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

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/ 

 

 

A 

 من جدول األعمال المؤقت 2-17البند 

 الدورة السابعة للجهاز الرئاسي

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

 الصندوق العالمي لتنوع المحاصيلتقرير من 
 

 األمانةمالحظة 

قارير منتظمة عن ت ، يقّدم اجمللس التنفيذي للصندوقالصندوق العاملي لتنوع احملاصيلمن اتفاق العالقة مع  3باملادة  عماًل  
ورته د إىل اجلهاز الرئاسطططططططي للمعاهدة الدولية. وقد أع ى اجلهاز الرئاسطططططططي يالصطططططططندوق العاملي لتنوع احملاصطططططططيل أنشططططططط ة 

  عمله.ي ما خيصّ  الصندوق العاملي لتنوع احملاصيلتوجيهات بشأن السياسات إىل  8/2015السادسة، ومبوجب القرار 
 

وتضططططّمن التقرير ي املرذق اذه الوثيقة اخر املعلومات عن الت ورات املةسططططسططططية والقااية للصططططندوق االسططططتئما   
عاون مع الصططططندوق تقارير عن قضططططايا متصططططلة بالتالعاملي للتنوع احملصططططويت الل حصططططله خالف هذه الفةة املالية. وت قّدم 

يهات ممكنة حوف عناصر قرار بوصفها توج مشروع أيًضاوثيقة منفصلة ت عرض على اجلهاز الرئاسي، تتضمن  العاملي ي
 1لفةة السنتني التالية. الصندوق العاملي لتنوع احملاصيلالسياسات ت وذّر إىل 

 

 اإلجراءات المقترحة

رذق اذه الوثيقة، الوارد ي امل الصططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططيلبتقرير  علًماي دعى اجلهاز الرئاسططططي إىل اةحاطة  
 فةة السططططططططنتنيل الصططططططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططططططيلوأخذه ي االعتبار لدى تقدمي توجيهات بشططططططططأن السططططططططياسططططططططات إىل 

2018-2019. 
 

  

                                                           
 .(IT/GB-7/17/20)الوثيقة  العاملي للتنوع احملصويتالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل التعاون مع   1
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 المرفق
 

الدولية  إلى الدورة السابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة لتنوع المحاصيلالصندوق العالمي تقرير 
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 مقدمة -أوًل 

 
مبوجب القانون الدويت كمنظمة دولية مستقلة، وهو يعمل  2004ي عام  الصندوق العاملي لتنوع احملاصيلأنشئ  

اف السطططططططططياسطططططططططات للتوجيهات العامة ي ا وذًقاي إطار املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة( 
توره، "ي ضطططططمان ليه دسططططط، كما نص عالصطططططندوق العاملي لتنوع احملاصطططططيلالل يقّدمها إليه اجلهاز الرئاسطططططي. ويتمّثل هد  

صططططططططططططططون املوارد الوراثيططة النبططاتيططة لألغططذيططة والزراعططة وتواذرهططا ي األمططد ال ويططل بزرض ةقيق األمن الزططذائي العططاملي والزراعططة 
 ."املستدامة

 
 الصندوقة بأن واجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدوليالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل ويقّر اتفاق العالقات املقم بني  

د الوراثية من اسطططططةاتيجية اويل املعاهدة الدولية ي ما يتعّلق ملفا املوار  اا أسطططططاسطططططيً يشطططططّكل "عنصطططططرً العاملي لتنوع احملاصطططططيل 
أ صططططططندوق هبات أنشططططططالصططططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططططيل النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع وإتاحتها". ويشططططططن إىل أن 

لدع  عملية الصططططططططون ال ويلة األجل جملموعات املادة الوراثية خارج املوقع والل يعتمد  اد  "توذن مصططططططططدر دائ  لألمواف
عليها العامل ي ةقيق األمن الزذائي". كذلك، يشططططططن االتفاق إىل نداا خ ة العمل العاملية للموارد الوراثية النباتية لألغذية 

وجود نظام مسطططططططتدام وذّعاف ورعطططططططيد جملموعات املوارد الوراثية والزراعة )خ ة العمل العاملية( الذي يدعو إىل "إعداد ودع  
 حوف العامل".

 
وأجزاا   6و 5أجزاا رئيسطططططططية من املعاهدة الدولية مبا ي دلك املادتني الصطططططططندوق العاملي لتنوع احملاصطططططططيل ويتناوف  

 نعقدت ي سطططططبتمق/أيلوف. وقد صطططططادق اجلهاز الرئاسطططططي ي دورته السطططططادسطططططة الل ا17و 16و 14و 8و 7كثنة من املواد 
. وأّما "الصططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططيل، بعنوان "تقدمي التوجيهات ي ااف السططططياسططططات إىل 8/2015على القرار  2015

اجملاالت الرئيسية الل اختارها اجلهاز الرئاسي لتوذن التوجيهات ي ااف السياسات بشأهنا ذهي: املسائل العلمية والفنية؛ 
ّدم هذا التقرير أن يقالصططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططيل لومات العاملي؛ حشططططد املوارد؛ االتصططططاف والتواصططططل. ويسططططّر نظام املع

إىل الدورة السططابعة للجهاز الرئاسططي  2017-2016بشططأن الت ورات املةسططسططية والقااية الل حصططله خالف ذةة السططنتني 
لزرض السططططططططططططياق(. ويتناوف التقرير اجملاالت الرئيسططططططططططططية املذكورة أعاله لتقدمي  2015)ترد بعض األنشطططططططططططط ة الل جرت عام 
   التوجيهات ي ااف السياسات بشأهنا.
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 المسائل العلمية والفنية -ثانياً 
 

 الستراتيجيات العالمية لصون المحاصيل -ألف
 

 مع اموعاتالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل لتقى إ، 2010إىل  2004ي السنوات األوىل من إنشائه، من عام  
. وإثر التوصططية 2من اخلقاا لوضططع سططلسططلة من االسططةاتيجيات العاملية لصططون احملاصططيل، من أجل املسططاعدة ي توجيه دعمه

سن وضع تيبالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل املقدمة من اجلهاز الرئاسي ي دورته السادسة ملواصلة دع  هذه العملية، قام 
 :2017-2016عدد من االسةاتيجيات اجلديدة خالف الفةة 

 
العامل، وعقد  اح يأ جريه املسطططططططططوحات بالتعاون مع وزارة الزراعة األمريكية بشطططططططططأن حالة املوارد الوراثية للتف (1)

 ا. وجيري اآلن وضطططططططططططع اللمسطططططططططططات األخنةقدمً  املضطططططططططططيمن حلقات العمل ملناقشطططططططططططة النتائ  و  ااخلقاا عددً 
 االسةاتيجية. على

اأ جري مسططططط   (2) للخقاا، وعقدت مشطططططاورات معه ، بشطططططأن األعال  املدارية ودون املدارية، بدع  من  أيضطططططً
 أدناه(. وقد و ضططعه خ ة عمل لتيديد أولويات ا نظربرنام  اجلماعة االسططتشططارية اخلان ببنوي اجلينات )

 ستخدام ي العامل.األعال  وأنواع األعال  احملتملة ألغراض الصون واال

ه مسططططططططططططططياً ، تضططططططططططططططمنالقهوةبالتعاون مع منظمة البيوث العاملية ي  للقهوة، مّت إعداد اسططططططططططططططةاتيجية اأخنً  (3)
من الزيارات امليدانية إىل بنوي اجلينات ي أذريقيا وأمريكا الالتينية )مبا ي دلك اموعة  اللمجموعات وعددً 

ي مركز التدريب والبيث ي ااف الزراعة االسططططتوائية(. وو ضططططعه اللمسططططات األخنة على الوثيقة  15املادة 
 .2017ي منتصف عام 

 
، ذقد عكسططططططه من بني أمور 2008وأّما االسططططططةاتيجية العاملية جلوز الند، الل و ضططططططعه املسططططططودة األوىل لا عام  

ة املنشطططططأ احلاسططططط  األ ي ي جنوب احمليط الادئ بنك اجليناتأخرى، عطططططواغل اجلماعات املعنية باحملاصطططططيل إزاا هشطططططاعطططططة 
 نططادرمهططددة بططانتشطططططططططططططططار ت الكبنة والفريططدة . ذمططا زالططه هططذه اجملموعططة احلقليططةغينيططا اجلططديططدة ي بططابوا 15مبوجططب املططادة 

Bogia Coconut قططد وث الزراعيططة الططدوليططة، عيمن املنططاطق احملي ططة. وبفضطططططططططططططططل دع  مططايت وذ  من املركز األسططططططططططططططةايت للب
من تقيي   اخبنً  27، حيث اكن 2015ا ي مقر بنك اجلينات ي أبريل/نيسطططان اجتماعً الصطططندوق العاملي لتنوع احملاصطططيل 

وا غينيا ، الل تتعلق بنقل اجملموعة إىل موقع امن ي بابمثّ وضططططططططططططططع خ ة إنقاد. وبدأ اآلن تنفيذ هذه اخل ة أواًل املشططططططططططططططكلة 
، بالتعاون مع أمانة اموعة احمليط ي بابوا غينيا اجلديدة Kokonas Industri Koporisinاجلديدة من جانب مةسططططططططسططططططططة 

وين القي انية. وقد دار الادئ والشطططططططبكة الدولية للموارد الوراثية جلوز الند، بتمويل من حكومة بابوا غينيا اجلديدة ومبادرة 
 بإعداد اقةاح ملتابعة للتمويل.الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل قام 
 

وحيث أن اجلهاز الرئاسططي أقّر بأن اسططةاتيجيات احملاصططيل تشططكل الوثائق التوجيهية الرئيسططية لةعططيد صططون املوارد  
ني بدوام كامل إمكانية إجياد التمويل الستخدام موظفالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل ي املوقع وبناا التعاون، يستكشف 

مليث ينسطططططططططقون بصطططططططططورة متواصطططططططططلة اخر املعلومات الل يتوصطططططططططلون إليها على أسطططططططططا  مسطططططططططتمر، مبا يضطططططططططمن إدراي هذه 
                                                           

2  https://www.croptrust.org/resources/  

https://www.croptrust.org/resources/


IT/GB-7/17/21 4 

ىل دلك، واف. إضطططططاذًة إاالسطططططةاتيجيات وبقائها دات الصطططططلة. وقد تشطططططكل هذه ذرصطططططة للتشطططططاري مع املعاهدة ي  ع األم
اصيل، وتقوم االسةاتيجيات العاملية دات الصلة لصون احمل اجلديدة إىلتستند أنش ة خمتلفة ي إطار منصة بنوي اجلينات 

