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 من جدول األعمال املؤقت 2-16البند 

 الدورة التاسعة للجهاز الرائسي

 2022سبتمرب/أيلول  24 –19نيودهلي اهلند 

 تقرير عن احتياطي الطوارئ جملموعات املواد الوراثية املعرضة للخطر
 

 املوجز
، تُرمجت جهود تعبئة املوارد من أجل جمموعات املواد الوراثية املعرضنننننننننننة لل  ر    2021-2020 السنننننننننننن نخالل فرتة 

  نشاء اح ياطي مايل، كمبادرة مشرتكة مع الصندوق العاملي ل نوع احملاصيل.
املواد الوراثية اح ياطي ال وارئ جملموعات وتل ص هذه الوثيقة األنشنننننننن ة امليفنننننننن لع لا ي فرتة السننننننننن ن ل اية  نشنننننننناء 

 ، وت وير  طاره ال نفيذي. كما ت يفمن ال قرير املوجز بشأن عملية االح ياطي.املعرضة لل  ر

 التوجيهات املطلوبة
مدعو    الرتحيب إبنشنننننناء اح ياطي ال وارئ جملموعات املواد الوراثية املعرضننننننة لل  ر، و   دعوة اجلهاز الرائسنننننني   ن  

 املاحنن    املسامهة فيه
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 مقدمة -ًل أو  

تعاين جمموعات املواد الوراثية للمحاصننننننيل ال ذائية اوامة حول العاً حالياا أضننننننراراا جسننننننيمة أو ا  ر الداه   ن  -1
والكوارث  19-تصننننننار جليفننننننرر جراء مجلة من الظرو  ال ارئة أو السننننننريعة ال  ف. وتشننننننمل تل  الظرو  جائحة كوفيد

وال  فات املؤسننننسننننية وييفنننناض ملكية األراضنننني والصننننراعات. و ن اليفننننرر الذي يلحق وتفشنننني مسننننببات األمرا   ال بيعية
مبجموعات املواد الوراثية الفريدة ال يكب د خسننننارةا للمؤسننننسننننة ال  إلكها وحسننننب و ةا لألوسننننار العاملية للبحوث الزراعية 

 . عن املزارعن واجمل مع ككلوتل  امل  صة برتبية النبااتت كذل ، فيفالا 
حاالت النزاع املسنننننلو، تقوم منظمة األغذية والزراعة واملعاهدة الدولية و نننننركاء م ل الصنننننندوق العاملي ل نوع وي  -2

احملاصيل )صندوق احملاصيل( والقبو الدويل للبذور ي سفالبارد جل عاون النا ط مع عدد من البلدان مبا فيها اليمن وسورض 
موعات املواد الوراثية النباتية و عادة أتهيلها ومسننننننننننناعدة املزراعن ي  عادة أتهيل والعراق وحالياا أوكرانيا، من أجل محاية جم

ا. ويد مك ن هذا ال عاون امل عدد األطرا ، على سنننبيل امل ال نظ  احملاصنننيل امل يفنننررة اسننن ناداا    املواد الوراثية امل كي فة  ليا 
 بن  اجلينات الدويل ال ابع للمركز الدويل للبحوث الزراعية ي من  نقاذ و عادة تكوين جمموعة البذور الفريدة احملفوظة ي

املناطق اجلافة ي سننننننورض. وبصننننننفة املركز الدويل للبحوث الزراعية ي املناطق اجلافة من أول املودعن ي القبو الدويل للبذور 
فن من م ادرة ظي املائة من جمموع ه يبل اضنن رار رخر املو  80ي سننفالبارد، فقد إكن من النسننح االح ياطي ألك ر من 

بسننننننننننننبب ادرر. وجالسنننننننننننن ناد    عملية النسننننننننننننح االح ياطي، إكن املركز من  عادة تكوين  2014بن  اجلينات ي عام 
 .لبنانجمموعاته واس أنف توزيع البذور للمس  دمن على املس وى الدويل ان الياا من مقر يه اجلديدين ي امل رر و 

اسننننن كشنننننف أمن اجلهاز الرائسننننني  مكانية تعبئة موارد مالية جل عاون مع الصنننننندوق العاملي  2018وبدءاا من عام  -3
ل نوع احملاصننننيل من أجل إكن املسنننناعدة السننننريعة والفورية جملموعات املواد الوراثية ي حاالت ال وارئ. وي فرتة السننننن ن 

