
IT/GB-1/06/5 
March 2006 

 
 

 محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا بهذه النسخة لدواعى االقتصاد طبعت هذه الوثيقة فى عدد
 أثناء االجتماعات

ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة في موقع المنظمة على شبكة . وأال يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة القصوى
 .htm.1gb/cgrfa/ag/org.fao.www://http اإلنترنت

J7498/A 

A 

  من مشروع جدول األعمال المؤقت7البند 
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 مشروع استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية
 

 في روما، إيطاليا، ونقحت مشروع قرار بشأن 17/12/2005 إلى 14  التي اجتمعت في الفترة من
استراتيجية التمويل الملحق بها مشروع استراتيجية التمويل، وأوصت بتقديمها إلى الجهاز الرياسي 
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 مشروع قرار لبحثه من قبل الجهاز الرياسى
 

  الصادر عن الجهاز الرياسي2006/*القرار [
 

 بشأن  الموافقة على استراتيجية التمويل لتنفيذ المعاهدة الدولية
 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 هاز الرياسي،إّن الج

 
بأّن أهداف المعاهدة الدولية هي صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها  

المستدام والتقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدامها، بما يتسق مع اتفاقية التنوع 
 .البيولوجي، في سبيل الزراعة المستدامة واألمن الغذائي

 
 .18 عمًال بأحكام المادة "

 
 . بأّن وجود استراتيجية تمويل فّعالة هي عنصر أساسي لتنفيذ المعاهدة

 
غي أن تعزز توافر إتاحة الموارد المالية وشفافيتها وآفاءتها وفعاليتها  أّن استراتيجية التمويل ينب

 .1لتنفيذ األنشطة التي نّصت عليها المعاهدة
 

  أّن استراتيجية التمويل يجب أن تسعى إلى استقطاب الموارد المالية من جميع المصادر الممكنة
 .  من المعاهدة الدولية4-18آما يرد في المادة 

 
 أّن مدى وفاء األطراف المتعاقدة من البلدان النامية واألطراف المتعاقدة التي تمر اقتصادياتها 
بمرحلة تحول بالتزاماتها بفعالية في إطار  هذه المعاهدة سوف يعتمد على التخصيص الفعال 

 .لبلدان المتقدمة من المعاهدة، والسيما من جانب األطراف من ا18للموارد المشار إليها في المادة 
وسوف تولي األطراف المتعاقدة التي هي من البلدان النامية واألطراف المتعاقدة التي تمر 
اقتصادياتها في مرحلة تحول األولوية الالزمة لخططها وبرامجها الرامية إلى بناء القدرات في 

 2.مجال الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
تعاون مع اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية ذات الصلة لتنفيذ استراتيجية التمويل  بأهمية ال
 .بشكل فّعال

 
ذات الصلة لضمان منح األولوية واالهتمام لتخصيص الموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها  

 ".لتنفيذ الخطط والبرامج بمقتضى المعاهدة الدولية

 
] عنصر أساسي][مكّون مساند هام لتنفيذ[ هو  أّن الصندوق اإلستئماني العالمي للتنوع المحصولي

 بالنسبة إلى صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج في استراتيجية التمويل
 .مواقعها الطبيعية

                                                      
 .2-18 المادة  1
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أّن المساهمات الطوعية يمكن أن تقّدمها أيضًا األطراف المتعاقدة والقطاع الخاص مع مراعاة  

از الرياسي  الجهويدرس.  من المعاهدة والمنظمات غير الحكومية ومصادر أخرى13أحكام المادة 
  . المساهمات هذا النوع منطرق وضع استراتيجية لتعزيز

 
 أّن األولوية بالنسبة إلى استراتيجية التمويل سوف تكون تنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها في  

يانة البلدان النامية، السيما البلدان األقّل نموًا والبلدان التي تمر في مرحلة تحول، والتي تقوم بص
 .]الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتستخدمها بشكل مستدام

 
ستراتيجية أخرى التحديد أولويات عند في الحسبان المتجددة  إلى أهمية وضع خطة العمل العالمية 

، مع مراعاة الحاجة إلى تحديث خطة العمل العالمية التمويل وعند تحديد التمويل المستهدف
 ]3.ستمراربا
 

