع للجماعة اإلمنائية للجنوب ا
 غندا، أوروغواي، فييت نامأو 
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 حشد الموارد -دال

 
احملاصـــــيل خارج  وفعال التكلفة لصـــــون تنوع رشـــــيدنظام عاملي  "يف توفري  الصـــــندوق العاملي لتنوع احملاصـــــيلمهمة تتمثل 

صـــــندوق  ومنهي ما زالت أولوية الصـــــندوق يف مجع األموال لذا و ". املواقع الطبيعية مدعوم بتمويل طويل األجل ومســـــتدام
امة اهلالرئيســــــــــية دولية الة و وطنيالينات اجلتوفري متويل طويل األجل قابل للتوقع وموثوق لبنوك على  ايصــــــــــبح قادرً لاهلبات، 

مليون دوالر  34توفري هو  ناهدف دراســـــــات تقدير التكاليف اليت بدأها الصـــــــندوق،على أســـــــاس و . على الصـــــــعيد العاملي
 ســـــــفالبارد التكاليف اجلارية ملســـــــتودع البذور العاملي يفإضـــــــافًة إىل أمريكي يف الســـــــنة لتمويل بنوك جينات وطنية ودولية، 

مليون دوالر  850 تهوجود صندوق هبات قيم امليون سنويً  34ويتطلب توفّر مبلغ  لصندوق.مانة اوالتكاليف التشغيلية أل
 ).األمريكي التضخم ازائدً  املائةيف  4يبلغ أمريكي (تستند احلسابات على معدل عائد 

 
مســـــامهات  2018/كانون األول ديســـــمرب 31وحىت  2004منذ إنشـــــائه عام  العاملي لتنوع احملاصـــــيل الصـــــندوقتلقى وقد 

ر قرض مبا يف ذلك مليون دوالر أمريكي،  8.273 اجمموعهبلغ  فعت لصـــــــــندوق اهلباتدُ  من مليون يورو  50 تهقيمميســـــــــّ
 العاملي لتنوع احملاصيلوباإلضافة إىل ذلك، تلقى الصندوق . 2017 /تشرين األوليف أكتوبر) KfW(بنك التنمية األملاين 

 .يةلنفقات التشغيللمليون دوالر  21تمويل مشاريع ولأمريكي مليون دوالر  216ما جمموعه 
 
. الصـــندوق التنفيذي وجملس ماحني هكل من جملســـ  يشـــرف على جهود الصـــندوق العاملي لتنوع احملاصـــيل يف مجع األموالو 
دوالر  25 000مببلغ على األقل يســــــــــــــامهون حكوميني وماحنني من القطاع اخلاص  نيماحنيتشــــــــــــــّكل جملس املاحنني من و 

ايل واملشـــــورة اإلشـــــراف املمرتني يف الســـــنة، ويوفّر املاحنني ينعقد جملس دوالر أمريكي على التوايل. و  250 000أمريكي أو 
 للمجلس التنفيذي.

 
يف اللجنة ك بنشاط أن شار مع أمانة املعاهدة يف هذا اجملال بالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل وخالل فرتة السنتني، تعاون 

ات صــــون على وضــــع مقرتحات لتحديث اســــرتاتيجي هااملخصــــصــــة املعنية باســــرتاتيجية التمويل وحشــــد املوارد وبالعمل مع
تمويل ب ويل لبحوث الســــــياســــــات الغذائية،املعهد الدمع (عن ذلك احملاصــــــيل العاملية ووضــــــع دراســــــة عن تكلفة التقاعس 

 )."مبادرة "األغذية دوماإضايف من 
 

 جلمع األموال ااسرتاتيجية أكثر تنوعً 
 

عاملي ســـيحتاج الصـــندوق الأمريكي،  مليون دوالر 850مع جب، كي يصـــل صـــندوق اهلبات إىل هدفه املتمثل اكما ذُكر ســـابقً 
 2017تشرين األول /كتوبرأاجتماع اجمللس التنفيذي يف صادق قد و . اأكثر تنوعً  حملاصيل إىل اسرتاتيجية جلمع األمواللتنوع ا
بناء لأن الرتكيز الرئيســــــــــــي ســــــــــــيظل على املنح املقدمة من احلكومات  امالحظً جهود الصــــــــــــندوق لتنويع قاعدة ماحنيه، على 

  .اارً بتكاتطلب تتمويل سريعة التغري البيئة بأن اإلقرار صندوق اهلبات، مع 
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فيه تتواصــــل يف الوقت الذي  ،اهتمثنائية ســــنوية مع املاحنني احلاليني الرئيســــيني ملراجعة أولويات ميزانيمباحثات عقد نقوم بو 
املي العاهلبات، يواصــــــل الصــــــندوق صــــــندوق وباإلضــــــافة إىل  .حكومات جديدة كجهات ماحنةجذب اجلهود الرامية إىل 

بنوك ل ألســـاســـيةامن ماحنني حمددين لتغطية النفقات التشـــغيلية  احمدد زمنيً الســـعي إىل احلصـــول على متويل لتنوع احملاصـــيل 
ادة األولوية للمجموعات واحملاصيل الواردة يف املإعطاء مع  –حماصيلتحسني جمموعات شاريع حمددة لملأو فردة مجينات 

 .الصلةذات اصيل ات احملاسرتاتيجيها ّددتلك اليت حتافة إىل باإلضباملعاهدة،  1وامللحق  15
 
ن السحوبات اليت م صندوق اهلبات، من األمهية مبكان احلدّ ل بتحصيل األموال الصندوق العاملي لتنوع احملاصيلقيام أثناء و 

