
 
 

  1/2006القرار 
 

 التمويلاستراتيجية 
 

 ،الرئاسيإّن الجهاز 
 

بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية أّن أهداف المعاهدة الدولية ذكر ستإذ ي (1) 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام  صونهي والزراعة 

شئة عن استخدامها، بما يتسق مع اتفاقية التنوع للمنافع النا المتكافئوالتقاسم العادل 
 ؛الزراعة المستدامة واألمن الغذائيمن أجل البيولوجي، 

 
ً للمادة ذكر ستإذ يو (2)  األطراف المتعاقدة بأن تنفذ  تتعهد"من المعاهدة  1-18أنه طبقا

 ؛18عمالً بأحكام المادة  استراتيجية تمويل لتنفيذ هذه المعاهدة"
 

 ؛لتنفيذ المعاهدة أمر حيويبأّن وجود استراتيجية تمويل فعّالة  ترفوإذ يع (3) 
 

أّن استراتيجية التمويل ينبغي أن تعزز توافر إتاحة الموارد المالية  وإذ يالحظ (4) 
 المعاهدة. في اطاروشفافيتها وكفاءتها وفعاليتها لتنفيذ األنشطة 
 

ى إلى استقطاب الموارد المالية من أّن استراتيجية التمويل يجب أن تسع وإذ يالحظ (5) 
 ؛من المعاهدة 4-18كما يرد في المادة  جميع المصادر الممكنة

 
من البلدان النامية  التى هي أّن مدى وفاء األطراف المتعاقدةب يعترف وإذ (6) 

واألطراف المتعاقدة التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول بالتزاماتها بفعالية في إطار هذه 
من  18ة سوف يعتمد على التخصيص الفعال للموارد المشار إليها في المادة المعاهد

 تسندوسوف  من البلدان المتقدمة.المتعاقدة المعاهدة، والسيما من جانب األطراف 
األطراف المتعاقدة التي هي من البلدان النامية واألطراف المتعاقدة التي تمر اقتصادياتها 

لخططها وبرامجها الرامية إلى بناء القدرات في مجال  مرحلة تحول األولوية الالزمةب
 ؛الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
بأهمية التعاون مع اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية ذات الصلة  وإذ يعترف (7) 

 ؛تنفيذ استراتيجية التمويللنجاج 
 

المتعاقدة  األطراف"تتخذ اهدة، )أ( من المع4-18، بموجب المادة ذّكر أنهستوإذ ي (8) 
ة لآلليات، والصناديق واألجهزة الرئاسياألجهزة  نطاق التدابير الضرورية والمالئمة، في

لتخصيص الموارد التي يمكن الكافيين ذات الصلة لضمان منح األولوية واالهتمام الدولية 
 ؛الدولية"التنبؤ بها والمتفق عليها لتنفيذ الخطط والبرامج بمقتضى المعاهدة 

 
عنصر أساسي في  أّن الصندوق اإلستئماني العالمي للتنوع المحصولي وإذ يالحظ (9) 

ن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج وصفيما يتعلق باستراتيجية التمويل 
 واتاحتها؛ مواقعها الطبيعية

 
ً  يالحظ وإذ (10)   األطراف المتعاقدة أّن المساهمات الطوعية يمكن أن تقدّمها أيضا

الجهاز  يدرسينبغى أن والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومصادر أخرى. و



من  13مع أخذ أحكام المادة  المساهمات هذا النوع من لتشجيعاستراتيجية  أشكال الرئاسي
 المعاهدة بعين االعتبار؛

 
وف تكون تنفيذ الخطط ستراتيجية التمويل سالأّن األولوية بالنسبة  يالحظ وإذ (11) 

البلدان التي تمر والبرامج المتفق عليها في البلدان النامية، السيما البلدان األقّل نمواً و
ن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و، والتي تقوم بصاقتصاداتها بمرحلة انتقالية

 ؛وتستخدمها بشكل مستدام
 

المتجددة لصون الموارد الوراثية ل العالمية خطة العم مراعاةأهمية  الحظوإذ ي (12) 
ستراتيجية أخرى التحديد أولويات عند  واستخدامها المستدامالنباتية لألغذية والزراعة 

