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 10/2019القرار 

 
 الصندوق العالمي لتنوّع المحاصيلتوجيهات في مجال السياسات مقدمة إلى 

 
 إن الجهاز الرئاسي،

 
متويل املعاهدة الدولية بأن الصــــــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــــــيل (الصــــــــندوق) عنصــــــــر أســــــــاســــــــي من اســــــــرتاتيجية  إذ يذّكر

 يتعلق بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج مواقعها الطبيعية وإتاحتها؛ ما يف
 

جمال  من دســـــــــــتوره، ينبغي للصـــــــــــندوق أن يعمل مبوجب التوجيهات العامة يف 1من املادة  5بأنه عمًال بالفقرة  وإذ يذّكر
 اسي للمعاهدة الدولية؛السياسات اليت تصدر عن اجلهاز الرئ

 
 ؛10/2017القرار  طرحهاالذي يتناول مسائل و بالتقرير الصادر عن الصندوق  علماً  يأخذوإذ 

 
 لجزء األول: التوجيهات في مجال السياساتا -1

 
اجمللس التنفيذي للصندوق على تقدمي تقريره السنوي بشأن أنشطة الصندوق إىل مكتب اجلهاز الرئاسي  يشكر -1

 ؛10/2017القرار  يستوجبه، كما 2019وإىل اجلهاز الرئاسي عام  2018عام 
 
، على دعمها النشــــط لتنفيذ املعاهدة الدولية طيلة Marie Hagaللصــــندوق، الســــيدة  ةالتنفيذي ةاملدير  يشـــكرو -2

واألمانة، واملكتب الســـــــنوات الســـــــبع األخرية، وخباصـــــــة على التفاعالت اإلجيابية واملنتجة على حنو متزايد بني الصـــــــندوق 
 وغريها من األجهزة القائمة يف الفرتات الفاصلة بني الدورات؛

 
إىل رئيس اجلهاز الرئاســـــــــــي واألمني أن حييطا اجمللس التنفيذي للصـــــــــــندوق علًما بالقرارات اليت يتخذها  يطلبو -3

تعزيز النظام املتعدد األطراف للحصـــول على املوارد الوراثية وتقاســـم منافعها (النظام ال ســـيما املتعلق منها باجلهاز الرئاســـي 
 يســـــديمنها، و اأســــــاســــــيً ا دولية اليت يشــــــّكل الصــــــندوق عنصــــــرً اســــــرتاتيجية متويل املعاهدة ال وحتديثاملتعدد األطراف) 

 الرئيسية التالية: يف اجملاالتتوجيهات يف جمال السياسات 
 

 المواردتعبئة  -ألف
 
احلكومات واجلهات املاحنة األخرى اليت قّدمت أمواالً لصــــاحل صــــندوق اهلبات التابع للصــــندوق العاملي لتنوع يشـــكر  -4

من العاهدة، حيث وصــــــــلت املســــــــامهات  15متويل طويل األجل للمجموعات املوجودة عمالً باملادة  تأمنياحملاصــــــــيل، هبدف 
 ؛2018ديسمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف  ينيمال 8.273املدفوعة لصندوق اهلبات إىل 
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الصــندوق العاملي لتنوع احملاصــيل إىل تقدمي معلومات، خالل الدورة التاســعة للجهاز الرئاســي، بشــأن التقدم  يدعو -5
 احملرز يف جمال توزيع اهلبات الطويلة األجل من صـــــــــــــندوق اهلبات التابع له لدعم بنوك جينات وطنية خمتارة يف البلدان النامية

 لية؛والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا
 
باخلطوات اليت يتخذها الصندوق إزاء اسرتاتيجية متويل أكثر تنوعاً مبا يف ذلك حلشد التمويل االبتكاري  يرّحبو -6

 جديدة وإضافية لتنفيذ املعاهدة الدولية؛ مواردالذي يوفّر 
 
)، اللجنةالصـــــــــندوق إىل مواصـــــــــلة دعمه النشـــــــــط لعمل اللجنة املعنية باســـــــــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد ( يدعوو -7

من صــــناعات جتهيز األغذية، كما تدعو إليه ة طوعيلدعم عملية وضــــع اللجنة الســــرتاتيجية من أجل حشــــد أموال  وخباصــــة
 من مصادر وآليات ابتكارية؛وعية طمن املعاهدة وجمموعة من املبادرات حلشد أموال  6-13 املادة

 
توســــــيع نطاق التعاون مع املعاهدة الدولية يف جمال تعبئة املوارد، وال ســــــيما يف الصــــــندوق بأن يســــــتمر  يوصـــــيو -8

اليت  الربامجواملشــــاريع و  النظر يف املبادرات علىاجلهات املاحنة  يشـــّجعبشــــأن أنشــــطة مجع األموال املشــــرتكة مع األمانة، و
 يتشارك الصندوق واألمانة يف تصميمها وتنفيذها؛

 
، خالل الدورة التاســـعة للجهاز الرئاســـي، معلومات بشـــأن التقدم احملرز يف تعبئة يعطيالصـــندوق إىل أن  يدعوو -9

لصــــاحل صــــندوق اهلبات التابع للصــــندوق، وكذلك يف ما يتعلق حبشــــد أموال قائمة على  املقبلةاملوارد خالل فرتة الســــنتني 
 والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛ املشاريع، من أجل دعم بنوك اجلينات الوطنية يف البلدان النامية

 
 المسائل العلمية والفنية -باء

 
بالدعم الذي قّدمه الصــــــندوق خالل مرحلة الســــــنتني احلالية لتمكني صــــــون تنوّع احملاصــــــيل وإتاحتها على  يرّحب -10