لبنوك ســــــاســــــية األللنفقات التشــــــغيلية  احمدد زمنيً حلصــــــول على دعم إىل اواصــــــل الســــــعي نوهلذا الغرض، . هباانتجاميكن 
، متكنت األمانة من احلصــول على دعم من 2018ويف عام  ع ســفالبارد العاملي للبذور.د ســتو ملألمانة الصــندوق و و  اجلينات

 .ةماعة االستشارية للبحوث الزراعيالتابعة للج ك اجليناتو بنصة منبتطوير التزامها إزاء ات املاحنة عدد من اجله
 
ويف  .ةبتكر آليات متويل مف شـــــااســـــتكيف  ايواصـــــل الصـــــندوق العاملي لتنوع احملاصـــــيل املضـــــي قدمً ذلك، ضـــــافة إىل باإلو 

مل جمموعة عإنشـــاء  علىحنني جملس املااتفق  يف بون، أملانيا، 2018حزيران /يونيو 15و 14 يوميالذي ُعقد يف  هاجتماع
رئيس شـــعبة التنمية الريفية واألمن الغذائي  ،Stefan Schmitzالســـيد هذه  جمموعة العمل يرأسو  .املبتكربالتمويل  ةمعني

 6و 2018 تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر 9: يف ثالث مناســــــــــــــبات منفصــــــــــــــلةجمموعة العمل ت اجتمعقد و  .)(BMZأملانيا، (
 .2019آذار/مارس 7و 2018 كانون األول/ديسمرب

 
 شــامًال  ام اســتعراضًــ قدّ  اتقريرً  2019على اجتماعات جملس املاحنني واجمللس التنفيذي يف ربيع عام جمموعة العمل  توعمم

 وغريمها املاحنني لس جمو اجمللس التنفيذي بدعم من  الصــــــــــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــــــــــيليتبناها د احللول اليت ميكن أن حدّ 
نفت اآلليات على النحو التايل. ةاحملتملاجلهات املاحنة من   ؛ )مرفق تقاســـــــــــم االســـــــــــتثمارات( ةجاري/حالية )1: (وقد صـــــــــــُ

على أساس  ألموالاقروض البلدان األعضاء؛ مجع (ستكشاف االاجمللس التنفيذي ملواصلة من عليها وافقة املتتطلب و ) 2(
ووافق  ).الطبيعةن بالديْ ت غذائي؛ مبادالالمن األ اتســند(من الدراســة  امزيدً تتطلب و ) 3(؛ )التمويل اجلماعي ؛احملاصــيل

القائمة  والاألماألعضــــاء ومجع البلدان آليات قروض اســــتقصــــاء على مواصــــلة الصــــندوق يعمل اجمللس التنفيذي على أن 
 .اأعماهلجمموعة العمل واصل تعلى أن  اووافق اجمللس التنفيذي أيضً . التمويل اجلماعياحملاصيل و  على

 
إىل الــدورة  موكمــا نوقش يف التقرير املقــدَ . القطــاع اخلــاصاالخنراط مع ومن بــالغ األمهيــة لتحقيق غــايــاتنــا يف مجع األموال 

شجيع املزيد غية تبحملاصيل إىل مجع األموال على أساس احملاصيل العاملي لتنوع ا، يسعى الصندوق للجهاز الرئاسيالسابعة 
واهلدف من مجع األموال على أساس احملاصيل هو . واالستثمار من جانب اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاصاالخنراط من 

 ســــــــلســــــــلة الســــــــلع يفمن اجلهات الفاعلة القائمني على حفظ الطبيعة والباحثني واملنتجني واملســــــــتهلكني وغريهم  إشــــــــراك
خالل من هذا النهج ار نقوم باختبو . معني لو عاملية حملصصون وضع وتنفيذ اسرتاتيجية يف األساسية للمحاصيل الغذائية 

 .اك مع مؤسسة البحوث العاملية للنبباالشرت صدرت النب، اليت لصون االسرتاتيجية العاملية 
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 االتصاالت والتواصل -هاء
 

 ترّكز جهود الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل يف جمال االتصاالت والتواصل على هدفني شاملني:
 

 ؛ ومستقبًال  ارفع مستوى الوعي إزاء الدور اهلام الذي يؤديه تنوع احملاصيل يف أغذيتنا، حاضرً  -1

 ته.على تنوع احملاصيل وإتاح العمل الفين الذي يقوم به شركاؤنا لضمان احلفاظ فعًال إلقاء الضوء على  -2
 
بت مناصــرين جددً  اكبريً   اقد لقيت هذه الرســائل اهتمامً و  هلذه القضــية،  امن وســائل اإلعالم يف فرتة الســنتني األخرية، ونصــّ

ي، مضــى، بقيمة وإحلاح صــون التنوع البيولوجي الزراعأكثر من أي وقت رمبا اليوم،  يقرونمع إلقاء الضــوء على أن الناس 
 باتوا يرفعون صوهتم يف هذا اجملال.أ�م و 
 

ع الصـــندوق العاملي لتنوع احملاصـــيل  اوتوخيً   قمنا بإعادة تصـــميمد وق .نرتنتاإلعلى حضـــوره للتوّجه إىل مجهور أكرب، وســـّ
ومبناســبة الذكرى الســنوية العاشــرة لتأســيس مســتودع البذور  ،2018نرتنت يف أوائل عام وحتســني صــفحتنا الرئيســية على اإل

