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   مقدمة-أوًال 
 

 نظرة عامة
دة     -1 ار المعاه وع المحصولي ضمن إط المي للتن تئماني الع اء الصندوق االس ري إنش يج

ر  ن عناص رًا م اره عنص ة، باعتب ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي أن الم ة بش  الدولي
وسيعمل الصندوق بموجب توجيهات السياسات التي يضعها الجهاز        . استراتيجية تمويل المعاهدة  

وع المحصولي في األجل                        ه هو دعم صيانة التن ي مستقل هدف دة آصندوق دول الرياسي للمعاه
ة   ؤة وفعال ع بصورة آف ارج الموق ل خ ة   . الطوي ذا الصندوق منح ن ه زي م زء المرآ ي الج وف

ه          ستكون مصدرًا دائماً   الم آل والغرض هو    .  لتمويل مجموعات التنوع المحصولي المهمة في الع

سخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن لدواعى االقتصاد طبعت هذه الوثيقة فى عدد محدود من الن
ومعظم وثائق . وأال يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة القصوى يكتفوا بهذه النسخة أثناء االجتماعات

  www.fao.org اجتماعات المنظمة متاحة في موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت
J3119/A 
 



1 CGRFA/MIC-2/04/5 

 مليون دوالر على األقل من الحكومات والشرآات والمؤسسات والمنظمات     260الحصول على  
ر  راد غي ة واألف اء        . الحكومي من بق ي ويض ث الزراع ر للبح ز آبي ى تعزي ه إل يؤدي نجاح وس

تقبل ال  وسيشجع الص. مجموعات المحاصيل للمس المي فع ة ترتيب ع ى إقام اعد عل ندوق ويس
ات         ى المجموع درات إل اء الق اعدة لبن ة المس اعدة الفني دم المس ولي وُيق وع المحص يانة التن لص
ي تحاول أن                المؤهلة للحصول على المساعدة، وخصوصًا تلك الموجودة في البلدان النامية، والت

 .تستوفي معايير الصندوق للتمويل طويل األجل
 

 لصندوقنشأة ا
ة األجل                    -2 ة الصيانة طويل ذي ُيناسب طبيع آانت فكرة إيجاد منحة للتمويل طويل األجل ال

ة لسنوات طوال               وارد الوراثي اش في مجتمع الم ة        . موضع نق د مشاورات واسعة مع منظم وبع
المي للبحث                األغذية والزراعة ومع أصحاب الشأن في البلدان المتقدمة والنامية ومع المنتدى الع

ام                     الز ة ع ة وافق أسبوع المراآز الدولي ر الحكومي ذي   2000راعي ومع مجتمع المنظمات غي  ال
ة لجدوى             1نظمته الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية      ى الشروع في دراسة حقيقي  عل

ة خارج                    وارد الوراثي ًا لمجموعات الم ك المنحة دعم وال لتل ى أم رى للحصول عل ة آب شن حمل
 . وطنية أم إقليمية أم دوليةالموقع سواء آانت

 
ة في           ه من   وانتهت الدراسة إلى أن    -3 الممكن إيجاد أموال آبيرة لدعم صيانة الموارد الوراثي

ة         260المحاصيل الزراعية الرئيسية وأن مبلغ       ق في المرحل  مليون دوالر ُيعتبر رقمًا قابًال للتحقي
 .األولى

 
ة         2002آب  /أغطسوبدأت حملة إنشاء الصندوق االستئماني في        -4 ة المعني ة العالمي  في القم

ة والزراعة                      ة األغذي ين منظم ادرة مشترآة ب ا مب تدامة في جوهانسبرغ، باعتباره بالتنمية المس
تقبل                          ة عن مراآز حصاد المس ان يعمل بالنياب ذي آ ة ال ة النباتي وارد الوراثي دولي للم والمعهد ال

 .وليةالتابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الد
 
 

ب

                                                          

 
 

دورة    ى ال ة وإل ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي ة الم عة لهيئ ة التاس دورة العادي ى ال ارير إل تق
ة        ة لألغذي ة النباتي الموارد الوراثي ة  ة المعني ة الفني ة الدولي ل الحكومي ة العم ة لجماع الثاني

 والزراعة التابعة للهيئة
 
وع   -5 المي للتن تئماني الع رة الصندوق االس ة  ُعرضت فك دورة العادي ى ال  المحصولي عل

وبر               ة والزراعة في أآت ة لألغذي وارد الوراثي ة الم اني     /التاسعة لهيئ د أقرت     20022تشرين الث  وق
دفقات        سيوفر،  "والحظت بوجه خاص أن الصندوق      . 3الهيئة هذه المبادرة   ى أساس مستمر، ت عل