 أّنه سيتعّين على الجهاز الرياسي وعلى األطراف المتعاقدة اتخاذ عدد من اإلجراءات األخرى 
 .لدعم تنفيذ استراتيجية التمويل

 
 . على استراتيجية التمويل الواردة في الملحق األول بهذا القرار

 
 الالزمة لضمان توفير األطراف المتعاقدة من البلدان  إلى أمانة المعاهدة اتخاذ الخطوات

المتقدمة الموارد الكافية لتنفيذ المعاهدة لدى األطراف المتعاقدة التي هي من البلدان النامية 
 .]ومن البلدان التي تمر في مرحلة تحول

 
 :فيذ استراتيجية التمويلاألطراف المتعاقدة إلى اتخاذ اإلجراءات التالية، حسب المقتضى، دعمًا لتن 

 
ومنها مثًال [في إطار األجهزة الرياسية آلليات وصناديق وأجهزة دولية ذات الصلة [ )أ[(

، مصارف التنمية  مرفق البيئة العالمية، البنك الدولي]اتفاقية التنوع البيولوجي،[
لسلع  لالمشترك والصندوق اإلقليمية، الحساب االستئماني العالمي للتنوع المحصولي

 اتخاذ ]؛]ديق وأجهزة دولية أخرى ذات الصلةوأي آليات وصنا [األساسية
اإلجراءات الالزمة والمناسبة إلعطاء األولوية والعناية الواجبتين للتخصيص الفعلي 
للموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي 

 ]4.؛نّصت عليها المعاهدة
اء األمانة معلومات عن مدى توافر التمويل الثنائي الخاص باستراتيجية التمويل إعط )ب[(

من المصادر المتاحة في بلدانها آي تتسّنى إتاحة تلك المعلومات للجهات المتلقية 
 ]؛المحتملة لهذا التمويل

 4الملحق (تقديم دعم فّعال لتنفيذ استراتيجية تشجيع المساهمات الطوعية [ )ج[(
 ]؛في بلدانها) جية التمويلباستراتي

إلى ) أ(إطالع الجهاز الرياسي على اإلجراءات التي اتخذتها بما يتماشى مع البنود  )د(
 ؛أعاله) ج(

رفع تقرير عن المساعدة الثنائية وغيرها من أشكال المساعدة التي تقّدم بحسب [ )هـ[(
 ]؛ويلاستراتيجية التممن  5األحكام الخاصة برفع التقارير في الملحق 
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 األطراف المتعاقدة التي هي من البلدان المتقدمة إلى إعطاء أمانة المعاهدة معلومات 
عن توفير التمويل الثنائي األطراف في استراتيجية التمويل من مصادر موجودة داخل 

 ؛.]بلدانها
 

 يعمل بموجب توجيهات  إلى الحساب االستئماني العالمي للتنوع المحصولي أن
السياسات العامة التي يعطيها الجهاز الرياسي، بغية المساهمة في تنفيذ المعاهدة 
الدولية؛ ويقترح على الجهاز الرياسي أن يبرم على وجه السرعة اتفاقًا يؤآد سلطة 
الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية في إعطاء تلك التوجيهات المتعلقة بالسياسات في 

لمسائل الواقعة ضمن نطاق اختصاصات المعاهدة الدولية، فضًال عن واجبات مختلف ا
 .]الحساب برفع تقارير إلى الجهاز الرياسي

 
 أن تدعم، من خالل أنشطتها، تنفيذ الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية إلى 

 .]استراتيجية التمويل
 

 البيئة العالمية اتخاذ الخطوات الالزمة بما يضمن أن يساهم دعمها للتنوع  إلى مرفق
 .]الحيوي الزراعي في تحقيق أهداف المعاهدة

 
 األجهزة الرياسية لجميع اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية ذات الصلة إلى إيالء 

ن التنبؤ بها والمتفق عليها من األولوية والعناية الواجبة للتخصيص الفعلي للموارد التي يمك
من خالل استراتيجية  [أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي نّصت عليها المعاهدة الدولية

 .]التمويل
 

 األجهزة الرياسية لجميع اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية ذات الصلة إلى إعطاء 
اإلجراءات الخاصة بها والمتعلقة معلومات عن اختصاصاتها وأولوياتها ومعايير األهلية و