شنننننننننننننننننننناء اح ينننننناطي ال وارئ جملموعننننننات املواد الوراثيننننننة املعرضننننننننننننننننننننة لل  ر ، تُرمجننننننت تلنننننن  اجلهود     ن2020-2021
 .ال وارئ( كمبادرة مشرتكة بن أمانة املعاهدة الدولية والصندوق العاملي ل نوع احملاصيل )اح ياطي

وتسنننننن عر  هذه الوثيقة األنشنننننن ة امليفنننننن لع لا ي فرتة السننننننن ن ل اية  نشنننننناء اح ياطي ال وارئ، وتعر  إب از  -4
ونظراا    دور صنننننننندوق احملاصنننننننيل ي  نشننننننناء ا عن عملية االح ياطي. ال نفيذي لالح ياطي، وت يفنننننننمن تقريراا موجزا  اإلطار

االح ياطي، حي وي املرفق لذه الوثيقة مشنننننروع العناصنننننر الواجب  دراجها ي مشنننننروع القرار بشنننننأن توجيهات السنننننياسنننننات 
 .لصندوق احملاصيل

 إنشاء احتياطي الطوارئ -اثنًيا
شننأن تعبئة بوبن املعاهدة الدولية صننندوق احملاصننيل  اجلهاز الرائسنني ي دورته ال امنة ب وسننيع ال عاون بن أوصننى -5

ع املاحنن على النظر ي املبادرات واملشنننننناريع مع األمن، و ننننننج   جال ننننننرتا  مجع األموال أنشنننننن ةاملوارد، وال سننننننيما بشننننننأن 
 .1تصميمها وتنفيذهاصندوق احملاصيل واألمن ي  والربامج ال  يشرت 
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ا لل رباء ي 19-ي أعقننار تفشننننننننننننننني كوفينند -6 ، عقنندت أمننانننة املعنناهنندة النندوليننة وصنننننننننننننننننندوق احملنناصنننننننننننننننيننل اج منناعننا
بشنننننننننننأن أتثف هذه اجلائحة على تنفيذ املعاهدة الدولية. ولدى تلقي مل ص عن منايشنننننننننننات فريق  2020سنننننننننننب مرب/أيلول 

أمهية دع  جمموعات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املعرضننننة لل  ر نظراا     ا رباء، الحظ مك ب الدورة ال اسننننعة
 .عدد حاالت ال وارئ واألحداث ال  ت هدد جمموعات معينة بسبب جائحة كوفيد والكوارث ال بيعية

وأسنننننننننننفرت اجلهود املوازية جلمع األموال من يبل األمن وصنننننننننننندوق احملاصنننننننننننيل ل اية دع  اجملموعات ي حاالت  -7
اثنن من الدول املاحنة، )أي  ي اليا والنرويج( من خالل مشننننننروع عال نوع البيولوجي من أجل ال وارئ عن االل زام من يبل 

ا  مع صننننننننندوق احملاصننننننننيل بوضننننننننع مذكرة مفاهيمية أولية . ويام األمن جال ننننننننرت BOLDفرص كسننننننننب العيي وال نميةع، 
. وبناء على ال وجيهات الصنننادرة عن 2020الح ياطي  لل وارئ كان املك ب يد يام جسننن عراضنننها ي نوفمرب/تشنننرين ال اين 

ا   ننابينناا ملننذكرة . وينند أصنننننننننننننننندرت اللجنننة تقييمننا 2021املك ننب، أبلا األمن جلنننة ال مويننل النندائمننة جملبننادرة ي مننار /رذار 
 .2021مفاهيمية كاملة ي أك وبر/تشرين األول 

أثناء اددث املعنون: عالبذرة هي البداية: تكييف  2021وأطلق األمن اح ياطي ال وارئ ي نوفمرب/تشرين ال اين  -8
بيعية ي الدورة السادسة الزراعة مع ت ف املناخع، الذي نظمه صندوق احملاصيل كجزء من مؤإر املن دى العاملي للمناظر ال 

والعشننننننرين ملؤإر اإلطرا  ي اتفايية األم  امل حدة اإلطارية بشننننننأن ت ف املناخ. وعقب اددث مبا ننننننرة، يام األمن إببال  
 2.اللجنة رمسياا إبنشاء االح ياطي لألطرا  امل عايدة عن طريق  خ ار، وأصبو االح ياطي فاعالا منذ ذل  ادن

 واملبادئ واملعايري واحلوكمةالنطاق  -اثلثًا
ُصم   اح ياطي ال وارئ من أجل توفف دع  سريع ويصف األجل وعاجل للمجموعات خارج املويع ال  يشملها  -9