ة، و     ة ودولي ات وطني طة مؤسس ع بواس ارج الموق يانة  خ وال للص ن األم درات ذات  م اء الق لبن
يًا في استراتيجيتها               " وأنه   "الصلة سوف يعمل في إطار المعاهدة الدولية وسيشكل عنصرًا أساس

دة وإضافية          "وأعربت الهيئة عن األمل في أن       . "الخاصة بالتمويل  واًال جدي ذب الصندوق أم يجت
ه             " و "من طائفة عريضة من الجهات المتبرعة       ى أن تعمل إدارت ة تتسم    أآدت الحاجة إل بطريق

 ".بالشفافية والكفاءة
 

 
 .ال ينطبق على النص العربي 1
 .آان ُيسمى عندئذ الصندوق العالمي للصيانة2
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ى دورات    -6 أن الصندوق إل دم بش ر عن التق ديم تقري ة تق ت الهيئ ك طلب ى ذل وباإلضافة إل
 .جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
اني لجماعة الع             -7 اع الث ى االجتم وفمبر       وعلى ذلك ُقّدم تقرير إل ذآورة في ن تشرين  /مل الم

ة                . 2003الثاني   ذ آخر دورة عادي ذا الموضوع من ورحبت جماعة العمل بالتقدم الذي تحقق في ه
ندوق      ذا الص ل ه واًال لعم دم أم ة أن تق ات المتبرع ت بالجه ة وأهاب تور  . للهيئ ت أن دس والحظ

از      دة   الصندوق يتطلب أن يعمل بموجب توجيهات السياسات التي ُيصدرها الجه  الرياسي للمعاه
 .الدولية

 
   فريق الخبراء البارزين المؤقت-ثانيًا 

 
 االختصاصات والعضوية

 
ة                 -8 وارد الوراثي د الم ام لمعه بعد مناقشات مستفيضة عّين المدير العام للمنظمة والمدير الع

ارزين، وهو الهي       )1انظر الملحق    (النباتية إحدى عشر شخصًا      راء الب ة   أعضاًء في فريق الخب ئ
وع المحصولي المي للتن تئماني الع ة الصندوق االس ى إقام وآانت . المسؤولة عن اإلشراف عل

ة للصندوق وضمان سالسة                     ة مؤسسية ومالي ات فعال ى إنشاء آلي اختصاصاتهم تشمل العمل عل
انتقال اإلدارة من فريق الخبراء البارزين إلى المجلس التنفيذي الذي سيكون هو الجهاز الرياسي              

ى          . ق عند إتمام إنشائه   للصندو ارزين أيضًا مسؤولية اإلشراف عل راء الب ا يتحمل فريق الخب آم
ـه أن يتلقى بصفة                      ة عن الصندوق، ول أنشطة الحصول على األموال وتنفيذ تلك األنشطة بالنياب

 .مؤقتة طلبات دعم األنشطة المتصلة بأهداف الصندوق وأن ينظر في هذه الطلبات
 

 يق الخبراء البارزيناألعمال التي أداها فر
 
 :فقد استطاع. أنجز الفريق عمًال آبيرًا في االجتماعات األربعة التي عقدها حتى اآلن -9

ذا                  • ا سُتنشئ الحكومات ه أن يضع ويعتمد الدستور واتفاقية اإلنشاء التي بموجبه
 الصندوق رسميًا؛

د          • از الرياسي للمعاه ة  أن يضع مشروع اتفاق عالقة بين الصندوق والجه ة الدولي
 لينظر فيها هذا الجهاز والمجلس التنفيذي؛

 أن يضع قواعد إجراءات لينظر فيها المجلس التنفيذي؛ •
 أن يبدأ في وضع نموذج مالي وخطة عمل؛ •
 أن ينشئ لجنة مؤقتة للمالية واالستثمار؛ •
 أن يضع آلية مالية مؤقتة؛ •
 أن يوافق على الالئحة المالية بصفة مؤقتة؛ •
ل      أن ي  • ضع قواعد ومعايير مؤقتة لتقرير ما إذا آان حائز المجموعة مؤهًال للتموي

 من الصندوق؛
ين   • دولي عن شخص يشغل منصب األم ى الصعيد ال ة للبحث عل أن ينشئ لجن

 .التنفيذي للصندوق
 

 التدابير المؤقتة
 

يحدث ذلك  وريثما  . 2005المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي للصندوق اجتماعه األول عام           -10
ب  و المناس ى النح ذي عل س التنفي لطات المجل ت س ارزين المؤق راء الب ق الخب ُيمارس فري س

