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منظمة األغذية والزراعة املوجود على هذه الصفحة؛ وهذه مبادرة من  (QR) االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعةميكن 
 وميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقع التايل: للتقليل إىل أدىن حّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/ 
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 من جدول األعمال المؤقت 4-15البند 

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16 – 11روما، 

 للبذور في سفالبارد وعملياته الدوليتقرير من النرويج عن إدارة القبو 
 
 
 

 موجز

، بدعوة حكومة النرويج إىل مواصلة موافاة اجلهاز 12/2017قام اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة، مبوجب القرار 
 ة هلذه الدعوة.للبذور يف سفالبارد وعملياته. ويأيت هذا التقرير استجابً  الدويلالرئاسي بآخر املعلومات عن إدارة القبو 

 
ا، مع األخذ ا باملعلومات املقدمة يف هذا التقرير والرد حسبما ما يراه مناسبً وإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل األخذ علمً 

 هذه الوثيقة للنظر فيها. مرفقبعني االعتبار عناصر قرار ممكن ترد يف 
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 معلومات أساسية -أوالً 
 
األجل لنسخ من البذور القبو الدويل للبذور يف سفالبارد (قبو البذور) لبنوك اجلينات مرافق ختزين آمن طويل يتيح  -1

ا مع معايري بنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الصادرة عن منظمة األغذية متاشيً  هليشغَ يتم تالتقليدية؛ و 
). وتوصي هذه املعايري بأنه "ينبغي أن ُختزن نسخ لعينات احتياطية لآلمان من كل عينة مدخلة 2014والزراعة (املنظمة) (

 أصلية وذلك يف منطقة بعيدة جغرافيا يف ظل ظروف مماثلة أو أفضل من تلك القائمة يف بنك اجلينات األصلي".
 
، كمسامهة مقدمة للمجتمع العاملي. ويتم تشغيله 2008وأنشئ قبو البذور من قبل حكومة النرويج يف عام  -2

 الشمال للموارد الوراثية والصندوق العاملي لتنوع احملاصيل.بالشراكة بني وزارة الزراعة واألغذية يف النرويج ومركز بلدان 
 
ا إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي بشأن العقد األول من إدارة قبو البذور وعملياته. وقد رفعت النرويج تقريرً  -3

 .2018ويقدم هذا التقرير آخر املعلومات عّما أحرز من تقدم منذ ذلك احلني وحىت ديسمرب/كانون الثاين 
 

 التقدم المحرز والنتائج المحّققة -اثانيً 
 
جهة مودعة بشكل آمن.  30بذور من من العينة  92 638يف قبو البذور نسخ ما جمموعه  2018مت يف عام  -4

. وحبلول 2018وكانت ثالثة معاهد منها، توجد يف استونيا وتايلند واململكة املتحدة، قد أودعت بذورا ألول مرة يف عام 
 على املدىبذور من أجل ختزينها من النة يع 1 075 594بنكا من بنوك اجلينات قد أودع  76، كان 2018�اية عام 

، أصبح املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة، الذي كان موجودا يف 2015 قبو البذور. ويف عام يفطويل ال
بشكل مؤقت يف بريوت، لبنان، اجلهة املودعة األوىل اليت طلبت سحب البذور  السابق يف حلب، سوريا، وبات اآلن يوجد

بذور ألغراض التجديد. ويف فرباير/شباط من العينة  92 427اليت كانت قد أودعتها. وقد أعيدت إىل هذا املركز ما جمموعه 
 كبرية من هذه البذور يف قبو البذور.، مبناسبة الذكرى السنوية العاشرة إلنشاء قبو البذور، أعيد إيداع كمية  2018

 
 2018عمليات اإليداع في قبو البذور وتواريخها في عام  -1الجدول 

 العينات الرمز المختصر الجهة المودعة/ تاريخ إيداع البذور
    فبراير/شباط 26

 AGG AUS165 9 283 بنك جينات احلبوب األسرتايل

 APG AUS167 25 567 بنك اجلينات األسرتايل للمراعي

 AfricaRice BEN089 861 مركز األرز يف أفريقيا

 PGRC CAN004 3 858 املوارد الوراثية النباتية لكندا

 Changins AGROSCOPE CHE001 719نتاج النبايت يف إلاحملطة االحتادية لبحوث ا

 INIA CHL044 102 )شيليمعهد البحوث الزراعية (

 CIAT COL003 323 االستوائيةاملركز الدويل للزراعة 

 CATIE CRI001 591 يف جمال الزراعة االستوائية والتدريبمركز البحث 
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 IPK DEU146 لعلم الوراثة النباتية وحبوث نباتات احملاصيل Leibnizمعهد 
 