الصندوق  يدعومن املعاهدة الدولية، و 15عمالً باملادة  األطراف املتعدد النظام يفاجملموعات احملتفظ هبا  ضمناملدى البعيد 
لعملية (ز) من املعاهدة الدولية، بشـأن حشـد الدعم الفين  1-15 للمادة  وتوسـيع نطاقه، وفقاً نيإىل مواصـلة التعاون مع األم

  املعاهدة الدولية؛ من 15 املنتظمة جملموعات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة احملتفظ هبا مبوجب املادة الصون
 

باخلطوات املتخذة لزيادة الدعم لبنوك اجلينات الوطنية اليت تشـــــــــــــكل جزءاً من النظام املتعدد األطراف،  يرّحبو -11
بناء قدرات الشــــركاء الوطنيني بشــــأن لعمل بصــــورة مشــــرتكة على إىل االســــتفادة من تعاونه مع األمانة ل الصــــندوق يدعوو

 النظام املتعدد األطراف والنظام العاملي لإلعالم؛
 

بالتعاون بني األمانة والصــندوق واملركز الدويل للزراعة املدارية من أجل حتديد وتنظيم البيانات األســاسـية  يرّحبو -12
اخلاصة مبجموعة واسعة من احملاصيل ومواردها الوراثية الضرورية لصانعي القرارات على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين 

ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســتخدامها على حنو مالئم، مبا يف ه اذهبدف وضــع اســرتاتيجيات لضــمان صــون ه
ذلك اسـرتاتيجيات احملاصـيل، ويوصـي بإتاحة الدراسـة األسـاسـية النامجة عن هذا التعاون واملعلومات األسـاسـية اليت تسـتند 

 .التاسعة هاز الرئاسي يف دورتهينظر فيها اجلكي عليها على حنو سهل االستخدام بأسرع وقت ممكن، مبا يف ذلك ل
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صـــندوق بأن يواصـــل تعزيز تعاونه وتكامله مع املعاهدة الدولية حول املســـائل العلمية والفنية، ويف هذا اليوصــي و -13
إىل توســـيع تعاونه مع األمانة إلنشـــاء نظام ديناميكي لوضـــع وتنفيذ وحتديث  املوارد، بتوافر رهًنا ،الصـــندوق يدعوالســـياق 

الصـــلة،  وياســـرتاتيجيات صـــون احملاصـــيل، هبدف تعزيز اســـتخدامها من جانب األطراف املتعاقدة وأصـــحاب املصـــلحة ذ
التقدم احملرز إىل الدورة  إىل تقدمي تقرير عن نيالصــــــــــــــندوق واألم يدعوباعتبارها أدوات عملية لتنفيذ املعاهدة الدولية، و

 .التاسعة للجهاز الرئاسي
 

 النظام العالمي لإلعالم -جيم
 

ب -14  بوابــةبــالتعــاون الوثيق بني الصـــــــــــــنــدوق واملعــاهــدة الــدوليــة واملنظمــة، من خالل النظــام العــاملي لإلعالم، و  يرحــّ
Genesys  إىل مواصـــــــــــــلة التعاون يف  يدعوهم، ويملاكتللمعلومات واإلنذار املبكر، باعتماد �ج تآزري و  العامليوالنظام

 أنشطة التدريب وتنمية القدرات يف جمال نظم املعلومات وتوثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 

الصندوق إىل االستمرار يف املشاركة يف اللجنة االستشارية العلمية اخلاصة بالنظام العاملي لإلعالم،  أيضاً يدعو و -15
 ؛تقارير حمدثة بانتظام عن تنفيذ أنشطته ذات الصلة بالنظام العاملي لإلعالم وتقدمي

 
 االتصال والتوعية -دال

 
ع نطاقه من أجل التشـــــارك يف تطوير منتجات الصـــــندوق بأن يواصـــــل تعاونه مع املعاهدة الدولية ويوســـــّ  يوصــــي -16

" ومبادرات مشـــــاهبة، حول مســـــامهة املوارد الوراثية النباتية امن خالل مبادرة "األغذية دومً  ذلكلالتصـــــال والتوعية، مبا يف 
، وبوجه خاص بشــــــأن أمهية تطبيق املعاهدة الدولية يف هذا 2030لألغذية والزراعة يف حتقيق خطة التنمية املســــــتدامة لعام 

 ؛السياق
 

 : مسائل أخرىالثاني الجزء -2
 

بشـــــــأن أنشـــــــطة الصـــــــندوق إىل اجلهاز الرئاســـــــي  بوترية ســـــــنويةدوق إىل رفع تقريره اجمللس التنفيذي للصـــــــن يدعو -17
) من املادة الثالثة التفاق العالقة، وخالل إحدى السنوات بني الدورات، 3تنص عليه الفقرة ( مادورته العادية، حبسب  يف

ذي ينص عليه عترب مبثابة تنفيذ للموجب التقدمي هكذا تقارير إىل املكتب ســــــــــــــيُ  أن إىل مكتب اجلهاز الرئاســــــــــــــي، ويقرر
 العالقة؛ اتفاق

 
إىل مكتب الدورة التاســـعة اختيار وتعيني أعضـــاء اجمللس التنفيذي مللء أي شـــواغر قد تظهر خالل فرتة  يطلبو -18

إجراءات اختيار وتعيني أعضــــــاء اجمللس التنفيذي للصــــــندوق، من أجل ضــــــمان  مع بالتماشــــــي، 2021-2020الســــــنتني 
 ي وكفاءته.استمرار حسن سري اجمللس التنفيذ