 أدناه(. ا نظربتيديثها )
 

 صون التنوع المحصولي وإتاحته في األمد الطويل -باء
 

ألمن املايت أدناه( الذي أنشططططئ لتوذن ا ا نظرصططططندوق البات )الصططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططيل ويقع ي صططططمي   
ات حىت تارخيه على من  هبالصططندوق العاملي لتنوع احملاصططيل . وواذق الدائ  جملموعات التنوع احملصططويت دات األ ية العاملية

ولية، وإىل بنك راعية الدطويلة األجل من صططندوق البات إىل تسططعة بنوي جينات تابعة للجماعة االسططتشططارية للبيوث الز 
 3.ارئيسططططططططططيً  حمصططططططططططواًل  17اموعة دولية من  20. ويدع  التمويل ي جزا منه صططططططططططون وتوذّر الادئاجلينات جملموعة احمليط 

بوصطططططططفها أجزاا حاظة من نظام عاملي من قي، وكفوا وذعاف. وإضطططططططاذًة إىل دلك، ميّوف  اا دوليً وتةدي هذه اجملموعات دورً 
أدناه(، وهو مكّون  نظرا  تكاليف التشزيل السنوي للمستودع العاملي للبذور ي سفالبارد )الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 

مليون دوالر أمريكي ي السطنة،  6.75رئيسطي اخر ي النظام العاملي. وباته البات ي األجل ال ويل تبل  اليوم أكثر من 
 . 2006مريكي منذ عام مليون دوالر أ 27.7أي ما اموعه 

 
 الشراكة بني اجلماعة االستشارية للبيوث الزراعية الدولية والصندوق االستئما 

 بشأن بنوي اجلينات
 

العاملي  الصططططندوق، ظيه الشططططراكة املسططططتمرة بني اجلماعة االسططططتشططططارية للبيوث الزراعية الدولية و 2017عام ي  
ة ي منصطططة بنك اجلينات التابع للجماعة بتمويل األنشططط ة الروتينية جلميع بنوي اجلينات األحد عشطططر التابعلتنوع احملاصطططيل 

للجماعة االسططططتشططططارية )مبادرة األرّز من أجل أذريقيا، واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، واملركز الدويت للزراعة االسططططتوائية، 
ز ركز الدويت للب اطا، واملركز الدويت للبيوث الزراعية ي املناطق اجلاذة، واملركواملركز الدويت لتيسططططططططططططططني الذرة والقم ، وامل

العاملي لليراجة الزراعية، واملعهد الدويت لبيوث احملاصططططططططططيل ي املناطق االسططططططططططتوائية عططططططططططبه القاحلة، واملعهد الدويت للزراعة 
جل ولطططططططططططططي لبيطططططططططططططوث األرز(، وبتكملة البات ال ويلة األاالستوائية، واملعهد الدويت لبيوث الثروة احليوانية، واملعهطططططططططططططد الد

املمنوحة من صططططططندوق البات. وةّل منصططططططة بنوي اجلينات املمتدة على سططططططه سططططططنوات حمّل برنام  اجلماعة االسططططططتشططططططارية 
الصططططططططططططندوق العاملي . وهتد  املنصططططططططططططة، الل يتوىل إدارهتا 2016إىل عام  2012اخلان ببنوي اجلينات الذي امتد من عام 

مع مدراا بنوي اجلينات التابعة للجماعة االستشارية، إىل زيادة الكفااات وإدارة اجلودة، وةقيق االستفادة لتنوع احملاصيل 
 القصوى من بروتوكوالت الصون، ووضع نظ  ةدارة البيانات وتعزيز استخدام اجملموعات.

 
لصطططططندوق اواألرقام اخلاصطططططة ببنوي اجلينات الواردة أدناه مسطططططتخرجة من أداة اةبالن على االنةنه الل وضطططططعها  

 لرصد التقدم الذي ةرزه بنوي اجلينات باجتاه ةقيق مقاصد األداا.العاملي لتنوع احملاصيل 
 

                                                           
ا والكسطططططططاذا املوز البالنتني والشطططططططعن والفاصطططططططولي/ملوزمن خالف البات ال ويلة األجل هي: االصطططططططندوق العاملي لتنوع احملاصطططططططيل احملاصطططططططيل املدعومة من   3

احلة لل عام وذوف الفابا واألعال  وجلبان العلف والعد  والذرة والدخن األغق واألرز والذرة الرذيعة )السطططططططططططططرغوم( والب اطس صطططططططططططططال واحلمص واللوذيات
 واليام. احللوة والقم 
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من املدخالت، مبا ي دلك  757.767بنوي اجلينات التابعة للجماعة االسططططططططططططططتشططططططططططططططارية إدارة  اتتوىل حاليً  (1)
ي املائة من هذه املدخالت متاح  77حمفوظة ي احلقل. وما يقارب  29.122منها ي األنابيب و 23.682

بصورة مباعرة للتوزيع الدويت. وتتواصل بذلك الزيادة امل ردة ي توذر املدخالت منذ إطالق برنام  اجلماعة 
، كما أن هذا األمر يتسطططططططط  بأ ية خاصططططططططة حني يةخذ ي 2012االسططططططططتشططططططططارية اخلان ببنوي اجلينات عام 
 االعتبار التوزيع املستمر للعينات وحيازهتا.

ي املائة من  88ي املائة من مدخالت البذور ي النسطططآل اآلمن على مسطططتويني، ي حني أن  56ويت  تأمني  (2)
فوظة األنابيب أو عينات حم مدخالت اموعات احملاصطططيل النسطططلية خيضطططع للنسطططآل اآلمن بشطططكل عينات ي

 ي التقيد الشديد.
 ي املائة من املدخالت ببيانات تعريفية أو توصيفية متاحة عق االنةنه. 87، يتمتع احاليً  (3)
عينة للمواد الوراثية إىل املسططتخدمني عام  91.506وذّرت بنوي اجلينات التابعة للجماعة االسططتشططارية حوايت  (4)

من املططططدخالت املتميزة إىل  32.850، مّت توذن 2015؛ وي عططططام 2016منهططططا عططططام  111.117و 2015
خارج اجلماعة االسططططتشططططارية بصططططورة  20.010املسططططتخدمني ي إطار اجلماعة االسططططتشططططارية ذيما جرى توزيع 

 ي املططائططة(، وإىل النظ  الق ريططة للبيوث الزراعيططة 43مبططاعططططططططططططططرة على مراكز األملططاث املتقططدمططة واجلططامعططات )
، مّت توذن 2016. وي عطططام ابلطططدً  114ي املطططائطططة( ي  25ي املطططائطططة( وإىل املزارعني والق طططاع اخلطططان ) 32)

منها إىل مراكز البيوث املتقدمة  27.265من املدخالت إىل برام  اجلماعة االستشارية ذيما و زّع  50.058
املطططائطططة(، وإىل النظ  الق ريطططة للبيوث ي  24ي املطططائطططة( وإىل املزارعني والق طططاع اخلطططان ) 40واجلطططامعطططات )

ا. واثطل هطذه التطدذقطات للمواد الوراثيطة اجلزا األكق من التوزيع العطاملي بلطدً  102ي املطائطة( ي  22الزراعيطة )
 باستخدام االتفاق املوحد لنقل املواد.

 
، أنشططططأت بنوي اجلينات التابعة للجماعة االسططططتشططططارية املرحلة األوىل من نظام إدارة 2016-2015وخالف الفةة  

اجلودة. وكانه األهدا  وضع خري ة جلميع عمليات بنك اجلينات، وصياغة إجرااات التشزيل املوحدة الرئيسية، ووضع 
ات وأذضل فني ي عمليات بنوي اجلينخ ة ةدارة املخاطر، وإسناد رمز عري ي جلميع املدخالت وتعزيز بناا قدرات املوظ

، أ حرز تقدم مليوظ خالف ذةة السطططنتني 2015املمارسطططات. وإثر التقيي  اةجيال للجهاز الرئاسطططي لنظام إدارة اجلودة عام 
نظام  ي توثيق إجرااات التشطططططزيل املوحدة ي كل من بنوي اجلينات التابعة للجماعة االسطططططتشطططططارية، وهي ميزة أسطططططاسطططططية ي

أجل  بزيارة مبادرة األرّز منالصطططططططططططندوق العاملي لتنوع احملاصطططططططططططيل ة اجلودة. وقد قام أخصطططططططططططائي ي هذا النظام اخلان بإدار 
أذريقيا، واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، واملركز الدويت للزراعة االسططططططططططططططتوائية، واملركز الدويت للبيوث الزراعية ي املناطق 

دويت ة الزراعية، واملعهد الدويت لبيوث احملاصيل ي املناطق االستوائية عبه القاحلة، واملعهد الاجلاذة، واملركز العاملي لليراج
للزراعة االستوائية، واملعهطططططططططططد الدولطططططططططططي لبيطططططططططططوث األرز لتدريب موظفي بنوي اجلينات والعمل معه ، ال سيما الذين رظوا 

أسبوع حوف  مدار م. ون ظمه حلقة عمل امتدت علىمنها حىت اليو  39إجراا تشزيل موحد ووضعوا مسودة  93خري ة 
تعزيز اسططتخدام تكنولوجيا املعلومات ي عمليات بنوي اجلينات لضططمان اجلودة )مع الةكيز على الرموز الشططري ية واألجهزة 

  ستشارية. جماعة االالتابعة لبنوي اجلينات لل اا التوثيق ي املراكز األحد عشرملدر  2016يونيو/حزيران  النقالة( ي أملانيا ي
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سططططني مدة حياة لتي وقد رّكزت مبادرتان ي إطار برنام  اجلماعة االسططططتشططططارية اخلان ببنوي اجلينات على سططططبل   
 املادة الوراثية خالف التخزين، وبالتايت كفااة عمليات بنوي اجلينات:

 
أحرز املركز الدويت للب اطا خ وات كبنة ي حفا املوارد بالتقيد الشديد على ن اق واسع. وقد مّت تدريب  (1)

من مدخالت الب اطا ي التقيد  450ذريق من الفنيني وو ضططططططططططططططعه تدذقات عمل، مبا ظ  حفا أكثر من 
 امثنً  نسطططآل أكثر ذعالية وأقلإجراا ملعاين جودة صطططارمة. وسطططو  يسطططم  هذا األمر ب وذًقاالشطططديد ي السطططنة 

 للمجموعة بصورة عامة، وبةعيد اجملموعات احلقلية وضمن األنابيب.