 .بدعم إجراءات تنفيذ المعاهدة
 

إلى  مع أمانات اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية ذات الصلة السعي إلى أمانة المعاهدة 
 سبل مساهمتها في تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة وإمكانية إبرام مذآرات تفاهم مع إيجاد

 .ا الخصوصالجهاز الرياسي بهذ
 

 األطراف المتعاقدة والقطاع الخاص، بما في ذلك صناعات تجهيز األغذية والمنظمات 
غير الحكومية وجميع األطراف المهتمة األخرى إلى تقديم مساهمات طوعية الستراتيجية 

 .التمويل
 

ومقّدمي الخدمات  األطراف المتعاقدة واآلليات والصناديق واألجهزة الدولية ذات الصلة 
 .ذات الصلة إلى اقتراح مبادرات تتناول األولويات المحددة الستراتيجية التمويل

 
التي هي من البلدان النامية واألطراف المتعاقدة التي تمر اقتصادياتها [األطراف المتعاقدة  

 خططها وبرامجها إلى إطالع الجهاز الرياسي على األولوية الواجبة في] في مرحلة تحّول
 .]الرامية إلى بناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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 إنشاء لجنة فنية دائمة تتألف من سبعة ممثلين عن األطراف المتعاقدة مع مراعاة التمثيل 
 .]الجغرافي العادل

 
بما يتفق ][بغية االمتثال في مجال[ئمة إدارة الحساب المذآور إلى اللجنة الفنية الدا 

األولويات ومعايير األهلية واإلجراءات التشغيلية آما نصت عليه الملحقات ] مع
 .]بالمرفق الرابع الستراتيجية التمويل

 
واستخدام الموارد المالية التي ستتوافر لدى الجهاز الرياسي  إنشاء حساب أمانة لتلقي 

 .]ألغراض تنفيذ المعاهدة
 

 إلى هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة دعم إعداد استراتيجية التمويل في إطار 
 ]ومع إعطاء األولوية إلى][، بما في ذلك[عملها الخاص بالمكونات المساِندة للمعاهدة

 . 
 

 ]. إلى األمانة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتيسير تنفيذ هذا القرار واستراتيجية التمويل
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 ملحق بمشروع القرار بشأن استراتيجية التمويل[

 
 عةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزرا

 
 استراتيجية التمويل

 
 الهدف -أوال 

 
الهدف من استراتيجية التمويل هو أن تعزز توافر إتاحة الموارد المالية وشفافيتها وآفاءتها   -1

 .5وفعاليتها لتنفيذ األنشطة التي نّصت عليها المعاهدة
 

 الغايات -ثانيا 
 
 :الغايات التي تسعى إليها استراتيجية التمويل هي -2
 
 توافر الموارد ]تيسير]/[التوصل إلى طرق وسبل يمكن من خاللها]/[لحرص علىا[ 1- 2

 :وتشمل تلك الموارد .] من المعاهدة18، طبقًا للمادة  [دةــــالكافية لتنفيذ المعاه
 

الموارد المالية التي تتيحها األطراف المتعاقدة من البلدان المتقدمة والتي تستفيد منها  )أ(
 .6مرحلة تحّولبتمر اقتصادياتها التي بلدان النامية و البلدان من الاألطراف المتعاقدة 

ج ذات األولوية والمتعلقة بتنفيذ ــة والخطط والبرامـــة لألنشطـــالموارد المالي )ب(
وعن  [7المعاهدة والتي تتيحها اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية ذات الصلة

 .8]متعددة األطرافوالواإلقليمية طريق القنوات الثنائية 
الموارد المالية لألنشطة القطرية لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  )ج(

 .9واستخدامها المستدام
الموارد المالية نتيجة تقاسم المنافع الناشئة عن تسويق الموارد الوراثية النباتية  )د(

 .10المعاهدةمن ) 2)(د(2-13ادة ـة طبقًا للمــلألغذية والزراع
المساهمات الطوعية من األطراف المتعاقدة؛ القطاع الخاص بما يشمل صناعات  )هـ(

 ؛11تجهيز األغذية؛ المنظمات غير الحكومية؛ ومصادر أخرى
 .]من خالل البرنامج العادي للمنظمةالموارد المالية المتاحة  )و([
 

ال والكفؤ لجميع الموارد  االستخدام الشفاف والفع]ضمان]/[تيسير]/[الحرص على[ 2-2
مع اإلشارة إلى أّن الموارد المالية المتاحة ال تستخدم  [.المتاحة بموجب استراتيجية التمويل

