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القرار 2015/8

تقديم التوجيهات يف جمال السياسات إىل الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل
إن اجلهاز الرئاسي،
إذ يذكّر بأن الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل (الصندوق العاملي) يشكّل عنصراً أساسياً من اسرتاتيجية متويل املعاهدة
الدولية يف ما يتعلّق حبفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع وإتاحتها؛
وإذ يذكّر بأنه عمالً باملادة  )5(1من دستور الصندوق العاملي ،يعمل الصندوق العاملي مبوجب التوجيهات العامة يف
جمال السياسات اليت يقدّمها إليه اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية؛
وإذ يذكّر بأنه عمالً باتفاق العالقات ،يقدّم اجمللس التنفيذي للصندوق العاملي تقريراً سنوياً عن أنشطة الصندوق العاملي
إىل اجلهاز الرئاسي؛
وإذ يشري إىل اعتماد برنامج العمل املتعدد السنوات الذي قد يتيح مجلة أمور منها توطيد التعاون مع الصندوق العاملي
من خالل تعزيز اتساق التوجيهات املقدّمة يف جمال السياسات؛
يأخذ علم ًا مع التقدير بتقرير الصندوق العاملي الذي يسلّط الضوء على مساهمات الصندوق العاملي املهمة يف تنفيذ
املعاهدة الدولية؛
يرحّب بزيادة التبادل بني مكتب اجلهاز الرئاسي واجمللس التنفيذي للصندوق العاملي؛
يقدّم توجيهات يف جمال السياسات يف امليادين الرئيسية التالية:

تعبئة املوارد
يرحّب بتنظيم مؤمتر إلعالن التربعات لصندوق اهلبات التابع للصندوق العاملي املزمع عقده يف أبريل/نيسان  2016يف
واشنطن العاصمة (الواليات املتحدة األمريكية) ،مع اإلقرار بأن املؤمتر سيشكّل حدثاً رئيسياً لدعم تنفيذ اسرتاتيجية
مجع األموال اخلاصة بالصندوق العاملي واسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية؛
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يرحّب مبواصلة دعم جملس صندوق احتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية لتطوير النظام العاملي (احتاد املراكز الدولية)
للحفظ خارج املوقع من خالل االنتقال إىل متويل اجملموعات املدرجة ضمن املادة  15واليت يديرها احتاد املراكز الدولية
بتمويل كامل من صندوق اهلبات التابع للصندوق العاملي؛
يأخذ علماً باسرتاتيجية الصندوق اجلديدة جلمع األموال يف الفرتة  2018-2014واليت تسعى إىل مجع هبات بقيمة
 850مليون دوالر أمريكي حبلول عام  2018وذلك على مرحلتني .وتتمثل املرحلة األوىل يف بلوغ الغاية األوىل من اهلبات
اإلمجالية وقدرها  500مليون دوالر أمريكي ،مع التماس اجلزء األكرب من التمويل من األطراف املتعاقدة لتمويل
العمليات األساسية املتعلّقة باجملموعات الدولية املدرجة ضمن املادة  15من املعاهدة الدولية .وترمي املرحلة الثانية إىل
رفع مستوى اهلبات بقدر أكرب ليصل إىل مبلغ إمجالي قدره  850مليون دوالر أمريكي من أجل متويل جمموعات وطنية
خمتارة من احملاصيل وغري ذلك من تكاليف طويلة األمد ،مع التماس اجلزء األكرب من التمويل اإلضايف من ماحنني من
القطاع اخلاص؛
حيثّ األطراف املتعاقدة وغريها من احلكومات واجلهات املاحنة على توفري الدعم املالي إلجناح مؤمتر إعالن التربعات
بهدف تعبئة ما يكفي من األموال لضمان استمرار العمليات األساسية املتعلّقة باجملموعات الدولية املدرجة يف
املادة  15من املعاهدة الدولية واإلقرار ،من خالل هذا الدعم ،بأن املساهمات تدعم تنفيذ اسرتاتيجية متويل
املعاهدة الدولية؛
يدعو الصندوق العاملي إىل رفع تقرير عن نتائج املؤمتر إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي ،مبا يف ذلك عن التقدّم احملرز
لتأمني متويل طويل األمد للمجموعات املدرجة يف إطار املادة 15؛
يدعو الصندوق العاملي إىل دعم عمل اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل خالل فرتة السنتني املقبلة
لوضع تدابري لتعزيز عمل اسرتاتيجية التمويل اخلاصة باملعاهدة الدولية ،مبا يف ذلك حتسني التكامل بني خمتلف
عناصرها وحتديد غايات متويلية هلا؛
يدعو الصندوق العاملي إىل مواصلة تعاونه مع املعاهدة وإىل توطيده من أجل تعبئة املوارد ،ال سيما األنشطة املشرتكة
جلمع التربعات بهدف تعزيز أوجه التكامل والتآزر وتنفيذ خمتلف عناصر اسرتاتيجية التمويل.