وقام أخصائيون ي صون البذور ي املعهططططططد الدولططططططي لبيططططططوث األرز نولة ي بنوي اجلينات التابعة للجماعة  (2)
ات األولية إىل الية. وتشن االستنتاجاالستشارية الستعراض بيانات اختبار اجلدوى التارخيية واملمارسات احل

 أنه ميكن إجراا ةسينات مليوظة ي ممارسات إدارة البذور وطوف عمر البذور النا ة عنها.

 
هي عملية قام و  وقد دع  برنام  اجلماعة االسططططططتشططططططارية بناا بنك جديد ملبادرة األرز ي أذريقيا ي كوت ديفوار، 

ونو بتيسططنها على  و ناعططط. كانه اخل ة األسططاسططية تقضططي بإزالة بنك اجلينات ي كوتالصططندوق العاملي لتنوع احملاصططيل 
إىل بواكي، إمنا بعد املشططططططورة الل قدمها اخلقاا ي بنوي اجلينات من خالف الصططططططندوق االسططططططتئما ، قرر املركز  اماديً ونقله 

 هد من جنوب أذريقيا على االنتهاا.تشييد مبىن جديد بالكامل. وقد عارذه أعماف البناا الل يتوالها متع
 

كذلك، خضعه بنوي اجلينات األحد عشر الدولية التابعة للجماعة االستشارية إىل استعراض من جانب خقاا  
خارجيني منذ بداية برنام  اجلماعة االسططططططتشططططططارية اخلان ببنوي اجلينات، وكان اخرها املعهد الدويت لبيوث احملاصططططططيل ي 

واملركز الدويت للبيوث الزراعية ي  2015واملركز الدويت للب اطا عام  املناطق عططططططبه القاحلة، واملركز العاملي لليراجة الزراعية
. وقد نّفذت  يعها خ ط عمل ملعاجلة التوصطططططططططططيات دات األولوية املعنية مبختلف جوانب إدارة 2016املناطق اجلاذة عام 

 .2016بنوي اجلينات، الل است كمله ي هناية عام 

 
وخضططططططع السططططططتعراض خارجي نّظمته الية  2016خلان ببنوي اجلينات عام انتهى برنام  اجلماعة االسططططططتشططططططارية ا 

. وق ّدم التقرير Michael Jacksonالتقيي  املسططططتقل التابعة للجماعة االسططططتشططططارية للبيوث الزراعية الدولية برئاسططططة الدكتور 
 ية اخلان ببنوي اجلينات واستمراره، وأيّد بقوة عمل برنام  اجلماعة االستشار 2017إىل الية التقيي  املستقل ي أوائل عام 

، وبناًا على توصططططية الس إدارة النظام، قام الس نظام اجملموعة 2016ي إطار منصططططة بنوي اجلينات. وي سططططبتمق/أيلوف 
منصطططات وواذق  3االسطططتشطططارية باسطططتعراض اموعة من برام  البيوث اخلاصطططة مبراكز اجلماعة االسطططتشطططارية األحد عشطططر و

 .2017دلك منصة بنك اجلينات، الل بدأت العمل ي يناير/كانون الثا   عليها، مبا ي
 

وت نظ  منصطططة بنك اجلينات ي ثالث وحدات: الصطططون، واالسطططتخدام والسطططياسطططات. وتسطططتمر العمليات واألنشططط ة  
ف الشبكة العاملية من خال القائمة بشأن نظام إدارة اجلودة، وطوف عمر البذور، واحلفا بالتقيد الشديد، وتعزيز إدارة البيانات

ري املنصطططططططططة أنشططططططططط ة جديدة حوف: ) ا نظر) (Genesys) ملعلومات املادة الوراثية والبوابة جينيسطططططططططيس ( 1أدناه(. وسطططططططططو  جت 
االمتثاف واملشططططططاركة ي السططططططياسططططططة الدولية للموارد الوراثية النباتية )من خالف وحدة السططططططياسططططططات، الل تتوذر حوكمتها مبوجب 

ي وحدة  ةسطططني وتعزيز إدارة اجلودةو ( 2(؛ )15باملادة  رة نظام اجلماعة االسطططتشطططارية عماًل العامني للمراكز والس إدااملدراا 
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اصطططططية املادة الوراثية. وسطططططو  تسطططططاه  املنصطططططة  نة لتز ية تنوّع اجملموعات، ومعاجلة الثزرات، أيضطططططً  ي وضطططططع تدابن حمسطططططّ
امالً لزن عططط املوقع خارجالصطططون ية، سطططيما أن اجلهاز الرئاسطططي طلب أن يكون بالشطططراكة مع النظ  الق رية للبيوث الزراع

 اموعات اجلماعة االستشارية. وسو  تب  هذه العملية على االسةاتيجيات العاملية لصون احملاصيل وةّدثها.
 

 لبنوي اجلينات اةقليمية والوطنيةالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل دع  
 

مدته عشططططططططر سططططططططنوات لدع  البلدان ي  ع  امشططططططططروعً  2011ي عام الصططططططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططططططيل أطلق  
والل يتمتع تنّوعها بأولوية قصوى، اد  صون هذا التنوع  1من حماصيل املليق  حمصواًل  29األصنا  القية املرتب ة بططططططططططططططط

على املدى ال ويل واسطططططتخدامه لتيضطططططن مواد مفيدة لقام  الةبية حوف العامل الل تكيف هذه احملاصطططططيل مع تزن املنا . 
تتضطططططططمن خقاا ي  ةواّوف املشطططططططروع بعنوان "تكييف الزراعة مع تزن املنا " حكومة النروي  ذيما تديره اموعة اسطططططططتشطططططططاري

مراكز اجلماعة االستشارية للبيوث الزراعية الدولية وأمانة املعاهدة الدولية بصفة مراقب. ويشاري ي عن املوضوع وممثلني 
تنفيذ القنام  مصطططططططططر  األلفية للبذور التابع لليدائق النباتية امللكية، كيو، اململكة املتيدة ومعاهد متخصطططططططططصطططططططططة وبرام  

 قبل الةبية للنباتات ي خمتلف أ اا العامل. صون ومراحل ماوطنية ودولية لل
 

، مبا ذيها احملاصطططيل الل يسطططتهدذها املشطططروع، ي جدوف وميكن اجنسطططً  92وأدرجه األقارب القية للمياصطططيل لططططططططططططططططط 
 de Wet .4و The Harlanاالطالع على قاعدة البيانات اخلاصططة اا على البوابة اخلاصططة مبشططروع األقارب القية للمياصططيل 

وجرى جتميع قاعدة بيانات جزراذية إيكولوجية من مصطططططادر عديدة لتكون أكق وأرل مورد ي العامل للمعلومات اخلاصطططططة 
. وخضططعه قاعدة البيانات للتيليل اد  ةديد األصططنا  ي العامل بالتوزيع اجلزراي لألقارب القية للمياصططيل الرئيسططية

 5لية بالنسبة إىل اجلمع.واألقالي  دات األولوية العا

 
 24وإثر عملية ةديد األولويات، باته القام  الوطنية تدع  اليوم  ع وصطططططططططون األقارب القية للمياصطططططططططيل ي  

هي: أرمينيا، وأدربيجان، والقازيل، وعططططيلي، وكوسططططتاريكا، وققن، وإكوادور، وإثيوبيا، وجورجيا، وغانا، وغواتيماال،  ابلدً 
ه يوإي اليا، وكينيا، ولبنان، وماليزيا، ونيباف، ونيجنيا، وباكسططططططتان، وبنو، والقتزاف، وإسططططططبانبا، والسططططططودان، وأوغندا، وذي

التق ؛ وي هذا اةطار، يقوم مصطططططططططططر  األلفية للبذور بإعداد دالئل ق رية لدع   نام. وتشطططططططططططمل هذه الشطططططططططططراكات الدع 
طويل األجل ومسطططططططططططططا ة هامة ي بناا القدرات. وحىت  اي أنشططططططططططططط ة اجلمع وهي سطططططططططططططتشطططططططططططططكل موردً  الشطططططططططططططركاا الوطنيني

تكون متاحًة بعدها ، على أن ابلدً  21عّينة حيفظها الشطططططططططركاا ي  2.276، كان قد مّت  ع 2016ديسطططططططططمق/كانون األوف 
مبوجب املعاهدة. كذلك، باته البيانات املتوذرة من عمليات اجلمع اجلارية ضططمن مشططروع األقارب القية للمياصططيل على 

 6صفية خمصصة على البوابة "جينيسيس".

 
عة رات خاصططة بكل حمصططوف مع اموعة واسططو امشططوي إطار التيضططن ملرحلة ما قبل الةبية من املشططروع، ع قدت  

، حمصطططططططططواًل  19تنفيذ مشطططططططططاريع ما قبل الةبية، أو مّت االتفاق حولا، بشطططططططططأن  حالًيامن املربني وغنه  من الباحثني. وجيري 

                                                           
4   http://www.cwrdiversity.org/checklist/ 
5  gaps/-http://www.cwrdiversity.org/conservation 
6  pgr.org/project/CWR/overview-www.genesyshttps:// 

http://www.cwrdiversity.org/checklist/
http://www.cwrdiversity.org/checklist/
http://www.cwrdiversity.org/conservation-gaps/
http://www.cwrdiversity.org/conservation-gaps/
https://www.genesys-pgr.org/project/CWR/overview
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 اا ودوليً ا وطنيً عطططططططططريكً  53حيث ت تاح كل املواد الل مّت ت ويرها مبوجب املعاهدة. وسطططططططططو  تشطططططططططمل هذه املشطططططططططاريع حوايت 
  :، كما تشّدد  يعها بقوة على بناا القدراتابلدً  32 ي
 