ة ُيمارس             . والضروري إلنشاء الصندوق   آما يجري إنشاء مجلس للجهات المتبرعة بصفة مؤقت
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ددها الدستور ي ح ة . الوظائف الت ها بصفة مؤقت ذي ومسؤولياته فيمارس ين التنفي ا دور األم وأم
راء      Geoffrey Hawtinالتنفيذي المؤقت األمين  ى توصية فريق الخب اء عل  الذي عينته المنظمة بن

ة تتمشى مع             . البارزين المؤقت  وجميع الهياآل المؤقتة سُتمارس سلطاتها وتؤدي وظائفها بطريق
ه مع               ًا بتوافق ت، رهن ارزين المؤق اتفاق إنشاء الصندوق والدستور الذي اعتمده فريق الخبراء الب

 .ءات منظمة األغذية والزراعة والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتيةإجرا
 

ك              -11 ويقدم الصندوق منحًا لرفع مستوى المحافظة على المجموعات ولبناء القدرات على ذل
ولية      ة ومحص تراتيجيات إقليمي ًا الس ل وفق ل الطوي ي األج ذه    . ف ع ه ل وض دأ بالفع د ب وق

ات،              االستراتيجيات بمشارآة من جميع    وك الجين ديري بن يهم م  أصحاب الشأن الرئيسيين، بمن ف
 . اإلقليمية للبحوث الزراعية، وخبراء من البلدان المتقدمة والناميةلمنتدياتوا
 

ولدى تقديم منح لمجموعات التنوع المحصولي أثناء الفترة المؤقتة سيطبق فريق الخبراء  -12
 .لتي وضعها لتحديد أهلية استحقاق تلك المنحالبارزين المؤقت المبادئ والمعايير المؤقتة ا

 
   المسائل الدستورية-ثالثًا 

 
 هدف الصندوق

 
 :وفقًا للدستور يكون هدف الصندوق هو -13
 

ة      -1 ة النباتي وارد الوراثي يانة الم ى ضمان ص تئماني إل ذا الصندوق االس دف ه يه
ل بغرض تحقيق األمن              ى المدى الطوي ا عل ذائي  لألغذية والزراعة وتوافره  الغ

 .والزراعة المستدامة
 
ندوق   -2 إن الص ارة إليه ف بقت اإلش ي س ة الت ر العام رار بالعناص دون إض

 :االستئماني
ا

(

اا

 
ة والزراعة             )أ( ة لألغذي يسعى إلى حماية مجموعات الموارد الوراثية النباتي

ة                ناد األولوي ة مع إس ا الطبيعي ا خارج مواقعه الفريدة والقيِّمة المحتفظ به
دولي           لتلك الم  دة ال وارد الوراثية النباتية الواردة في الملحق األول بالمعاه

 من المعاهدة الدولية؛) ب(1-15أو المشار إليها في المادة 
داف، وذات              ب( ة نحو تحقيق األه اءة، موجه ة تتسم بالكف ُيعزز شبكة عالمي

دة            ًا للمعاه آفاءة اقتصادية ومستدامة للصيانة خارج المواقع الطبيعية وفق
ة              ة النباتي وارد الوراثي الدولية، وخطة العمل العالمية الخاصة بصيانة الم

تدام    تخدامها المس ة واس ة والزراع ار إليه في (لألغذي ة   ُيش د بخط م بع
 ؛)العمل العالمية

ة                )ج( ة النباتي وارد الوراثي يم الم ق وتقي ُيعزز عمليات تجديد وتوصيف وتوثي
 لألغذية والزراعة وتبادل المعلومات ذات الصلة؛

 ُيعزز توافر الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ )د(
ا   ) ه( ة بم ة واإلقليمي درات الوطني اء الق ة بن دعم عملي دريب  ُي ك ت ي ذل  ف

 .الموظفين الرئيسيين فيما يتعلق بما ُأشير إليه أعاله
 

 اعتماد اتفاق اإلنشاء والدستور
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وبر                -14 ة في أآت ه الثاني ارزين في دورت راء الب اق   20044تشرين األول    /اعتمد فريق الخب  اتف
اق إنشاء الصندوق االستئماني العالمي للتنوع العالمي المحصولي والدستور الملحق با           وفي  . التف

ة                     2004شباط  / فبراير 13 ام للمنظم دير الع ع الحكومات من جانب الم ى جمي ان إل  ُأرسلت الوثيقت
دولي            . الذي طلب إليها أن تنظر في التوقيع على اتفاق اإلنشاء           د ال ام للمعه دير الع ا أرسل الم آم

ى   للموارد الوراثية النباتية ورئيس فريق الخبراء البارزين المؤقت رسائل متاب      دان إل عة تدعو البل
 .التوقيع على اتفاق اإلنشاء