 مدىلتســـــليط الضـــــوء على جناح مســـــتودع البذور على  16بتطوير صـــــفحة على اإلنرتنت االعاملي يف ســـــفالبارد، قمنا أيضـــــً 
 . السابقالعقد 

 
ع وهي "،  CropsInColor محلة "احملاصــيل باأللوانالثانية من  املرحلة ارمسيً  أطلقت 2018ويف ســبتمرب/أيلول  جهد موســّ

منذ و . وحتتفي هبذا الدور عرب العامل ابلدً  14حماصـــــيل يف  10تســـــتكشـــــف الدور الذي تلعبه بصـــــرية -مسعيةصـــــص قرواية ل
 القرع يف مشال شــــرق الواليات املتحدة األمريكية، والُنب يف فذلك احلني، اســــتكشــــفنا الدور الذي يلعبه الكوســــى وأصــــنا

 21 20 19 18 17.إلعالميةاواد املسلسلة من  نشرنأمريكا الوسطى. وبعد كل رحلة، 
 

غري  سواء. لى حدٍّ نرتنت ويف نسخ مطبوعة ععلى اإلتفاعلية ويواصل الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل نشر تقارير سنوية 
. طبوعةم تطوير جملةبلالســــــــــــــتيعاب جهد كبري جلعل عملنا أكثر قابلية  2019وأوائل عام  2018يف أواخر عام ُبذل أنه 

جاذبية بكثري  أكثرلكو�ا هي التقرير الســـنوي، و عمر أطول من  هاعمر ألن حمددة إعالمية  ثغرةاجمللة املطبوعة هذه وتســـد 
 .أوسع مجهور من القراءب اذتجاب بشرت
 

اخلمس اليت يداع اإلات عمليلقوية ته التغطيرائج ب مســــتودع البذور العاملي يف ســــفالبارد حمط تركيز لألخباركذلك، ما زال 
. وبصــــورة عامة، ما زال حضــــور الصــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــيل على وســــائل الســــابقةّمتت يف األشــــهر الثمانية عشــــرة 

على  7 000، وعلى تويرت والفيســـــــــبوكالصـــــــــندوق  حســـــــــابعلى متابع  10 000التواصـــــــــل االجتماعي ينمو: أكثر من 
 .Vimeo ويوفيم YouTubeيوتيوب . ولدينا كذلك قنوات LinkedInولينكدين  Instagram إينستاجرام

 

                                                           
16  https://spark.adobe.com/page/sQwEmIFwpVxyW/ 
17  https://vimeo.com/301603982   
18  squash/-https://www.croptrust.org/blog/cropsincolor  
19  7702280580261https://www.flickr.com/photos/croptrust/sets/7215  
20  barber/-dan-https://www.croptrust.org/spotlight/chef  
21  joe/-o-https://stories.croptrust.org/story/cup  

https://spark.adobe.com/page/sQwEmIFwpVxyW/
https://vimeo.com/301603982
https://www.croptrust.org/blog/cropsincolor-squash/
https://www.flickr.com/photos/croptrust/sets/72157702280580261
https://www.croptrust.org/spotlight/chef-dan-barber/
https://stories.croptrust.org/story/cup-o-joe/


16 IT/GB-8/19/15.2/2 

 وأبدا" ا"األغذية دومً 
 

من أهداف  5-2أمهية حتقيق املقصـــــــــــــد باجملتمع العاملي  جذب اهتمامهي محلة توعية ترّكز على  22"ا"األغذية دومً مبادرة 
وضــــمان الوصــــول إليه الزراعي التنوع احليوي احلفاظ على  2020أن يُنجز حبلول عام  الذي ينص على، التنمية املســــتدامة

 عالميةإمن خالل بذل جهود " رينتأثري على املؤثّ ا "الاألغذية دومً مبادرة اول حتو . امســـــــــــــتدامً  ااســـــــــــــتخدامً ه ســـــــــــــتخدامال
ناء نظم غذائية أكثر بيف الثروة احليوانية ألمهية احلامسة للتنوع يف احملاصـــــــــيل و لأفضـــــــــل فهم التوصـــــــــل إىل على  همتســـــــــاعد

 .استدامة ومواجهة تغري املناخ والقضاء على اجلوع
 

وحكومة  راعةومنظمة األغذية والز الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل شكل من تتوجيري تنسيق هذه املبادرة من خالل أمانة 
جملس ) 2(، "وأبدا ااألغذية دومً "رئيس مبادرة ) 1( :أربع هيئات منفصــــــلة هيجتاه مباشــــــرة مســــــؤولة ي هو . مملكة هولندا
ويســــتضــــيف  واملؤازرة. املنظمات الشــــريكةو ) 4( ،)أملانيا وســــويســــرا وهولندا والنرويج ،احاليً (البلدان املاحنة  )3(املشــــرفني، 
مع تواصــل الســلس ضــمان التنســيق وال هاوظائفوتشــمل . مكاتبه يف بونحملاصــيل يف العاملي لتنوع ا الصــندوق ااألمانة حاليً 

 ؛ســـــيقوتنظيم أنشـــــطة التوعية واجتماعات التن ؛وصـــــياغة خطة العمل وغريها من وثائق االســـــرتاتيجية ؛والشـــــركاء ؤازرينامل
القات العامة، وما ومحالت الع ؛وحتســـني شـــبكة اإلنرتنت ؛إعالمية رقمية ومكتوبة إصـــدارات(وتنســـيق اســـرتاتيجية التوعية 