 الفةة الصفات البلدان الشريكة ومراكز اجلماعة االستشارية احملصوف

 2018-2015 قدرة على ةمل اجلفا  أسةاليا، عيلي، الصني، كازاخستان الفّصة

 املوز
بلجيكا، املعهد الدويت للزراعة االستوائية، 

ّدد الحقاً(عريك ي جنوب عرق   اسيا )حي 
 2019-2016 قدرة على ةمل اجلفا 

 الشعن
املركز الدويت للبيوث الزراعية ي املناطق 

 اجلاذة، أملانيا، املزرب

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

2016-2018 

 الفاصوليا
ة، الزراعات االستوائيكولومبيا، مركز ملوث 

 هندورا 

مقاومة احلرارة، واجلفا ، والتشبع باملياه وتعّفن 
 اجلذور

2016-2018 

 اجلزر
بنزالديش، باكستان، الواليات املتيدة 

 األمريكية
 2017-2014 قدرة على ةمل احلرارة واملل  واجلفا 

 احلمص
املركز الدويت للبيوث الزراعية ي املناطق 

 الواليات املتيدة األمريكية اجلاذة، تركيا،
 2017-2014 قدرة على ةمل اجلفا 

 2018-2016 اجلفا ، احلرارة و، النيجر، نيجنياسبوركينا ذا اللوبياا سوداا العني

 كوت ديفوار، إسبانيا، سري النكا البادجنان
مقاومة اجلفا ، التشّبع باملياه، قدرة على ةمل 

 القد واحلّر، ت وير نظام اجلذور
2013-2016 

 الدخن األصبعي
املعهد الدويت لبيوث احملاصيل ي املناطق 

 عبه القاحلة، كينيا

قدرة على ةمل اجلفا ، مقاومة اللفية 
 (، الصفات الزراعيةstrigaوعشب الساحرة )

2015-2018 

 اجللبان
املركز الدويت للبيوث الزراعية ي املناطق 

 اجلاذة، الند

ات ظّية متدنية، النبات قدرة على ةمل احلرارة،
 ال فيلية، العفن الدقيقي ومقاومة األرقة.

2016-2018 

 العد 

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

 تركيا

قدرة على ةمل اجلفا ، مقاومة النباتات 
 ال فيلية واآلذات

2013-2017 
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 الدخن اللةلةي
الدويت لبيوث احملاصيل ي املناطق املعهد 

 عبه القاحلة )الند، النيجر(، الند
 2018-2015 قدرة على ةمل احلرارة واجلفا 

 البسلة الندية
املعهد الدويت لبيوث احملاصيل ي املناطق 

 عبه القاحلة، الند

 Phytophthoraقدرة على ةمل امللوحة، اذة 
 ومقاومة مثقاب القرن، وصفات متصلة بالزّلة

2015-2018 

 القازيل، املركز الدويت للب اطا، أوروغواي الب اطا
قدرة على ةمل احلرارة واجلفا ، مقاومة 

 اآلذات املتأخرة والصدأ البكتني
2013-2017 

 األرز
الواليات  املعهد الدويت لبيوث األرز،

 املتيدة األمريكية
 2016-2011 بالزّلة ي ظل اجلفا صفات متصلة 

 الذرة الرذيعة
أسةاليا، إثيوبيا، عريك ي غرب أذريقيا 

ّدد الحقاً(  )حي 

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

 مقاومة تعفن احلبوب 

2015-2018 

 كندا، أوغندا عّباد الشمس
اجلفا ، اةزهار املبكر،  قدرة على ةمل

 الصفات املتصلة بالزّلة
2011-2016 

 الب اطس احللوة
املركز الدويت للب اطا، الواليات املتيدة 

 األمريكية، موزامبيق
 2019-2014 مقاومة احلرارة

 القم 

 ركز الدويت لتيسني الذرة والقم ،الند، امل
املركز الدويت للبيوث الزراعية ي املناطق 

 اململكة املتيدة، اجلاذة

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

2014-2019 

 
د مع حكومة النروي  إىل نتائ  إجيابية مع توقيع اتفاق اويل جدي اصططططططططله املفاوضططططططططات الل أ جريه مةخرً وقد و  
عططارذه على االنتهاا، سططو  تركز  2إىل أن أنشطط ة اجلمع ي إطار املرحلة  ا( للمشططروع. ونظرً 2020-2017) 3للمرحلة 
 على توسيع ن اق العمل ما قبل الةبية وتقيي  املادة الوراثية املشتقة من األقارب القية للمياصيل. 3املرحلة 

 
ى املوجودين ي ل علوخالف هذه املرحلة األخنة، سططططططططططو  يت  توزيع التنوّع املتأب عن األقارب القية للمياصططططططططططي 

الصططفو  األمامية ي الكفاح العاملي لتكييف الزراعة مع تزّن املنا : أي املزارعني واملرّبني. وقد بدأت جهود ما قبل الةبية 
، وسطططططو  ت تاح املواد ما قبل الةبية الل تندم  ذيها الصطططططفات املرغوب 3على أن تتواصطططططل ي املرحلة  2والتقيي  ي املرحلة 

( برام  الةبية اجلارية والناجية الل هتد  إىل مساعدة املزارعني الفقراا ي البلدان النامية 1على  و استباقي لصاحل: )اا 
( اجلهود املبططذولططة ةدارة املواد الوراثيططة النبططاتيططة لألغططذيططة والزراعططة ي املزرعططة، 2على زيططادة إنتططاج األغططذيططة ورذع جودهتططا، و)

األنشططط ة الصطططون وما قبل الةبية، سطططو  تتواصطططل  يدون منها. واسطططتكمااًل الذين يسطططتف واملزارعني اجلهود  3 املرحلة ي أيضطططً
  إدارة وتوذر املعلومات. الرامية إىل تعزيز
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وي هناية املرحلة األخنة، يهد  املشططططططططططططططروع إىل أن يتي  ي إطار املعاهدة اموعة من خيارات التكّيف اجلديدة  

املثنة الل كان ميكن أن تضطططططططططيع، مع تقدمي املسطططططططططاعدة ي الوقه نفسطططططططططه على ااية التنوع البيولوجي من خسطططططططططارة هنائية. 
لة ي البلدان النامية، وي إنتاج معلومات قّيمة ملساعدة اجلهود املكمّ  ي بناا القدرات ي أيًضاوسيكون املشروع قد ساعد 

 املزرعة وي املوقع.
 

اوقد أ ع يه أولوية قصطططططوى   ليمية خالف ذةة السطططططنتني إىل تعزيز نظ  التوثيق ي بنوي اجلينات الوطنية واةق أيضطططططً
 مفصطططططططاًل  اصطططططططل أدناه. إمنا وبإجياز، أجرى اخلقاا تقييمً حوف العامل. وجيري وصطططططططف التقدم احملراز ي هذا اجملاف ي جزا منف
من بنوي اجلينات، وسو  يت  توذن األمواف الالزمة  29لنظ  التوثيق والبنية التيتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ي 

 .2017منها مللوف هناية عام  20لتيسني حوايت 

 
إضاذًة إىل دلك، ومن خالف مبادرة نظام إدارة اجلودة ي برام  اجلماعة االستشارية اخلان ببنوي اجلينات، نّظ   

 مخس حلقططططات عمططططل حوف عمليططططات بنوي اجلينططططات والتعلّ  املتقططططدم ي الفةةالصططططططططططططططنططططدوق العططططاملي لتنوع احملططططاصططططططططططططططيططططل 
 ، ي:2015-2016

 
 (2015مركز ملوث الزراعات االستوائية )مايو/أيار  (1)

 2015املكتب الوط  للموارد الوراثية النباتية، الند بدع  من صطططططططططططندوق كراوذورد )نوذمق/تشطططططططططططرين الثا   (2)
 (2016ونوذمق/تشرين الثا  

 (2016املعهد الدويت للزراعة االستوائية )مار /ادار  (3)

 (2016لزراعية )سبتمق/أيلوف املركز العاملي لليراجة ا (4)

 
 اموظفً  50وإضططاذًة إىل املوظفني من بنوي اجلينات التابعة للجماعة االسططتشططارية للبيوث الزراعية الدولية، حضططر  

ي اجملموع من بنوي اجلينطططات الوطنيطططة ومعطططاهطططد البيوث حلقطططات عمطططل حوف عمليطططات بنوي اجلينطططات والتعلّ  املتقطططدم، 
واسططططططططتفادوا من ذرن التعّل  املتاحة. وتوذّر حلقات العمل اخلمسططططططططة هذه الل جرى تنظيمها حىت اآلن وسططططططططيلًة ممتازة لرذع 

اينات التابعة للجماعة االسططططططططططططططتشططططططططططططططارية، إمنا مسططططططططططططططتوى املعاين ومواامتها، ليس ذقط ي بنوي اجل فو  ي صطططططططططططططط أيضططططططططططططططً
 الوطنيني. الشركاا

 
االصطططندوق العاملي لتنوع احملاصطططيل ، يقوم اأخنً   ة/إقليمية، بتنفيذ عدد من البات ال ارئة لبنوي جينات وطني أيضطططً

 مع:
 

بنك اجلينات الوط  ي نيباف جلمع وصطططططون وترمي  بذور احملاصطططططيل األصطططططلية ي املناطق املتضطططططررة من الزة  (1)
 (.2016األرضية )مّت التوقيع عليها ي ذقاير/عباط 

منظمة البيوث الزراعية واحليوانية ي كينيا لتجديد وةسططططني منشطططط ت الصططططون ي معهد البيوث ي املوارد  (2)
 (2016)مت التوقيع عليها ي يوليو/اوز  يرلنديةاآل  من برنام  املعونة الوراثية، بدع
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للنهوض ببنك اجلينات ما بعد اةعصطططططططار، بدع  من الوكالة األسطططططططةالية للتنمية  الادئأمانة  اعة احمليط  (3)
 (2017الدولية )مت التوقيع عليها ي مار /ادار 

 
االصطططططططندوق العاملي لتنوع احملاصطططططططيل ويتعاون   ة لبنك مع أمانة املعاهدة ي تقيي  اخليارات املسطططططططتقبلية املتاح أيضطططططططً

 .كوستاريكا ي  راعية االستوائية والتعلي  العايتاجلينات التابع ملركز البيوث الز 
 

بالدور الام الذي تةديه بنوي اجلينات الوطنية ي النظام العاملي للصطططططون خارج املوقع، وي سطططططياق تكييف  اوإقرارً  
نوي جلمع أمواف كثنة مسططططططتندة إىل املشططططططاريع لدع  بالصططططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططططيل اعة لظرو  أصططططططعب، يسططططططتعد الزر 

( ةسني عمليات اجلمع الوطنية الرئيسية 1اجلينات الوطنية ي البلدان النامية. وسو  يتّ  توذن الدع  لألهدا  التالية: )
 وعة من بنوي اجلينات ي األجل املتوسط.( العمليات الروتينية جملم2خارج املوقع؛ و)