النظننام امل عنندد األطرا ، ي ادنناالت ال  حينندق فيهننا خ ر و نننننننننننننننينن  ججملموعننة من دون توفر دع  مننايل بننديننل. وي ننناول 
العاجل وادرج، ويسنننننننننننننننر ع ال دخالت الرامية    محاية اجملموعات الدولية والوطنية. ويقع اح ياطي ال وارئ طلبات الدع  

 كل من بن  اجلينات واجملموعات امليدانية ضمن ن اق اح ياطي ال وارئ.
تعر   عحالة ال وارئع على أهنا حالة غف م ويعة تيفننننع السننننالمة البيولوجية للمجموعة بت خ ر مبا ننننر وغف  -10

    اح ياج مايل خ ف ال تلبيه مصادر ال مويل األخرى امل احة.مقبول ويؤدي 
وي ألف اح ياطي ال وارئ من موارد خمصننننننننننصننننننننننة ل اضت  ددة وت واله  ما أمانة املعاهدة الدولية و ما صننننننننننندوق  -11

 احملاصيل. وي   صر  األموال وفقاا ملبادئ النفعية واالس جابة والشفافية.
 :أما معايف األهلية فهي كال ايل -12

  ثبات وجود هتديد فعلي وو ي  حيدق مبجموعة معينة ي حالة طوارئ؛ -
 وأن أنش ة اإلنقاذ املقرتحة ترك ز على األثر الفوري القصف األجل؛ -

و ثبات وجود اح ياج مايل؛ وينب ي على وجه ا صننننننننننننوص اإلثبات  نه ً ي   ال مكن من ال ما  ما يكفي  -
 رليات إويل أخرى أو عدم وجود رليات مناسبة من هذا النوع؛ من الدع  املايل لصاحل اجملموعة، من 
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 وأن اجملموعة، مبا فيها املوارد احملفوظة ي امليدان، ت يفمن موارد وراثية فريدة ذات أمهية  يليمية ودولية؛  -
وأنه ال بد جملموعة اجلهة امل لقية أن تكون جزءاا، أو ب وي على كمية معقولة، من املواد املوجودة ي النظام  -

 امل عدد األطرا  للمعاهدة الدولية، أو أهنا تعمل مبوجب أحكام و رور النظام امل عدد األطرا ؛ 
ل  فيف امل اطر وخ ة طوارئ،  ةاتيجيوأن إل  اجلهة امل لقية، أو توافق على أن ت ور بصورة عاجلة، اسرت  -

 وأن إ  ل بصورة عامة لشرور العناية الواجبة؛ 
)حبسنننننننننننننننب ما بدده يائمة جلنة املسننننننننننننننناعدة اإلةائية الرمسية ملنظمة  انم   وأن تكون اجملموعة موجودة ي بلد   -

ال عاون وال نمية ي امليدان االي صنننننننننننننننادي( وأن وا خ ة مك وبة تشنننننننننننننننر  أهدا  الصنننننننننننننننون ال ويلة األمد 
 للمجموعة؛ 

بال  اإلو  ،وموافقة املؤسنننسنننة امل لقية ال  تدير اجملموعة على  دارة األموال بشنننكل ي سننن  جلشنننفافية والكفاءة -
 اس  دامها. ي الويت املناسب عن

ويسنننن جيب اح ياطي ال وارئ لل لبات املبا ننننرة املقدمة عن طريق الربيد اإللكرتوين  ما    أمانة املعاهدة الدولية  -13
 و ما    صندوق احملاصيل، وهو ال يصدر طلبات ل قدمي مقرتحات.

ولية املسننننننننننننؤولية املشننننننننننننرتكة ج اذ القرارات امل علقة وتقع على عاتق األمن ورئيس اجلهاز الرائسنننننننننننني للمعاهدة الد -14
مب صننننننننصننننننننات ال مويل، وذل  جال ننننننننرتا  مع املدير ال نفيذي ورئيس اجمللس ال نفيذي للصننننننننندوق. وهنا  عملية م مايزة 

أو ما ال اذ القرارات ييفننن لع لا كل من األمن واملدير ال نفيذي أو الرءسننناء، وت بق حبسنننب املبلا امل لور، أي ما دون 
 3.دوالر أمريكي 10 000فوق 

ويعود    صننننننننانعي القرار أن حيددوا ما  ذا كان على األموال أن تصننننننننر  من صننننننننندوق احملاصننننننننيل أو من املوارد  -15
 املوط نة ألمانة املعاهدة الدولية، وجل ايل من اجلهة ال  تعاجل طلب املنحة مع اجلهة امل لقية.