 .وتقدمي تقارير إىل اجلهات املاحنة ؛وإدارة ميزانية املبادرة ؛)إىل ذلك
 

جهة  34 انضــــــمت هلا ،2017حزيران /منذ إطالقها يف يونيوف، زخمال" اكتســــــاب وأبدا ااألغذية دومً وتواصــــــل مبادرة "
من لســلة ســن تضــمّ مســلســل افتتاحيات  ونّفذُخّطط كما موقع تفاعلي شــامل على شــبكة اإلنرتنت،  ر وّ طُ قد و . مؤازرة

 .رفيعة املستوىال حداثاألعدد من متعددة، وُنظِّم إعالم وسائط وإصدارات الرأي مقاالت 
 

يف مقر  وأبدا" امبادرة "األغذية دومً  تعندما نّظم 2017/تشرين الثاين وفمربنيف األوىل وقد نُظم أحد األحداث الرئيسية 
مواجهة يف الصـــــمود ن ملتحقيق قدر أكرب التنوع البيولوجي لألغذية حول  اجانبيً  احدثً الصـــــندوق العاملي لتنوع احملاصـــــيل 

ناخ الدورة الثالثة والعشــــــرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــأن تغريُّ املبالتوازي مع وذلك املناخ، تغري 
نّظمه الصندوق فل غداء ح من حضرواُدعي قد ف، 2018 /كانون الثاينيف لندن يف ينايرنُّظم حدث ذلك ى وتل .يف بون

يف د الذي عق، معا من أجل مستقبل الغذاء"لنجتمع حدث "حضور إىل بعد ذلك صاحب السمو امللكي أمري ويلز مع 
امنا الغذائي التحديات اليت تواجه نظاملشـــــــــاركون حبث و . اململكة املتحدة يف لندنبنك دويتش يف  مقر إدارة األصـــــــــول يف
قبل أكثر اســـــــتدامة مســـــــتحتقيق يف  ،والتنوع البيولوجي على نطاق أوســـــــع ،تنوع احملاصـــــــيل يقوم بهوالدور الذي ميكن أن 

، وهي Mercedes Araoz، اســــــتضــــــافت ســــــعادة نائبة رئيس بريو، 2018/أيار يف مايوو . وقدرة على الصــــــمود وصــــــحة
خالل املؤمتر  ،وســـــكو، بري عشـــــاًء رفيع املســـــتوى يف كَ " أصـــــبحت يف النهاية رئيســـــة هلا، وأبدا ااألغذية دومً رة "مؤازرة ملباد

ناقشــــة أمهية مل اعامليً مجع العشــــاء أصــــحاب مصــــلحة من قطاعي األغذية والزراعة يف بريو و وقد . سالعاشــــر للبطاطالعاملي 
من األصــــــــــــــناف املزروعة يف البالد،  3 500ما يزيد عن ، مبا يف ذلك سالبطاطيف محاية واســــــــــــــتخدام التنوع البيولوجي 

على ، عقدت الدورة األوىل جمللس املشــــــرفني 2018/أيلول ويف ســــــبتمربوصــــــوله إىل األســــــواق حمدود أو معدوم. ومعظمها 
يف ديالوير، الواليات املتحدة األمريكية،  لمؤازرينل، االجتماع الســـــنوي األول 2018 /أيلوليف ســـــبتمربكما عقد   .املبادرة

                                                           
22  https://www.food4ever.org  

https://www.food4ever.org/
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اتيجية األساس خلطة العمل االسرت  ئذأنشطة حمددة شكلت بعدلبحث واملنظمات الشريكة  نؤازرياملالذي مجع العديد من 
 .2019لعام للمبادرة 

 
 :ني أدناهالنحو املبلتوعية، على لمحالت  أربع منمكونة سلسلة بتنفيذ  اأيضً " وأبدا ااألغذية دومً مبادرة "وتقوم 

 
ي الـذ "اليوم العـاملي للعمـل"يف مـدينـة نيويورك خالل األول  "وأبـدا ااألغـذيـة دومًـ جتربـة "حـدث بـادرة نّظمـت امل -1

 االســــــــــتدامةمعجم ل و غو غكل من يف اســــــــــتضــــــــــافته   ، وشــــــــــارك2018ســــــــــبتمرب/أيلول ألمم املتحدة يف نّظمته ا
Lexicon of Sustainability  تندر جرينز  مطبخوTender Greens  حيث  ،ل يف ما�اتنغو غمكاتب يف

وقد حضر هذا  املستقبل.أطعمة بوصفها  اقريبً تشتهر قد كونات متنوعة أطعمة مبطهي بن يطهاة مشهور  10قام 
عة من حظي بتغطية واســ، و يناجملتمع املدمن القطاعني العام واخلاص و من  انافذً  اضــيفً  150لى ما يزيد عاحلدث 

ىب  يشبكة سالذي تبثه " صباح االثنني"يف برنامج دقائق  6مدته  مشلت فاصًال وسائل االعالم احمللية والدولية، 
 /شــــباطيف فرباير) 1(: إضــــافية" وأبدا ااألغذية دومً "جتربة أحداث  5املبادرة ومنذ ذلك احلني، اســــتضــــافت . سإ

، "تدامة ظم األغذية املســربامج نُ العمل العشــري ل إطار"يف ســان خوســيه، كوســتاريكا، بالتزامن مع مؤمتر  2019
يف  و ) 3(؛ "العمل العاملي ألهداف التنمية املســـــــــتدامة"خالل مهرجان  ،يف بون، أملانيا 2019يف مايو/أيار و  )2(
مبن فيهم رئيس  ،انافذً  اضـيفً  150وحضـره أكثر من " يوم األمم املتحدة للتنوع البيولوجي"خالل  ،بريو، سـكوكَ 