 
 مستودع البذور العاملي ي سفالبارد

 
تنص املعاهدة الدولية على احلاجة إىل "اختاد خ وات مالئمة للتقليل إىل أدىن حد ممكن من التهديدات الل  

(، وتن وي خ طة العمطل العطامليطة الثطانيطة 2-5ةطدق بطاملوارد الوراثيطة النبطاتيطة لألغطذيطة والزراعطة، أو إن أمكن إزالتهطا" )املطادة 
على هد  يتمثل ي " التكفل باالسطططتنسطططا  املخ ط والتخزين املأمون للمواد غن املسطططتنسطططخة حاليا بأمان". وتقّر معاين 

آل دارة اجليدة من ممارسططات اة اا أسططاسططيً التأمي  باعتباره عنصططرً  بنوي اجلينات للموارد النباتية الوراثية لألغذية والزراعة بالنسطط 
الصطططططططططندوق ويدع   .للبنوي اجلينية يهد  إىل التقليل إىل أدىن حد ممكن من املخاطر الل ةدق باجملموعات خارج املوقع

آل ي ظرو  الصطططططندوق األسطططططود جملموعات احملاصطططططيل األكثر أ ية ي العامل ي أيضطططططً العاملي لتنوع احملاصطططططيل  ا عملية النسططططط 
على اتفاق 2017. وقد مّت التوقيع عام سططططفالبارد ي النروي  باعتبار دلك عططططبكة األمان األخنة مسططططتودع البذور العاملي ي

( NordGenوحكومة ال رويج واملركز الشنننننننوار للووااث الواا ية  الصطططططططندوق العاملي لتنوع احملاصطططططططيل سننننننن وا      10مدته 
 ةدارة مستودع البذور العاملي ي سفالبارد.

 
من  مططدخاًل  304.933مرة، وبططات حيوز اليوم  37، إيططداعططات ي 2008وقبطط ل املسططططططططططططططتودع، منططذ إنشطططططططططططططططائططه عططام  

ي املائة من هذه اةيداعات. وهي تشططططططططططططططمل  70حوايت الصططططططططططططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططططططططططططيل ، ي حني مّوف 7امعهدً  73
ا ي الفةة اذتتاحً  12مدخل من اموعات دولية ةه إدارة املراكز التابعة للجماعة االسططططتشططططارية. وقد حصططططل  608.000

: مبادرة األرز ي أذريقيا، معهد مدخاًل  131.576التالية بإيداع إ ايت معهًدا ن و حد والثالثواقام خاللا ال 2015-2017
ركز لشططططططططططططططعن واملوارد النباتية القية ي جامعة أوكاياما الوطنية )اليابان(، مالبيوث الزراعية ي بوروندي )بوروندي(، مركز ا

املوارد الوراثية )هولندا(، مركز ملوث الزراعات االستوائية، املركز الدويت للب اطا، املركز الدويت لتيسني الذرة والقم ، معهد 
لدويت ، جامعة باجنلوكا )البوسطططططططططنة والرسطططططططططك(، املركز االبيوث ي احملاصطططططططططيل )اجلمهورية التشطططططططططيكية(، معهد املوارد الوراثية

للبيوث الزراعية ي املناطق اجلاذة، املعهد الدويت لبيوث احملاصططططططططططيل ي املناطق االسططططططططططتوائية عططططططططططبه القاحلة، املعهد الدويت 
ركز صيل النباتية )أملانيا(، مللجينات النباتية وملوث احملا Leibnizللزراعة االستوائية، املعهطططد الدولطططي لبيطططوث األرز، معهد 

)نيوزيلندا(، املكتب الوط  للموارد الوراثية النباتية  AgResearch Ltdمارغو ذوردي للمواد الوراثية ي األعال ، مةسطططسطططة 
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(، معهد ة)الند(، املعهد الوط  للبيوث الزراعية )ذرنسا(، النظام الوط  للمواد الوراثية النباتية )الواليات املتيدة األمريكي
( )بنو(، املوارد Parque de la Papaاملوارد ال بيعية )ذنلندا(، املركز الشططططمايت للموارد الوراثية )السططططويد(، حديقة الب اطا )

الوراثية النباب لكندا )كندا(، معهد املوارد الوراثية النباتية، املركز الوط  للبيوث الزراعية )باكستان(، املركز العلمي العملي 
لتططابع لألكططادمييططة الوطنيططة للعلوم ي بيالرو  لألراضططططططططططططططي القططابلططة للزراعططة )بيالرو (، مركز التبططادف بني حططاذظي البططذور ا

)تايلند(،  Chaipattana(، مةسطططططططسطططططططة سطططططططنزاذورة)الواليات املتيدة األمريكية(، خمتقات تيماسطططططططيك احملدودة لعلوم احلياة )
(، WorldVegهاتون )اململكة املتيدة(، املركز النروجيي لبذور الزابات )النروي (، املركز العاملي للخضططططططططططططططر) معهد جاميس

 جامعة كوستاريكا )كوستاريكا(.
 

ودع األوف سططططابقا ي حلب، سططططوريا، املا وأصططططب  املركز الدويت للبيوث الزراعية ي املناطق اجلاذة، الذي كان قائمً  
مدخاًل من القم ، والشعن، واحملاصيل  38.073، اه إعادة 2015املودعة. وي سبتمق/أيلوف  الذي طلب إعادة البذور

 الًياحالعلفية وأنواع أخرى إىل وحدات املركز ي املزرب ولبنان للمسطططططاعدة ي إعادة تشطططططكيل اجملموعات الناعططططط ة. وجيري 
العينات الفرعية إىل مستودع البذور ي ذقاير/عباط  عّينة وإعادة 15.000تكاثر هذه املدخالت. وقد مّت حصاد أكثر من 

، اذتت  املركز الدويت للبيوث الزراعية ي املناطق اجلاذة بنك اجلينات األوف التابع 2016. وي أواخر سططططبتمق/أيلوف 2017
 له ي تربل، لبنان.

 
 تعزيز نظم المعلومات لبنوك الجينات -جيم

 
 عاملي نظام وتعزيز إنشططططططاا على تتعاون األطرا  املتعاقدة" الدولية على أن من املعاهدة 1-17املادة  تنص 
 املتصطططلة والبيئية والفنية العلمية القضطططايا عن املوجودة، املعلومات نظ  إىل اسطططتنادا املعلومات، تبادف لتيسطططن للمعلومات

 عن للمعلومات بإتاحته املناذع تقاسطط  ي هذا املعلومات تبادف يسططه  ألن اتوقعً  والزراعة لألغذية النباتية الوراثية باملوارد
)ج( تعاجلان مت لبات إتاحة 3-12)أ( و2-13ملادتان املتعاقدة كاذة". ا لألطرا  والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد

من خ ة العمل العاملية الثانية إىل "بناا نظام عامل للمعلومات للموارد الوراثية  15املعلومات. ويدعو النشاط دو األولوية 
 النباتية لألغذية والزراعة، وتعزيزه".

 
دع  تنفيذ  يالصطططندوق العاملي لتنوع احملاصطططيل و ةاجلماعة االسطططتشطططارية للبيوث الزراعية الدوليكل من سطططتمر  يو  

 مبادرتني هتدذان إىل تعزيز إدارة املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتوذرها، و ا: الشططططططططططططططبكة العاملية
املعلومات العاملي للمعاهدة خالف . ورّكز التعاون الوثيق مع نظام 9والبوابة "جينيسطططططططططططططيس" 8GRINملعلومات املادة الوراثية 

ذةة السططططنتني على بناا أوجه الت زر والتكامل ضططططمن برنام  العمل الذي صططططادق عليه اجلهاز الرئاسططططي. وي حني أ نشططططئه 
أولوية بالنسبة إىل نظام املعلومات العاملي بناًا على مشورة اللجنة االستشارية العلمية )عاري  ياملعّرذات الرقمية كمجاف د

تيسن التخ يط لبنوي بالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل ي  يع اجتماعات اللجنة(، قام لصندوق العاملي لتنوع احملاصيل ا
ية عام "جينيسططططططططيس" ملباعططططططططرة تقدمي الدع  لذه املعّرذات الرقمية مللوف هنا اجلينات التابعة للجماعة االسططططططططتشططططططططارية والبوابة

  يات.الوراثية إدراج دع  املعّرذات الرقمية ي القااملادة شبكة العاملية ملعلومات . وي السياق داته، تعتزم ال2017

                                                           
8   global.org-https://www.grin 
9   pgr.org/welcome-https://www.genesys 

https://www.grin-global.org/
https://www.grin-global.org/
https://www.genesys-pgr.org/welcome
https://www.genesys-pgr.org/welcome
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 الشبكة العاملية ملعلومات املادة الوراثية

 
ضطططططع مع وزارة الزراعة األمريكية واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ي و الصطططططندوق العاملي لتنوع احملاصطططططيل تشطططططاري  

 وهي الشططططططططططططططبكطططة العطططامليطططة ملعلومطططات املطططادة الوراثيطططةواسططططططططططططططتخطططدام أحطططدث رزمطططة برايطططات ةدارة بيطططانطططات البنوي اجلينيطططة، 
(GRIN-Globalوقد .)  نة بينما حّله النسطططخة الثانية ا، 2011صطططدرت النسطططخة األوىل ي هناية عام حمّل نظام  1.9حملسطططّ

، حاز الفريق املشططططةي بني وزارة 2016. وي عام 2015الشططططبكة األصططططلي لوزارة الزراعة األمريكية ي نوذمق/تشططططرين الثا  
 الزراعة األمريكية والشبكة العاملية ملعلومات املادة الوراثية جائزة وزير الزراعة للتمّيز الشخصي وامله  على هذا اةجناز.