سننننننننننننواء، عن عمل اح ياطي ال وارئ،  تقارير دورية، مالية وفنية على حد  وسننننننننننننو  تقوم املنظم ان مع ا بوضننننننننننننع  -16
وسنو  تكون تل  ال قارير م احة ملك ب املعاهدة الدولية، وجملس املاحنن واجمللس ال نفيذي للصنندوق. ويُقدم موجز عن 

 العمليات    اجلهاز الرائسي للمعاهدة الدولية.

 موجز عن العمليات -رابًعا
جمموعة الرمسي لالح ياطي، يامت أمانة املعاهدة الدولية جال نننننرتا  مع صنننننندوق احملاصنننننيل بدع  يبل ال أسنننننيس  -17
جمال  ياملنشنننأة مبوجب املادة ا امسنننة عشنننرة من املعاهدة ال  حي فظ لا مركز ال علي  العايل والبح   د الوراثية الدوليةاملوا

الزراعة االس وائية. وكانت ال رفة املرب دة ال  تس يفيف جزءاا من اجملموعة معرضة   ر تويف خدم ها بسبب تع ل املول د. 
من  ننننراء معدات جديدة لنظام ال ربيد. و ننننك ل هذا النوع  2020ويد مك نت املسنننناعدة املالية املشننننرتكة ي سننننب مرب/أيلول 

 ا إلنشاء االح ياطي.ة، وأع ى زخا من ال دخل  ثبااتا لصحة الفكر 

                                                      
ميكن االطالع على املزيد من املعلومات ي اإلطار ال ش يلي الح ياطي ال وارئ، امل وفر على املويع:  3
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، كان يد مت تفعيل اح ياطي ال وارئ ي حالة واحدة. فقد أبلا املركز الوطين 2021 ال اينومنذ نوفمرب/تشننننننننننننننرين  -18
للموارد الوراثية النباتية ي اليمن عن اداجة امللحة    اسنننننننن بدال ب ارضت ال اية الشننننننننمسننننننننية لبن  اجلينات الذي يقع ي 

واملدير املعاهدة الدولية ل، وافق أمن  حدى مناطق الصنننننننننننننننراع. وبعد أن مت يبول امل البة ي مرحلة أو  وتقدمي طلب كام
 دوالر أمريكي. 10 000على امل البة مببلا ضمن حدود  صندوق احملاصيللال نفيذي 
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 املرفق

 مشروع عناصر قرار

 صيل(بشأن توجيهات السياسات إىل الصندوق العاملي لتنوع احملا 2022دجمها يف مشروع القرار **/)ليتم 

 
 اجلهاز الرائسي، إن  
  مهية ال عاون مع الصندوق العاملي ل نوع احملاصيل بشأن تعبئة املوارد، مبا ي ذل  ألجل البنو  الوطنية للجيناتيذك ر  ذإ

 ؛ي البلدان النامية والبلدان ال  إر اي صاداهتا مبرحلة ان قالية
صنننننننندوق تنوع إبنشننننننناء اح ياطي ال وارئ جملموعات املواد الوراثية املعرضنننننننة لل  ر بصنننننننورة مشنننننننرتكة مع يرحب  -1

احملاصننننيل العاملي ل اية تيسننننف االسنننن جابة السننننريعة لل هديدات ال  بدق مبجموعات املواد الوراثية الفريدة الوايعة 
 ضمن  طار املعاهدة الدولية، وال سيما نظامها امل عدد األطرا  للوصول    املوارد وتقاس  منافعها؛

األطرا  امل عنناينندة  ، ويدعواليننة املقنندمننة    االح ينناطيحكوم  النرويج و ي نناليننا للمسننننننننننننننننامهننات املننويشككككككككككك ر  -2
 واملنظمات ادكومية الدولية واملنظمات غف ادكومية والكياانت األخرى    املسامهة ي االح ياطي؛

 ا وفنياا عن ال ش يل املشرت  الح ياطي ال وارئ؛   األمن أن يقد م    مك ب الدورة العا رة تقريراا ماليا ويطلب  -3
 جل قرير املوجز عن االح ينناطي الننذي ينندمننه األمن ي هننذه النندورة ال نناسنننننننننننننننعننة للجهنناز الرائسنننننننننننننننيا وحييط علمككً  -4

      الدورة العا رة.   األمن أن يقدم تقريراا مماثالا  ويطلب كذلك