يف و  )4( ،بــادرةأصـــــــــــــــدرتــه امل يعتمــاد املتبــادل" الــذاالإعالن "بريو، الــذي أصــــــــــــــبح أول رئيس دولــة يوقع على 
يف  يف شــــــيكاغوو ) 5(، 2019/حزيران يف يونيو EAT Food Forumمنتدى ثناء انعقاد أســــــتوكهومل، الســــــويد 

 .آخرينو  لغو غنتيجة شراكة مع أخرى  مرةً  2019يوليو/ متوز 

ما ال يقل  جتنيد هاهدف، و "Chef’s Manifesto الطهاة بيان"هي مثرة شراكة مع و  ،"2020 لــــــــــــ 2020"محلة و  -2
أثنــاء  ااحلملــة رمسيًــ لقــت طأوقــد . لتنوع البيولوجيليــة حبملــة دعو لقيــام ل 2020بــل عــام من الطهــاة ق 2020عن 

 االصــــندوق العاملي للطبيعة، ويشــــارك فيه/Knorrكنور شــــركة  عن  الصــــادر "للمســــتقبل اطعامً  50" تقدمي تقرير
 .اطاهيً  250على حىت اآلن ما يزيد 

هي و . يف نريويب، كينيــا "كوكــب واحــد"مؤمتر قمــة أثنــاء  2019 آذار/يف مــارس، الثــالثــة امحلتهــبــادرة املأطلقــت و  -3
و مجع ه "وأبدا ااألغذية دومً حوارات "اهلدف الرئيســــي من و . "حوارات النظم الغذائية"مبادرة مع نتيجة شــــراكة 

 اأيضًـــ احلالة،  الغذائية، ولكن يف هذه مأصـــحاب املصـــلحة احملليني ملناقشـــة التحديات الرئيســـية اليت تواجه نظمه
 أجزاء أخرى حوارات يفيف املســتقبل وســتعقد . احلل من ايصــبح التنوع البيولوجي جزءً أن اســتكشــاف إمكانات 

اجلمعية أثناء إعداد تقرير موجز يقدم ســـــــــتســـــــــاهم يف ، و 2020ام عيف و  2019عام يف من أفريقيا والعامل النامي 
 .2020العامة لألمم املتحدة يف عام 

وء على أمهية إىل تســــــــليط الضــــــــهتدف محلة إعالمية هو  "حول تنوع احملاصــــــــيل للحدائق النباتيةملتنقل عرض اامل "و -4
ن طريق تيســــري ع ، وذلكالنظم اإليكولوجيةألمن الغذائي وســــبل عيش املزارعني وخدمات ما يتعلق با يفاحملاصــــيل 

 .كن إقامتها بسهولة بتكلفة منخفضةمتإقامة معارض يف احلدائق النباتية 
 

  

https://www.croptrust.org/about-us/donors/
https://www.croptrust.org/about-us/donors/
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 المرفق ألف
 

 نسالحملة عامة عن مشاريع ما قبل اإل

 باخلط املائل.مربزة املشاريع املنجزة 

 فرتة املشروع عليها الرتكيزاليت ينصب سمات ال ركاءالشو/أو البلدان  احملصول

الِفّصة (برسيم 
 حجازي)

 2018-2015 على حتمل اجلفاف القدرة أسرتاليا، شيلي، الصني، كازاخستان

، KU Leuven, Meiseمعهــــــــد  بلجيكــــــــا املوز
 املعهــــد ،البيولوجي للتنوع الــــدوليــــة املنظمــــة
 )، بابواايري جين( االســـــــــــــــتوائية للزراعة الدويل
 اجلديدة غينيا

 2020-2016 على حتمل اجلفاف القدرة

املركز الـــــدويل للبحوث الزراعيـــــة يف املنـــــاطق  الشعري
 اجلافة، أملانيا، املغرب

يمة قعلى حتمل اجلفاف واحلرارة وامللوحة،  القدرة
 مقاومة األمراض واآلفات معززة، تغذوية

2016-2019 

كولومبيا، مركز حبوث الزراعات االســــــتوائية،  الفاصوليا
 هندوراس

مقاومة احلرارة واجلفاف والتشـــــــــــــــبع باملياه وتعّفن 
 اجلذور

2016-2019 

بنغالديش، بــاكســـــــــــــــتــان، الواليــات املتحــدة  اجلزر
 األمريكية

 2018-2014 على حتمل احلرارة وامللح واجلفاف القدرة

ملنـــــاطق ااملركز الـــــدويل للبحوث الزراعيـــــة يف  احلمص
 اجلافة، تركيا، الواليات املتحدة األمريكية

 2019-2014 على حتمل اجلفاف القدرة

ركينــا بو  ،االســـــــــــــــتوائيــة للزراعــة الــدويل املعهــد اللوبياء سوداء العني
 فاسو، النيجر، نيجرييا

 2019-2016 القدرة على حتمل احلرارة واجلفاف

باملياه  التشّبعالقدرة على حتمل و مقاومة اجلفاف  كوت ديفوار، إسبانيا، سري النكا الباذجنان
 الربد واحلّر، تطور نظام اجلذورو 

2013-2016 

املعهد الدويل لبحوث احملاصــــــــــــيل يف املناطق  صبعيالدخن اإل
 شبه القاحلة، كينيا