خطة العمل ، مع مراعاة الحاجة إلى تحديث لتمويلالرقم المستهدف لالتمويل وعند تحديد 
 ؛باستمرار العالمية

 
جهاز الرئاسي واألطراف المتعاقدة عددا من الورة أن يتخذ ربض وإذ يعترف (13) 

 االجراءات األخرى لدعم تنفيذ استراتيجية التمويل؛
 

 .1استراتيجية التمويل يعتمد  -1 
 

البلدان المتقدمة  لكي تسّهل تقديماتخاذ الخطوات الالزمة بأمانة المعاهدة  فوضي   -2
األطراف المتعاقدة  في بلدانموارد كافية لتنفيذ المعاهدة من بين األطراف المتعاقدة 

 .البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةالتي هي من البلدان النامية ومن و
 

إلى اتخاذ اإلجراءات األطراف غير المتعاقدة  ويدعوألطراف المتعاقدة ا يطلب من  -3
 التالية، حسب المقتضى، دعماً لتنفيذ استراتيجية التمويل:

 
ر الضرورية والمناسبة ضمن نطاق األجهزة الرئاسية لآلليات اتخاذ التدابي )أ(

الدولية والصناديق واألجهزة الدولية ذات الصلة لضمان األولوية واالهتمام 
ل للموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها االواجبتين للتخصيص الفع

 ؛المعاهدة ذات الصلة بتنفيذلخطط والبرامج ل
 

من مصادر في بلدانها لتنفيذ الخطط والبرامج الطوعية تشجيع المساهمات  (ب)
 ذات الصلة بتنفيذ المعاهدة.

 
اإلجراءات  ، حسب المقتضى، بنتائجاسيئالجهاز الر تقديم تقارير الى (ج)

المتخذة إعماال للفقرتين )أ( و)ب( أعاله والتى ستتاح على موقع المعاهدة 
 على الويب؛

 
 المقدمة فقا لمنطوقالثنائية  اتعن المساعد تقديم معلومات الى األمانة (د)

، استراتيجية التمويلمن  4الملحق في برفع التقارير الوادة األحكام الخاصة 
 والتى ستتاح على موقع المعاهدة على الويب؛

 
معلومات بمانة األ تزويدإلى  ،البلدان المتقدمة والسيما ،األطراف المتعاقدة يدعو  - 4 

، والتى من مصادر داخل بلدانها والمقدم ستراتيجية التمويلالمتصل با الثنائي لعن التموي
 ؛ستتاح من خالل موقع المعاهدة على الويب

                                                      
 مضمنة فى المرفق واو بهذا التقرير. 1



 
من الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي أن يتعاون مع الجهاز  يطلب  - 5

المي من دستور الصندوق االستئماني الع 7الرئاسي على أساس اتفاق عالقات وفقا للمادة 
اسي في إعطاء تلك التوجيهات المتعلقة ئسلطة الجهاز الرللتنوع المحصولي، بما في ذلك 

في مختلف المسائل الواقعة ضمن نطاق اختصاصات المعاهدة ، إلى الصندوق بالسياسات 
 ؛2الرئاسيتقارير إلى الجهاز البرفع  الصندوقواجبات  وكذلك

 
أن تدعم، من خالل أنشطتها،  راعية الدوليةالجماعة االستشارية للبحوث الز يدعو - 6

 عن تلك األنشطة؛ الرئاسيتنفيذ استراتيجية التمويل وتقديم تقارير إلى الجهاز 
 
تخاذ البنك الدولي والمصارف االنمائية اإلقليمية ال ،مرفق البيئة العالمية يدعو - 7 

ع الحيوي الزراعي لتنولضمانأن تشمل أنشطتها تقديم الدعم لصون ا ،الخطوات الالزمة
نحو مستدام، وبذلك تساهم في تحقيق أهداف المعاهدة، ورفع تقارير  واستخدامه على

 الجهاز الرئاسي عن تلك األنشطة؛
اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية المعنية الى منح األولوية الواجبة  يدعو  - 8 

 لألنشطة في إطار اختصاصاتها ذات الصلة بتنفيذ المعاهدة؛
 

ة لجميع اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية ذات الصلة إلى الرئاسياألجهزة  يدعو  - 9 
إعطاء معلومات عن اختصاصاتها وأولوياتها ومعايير األهلية واإلجراءات الخاصة بها 