5 556 

 ETKI EST019 133 معهد حبوث احملاصيل يف إستونيا

 ICRISAT IND002 355 املناطق االستوائية شبه القاحلةاملعهد الدويل لبحوث احملاصيل يف 

 DAFF IRL029 296 وزارة الزراعة واألغذية والتنمية الريفية

 ICRAF KEN023 318 ركز العاملي للحراجة الزراعيةامل

 IITA NGA057 1 530 للزراعة االستوائية الدويلاملعهد 

 AgResearch Ltd AGRESEARCH NZL001 512للمواد الوراثية العلفية، مؤسسة  Margot Fordeمركز 

 CIP PER001 94 املركز الدويل للبطاطس

 IRRI PHL001 3 433 املعهد الدويل لبحوث األرز

 INIAV PRT001 217 البنك الربتغايل للمادة الوراثية النباتية

 NORDGEN SWE054 1 307 مركز بلدان الشمال للموارد الوراثية

 ICARDA SYR002 8 647 املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق القاحلة

 AVRDC TWN001 1 004 املركز العاملي للخضر

 SSE USA974 242 مركز التبادل بني حافظي البذور

 NPGS USA996 12 723 النظام الوطين للمادة الوراثية النباتية

    أغسطس/آب 21

 VIR RUS001 804 للبحث العملي لعموم روسيا لقطاع النباتات  N.I. Vavilovمعهد

 NRSSL THA012 86 املخترب الوطين لتخزين بذور األرز للموارد الوراثية

 DOAGB THA032 32 إدارة الزراعة، وزارة الزراعة والتعاون

    أكتوبر/تشرين األول 31

 CRI CZE122 362 معهد حبوث احملاصيل 

 ILRI ETH013 389 الدويل لبحوث الثروة احليوانيةاملعهد 

 HRIGRU GBR006 101 للموارد الوراثية Warwickوحدة 

 CIP PER001 182 املركز الدويل للبطاطس

 ICARDA SYR002 11 411 املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق القاحلة

 
 الذكرى السنوية العاشرة -اثالثً 

 
إيداع دث للبذور يف ســـــــفالبارد حب، احتفل بالذكرى الســـــــنوية العاشـــــــرة للقبو الدويل 2018فرباير/شـــــــباط  26يف  -5

ومؤمتر قمة لقبو البذور. وكان من بني املشـــــاركني الفريق االســـــتشـــــاري الدويل لقبو البذور ناســـــبة ذه املهبعينات من البذور 
عالم من خمتلف أحناء العامل. وأوصى مؤمتر قمة قبو البذور لعام وعدد من اجلهات املودعة والشركاء، إضافة إىل وسائل اإل

بشأن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بشكل مستدام بعدد من املهام العاجلة اليت ينبغي  2018
ومن بني هذه املهام تيســري حتســني بنوك البذور على مســتوى اجملتمعات  1هبا على ســبيل األولوية. عللحكومات االضــطال

 احمللية من أجل معاجلة احلاجة إىل محاية وصـــــــــــــون اســـــــــــــتدامة البذور املخزّنة وغريها من املوارد الوراثية النباتية وتعزيز النظام
  العاملي لصون تنوع احملاصيل واستخدامه بصورة مستدامة.

                                                      
save-to-action-for-calls-summit-vault-seed-www.seedvault.no/news/the- ميكن االطالع على تقرير مؤمتر القمة على العنوان التايل:  1
/diversity-crop 

http://www.seedvault.no/news/the-seed-vault-summit-calls-for-action-to-save-crop-diversity/
http://www.seedvault.no/news/the-seed-vault-summit-calls-for-action-to-save-crop-diversity/
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 اري الدوليالفريق االستش -ارابعً 
 
مبناســـــــــــبة عينات من البذور إيداع حدث انعقد اجتماع الفريق االســـــــــــتشـــــــــــاري الدويل لقبو البذور بالتعاقب مع  -6
. وتتمثل والية الفريق االســــــتشــــــاري الدويل يف إســــــداء املشــــــورة بشــــــأن 2018يف فرباير/شــــــباط  لذكرى الســــــنوية العاشــــــرةا

والقانونية واإلدارية ذات الصــــلة بقبو البذور. ويتألف فريق اخلرباء من ممثلي املعاهد الســــياســــات وغريها من القضــــايا الفنية 
املودعة، اليت يقرتحها، لكل اجتماع للفريق االســــتشــــاري، الصــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــيل ومركز بلدان الشــــمال للموارد 

س اجلهاز الرئاســــــي للمعاهدة الدولية بشــــــأن املوارد الوراثية الوراثية وتوافق عليها وزارة الزراعة واألغذية النروجيية. ويدعى رئي
 مدير مركز بلدان الشــــــــمال للموارد الوراثية عنيَّ النباتية لألغذية والزراعة إىل العمل كرئيس للفريق االســــــــتشــــــــاري. يف حني يٌ 

 أمينا للفريق االستشاري.
 