على حتمــــل اجلفــــاف، مقــــاومــــة اللفحــــة  القــــدرة
 الزراعيةسمات )، السرتيغا(العدار وعشب 

2015-2018 

املركز الـــــدويل للبحوث الزراعيـــــة يف املنـــــاطق  اجللبان
 اهلنداملغرب،  اجلافة،

ة العلى حتمـــل احلرارة،  القـــدرة ة، تـــدنيـــاملســـــــــــــــميـــّ
 .واملنّ البياض الدقيقي و اجلعفيل ومقاومة 

2016-2019 
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ـــــــدويل للبحوث  العدس ـــــــدا، املركز ال بنغالديش، كن
نيبــال،  ،(املغرب) الزراعيــة يف املنــاطق اجلــافــة

 إسبانيا، تركيا

 اجلعفيــــلعلى حتمــــل اجلفــــاف، مقــــاومــــة  القــــدرة
  Stemphyllium ستمفيليوم بـََثرةو 

2013-2017 

املعهد الدويل لبحوث احملاصــــــــــــيل يف املناطق  الدخن اللؤلؤي
 على حتمل احلرارة واجلفاف القدرة شبه القاحلة (اهلند، النيجر)، اهلند

2015-2019 

الدويل لبحوث احملاصــــــــــــيل يف املناطق املعهد  البسلة اهلندية
 ، اهلند(اهلند) شبه القاحلة

الَزَرد بـََثرة مقــــاومــــة على حتمــــل امللوحــــة،  القــــدرة
Phytophthora  ســـــــــــــــمــــــات ال ،حفـــــــار القرونو

 الغّلةجم حبتعلقة امل

2015-2019 

 ،ريو)(ب سالربازيــــــل، املركز الــــــدويل للبطــــــاط سالبطاط
 أوروغواي بريو،

َبثَرة لاعلى حتمل احلرارة واجلفاف، مقاومة  لقدرةا
 رثومي اجلذبول والاملتأخرة 

2013-2017 

، )(الفليبني رزّ املعهــــــــد الــــــــدويل لبحوث األ رزّ األ
 2016-2011 متصلة بالغّلة يف ظل اجلفاف مسات الواليات املتحدة األمريكية

 أسرتاليا، إثيوبيا  الذرة الرفيعة
ة،  ظروف الرتبــة الرطبــو  على حتمــل احلرارة القــدرة

 اتالبثر و  الصـــــــدأمقاومة كفاءة اســـــــتخدام املياه، 
 البياض الزغيبو  احلبوب عفنو 

2015-2019 

على حتمـــــل اجلفـــــاف، اإلزهـــــار املبكر،  القـــــدرة كندا، أوغندا عّباد الشمس
 الغّلةجم تعلقة حباملسمات ال

2011-2016 

ات الواليـــــ ،(بريو) ساملركز الـــــدويل للبطـــــاط البطاطس احللوة
 2019-2014 قاومة احلرارةم املتحدة األمريكية، موزامبيق

 القمح
 اهلند، املركز الدويل لتحســــــــــــــني الذرة والقمح

، املركز الدويل للبحوث الزراعية (املكســــــيك)
 تحدة، اململكة امل(املغرب) يف املناطق اجلافة

ةال على حتمــــــــل احلرارة  القــــــــدرة، احملتملــــــــة غلــــــــّ
 واجلفاف، مقاومة األمراض

2014-2019 
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 المرفق باء
 

 نسالما قبل اإلتقييم حملة عامة عن مشاريع 

 .غامقط خبئيسيني الشركاء الر يشار إىل و  .بنجمةمشار إليها  اقويً  ااخنراطً  نساليف اإلاملزارعني اليت تتضمن اخنراط املشاريع 

 الســمات اليت ينصــب الرتكيز /العنوان الشركاء احملاصيل
 عليها

 فرتة املشروع

ـــــة عباد الشمس ـــــا البريطـــــاني ـــــة كولومبي  University of جـــــامع

British Columbia، كنــدا؛ املعهــد الوطين لبحوث
أوغندا؛ املعهد  ،(NaSARRI) املوارد شـــــــــــــــبه القاحلة

، اهلند؛ املعهد (IIOR) اهلندي لبحوث البذور الزيتية
، )INTA( الزراعيــــــــة للتكنولوجيــــــــا األرجنتيين الوطين

، (MIGAL) األرجنتني؛ معهــــــــد اجلليــــــــل للبحوث
ات دخال النباتإلاملركزية الشـــــــــــمالية طة احملإســـــــــــرائيل؛ 

 الواليــات املتحــدة األمريكيــة؛ ،(NCRPIS) اإلقليميــة
 Euralis الــــبــــــــذور لشـــــــــــــــــــركــــــــة SOLTISبــــرنــــــــامــــج 

Semences، فرنسا 

ا معباد الشـــــمس أصـــــناف مقاومة تقييم 
ذلك بما يرتبط إلجهاد و ل نســــــــالاإلقبل 
 الغلةحجم مع مقايضات من 

 
 ،على حتمـــــــل احلرارة واجلفـــــــاف القـــــــدرة

ة ، الســــــــــــــــمــــــــات املــتــعــلــقــــــــة حبــجــم الــغــلــــــــّ
 حيائيةاإلجهادات اإل

4/2017–6/2020 

 Félix؛ جــــــامعــــــة المركز العــــالمي للخضـــــــــــروات الباذجنان

Houphouët-Boigny  ،صـــــــــون معهد؛ كوت ديفوار 
) COMAVبلنســــــــــية ( البيولوجي يف التنوع وحتســــــــــني