لغايات ال تتفق مع هذه المعاهدة، خاصة في المجاالت المتعلقة بالتجارة الدولية بالسلع 
 .]األساسية

 
 األولويات -ثالثا

                                                      
 2-18 مادةال  5
 ).ج(4-18 المادة  6
 ).أ(4-18 المادة  7
 )ج(4-18 المادة  8
 ).د(4-18 المادة  9

 ).هـ(4-18 المادة  10
  )و(4-18 المادة  11
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 تراتيجية التمويل للتوصل إلى نهج متوازن لتنفيذ المعاهدةتحدد أولويات الدعم في إطار اس -3

وترد  .]اسيما صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام
. 

 
 )12( 12التمويل المستهدف - رابعا

 
 .] بهذه الوثيقة لتمويل المشاريع والبرامج الضرورية لتحقيق أهداف استراتيجية التمويل 

 
 الموارد الخاضعة للرقابة المباشرة للجهاز الرياسي -خامسا

 
تشمل الموارد الخاضعة للرقابة المباشرة للجهاز الرياسي الموارد الناشئة عن تقاسم المنافع  -5

) 2)(د(2-13سويق الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بموجب المادة النقدية نتيجة ت
 .من المعاهدة والمساهمات الطوعية

 
 . لذلكسنويًا في حال توافرت األرصدةالمسددة تمنح األموال  .]

 
مقدمي الطلبات واالقتراحات استيفاء يجب على ،  المسددةللحصول على األموال -
 . بهذه الوثيقة2 

 
اإلجراءات التشغيلية المتعلقة باستالم تلك الموارد وإدارتها وبتلقي طلبات بهذه الوثيقة  3 

 منحتسديد  واختيار المشاريع التي ستحظى بالتمويل و المسددةى األموالالحصول عل
 .األموال ورصد المشاريع التي جرى تمويلها

 
 األموال في آل دورة من دورات تسديدمنح تقريرًا عن ] اللجنة الفنية الدائمة[قّدم تيقّدم  ]

 .الجهاز الرياسي
 

ع المساهمات الطوعية الستراتيجية التمويل من مختلف المصادر، بما فيها األطراف تشّج -10
. 13والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكوميةوالبلدان التي ليست أطرافًا متعاقدة المتعاقدة 

 .آليات استراتيجية تشجيع المساهمات الطوعيةبهذه الوثيقة  4المؤقت ترد في الملحق 
 

 غير الخاضعة للرقابة المباشرة للجهاز الرياسيالموارد  -سادسًا
 

، ][الثنائية[القنوات ] بواسطة[تقّدم األطراف المتعاقدة من البلدان المتقدمة الموارد المالية  -11
نامية أو البلدان ال منالتي تستفيد منها األطراف المتعاقدة والمتعددة األطراف و] اإلقليمية

 .من المعاهدة) ج(4-18مرحلة تحّول، طبقًا للمادة بتمّر اقتصادياتها التى بلدان ال
 

بما يشمل الحساب االستئماني العالمي [، يقّدم عدد من اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية -12
 ]اإلقليمية  و،] [الثنائية[ القنوات ]بواسطة[ موارد ]والبلدان المتقدمة ] [للتنوع المحصولي

                                                      
 .3-18 المادة  12
 ).و(3-18و 6-13و 2)د(2-13 المواد  13
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وتشّجع أجهزة التمويل  .ة المتصلة بتنفيذ المعاهدة الدوليةوالمتعددة األطراف دعمًا لألنشط
تلك على الحرص على إعطاء األولوية والعناية الالزمتين للتخصيص الفعلي للموارد التي 

وهي مدعّوة إلى االستعانة  .يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها دعمًا لتنفيذ المعاهدة الدولية
، حسب المقتضى، عند تخصيص  بهذه الوثيقة1 المؤقت باألولويات المشار إليها في الملحق

 .الموارد لدعم تنفيذ المعاهدة آّل ضمن نطاق اختصاصاته
 

تتولى أمانة المعاهدة الدولية جمع المعلومات عن اختصاصات أجهزة التمويل تلك ومعايير  -13
متعاقدة عن األهلية للسياسات واإلجراءات واالحتفاظ بتلك المعلومات وإتاحتها لألطراف ال