ق االســـتشـــاري، باإلضـــافة يوقام أعضـــاء الفر  -7
إىل تلقي حتــديثــات عــامــة عن املســـــــــــــــائــل االعتيــاديــة، 
بتفقد قبو البذور وأحيطوا علًما بالتحســــــــــــينات الفنية 
اجلارية داخل املرفق. وناقش الفريق االســتشــاري أيضــا 
الطريقــــة اليت ميكن هبــــا لقبو البــــذور اجتــــذاب بنوك 
جينـــات جـــديـــدة مؤهلـــة كجهـــات مودعـــة، وكـــذلـــك 

يجيات املقبلة لزيادة عدد العينات املودعة االســــــــــــــرتات
رفع مســـتوى وعي الناس، مبا يف الرامية إىل واألنشـــطة 

ذلك االســـتعانة بأعضـــاء الفريق االســـتشـــاري كســـفراء 
 لقبو البذور. 

 
 التحسينات الفنية واإلدارية -اخامسً 

 
واإلدارية بعد عشـــــــر ســـــــنوات من العمل. عددا من التحســـــــينات الفنية قبو البذور أدخلت حكومة النرويج على  -8

ا بفعل الرتبة الصــــــــقيعية والتجميد االصــــــــطناعي. ومت بناء نفق دخول مســــــــيك ويوجد قبو البذور داخل جبل، ويظل جممدً 
أمن إضايف، باالستناد إىل �ج ستوى احتمال تغري للمناخ. وهذا سيزّود قبو البذور مب بسببجديد للوقاية من تسرب املاء 

ظلــــت خالل عمليــــة إدخــــال فقــــد خري من العالج". ومل تعرض البــــذور املوجودة يف قبو البــــذور للخطر قط،  "الوقــــايــــة
التحســـــــــــــينات الفنية يف منأى عن أي خطر. ونتيجة هلذه التحســـــــــــــينات، مت االرتقاء بإدارة قبو البذور وعملياته. ويف عام 

  ة إىل اسرتاتيجية اتصاالت مشرتكة لقبو البذور.افً ، سيوضع نظام جديد إلدارة العمليات واملسائل األمنية، إض2020

 :2018أعضاء الفريق االستشاري الجتماع عام 
- Christine Dawson،  وزارة الزراعــــــة األمريكيــــــة، الواليــــــات املتحــــــدة

 األمريكية (الرئيس)
 أمحد عمري، املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة، املغرب -
- Ann Tutweilerاملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، إيطاليا ، 
- Arthur da Silva Mariante ،مؤســـــــــــســـــــــــة البحوث الزراعية الربازيلية ،

 الربازيل
- Gordana Djuricجامعة بانيا لوكا، البوسنة واهلرسك ، 
- Kristin Børresen شركة ،Graminorالنرويج ، 
- Teresita Borromeoاملخترب الوطين للموارد الوراثية النباتية، الفلبني ، 
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 األنشطة المقبلة -اسادسً 
 
نظم يف يســـ ،مبناســـبة االنتهاء من عملية إدخال التحســـينات الفنية واإلدارية وبداية مرحلة تشـــغيلية جديدة لقبو البذور -9

بذور. وهبذه املناســـبة، ســـيعقد اجتماع آخر للفريق االســـتشـــاري الدويل. كما ســـتعقد اليداع إلكبري حدث   2020فرباير/شـــباط 
 .2020دورة أخرى من مؤمتر قمة قبو البذور يف سفالبارد بالتعاقب مع حدث إيداع البذور الذي سينظم يف فرباير/شباط 

 
تنظم أحداث إيداع البذور البذور بشـــكل آمن طويل األجل. وســـمن ا إليداع نســـخ وســـيكون قبو البذور مفتوحً  -10

ا ملعايري تفظ هبا وفقً مرتني أو ثالث مرات يف الســــــــــــــنة. وتوىل األولوية لبذور املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت حيُ 
ر بنوك اجلينات الصــــــــــــــادرة عن املنظمة واليت تتاح من خالل النظام املتعدد األطراف للمعاهدة الدولية. ويكون إيداع البذو 

اجلهة املودعة اليت هي وحدها اليت ميكن هلا يف حوزة ا إىل أن امللكية تظل باجملان يف ظل ظروف "الصـــــندوق األســـــود" نظرً 
 سحب بذورها.