 Universitat Politècnica deامـــعــــــــة الـــتــــــــابـــع جلــــــــ

València علوم احملاصـــــــــــــــيل، كلية دائرة ، إســـــــــــــــبانيا؛
، University of Peradeniyaجــــامعــــة يف  الزراعــــة

 سري النكا
 

 ، الفلبني؛East-West Seed): عينية( إنسالشركات 
Meridiem Seeds إســـــــــــــــبانيا؛ ،Callivoire  ، كوت

 Hayleys Agriculture Holdings؛ ديـــــــــــفـــــــــــوار

Limited سري النكا؛ ،Novagenetic فرنسا 

 نســـــــــــــــــالاإلقبـــل مـــا تطوير وإعـــداد مواد 
 خاصة بالباذجنان للتكيف مع تغري املناخ

 
 
 
 
 

 حيائيةاإلجهادات اإلمقاومة اجلفاف، 

07/2017–12/2019 

 الذرة الرفيعة
 )*كينيا(

كينيـــــــا؛ جمموعـــــــة   ،Rongo Universityجـــــامعـــــة 
 جمموعة; Ugenya Banana Farmerيف املوز ي مزارع

 Aminyasa Youth Groupالريفي  االقتصاد

 اقارهبأ(السرغوم) مع الذرة الرفيعة  إنسال
ني مع املزارع نســـالاإلقبل ما مواد : الربية

 يف كينيا
 
  سيةالرئيواحلقلية  يةالتكيفسمات ال

03/2018–09/2020 
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الذرة الرفيعة 
 )*مايل(

 Institut D’Economieاالقتصــــــاد الريفي  معهد

Rurale (IER-SRA Cinzana)، ؛ احتـــــــاد مـــــــايل
 Union des Agriculteures du Cercleاملزارعني 

de Tominian (UACT) واملعهـــد الـــدويل لبحوث ؛
 احملاصيل يف املناطق االستوائية شبه القاحلة.

إنسال الذرة الرفيعة (السرغوم) مع أقارهبا 
ع ماإلنســـــــــــــــال قبل ما تقييم مواد : الربية

 املزارعني يف مايل
 

 السمات التكيفية واحلقلية الرئيسية

03/2018–09/2020 

 رزّ األ
 )*فييت نام(

؛ معهد فييت نام، Can Tho Universityجامعة 
 Mekong Delta التنميــــــــة ميكونج لبحوث دلتــــــــا

Development Research Institute (MDI)  التابع
 الزراعــــــــة كليــــــــة  ؛Can Tho Universityامعــــــــة جلــــــــ

 College of Agriculture واإليكولوجيــة التطبيقيــة

Applied Ecologyكزان اثنــان للبــذور؛ وتعــاونيـة مر  ؛
 للبذورنوادي  9؛ وحمطة واحدة للبذور ؛واحدة للبذور

قييم ت: تكييف الزراعـــــــة مع تغري املنـــــــاخ
وراثية ال لالجنيال الداخلي للموارد تشــــاركي

 نام فييتيف دلتا امليكونغ،  رزّ يف األ
 

 السمات التكيفية واحلقلية الرئيسية

05/2018–10/2020 

املركز الــدويل ، بريو؛ CIP سالمركز الـدولي للبطـاط *سبطاطال
 غري احلكوميــــــــةاملنظمــــــــة  ؛كينيــــــــا،  CIP سللبطــــــــاط

Yanapai،  مؤســـــســـــة البحوث الزراعية الربازيلية بريو؛
EMBRAPA ;لنباتيةا بالصـــــحة املعنية التفتيش دائرة 

KEPHIS اعــــةالزر  لبحوث الكينيــــة املنظمــــة، كينيــــا؛ 
 ، كينياKALRO-Tigoniاحليوانية  والثروة

 ةالربيــ األقــارباملشـــــــــــــــتقــة من  سلبطــاطا
اجملتمعــــــات الزراعيــــــة على  قــــــدرةلتنميــــــة 

يا التكيف مع تغري املناخ يف كينالصمود و 
 وبريو

 
أخرة الَبَثرة املتــــمقــــاومــــة اجلمع بني ، مثًال 
 أقـــاربمن قـــدرة على حتمـــل اجلفـــاف وال

 إنســــــــــــــــالخطوط  هلـا للمحصـــــــــــــــول بريـة
  حتمل احلرارةقادرة على  متقدمة

05/2018–09/2020 

، *القمح القاسي
 *، العدس*الشعري

ـــــاطق  ـــــة في المن ـــــدولي للبحوث الزراعي المركز ال
املعهـــــــد الوطين للبحـــــــث  ؛)ICARDA( الجـــــافـــــة

 زراعيــةال للبحوث الســـــــــــــــنغــايل املعهــد املغرب؛ الزراعي
)ISRA(الســـنغال؛ املعهد اإلثيويب للبحوث الزراعية ، 

(IAR) راعيةالز  العلمّية األحباث مصـــــــــــــلحة، إثيوبيا؛ ،
 لبنان

 متعددة بنيإيكاردا نشــر أصــناف وخنب 
 من خالل حبوث تشــــــــــــــــــــــاركيــــــــةاألنواع 

DIIVA-PR 
 

 السمات التكيفية واحلقلية الرئيسية

06/2018–10/2020 

 المناطق في المحاصـــــــــــيل لبحوث الدولي المعهد * اهلندية البسلة
 جامعة ، اهلند؛ICRISATالقاحلة  شــبه االســتوائية