 
من بنوي اجلينططات،  26وقططد مّت اعتمططاد الشططططططططططططططبكططة العططامليططة ملعلومططات املططادة الوراثيططة أو جيري تقييمهططا من جططانططب  

)املركز الدويت لتيسطططططططططططططني الذرة والقم ، املركز الدويت  املراكز التابعة للجماعة االسطططططططططططططتشطططططططططططططارية للبيوث الزراعية الدولية ي
 زادرة األر املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، املعهد الدويت للزراعة االسطططططتوائية، مبللب اطا، املركز الدويت للزراعة االسطططططتوائية، 

من أجل أذريقيا، املركز العاملي لليراجة الزراعية، املعهد الدويت لبيوث احملاصطططططططططططيل ي املناطق االسطططططططططططتوائية عطططططططططططبه القاحلة( 
 والقام  الوطنية.
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ة كة العاملية ملعلومات املادة الوراثية ي املركز الدويت لتيسططني الذر كذلك، أ نشططىا منصططب املرعطط  األوف ي الشططب 
والقم  لتوذن خدمات مكتب املسطططططططططاعدة ملوظفي بنوي اجلينات الوطنية والدولية الذين يرغبون ي اسطططططططططتكشطططططططططا  إمكانية 

حلقططات عمططل  . كمططا جرى تنظي  أربع2016-2015طلططب دع  ي الفةة  200اعتمططاد الشططططططططططططططبكططة العططامليططة. وورد حوايت 
 للشبكة العاملية خالف الفةة داهتا:

 
 مشططططططططططططاركني من املركز الدويت للزراعة االسططططططططططططتوائية 10: 2015املركز الدويت للزراعة االسططططططططططططتوائية، مايو/أيار  (1)

 )كولومبيا( CORPOICAو

 INIAFمشاركاً من مركز  22: 2015)بوليفيا(. سبتمق/أيلوف INIAFمركز  (2)

بنوي للجينات تابعة للجماعة االسططتشططارية للبيوث الزراعية  7: 2016اجلمهورية التشططيكية، ذقاير/عططباط  (3)
 بنوي وطنية للجينات: لبنان، كوستاريكا، تونس، أدربيجان، القتزاف، األردن  6الدولية و

بنوي جينات وطنية وإقليمية ي أمريكا الالتينية:  7: 2016املركز الدويت للزراعة االسطططتوائية، أبريل/نيسطططان  (4)
 إكوادور، املكسيك، كوستاريكا، عيلي، بوليفيا، كولومبيا، أوروغواي.

 
 "البوابة ""جينيسيس

 
من خ ة العمل العاملية الثانية، تسطططططططططططططتمر  15من املعاهدة الدولية، وللنشطططططططططططططاط دي األولوية 1-17للمادة  اتنفيذً  

صططططططة بنك بتقدمي الدع ، من خالف منالصططططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططططيل اجلماعة االسططططططتشططططططارية للبيوث الزراعية الدولية و 
رة البوابة ةدا من نظام عاملي ذّعاف لصون املوارد. وختضع هذه اأساسيً  ات وير البوابة "جينيسيس" بصفتها مكونً لاجلينات، 

، حيث تشططاري أمانة املعاهدة ي اللجنة االسططتشططارية منذ إطالق املبادرة. 2014منذ عام الصططندوق العاملي لتنوع احملاصططيل 
اموعة. ويعمل  482مليون مدخل ناعططططططططططططططط موجود ي  3.6وباته البوابة تتي  اليوم البيث ي البيانات التعريفية حلوايت 

باسطططططططتمرار مع مزودي البيانات القائمني ملسطططططططاعدهت  ي تقاسططططططط  املعلومات احملّدثة عن الصطططططططندوق العاملي لتنوع احملاصطططططططيل 
اموعاهت ، ويعمل بشططططططططكل ناعططططططططط على تعزيز وتشططططططططجيع نشططططططططر البيانات )ب ريقة ممكننة عند اةمكان( الواردة من بنوي 

زة. وقد أ عيد ارائها املوج جينات جديدة. وباته البوابة تقيس وتعرض اليوم مةعططططططططططططططر اكتماف البيانات التعريفية ضططططططططططططططمن
 .2016تصمي  واجهة التفاعل عام 

 
 ، مت التوقيع على اتفاقات لنشر البيانات التعريفية على البوابة "جينيسيس" مع املعاهد التالية:2015ومنذ أواخر عام  

 
 بنك اجلينات االسةايت للمراعي )أسةاليا( (1)
 هيئة البيوث الزراعية )القازيل( (2)

 املركز الدويت للزراعة االستوائية (3)

 ، كينيا(GeRRIمعهد ملوث املوارد الوراثية ) (4)

 ، ماليزيا(MARDIمعهد البيوث والت وير الزراعي ي ماليزيا ) (5)

 مركز املوارد الوراثية النباتية التابع للجماعة اةمنائية للجنوب األذريقي (6)

 )الواليات املتيدة األمريكية(مركز التبادف بني حاذظي البذور  (7)

 معهد البيوث والت وير ي جنوب أسةاليا )أسةاليا( (8)

 الادئأمانة  اعة احمليط  (9)
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 2016ان لق مشطططططططططروع ميتد على سطططططططططنتني ممويلف من املكتب الفدرايت للزراعة واألغذية، أملانيا، ي سطططططططططبتمق/أيلوف  

وسططططو  يركز على توذن اموعات بيانات جديدة، وموثقة جيداً وممكن الوصططططوف إليها من املعلومات املظهرية )التوصططططيف 
بنك ال: نيوالتقيي ( الستكماف البيانات التعريفية املتوذرة. كما جرى استخدام موظف لتنسيق هذا العمل مع الشركاا التالي

املوارد الوراثية ي    ي كوستاريكا، ومعهد ملوثية االستوائية والتعلي  العايتلزراع)تونس(، ومركز البيوث ا للجينات الوط 
 .كينيا، ومعهد البيوث والت وير الزراعي ي ماليزيا، املختق الوط  للموارد الوراثية النباتية )الفلبني( واملركز العاملي للخضر

 
 تقيي  وةسني تكنولوجيا املعلومات

 
ناًا املسطططططاعدة لبنوي اجلينات ي ةليل احتياجاهتا من حيث التسطططططويق، وبي لتنوع احملاصطططططيل الصطططططندوق العاملقدم  

على رغبتهططا، ي اعتمططاد الشططططططططططططططبكططة العططامليططة ملعلومططات املططادة الوراثيططة وي إتططاحططة املعلومططات عن اموعططاهتططا من خالف بوابططة 
 2014للجينات بني عام  اوإقليمي اوطني كابن 29رة "جينيسططططططططططططططيس". ولذه الزاية، قام اخلقاا ي وثائق بنك اجلينات بزيا

يلي، كولومبيا،   ي كوسطططططتاريكا، عطططططراعية االسطططططتوائية والتعلي  العايت: أدربيجان، بوليفيا، مركز البيوث الز 2017وأوائل عام 
ني، روسيا، رواندا، الفلبكوبا، ققن، إكوادور، مصر، غواتيماال، األردن، كينيا، لبنان، املكسيك، املزرب، نيجنيا، بنو، 

بنوي  5املناقشطططططات مع  ه نام. وتتواصطططططليمركز املوارد الوراثية النباتية التابع للجماعة اةمنائية للجنوب األذريقي، تونس، ذي
 .2017أخرى للجينات، ي حني من املتوقع استكماف أعماف التيسني عام 

 
 حشد الموارد -ثالثاً 

 
 أحكام عامة

 
ي  ع يل الصندوق العاملي لتنوع احملاصإضاذًة إىل اجمللس التنفيذي، يشر  الس ما ي الصندوق على جهود  

دوالر أمريكي أو أكثر إىل االنضمام إىل الس ما ي  000.25األمواف. وي دعى املا ون احلكوميون الذين يسا ون مببل  
دوالر أمريكي. ينعقد اجمللس مرتني  000.250اخلان، ذاحلّد األدىن هو الصطططططندوق؛ وأّما بالنسطططططبة إىل املا ني من الق اع 

 اةعرا  املايت واملشورة للمجلس التنفيذي.ي السنة، ويوذّر 
 

وق البات لتوذن على توسططيع ن اق صططندالصططندوق العاملي لتنوع احملاصططيل ويبقى الةكيز األويت جلمع األمواف ي  
وموثوق لبنوي جينات وطنية ودولية هامة على الصططططططططعيد العاملي. ويقضططططططططي الد  النهائي  اويل طويل األجل قابل للتوقع

ودع البذور إضطططاذًة إىل التكاليف اجلارية ملسطططتمليون دوالر أمريكي ي السطططنة لتمويل بنوي جينات وطنية ودولية،  34بتوذن 
مليون سنوياً وجود صندوق هبات  34ب توذّر مبل  العاملي ي سفالبارد والتكاليف التشزيلية للصندوق االستئما . ويت ل

 ي املائة زائد التضخ (. 4 بنسبةمليون دوالر أمريكي )تستند احلسابات على معدف عائد  850بقيمة 
 

مليون دوالر أمريكي بشططططططططكل  185قد تلقى الصططططططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططططططيل ، كان 2017وي يونيو/حزيران  
مليون  251 حالًيا، حيث بل  إ ايت املسططططا ات الل جتري معاجلتها 2005مسططططا ات مدذوعة لصططططندوق البات منذ عام 

مليون يورو ينبزي أن تدذع جهة ما ة جزااً من ذوائده. وأّما قيمة  50دوالر أمريكي. ويشططططططططططططمل هذا املبل  قرضططططططططططططاً بقيمة 
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وق البات، الل تتضمن دخل االستثمار الذي جرى كسبه مع الوقه ناقص  يع األمواف املسيوبة السوق احلالية لصند
 مليون دوالر أمريكي. 203مليون دوالر أمريكي(، ذهي تبل  ما يقارب  8.22)

 
 مةار إعالن التقّعات

 
لتنوع  الصططططططندوق العامليعلى الرغ  من املسططططططتوى املتد  ي األسططططططواق ووصططططططوف أزمات الالجئني إىل أوجها، قّرر  

. وأخذ املةار ي االعتبار  يع 2016ي عقد مةار إعالن التقعات املقرر ي أبريل/نيسان  ااملضي قدمً احملاصيل 
من جططانططب اجمللس التنفيططذي للصططططططططططططططنططدوق االسططططططططططططططتئمططا  النتططائ  احملققططة منططذ اعتمططاد اسططططططططططططططةاتيجيططة  ع األمواف 

. وي دلك الوقه، تقّرر اعتبار األمواف الل أعلن  يع املا ني التقّع اا منذ 2013أكتوبر/تشططططططططططططططرين األوف  ي
 خ وًة باجتاه ةقيق نتائ  مةار إعالن التقعات. 2013أكتوبر/تشرين األوف 

 
ندوق العاملي الصسا ات املتعّهد بالتقع اا لصندوق البات اخلان ب، بلزه امل2013وي أكتوبر/تشرين األوف  

مليون دوالر أمريكي. وأّما إ ايت تقّعات املا ني، مبا ي دلك صطندوق البات، واملشطاريع والدع   141.9لتنوع احملاصطيل 
اد مةار إعالن التقعات، مّت ، وبعد انعق2016مليون دوالر أمريكي. وحىت أبريل/نيسطططططططططططططان  315.5التشطططططططططططططزيلي، ذقد بل  

مليون دوالر امريكي. وبل  إ ايت التقعات الل أعلن عنها  313.9إرسططططاا األسططططس ملضططططاعفة صططططندوق البات مليث يبل  
  مليون دوالر أمريكي. ويرد موجز لا ي اجلدوف أدناه: 512.2املا ون للصندوق االستئما  

 
 املتقّع بهاجملموع  العمليات املشاريع البة 

إعالنات التقعات حىت أكتوبر/تشرين 
 2013األوف 

 141.918.015   155.978.257   17.601.871   315.498.143  

  196.748.204   3.026.931   21.702.140   172.019.133  إعالنات تقعات جديدة من املا ني

  512.246.347   20.628.802   177.680.397   313.937.148  2016إعالنات التقعات حىت أبريل/نيسان 

 
املشططاريع  عن امتنانه الكبن إىل  يع املا ني الذين سططا وا ي صططندوق البات، ويالصططندوق العاملي لتنوع احملاصططيل ويعق 

 والعمليات.
 