 
 وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة بعمليات إيداع البذور واألنشـــطة املقبلة على املوقع الشـــبكي لقبو البذور -11

 www.seedvault.no.:على العنوان التايل
 

 الروابط القائمة مع الجهاز الرئاسي -اسابعً 
 

ا من نظام عاملي يشـــمل خمتلف األســـاليب املتاحة صـــغريً  ايشـــكل القبو الدويل للبذور يف ســـفالبارد جزًءا أو قســـمً  -12
لصــــــــون تنوع احملاصــــــــيل املهم بالنســــــــبة إىل األغذية والزراعة، وهو بذلك رمز يبّني مدى ترابط أســــــــاليب الصــــــــون املختلفة 
وتكميل بعضـــــها اآلخر وتداخلها من نواح كثرية. وأبرزت االســـــتنتاجات اليت خلص إليها مؤمتر القمة احلاجة إىل تشـــــجيع 
اعتماد أســـــاليب متعددة للصـــــون واالســـــتخدام املســـــتدام، من حقول املزارعني إىل القبو الدويل والعكس بالعكس. ولذلك 

يكمن يف إعطاء احلكومات أولوية عاجلة ألســـاليب الصـــون غري أداًء جيدا فإن أحد الشـــروط األســـاســـية ألداء قبو البذور 
 تمعات احمللية، والصون يف املزارع ويف املواقع الطبيعية.ا، مثل بنوك البذور على مستوى اجملاملطّورة كثريً 

 
اهلائل الذي يســــــــــــتقطبه قبو البذور من خمتلف أحناء العامل يف زيادة اإلدراك العاملي  يهتمام اإلعالمالويســــــــــــهم ا -13

هاز الرئاسي للمعاهدة للعمل املهم الذي تقوم به املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية لصون تنوع احملاصيل حتت مظلة اجل
 الدولية، وحتسني مستوى الوعي هبا على الصعيد الدويل.

 
ويشكل الفريق االستشاري الدويل لقبو البذور، برئاسة رئيس اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية، قناة مهمة ميكن  -14

كما يضــطلع الفريق االســتشــاري بدور يف من خالهلا لقبو البذور تلقي التوجيهات الســياســاتية والفنية من اجلهاز الرئاســي.  
يف الطريقة اليت ميكن هبا لقبو البذور  حبثهضــمان حصــول اجلهاز الرئاســي على فكرة أحســن عن عمليات قبو البذور، ويف 

 أن يعود بفائدة أفضل على اجملتمع العاملي.
  

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

 2019/.** مشروع القرار

 األخرىالتعاون مع األجهزة والمنظمات الدولية 
 ]: إدارة القبو الدولي للبذور في سفالبارد وعملياتهXXالجزء [

 إّن الجهاز الرئاسي،

ر   ؛12/2017بالقرار إذ ُيذكِّ

ر  ا حلكومة النرويج للمضي قدماً يف إنشاء القبو الدويل للبذور يف سفالبارد بأن اعتماد املعاهدة الدولية أعطى زمخً وإذ ُيذكِّ
 (قبو البذور)؛

أن قبو البذور عنصـــر هام من النظام العاملي لصـــون واســـتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  من جديد وإذ يؤكد
 خارج مواقعها الطبيعية؛

حكومة النرويج على تقدميها التقرير بشــــأن إدارة قبو البذور وعملياته ويدعوها إىل مواصــــلة موافاة  يشـــكر )1(
 ؛هبذا اخلصوصاملعلومات  املكتب واجلهاز الرئاسي بآخر

إىل التحسينات اهليكلية والفنية واإلدارية اليت أدخلت على قبو البذور واليت هتدف إىل زيادة ضمان  يشير )2(
 هبذه التحسينات؛ االضطالعهسالمة قبو البذور وأمن حمتوياته، ويثين على حكومة النرويج 

دعوته لألطراف املتعاقدة واملؤســســات الدولية واألجهزة واملنظمات األخرى املؤهلة املعنية إىل النظر  يجدد )3(
يف اســـــــــــتخدام قبو البذور كجزء من اســـــــــــرتاتيجيتها لتأمني جمموعات البذور اهلامة اخلاصـــــــــــة هبا وللتخزين 

 الطويل األجل للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

األمني مواصــــــــلة التعاون مع احلكومة والشــــــــركاء يف األنشــــــــطة ذات الصــــــــلة، مبا يف ذلك دعم  إىل يطلب )4(
 مبادرات االتصاالت ذات الصلة ويف الرتويج الستخدام قبو البذور؛

الدعوة إىل إعادة انعقاد الفريق االســتشــاري الدويل لقبو البذور ويطلب إىل رئيس اجلهاز الرئاســي ب يرحب )5(
 اسة الفريق واالضطالع بأي مهام قد يتطلبها هذا الدور؛االستمرار يف رئ

إىل األمني مواصلة البحث مع حكومة النرويج يف الوسائل العملية األخرى املتاحة لتعزيز الصالت  يطلب )6(
 بني املعاهدة الدولية وقبو البذور، ورفع تقارير إىل املكتب واجلهاز الرئاسي.