 حمطــة -تيالجنــانــا  جــايــاشـــــــــــــــــانكــاراحلكوميــة  الزراعــة
 PJTSAU-RARSاإلقـلـيـمـيــــــــة  الـزراعـيــــــــة الـبـحـوث

Warangal، براديش انــــــدرا واليــــــة جــــــامعــــــة اهلنــــــد؛ 
 اإلقــلــيــمــيــــــــة الــزراعــيــــــــة الــبــحــوث حمــطــــــــة -الــزراعــيــــــــة

ANGRAU-RARS Tirupatiاهلنــــــــد؛ جــــــــامعــــــــة ، 
-UAS; الزراعيــة  البحوث خــدمــات-الزراعيــة العلوم

ARS, Gulbargقســـــــــــــــم البحوث الزراعيــــة،  ، اهلنــــد
Yezinميامنار ، 

االجنبــــال الــــداخلي اســـــــــــــــتخــــدام خطوط 
حسني الربية للِبسلة لت نواعاألمن املشتقة 

 Cajanus cajanالبسلة اهلندية 
 

الســـــــــــــــمات التكيفية واحلقلية الرئيســـــــــــــــية 
 فضلة لدى املزارعنيامل

07/2018–09/2020 
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 المناطق في المحاصـــــــــــيل لبحوث الدولي المعهد *يالدخن اإلصبع
، كينيا؛ جامعة ICRISATالقاحلة  شــبه االســتوائية

Maseno University  ،الكينيــــــــة املنظمــــــــة كينيــــــــا؛ 
  ،KALRO-Kisii احليوانيــــــة والثروة الزراعــــــة لبحوث

 كينيا

ن م يحتســــــــــــني إنتاجية الدخن اإلصــــــــــــبع
 )مجريمبالز (مواد وراثية خالل اســــــتغالل 

 ).Eleusine spp(برية 
 

الســـــــــــــــمات التكيفية واحلقلية الرئيســـــــــــــــية 
 فضلة لدى املزارعنيامل

09/2018–11/2020 

 في الزراعــــــة وزارة في الزراعيــــــة البحوث إدارة *اجلزر
 ؛ جــــــــامعــــــــةUSDA-ARS المتحــــــدة، الواليــــــات

University Sargodha بــــــاكســـــــــــــــتــــــان؛ جــــــامعــــــة ،
بنغالديش الزراعيــــــــة، بنغالديش؛ معهــــــــد بنغالديش 

؛ مــعــهــــــــد بــنــغــالديــش، BARI لــلــبــحــوث الــزراعــيــــــــة
، بنغالديش؛ املركز BINAبنغالديش للزراعـــة النوويـــة 

 العاملي للخضروات

جزر لل )جريمبالزم(وراثيــــــة  ةمــــــادتطوير 
ئات املزارعني على اإلنتاج يف البيوتدريب 

 دةاجملهِ 
 

الســـــــــــــــمات التكيفية واحلقلية الرئيســـــــــــــــية 
 املفضلة لدى املزارعني

10/2018–09/2020 

ــــهــــــد *الربسيم ــــع ــــحــــوث م ــــب ــــر ال ــــطــــوي ــــت ــــي وال ــــوب ف  جــــن
 الزراعية البحوث معهدأســـــرتاليا؛  ،SARDIأســــتراليا

INIA  للزراعة كازاخســـــــــــــــتان  حبوث معهدشـــــــــــــــيلي؛ 
، كــازاخســـــــــــــــتــان؛ معهــد حبوث KSRIAPGوالنبــات 

وم لتابع لألكادميية الصـــــــــينية للعلاألراضـــــــــي العشـــــــــبية ا
 ديفيز،، الصـــــــــــــــني؛ جـــامعـــة كـــاليفورنيـــا GRI الزراعيـــة
جامعة ويســـــــــــكونســـــــــــن، األمريكية؛  املتحدة الواليات

 الواليات املتحدة األمريكية

اســــــتخدام أقارب احملاصــــــيل الربية لتطوير 
حتمــــل اجلفــــاف القــــادر على الربســـــــــــــــيم 

مــزارعــي الــكــفــــــــاف يف  زيــعــــــــه عــلــى وتــو 
 كازاخستان والصني وشيلي

 
الســـــــــــــــمات التكيفية واحلقلية الرئيســـــــــــــــية 

 املفضلة لدى املزارعني

01/2019–11/2020 

عهد كولومبيا؛ م  ،االســــــتوائية للزراعة الدولي المركز ةالشائع الفاصوليا
 مدرســــةموزامبيق؛ ، IIAM موزامبيق للبحوث الزراعية

 Escuela Agricola األمريكيــــــــة الزراعيــــــــة زامورانو

Panamerica Zamorano ،مؤســــــــــــــســــــــــــــة; هندوراس 
 كولومبيا،AgroSaviaالكولومبية  الزراعية البحوث

الفاصــــــوليا املشـــــتقة اســــــتخدام جمموعات 
ـــــــا  .P األوراق حـــــــادة من الفـــــــاصـــــــــــــــولي

acutifolius  للتقدم حنو توليد أصـــــــــناف
 اتالســـــــمتتميز بالفاصـــــــوليا جديدة من 

ة على القـــدر والقـــاعـــدة الوراثيـــة املرتبطـــة بـــ
 حتمل احلرارة

 
الســـــــــــــــمات التكيفية واحلقلية الرئيســـــــــــــــية 

 املفضلة لدى املزارعني

01/2019–10/2020 

 