 ، والتي ستتاح من خالل موقع المعاهدة على الويب؛والمتعلقة بدعم إجراءات تنفيذ المعاهدة
 

مع أمانات اآلليات والصناديق واألجهزة  العمل االيجابىالمعاهدة إلى أمانة  يطلب - 10 
في تنفيذ استراتيجية تمويل  التى قد تكفل لها المساهمةسبل ال يجادالالدولية ذات الصلة 

 ؛بهذا الخصوص الرئاسيالمعاهدة وإمكانية إبرام مذكرات تفاهم مع الجهاز 
 

لقطاع الخاص، بما في ذلك صناعات تجهيز األغذية األطراف المتعاقدة وا يدعو  - 11 
والمنظمات غير الحكومية وجميع األطراف المهتمة األخرى إلى تقديم والقيمة المضافة 

 ؛مساهمات طوعية الستراتيجية التمويل
 

األطراف المتعاقدة واآلليات والصناديق واألجهزة الدولية ذات الصلة  يدعو  - 12 
األولويات المحددة الستراتيجية  لتلبيةلصلة إلى اقتراح مبادرات ومقدّمي الخدمات ذات ا

 ؛التمويل
 

بمعلومات عن خططها  الرئاسياألطراف المتعاقدة الى تزويد أمانة الجهاز  يدعو  - 13 
وبرامجها الرامية إلى بناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

ولصون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، والتى تدام واستخدامها على نحو مس
 ستتاح من خالل موقع المعاهدة على الويب؛

 
واستخدام الموارد المالية إنشاء حساب أمانة لتلقي )و(،  3-19بموجب المادة  ،قرري  - 14 

ما في ذلك ويقر بأن اإلجراءات المناسبة، ب .ألغراض تنفيذ المعاهدةيه التي ستتوافر لد
معايير األهلية واإلجراءات التشغيلية الستخدام هذا الحساب، لم يوافق عليها بعد الجهاز 

 الرئاسي؛

                                                      
ية على اتفاق العالقات، ووقعت عليهه المنظمهة نيابهة عهن الجههاز د: وافق الجهاز الرئاسى فى الدورة الحامذكرة من األمانة 2

 .ربهذا التقري المرفق ميملى. ويرد اتفاق العالقات فى الرئاسى، ووقع عليه الصندوق االستئمانى العالمى للتنوع المحصو



 
إنشاء لجنة استشارية مخصصة تتألف من سبعة ممثلين من األطراف  يقرر - 15 

على وجه  المتعاقدة مع ترشيح كل اقليم من أقاليم المنظمة لممثل واحد. وتتولى هذه اللجنة
الخصوص، استنادا إلى األعمال التحضيرية التي تنجزها األمانة والمعلومات المقدمة من 

أولويات ومعايير األهلية واإلجراءات التشغيلية لتخصيص  وضعاألطراف المتعاقدة، 
األموال تحت الرقابة المباشرة للجهاز الرئاسي، بغرض دراستها. وسيخضع عقد 

 .3ألموال الالزمةاجتماعات هذه اللجنة الى توافر ا
 

الحكومات األخرى للنظر في تقديم موارد مالية  يدعواألطراف المتعاقدة و يحث - 16 
 لتسهيل أعمالها، بما في ذلك الموارد الالزمة لعقد اجتماعات هذه للجنة.

 
 ،إلى هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة دعم إعداد استراتيجية التمويل يطلب - 17 

 خطة العمل العالمية بالمكونات المسانِدة للمعاهدة، بما في ذلك فيما يتعلقعملها  سياقفي 
 ، وآليتها للتيسير.لصون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام

 
إجراءات لتيسير تنفيذ هذا القرار ما يلزم من اتخاذ  المعاهدةمانة أ إلى يطلب - 18 

 لتمويل.واستراتيجية ا
 

 (2006يونيو/حزيران  16)صدر فى         

 

                                                      
دوالر مههن كههل منههها مههن أجههل عقههد اجتمههاع للجماعههة االستشههارية  5 000بلههدان بتقههديم  ة: تعهههدت خمسههمههذكرة مههن األمانههة 3

 المخصصة. والبلدان هى النمسا، كندا، فنلندا، إيرلندا واسبانيا.