 اويل اجملموعات الدولية
 

ي لتنوع الصططططططططططندوق العاملتقوم ي منصططططططططططة بنك اجلينات الية اويل وحيدة تتشططططططططططكل من هبات طويلة األجل من  
زائد التمويل من اجلماعة االستشارية للبيوث الزراعية. ويلقي الرس  البيا  أدناه الضوا على إ ايت كلفة املنصة  احملاصيل 

قه ي يزداد مع الو الصططندوق العاملي لتنوع احملاصططيل ي يسططاه  به . كما أن املبل  الذ2022-2017كل عام خالف الفةة 
 حني تنخفض مسا ة اجلماعة االستشارية بناًا عليه.
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مليون دوالر أمريكي ي إطار املنصططططططططططططططة، حيث  26.9، من املتوقع أن يبل  إ ايت التكاليف 2023ومللوف عام  

الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل مليون دوالر أمريكي. كذلك، سو  يوذر  15مبل  الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل يوذر 
، حيططث توذر 2022-2017مليون دوالر امريكي مبوجططب منصطططططططططططططططة بنططك اجلينططات بني عططامي  70.7تراكميططا يبل   ااموعطط

 مريكي.أدوالر  ماليني 105بقيمة  ااجلماعة االستشارية رصيدً 
 
 جلمع األمواف وعًااسةاتيجية أكثر تن
 

قبل انعقاد مةار إعالن التقعات، كان  ع األمواف يسطططتهد  بصطططورة أسطططاسطططية احلكومات. وبعد انعقاد املةار،  
بات هذا األمر قيد املراجعة. ومن الواضطططط  أنه سططططينبزي للصططططندوق االسططططتئما ، لكي يتمكن من بلون أهداذه، أن يعتمد 

دو أن التمويل احلكومي للمسططططاعدة اةمنائية اخلارجية يسططططتقر، بشططططكل أكق على التمويل من مصططططادر غن احلكومات. ويب
ص حصططططططططة أكق حلاالت  صططططططططّ وجهود أخرى ي األجل القصططططططططن. لذا، أجرى اجمللس التنفيذي للصططططططططندوق  ال وارئذيما خت 

ملقرر ااالسططتئما  مناقشططات بشططأن اسططةاتيجية اويل جديدة وأكثر تنوعاً، سططو  يضططفي ال ابع الرظي عليها ي اجتماعه 
 .2017ي أكتوبر/تشرين األوف 

 
على الرغ  من وجود حدود ملا ميكن توقعه من حيث التمويل غن املخصططططططططططططططص لصططططططططططططططندوق البات من جانب  

احلكومات ي السطططنوات القادمة، سطططو  تسطططتمر هذه احلكومات ي تشطططكيل املصطططدر األسطططاسطططي لذا التمويل ي املسطططتقبل 
 سطططططططو  يواصطططططططل مسطططططططاعيه لتوسطططططططيع قاعدة املا ني والةكيز أكثر علىالصطططططططندوق العاملي لتنوع احملاصطططططططيل القريب. غن أن 

االقتصطططططططاديات املتقدمة الل هي ممّولة أسطططططططاسطططططططية ي ااالت الزراعة، واألغذية والتزذية، والتنمية االقتصطططططططادية، وتزّن املنا  
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ئة رئيسية اقتصاديات ناع أيًضاعدة املا ني سو  يستهد  ومواضيع السلع العامة دات الصلة. كما أن توسيع ن اق قا
 خمتارة، وال سيما بني بلدان اموعة العشرين.

 
كل اجلهود املمكنة حلشططططططططد اويل قصططططططططن األجل للهبات من الصططططططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططططططيل  وسططططططططو  يبذف  

احلكومات من أجل اسطططتكماف سطططيوبات دخل االسطططتثمار من صطططندوق البات، مبا يتي  بلون إ ايت املسطططا ات السطططنوية 
ف الفةة الإىل بنوي اجلينات التابعة للمجموعة االستشارية للبيوث الزراعية خالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل املتوقعة من 

يلية من أجل تز ية املصططططططططططططاريف التشططططططططططططز ا. وهذا يشططططططططططططمل العمل مع ما ني خمتارين لتوذن اويل حمدد زمنيً 2017-2022
االسططنوية لدى بنوي اجلينات الفردية خالف عدد من السططنوات. وقد ي  لب إىل املا ني  دة لتيسططني دع  مشططاريع حمد أيضططً

 15ه املشططططططططاريع أن تع ي األولوية للمجموعات واحملاصططططططططيل الواردة ي املادة اموعات احملاصططططططططيل الفردية؛ ومن عططططططططأن هذ
باملعاهدة، وبنوي اجلينات احملّددة مبوجب االسططططةاتيجية الوطنية للمجموعات اخلاصططططة بالصططططندوق االسططططتئما .  1واملليق 

 ة البات.ل املتمثل ي زيادوسو  ت بذاف اجلهود حلشد املوارد ي األجل القصن بالتوازي مع الد  املتوسط األج
 

مسططططططتوع و الصططططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططططيل وسططططططو  يت  البيث عن اويل لدع  املصططططططاريف التشططططططزيلية ألمانة  
سفالبارد العاملي للبذور طاملا يبقى صندوق البات دون حجمه املستهد . وقد وذّر بعض املا ني هذه املوارد ي املاضي، 

بلة ي مواصلة حشد الدع  املايت للمصاريف التشزيلية خالف السنوات العديدة املقلتنوع احملاصيل الصندوق العاملي ويأمل 
 مبا يتي  سيب املوارد من دخل االستثمار. 

 
اا ي الق اع ا مع الشركبناا عالقات جديدة وأوسع ن اقً الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل عالوًة على دلك، سو  حياوف 

أن مثة حاجة لعمليات تقيي  مالئمة للعناية الواجبة. وسططططو   علًمامةسططططسططططات وعططططركات خاصططططة،  اخلان. وهذا يشططططمل
االصطططططندوق العاملي لتنوع احملاصطططططيل يسطططططتخدم  ني وجوده على االنةنه جلذب مزيد من االهتمام مبهمته ولتيفيز ما  أيضطططططً

 ذرديني اخرين ومعاجلته .
 

صطططيل حمددة واجملموعات الل ةاذا عليها، عطططرط أن يتواام هذا وميكن للما ني أن يسطططتهدذوا الدع  لصطططون حما 
ر جادبية أكثا األمر مع أهدا  الصطططططططندوق االسطططططططتئما . ومن املتوقع أن يشطططططططكل هذا التمويل القائ  على احملاصطططططططيل هنجً 

الن ه   هللشططططركاا احملتملني ي الق اع اخلان، مثل صططططناعات األغذية الل تعتمد على حمصططططوف معني. وسططططو  تشططططّكل هذ
القائمة على احملاصططططيل أولوية ي  ع األمواف ي السططططنوات القادمة. كذلك، سططططيت  اختيار احملاصططططيل باالسططططتناد إىل قيمتها 
بالنسطططبة إىل األمن الزذائي، والتهديدات للمجموعات الل تتمتع بتنوع ذريد من نوعه، وبالنسطططبة إىل مسطططا تها ي ةسطططني 

 سبل عيش السكان الريفيني.
 

ري الصطططططططندوق االسطططططططتئما ، كما سطططططططبق أن د كر،   وباةضطططططططاذة إىل حشطططططططد أمواف البات التقليدية من املا ني، جي 
مناقشططططططات مع وكاالت حكومية خمتارة ومقرضططططططني متعددي اجلهات بشططططططأن توذن قروض طويلة األجل ومنخفضططططططة الفوائد 

عوائد القرض ي صططططططندوق البات التابع  للمسططططططاعدة اخلارجية، ضططططططمن إطار تسططططططهيالت القروض. وسططططططو  يت  اسططططططتثمار
للصطندوق االسطتئما  خالف مدة حياة القرض، األمر الذي يتي  توليد دخل إضطاي من االسطتثمارات )بعد دذع أي ذوائد 

رة  اعلى القرض( دعمً  للمصطططططاريف التشطططططزيلية جملموعات احملاصطططططيل الدولية والوطنية. وبالفعل، تشطططططكل هذه القروض امليسطططططّ
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ا ي األمد ال ويل للصطططندوق االسطططتئما  من أجل احللوف حمل عوائد القرض على مّر الزمن ّد الثزرات، وتتي  أذقً لسططط اويال
 ا للهبات.دائمً  مع توذن اجلهات املا ة اويال

 
 ي اآلونة األخنة مرذقاً ابتكارياً لتقاسطططط  االسططططتثمارات، يهد  إىلالصططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططيل وقد أنشططططأ  

شد أمواف االستثمارات اخلاصة لزرض توجيه األرباح إىل أنش ة الصون ي ااف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ح
في حاف جنيه مةسسة خنية ي السوق التجرييب ي أملانيا. ذالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل ولتلقي هذه البات، أنشأ 

 داة ألسواق أخرى.التجربة، ميكن ت وير مثل هذه األ
 

 إمكانية اعتماد نط ه   حلشطططططد املصطططططادر. وميكن لليمالتالصطططططندوق العاملي لتنوع احملاصطططططيل ، سطططططو  خيتق اأخنً  
ر بوصطططططفها جهات مسطططططا ة ذردية. ويتمثل التوقع األسطططططاسطططططي ي توسطططططيع قاعدة  القائمة على االنةنه أن تسطططططتهد  األ سطططططا

 على املستوى الفردي.العاملي لتنوع احملاصيل الصندوق املسا ني، وتعزيز ملكية مهمة 
 

مبا يتماعطططى مع أهدا  وسطططياسطططات االسطططتثمار الل صطططادق الصطططندوق العاملي لتنوع احملاصطططيل وتت  إدارة أصطططوف  
عليها اجمللس التنفيذي، واملوثقة ي إعالن سططططططياسططططططة االسططططططتثمار. وتقدم جلنة املالية واالسططططططتثمار املعززة املشططططططورة إىل اجمللس 

ارات املسطةولة، مطر  موقع على مبادىا األم  املتيدة بشطأن االسطتثالصطندوق العاملي لتنوع احملاصطيل التنفيذي. كما أن 
 وهو إطار دويت ةدراج االستدامة ي عملية اختاد القرارات بشأن االستثمارات.