موقع المعاهدة على ]/[ المخصص للمعاهدةموقع المنظمة على اإلنترنت[طريق 
 .].اإلنترنت
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 الرصد -سابعا
 

 9 و6، من خالل آلية منفصلة عن تلك التي تنشأ بموجب المادتين  [يقوم الجهاز الرياسي[ -14
 بواسطة المعلومات تها وبتقييم مدى فعالي برصد تنفيذ استراتيجية التمويل]من هذه الوثيقة،

 . بهذه الوثيقة5 
 

 االستعراض -ثامنًا
 

 مّرة آل  هذه هذه، بما فيها الملحقات بها،يستعرض الجهاز الرياسي استراتيجية التمويل -15
 .عادية على أقّل تقديرمن الدورات ال] دورة ثانية[ة دور
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 المؤقتة باستراتيجية التمويل المالحق قائمة[
 

 أولويات استخدام الموارد في إطار استراتيجية التمويل: 1 
 
  بناء المؤسسات والقدرات-ألف[
 
 .إعداد برامج وطنية فّعالة  -1
 .إقامة منشآت أو تحسين الموجود منها  -2
 .ية والزراعةالترويج لشبكات الموارد الوراثية النباتية لألغذ  -3
 .إنشاء نظم معلومات شاملة وتحسينها  -4
تطوير أنظمة للرصد واإلنذار المبكر عن خسارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية  -5

 .والزراعة
 .التوّسع في التعليم والتدريب وتحسينهما  -6
والزراعة توعية الرأي العام على أهمية صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية   -7

 .واستخدامها المستدام
 
 
 
 .إجراء عمليات مسح وحصر للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -8
 .دعم إدارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة داخل المزرعة وتنميتها  -9

 .ال وقوع آوارث للنهوض بالنظم الزراعيةمساعدة القطاع الزراعي في ح  -10
ترويج الصيانة في مواقعها الطبيعية للمحاصيل البرية المتشابهة والنباتات البرية لإلنتاج   -11

 .الغذائي
إدماج االستراتيجيات المستخدمة لصيانة التنوع الحيوي مع صيانة الموارد الوراثية النباتية   -12

 .لألغذية والزراعة
 .األصلية/ تنمية األنواع المحليةتشجيع  -13
 .تشجيع المحافظة على المعارف المحلية ذات الصلة  -14
 
 
 

 .ضمان صيانة المجموعات في مواقعها الطبيعية، وبخاصة األنواع المهددة باالنقراض  -15
 .عية والمهددةإعادة توليد المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبي  -16
 .دعم أنشطة تجميع موارد وراثية نباتية قّيمة أو مهّددة لألغذية والزراعة  -17

. 
 
 
 

 .لتيسير استخدامهاالتوّسع في التوصيف والتقييم وفي المجموعات األساسية أيضًا   -19
 .زيادة التحسين الوراثي وجهود توسيع القاعدة  -20
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 .تشجيع الزراعة المستدامة من خالل تنويع إنتاج المحاصيل وزيادة تنّوعها  -21
 .تشجيع تنمية وتسويق محاصيل وأنواع غير مستغّلة بالكامل  -22
 .دعم إنتاج البذور وتوزيعها  -23
واع واألصناف المحلية المستخدمة على المستويين المحلي فتح أسواق جديدة لألن  -24

 .واإلقليمي
 
 
 

 .المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالتوعية أآثر على   -25
 

 *.]الحصول على الدعم إلطالق النظام المتعدد األطراف  -26
 

 معايير –استخدام الموارد الخاضعة للرقابة المباشرة للجهاز الرياسي  :2 
  األهلية

 اإلجراءات –استخدام الموارد الخاضعة للرقابة المباشرة للجهاز الرياسي  :3 
 التشغيلية

 
يات  آل–استخدام الموارد الخاضعة للرقابة المباشرة للجهاز الرياسي  :4 

 استراتيجية تشجيع المساهمات الطوعية
 

 المعلومات والتقارير المطلوبة في إطار استراتيجية التمويل :5 
 

 ]التمويل المستهدف :6 
 ].حق والموافقة عليهاالقد يرغب الجهاز الرياسي في وضع جدول زمني إلعداد هذه الم: مالحظة

                                                      
*

 .ال يحول هذا الخيار دون إمكانية وجود خيارات أخرى  