املسائل العلمية والفنية
يرحّب بالدعم الذي يقدّمه الصندوق العاملي ملتابعة تنفيذ املعاهدة الدولية ومواصلة وضع نظام كفؤ ومستدام للحفظ خارج
املوقع كما يرد يف املادة ( 5هـ) من املعاهدة الدولية ،مبا يف ذلك خطط لتمويل جمموعات وطنية خمتارة من احملاصيل،
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ويوصي الصندوق العاملي مبواصلة القيام بذلك على حنو يكمّل ويعزز بصورة متبادلة الدعم املقدّم إىل مثل هذا النظام من
خالل عناصر أخرى من اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية ،واتباع التوجيهات املنتظمة اليت يعطيها اجلهاز الرئاسي؛
يثين على املبادرة اليت أطلقها الصندوق العاملي بغرض تطوير نظام يسمح بتحديث "االسرتاتيجيات العاملية لصون
احملاصيل" بشكل دائم ويقرّ بأنها تشكل وثائق توجيهية أساسية لنظام عاملي فعال ومستدام لصون املوارد يف مواقعها
واليت تشهد تعاون بنوك اجلينات لدى األطراف املتعاقدة مع املؤسسات املنشأة مبوجب املادة  15بصورة شفافة
ومتكاملة؛ ويطلب إىل الصندوق العاملي وإىل أمانة املعاهدة نشر هذه االسرتاتيجيات وإبرازها من خالل األنشطة اإلعالمية
اليت يضطلع بها كل منهما؛

يشيد بالصندوق العاملي على قيامه بإنشاء نظم إلدارة احلد األدنى من اجلودة ،على أن تنفذها مجيع بنوك اجلينات
اليت حتظى بدعم طويل األجل من الصندوق ويرحّب بالتزامه دعم بنوك اجلينات املرشحة الستيفاء هذه املعايري؛

يشجع الصندوق على حتديد التدابري ،مبا فيها االسرتاتيجيات العاملية لصون احملاصيل املذكورة أعاله ،واليت ميكن
من خالهلا معاجلة الثغرات املوجودة يف النظام القائم للصون خارج املوقع ،أي إدراج جمموعات من خارج نطاق بنوك
اجلينات التابعة الحتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية ،وحتسني اآلليات االستشارية ووضع هيكلية لإلدارة والتنسيق
بعد انقضاء فرتة وجود برنامج البحوث يف بنوك اجلينات التابعة للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية،
وإدراج مثل هذه التدابري يف تقريره إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي والعمليات ذات الصلة يف الفرتة الفاصلة بني
الدورات؛
يوصي بأن يسعى الصندوق العاملي إىل توطيد تعاونه وتكامله مع املعاهدة وإىل تطوير مقاربات براجمية وتآزرية بقدر أكرب
على مستوى املشاريع.

نظام املعلومات العاملي
يشيد بالصندوق العاملي على تعاونه الوثيق مع أمانة املعاهدة يف ما يتعلق بنظام املعلومات العاملي ،من خالل مجلة
تدابري منها العمل بصورة مشرتكة على تطوير نظام  Genesysومبادرة  ،DivSeekمبا يتماشى مع أهداف املعاهدة
وأحكامها ،ال سيما املادة 17؛
يشجع الصندوق العاملي على أن يدعم ،يف إطار أنشطته ،التآزر والتكامل مع برنامج العمل بشأن نظام املعلومات
العاملي ،إقراراً بوالية اجلهاز الرئاسي وقدرته على وضع املعايري ،وإىل مواصلة التعاون بشكل وثيق مع أمانة املعاهدة
الدولية للعمل مع ًا على تيسري مبادرة DivSeek؛
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يدعو الصندوق أيضاً إىل تعيني خبري واحد للمشاركة يف اللجنة االستشارية العلمية التابعة لنظام املعلومات العاملي
ولتيسري تنفيذ املشورة والتوصيات الصادرة عنها يف أنشطة الصندوق العاملي ذات الصلة.

التواصل والتوعية
يوصي الصندوق العاملي مبواصلة تنسيق أنشطته اخلاصة بالتوعية والتواصل وتنظيمها بصورة مشرتكة ،حسب املقتضى،
مع املعاهدة الدولية مبا يف ذلك يف سياق تسليط الضوء على أوجه التكامل بني عمل املعاهدة الدولية والصندوق العاملي؛
يدعو رئيس الدورة السابعة للجهاز الرئاسي ومكتبها إىل االستمرار يف تيسري التعاون مع رئيس الصندوق العاملي وجملسه
التنفيذي من خالل اتباع املمارسات املعتمدة يف فرتة السنتني اجلارية؛
يدعو الصندوق العاملي إىل تضمني تقريره إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي املعلومات التالية:
التقدّم احملرز لبلوغ الغاية املوضوعة بالنسبة إىل اهلبات واخلطط الرامية إىل تعبئة املوارد يف فرتة ما بعد  2018نظرًا
إىل فائدة هذه املعلومات يف حتديد الغاية التمويلية لصندوق تقاسم املنافع للفرتة  2023-2018خالل الدورة السابعة
للجهاز الرئاسي؛
مساهمة الصندوق يف سد الثغرات احلالية وتلبية االحتياجات من خالل وضع نظام كفؤ ومستدام للحفظ خارج املوقع كما
ورد يف املادة ( 5هـ) من املعاهدة الدولية ،مبا يف ذلك من أجل متويل جمموعات وطنية خمتارة من احملاصيل بشكل
خاص.