 
 بناا صندوق البات ي السنوات القادمة

 
 1 . ميثل السططططططططططططططيناريو2022يعرض اجلدوف أدناه ثالثة سططططططططططططططيناريوهات ملسططططططططططططططتويات اويل صططططططططططططططندوق البات مللوف عام 

مليون دوالر أمريكي بشكل  5األسوأ( قيمة صندوق البات ي حاف بقي عند مستواه احلايت، إضاذًة إىل مبل   )السيناريو
مليون دوالر أمريكي مللوف عام  290مسططططططا ات ي السططططططنة. وهذا سططططططو  يرذع مسططططططتوى األمواف ي صططططططندوق البات إىل 

مليون دوالر أمريكي ي السطططططططنة من ما ني  10بق  ع )السطططططططيناريو األكثر احتمااًل( ذهو يسطططططططت 2. وأّما السطططططططيناريو 2022
مليون دوالر امريكي من صططططندوق املنا  األخضططططر، وزيادة ي احلد األعلى للمسططططا ات  100ميسططططراً بقيمة  اجدد، وقرضططططً 
ي املائة، األمر الذي من عططأنه أن يرذع قيمة الصططندوق إىل  33إىل  25من الصططندوق العاملي لتنوع احملاصططيل  األمريكية ي

، 2)السطططططططططيناريو األذضطططططططططل( نتائ  السطططططططططيناريو  3، يسطططططططططتبق السطططططططططيناريو ا. أخنً 2022مليون دوالر أمريكي مللوف عام  441
و، من املتوقع يمن صندوق املنا  األخضر ي املصاريف املتعهيلد اا للمنصة. ومبوجب هذا السينار  أيًضاومسا ات إضاذية 

مناقشطططططططة كل هذه اخليارات مع  حالًيا. وجتري 2022مليون دوالر أمريكي مللوف عام  511أن تبل  قيمة صطططططططندوق البات 
 ما ني حمتملني، وهي اثل ذرصاً حقيقية لييقق صندوق البات هدذه. 
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 التعاون مع أمانة املعاهدة

 
املعاهدة إىل املشطططططططاركة ي  يع اجتماعات الس الصطططططططندوق االسطططططططتئما . وميكنهما  وأمانة ي دعى كل من رئيس 

الوصططططططوف إىل وثائق اجمللس ومداوالته، ما عدا البنود املزلقة ي جدوف األعماف الل تتناوف مسططططططائل عططططططخصططططططية. وقد د عي 
ناقشططططططططة جدوف األعماف الذي تت  م إىل اجتماعات مكتب املعاهدة، ي إطار البند يالصططططططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططططططيل 

ىل اللجنة االستشارية إالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل ةديداً مبوجبه. ود عي الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل التعاون مع 
تنوع صططندوق العاملي لالاملختصططة التابعة للمعاهدة واملعنية باسططةاتيجية التمويل، وسططاه  ذيها. وقد وضططعه أمانة املعاهدة و 

وثيقة تقع ي صطططططططططططططفيتني تصطططططططططططططف التكامل بني املنظمتني ي ااف  ع األمواف. وت سطططططططططططططتخدم هذه الوثيقة ي احملاصطططططططططططططيل 
 االجتماعات مع املا ني.

 
 التصالت والتواصل -رابعاً 

 
(، وهي الة Food Foreverالة "األغذية دائماً" )الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل خالف ذةة السنتني، أطلق  

من أهدا  التنمية املسططتدامة لألم  املتيدة. وقد أ طلقه هذه املبادرة ي سططتوكهومل  5-2توعية يسططتند إليها تنفيذ املقصططد 
مة منظ وقد د عيه أمانة املعاهدة إىل االنضططمام إىل املبادرة. وما زاف الرد الرظي من جانب 2017.10يونيو/حزيران  11 ي

 .ااألغذية والزراعة عالقً 
 

 ي ااف االتصاالت والتواصل على هدذني عاملني:الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل وترّكز جهود  
 

 رذع مستوى الوعي إزاا الدور الام الذي يةديه تنوع احملاصيل ي أغذيتنا، حاضراً ومستقباًل؛  (1)
 يقوم به عركاؤنا لضمان احلفاظ ذعاًل على تنوع احملاصيل وإتاحته.وإلقاا الضوا على العمل الف  الذي  (2)

 
                                                           

10  https://www.food4ever.org/ 
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به مناصطططططرين   وقد لقيه هذه الرسطططططائل اهتماماً كبناً من جانب وسطططططائل اةعالم ي ذةة السطططططنتني األخنة، ونصطططططّ
تنوع الجدد لذه القضطططططططططية، مع إلقاا الضطططططططططوا على أن النا  تقر اليوم، أكثر من أي وقه مضطططططططططى، بقيمة وإحلاح صطططططططططون 

 البيولوجي الزراعي، وباتوا يرذعون صوهت  ي هذا اجملاف.
 

ع   نةنه اخلان ن اق قسط  األخبار عق االالصطندوق العاملي لتنوع احملاصطيل وتوخياً للتوّجه إىل  هور أكق، وسطّ
به ووضططططع رسططططالة إخبارية بشططططأن مواضططططيع احملاصططططيل مليث تضطططط  قسططططمني جديدين: مدونة علوم وميزة تلفه االنتباه. وقد 

 خالف ذةة السططططنتني احلملة بعنوان "احملاصططططيل باأللوان"، ووسططططع ن اق جهوده يالصططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططيل واصططططل 
التفاعلية على  ة لذلك، تتوذر القصص الثالث األوىلالقصص بالصور من خالف منصة تفاعلية جديدة. ونتيجً  ااف رواية

إىل اموعات من الصور وأعرطة الفيديو. وسو  يستمر الصندوق ي استكشا  ذرن للمرحلة الثانية  ةاالنةنه، إضاذً 
رية مشططروع األقارب القية للمياصططيل من خالف رسططائل إخباباأللوان"، وي دع  البوابة "جينيسططيس" و  من الة "احملاصططيل

 ذصلية وحضور ناعط على الشبكة وي وسائل التواصل االجتماعي.
 

كذلك، ما زاف الداعمون القدامى واجلدد يدعون إىل احلفاظ على تنوّع احملاصطططيل. ودعماً ملةار إعالن التقعات  
-Ameenah Guribعرض عططططريط مصططططّور لكلمة ذخامة الصططططندوق العاملي لتنوع احملاصططططيل ، سططططّر 2016الذي انعقد عام 

Fakimموريشطططططيو ، وكلمات رئيسطططططية لكل من السطططططيد  ، رئيسطططططةJan Eliasson ،نائب سطططططابق ألمني عام األم  املتيدة ،
مية اةنتاجات اةعال ، نائب وزير الشطططةون اخلارجية والتجارة ي أسطططةاليا. وقد ن شطططر عدد منEwen McDonald والسطططيد

 Davidبكلمة رئيسطططططية للسطططططيد الصطططططندوق العاملي لتنوع احملاصطططططيل ، رّحب 2017الرئيسطططططية إثر دلك املةار. وي بداية عام 

Bergvinsonألقاها خالف حفل غداا وزاري احملاصططططططططططططططيل ي املناطق عططططططططططططططبه القاحلةعام املعهد الدويت لبيوث  ، مدير ،
ة دوما" إطالق مبادرة "األغذيالصطططططططططططندوق العاملي لتنوع احملاصطططططططططططيل حبوب أكثر". كما دع   برلني بعنوان "أم ار أقل، ي
. وتدعو هذه املسطططططاعي العاملية إىل اختاد إجرااات ملموسطططططة ووضطططططع أذكار 2017يونيو/حزيران  سطططططتوكهومل، السطططططويد ي ي

 من أهدا  التنمية املستدامة لألم  املتيدة.  5-2لدع  تنفيذ املقصد 
 

. على التوجيه اةعالمي ي الوسائل التقليدية واالجتماعية على السوااالصندوق العاملي لتنوع احملاصيل وقد عّزز  
سطططططبيل املثاف، اسطططططتق ب إصطططططدار ورقتني رئيسطططططيتني اهتماماً كبناً من جانب اةعالم، مبا ي دلك نشطططططر دراسطططططة ةليلية عن 

ارد لنباتات ال بيعية. كذلك، ما زاف مسطططططططتودع البذور العاملي ي سطططططططفالبالثزرات من حيث األقارب القية للمياصطططططططيل ي ا
حمط تركيز عطططططططططعيب لألخبار، مع تز ية قوية خلمس عمليات إيداع ّاه ي األعطططططططططهر الثمانية عشطططططططططرة األخنة، مبا ي دلك 

مشططاركة  370 000مليون مشططاهدة، و 30، حقق انتشططاراً واسططعاً جداً على ذيسططبوي إد حصططد أكثر من +AJعططريط ذيديو 
 على وسطططططائل التواصطططططلالصطططططندوق العاملي لتنوع احملاصطططططيل تسطططططجيل إعجاب. وبصطططططورة عامة، ما زاف حضطططططور  165.000و

متابع جديد خالف ذةة السططططططنتني إىل حسططططططابه على توية ذيما حصططططططدت  2.000االجتماعي ينمو: ذقد انضطططططط  أكثر من 
 متابع جديد. 2.300أكثر من  فيسبويالصفيته على 

 