 
 حالة التوقيع على اتفاق إنشاء الصندوق وسريانه

 
وم                 -15 ة والزراعة من ي ل  1آان اتفاق اإلنشاء مفتوحًا للتوقيع في منظمة األغذي نيسان  / أبري

ل من خمسة أ               . 2004 ى   وسيبدأ سريان االتفاق عند التوقيع عليه من سبعة بلدان على األق اليم عل ق
ر الحالي        . األقل من أقاليم منظمة األغذية والزراعة      ة التقري  ،)2004 آب/ أغسطس  24(وعند آتاب

دان من         ة   4آان قد وّقع على االتفاق عشرة بل اليم المنظم ردي   ) 1/4مصر  :  من أق ) 1/4(آاب في
و  ) 15/4(األردن  ة توغ ة  ) 4/5(جمهوري ة المغربي ة ا ) 21/6(المملك ة العربي ورية الجمهوري لس

 ).23/8(وتونغا ) 23/8(بيرو ) 9/7(إثيوبيا ) 29/6(ساموا ) 25/6(
 

 إدارة الصندوق
 

 :أجهزة الصندوق هي -16
 المجلس التنفيذي؛ •
 مجلس المانحين؛ •
 األمين التنفيذي؛ •
س     • ا المجل ي ُيقرره ات الت ن الترتيب ك م ر ذل راء أو غي ة أو خب راء فني ة خب أفرق

 .التنفيذي
 

ذي يتلقى       وسيكون ا  -17 لجهاز الرئيسي المسؤول عن إدارة الصندوق هو المجلس التنفيذي ال
وسيكون مسؤوًال عن وضع السياسات   . توجيهات السياسات من الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية      
 .واإلشراف على اإلدارة المالية واالستثمارات وتقديم المنح

 
 :عضاء التاليينووفقًا للدستور يتألف المجلس التنفيذي من األ -18

از الرياسي               • أربعة أعضاء، منهم اثنان على األقل من البلدان النامية، ُيعّينهم الجه
ة                ة والزراعة في منظم للمعاهدة الدولية، أو تعينهم هيئة الموارد الوراثية لألغذي

 األغذية والزراعة قبل بدء سريان المعاهدة الدولية؛
 من بلد ناٍم، يعينهم مجلس المانحين؛أربعة أعضاء، واحد منهم على األقل  •
ة والزراع           • ة األغذي ام لمنظم دير الع ه الم م المتحدة يعمل    ةعضو واحد يعين  لألم

 بصفته الفنية فقط دون أن يكون لـه حق التصويت؛
ة يعمل            • ة الدولي يس الجماعة االستشارية للبحوث الزراعي ه رئ عضو واحد يعين

 ق التصويت؛بصفته الفنية فقط دون أن يكون له ح
 األمين التنفيذي للصندوق ويكون عضوًا بحكم منصبه؛ •
ي      • ام ف وازن الع افيين لضمان الت ين عضوين إض ذي تعي س التنفي وز للمجل ويج

ل الجغرافي والجنساني                وع في التخصصات، والتمثي عضويته، وخصوصًا التن
 .والتخصص في جمع األموال واإلدارة المالية
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ّين األ  -19 ل أن ُتع ا      وقب ا بم ا بينه راف فيم اور األط ارهم تتش ذين تخت خاص ال راف األش ط
ارات الضرورية ألداء   ة المه الزم ومجموع وازن ال ذي الت ي المجلس التنفي وافر ف يضمن أن يت

 .وظائفه بصورة فعالة
 

 عالقة الصندوق بالمعاهدة الدولية
 

ي ا    -20 رًا ف تقًال وعنص ًا مس ندوقًا دولي تئماني ص ندوق االس يكون الص ل س تراتيجية تموي س
ًا          . المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة         ه سيعمل وفق ك فإن ى ذل وعل

از                       ذا الجه اريره له يقدم تق دة وس از الرياسي في المعاه لتوجيهات السياسات التي ُيصدرها الجه
 .بصفة منتظمة

 
ذ للصندوق ا            -21 رم المجلس التنفي وع المحصولي        ومن المتوقع أن ُيب المي للتن تئماني الع الس

ا             ة بينهم د العالق ة لتحدي اق       . اتفاقًا مع الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولي والمفروض أن يتضمن اتف
 :العالقة ما يلي

ي    • ل ف تراتيجية التموي ي اس تئماني آعنصر أساسي ف راف بالصندوق االس االعت
 المعاهدة الدولية؛

ة            االعتراف بسلطة الجهاز الرياس    • ديم التوجيهات العام ة لتق دة الدولي ي في المعاه
دة          اق المعاه من نط ع ض ي تق ائل الت ع المس ي جمي ندوق ف ات للص ي السياس ف

 الدولية؛
ي          • ي ف از الرياس ى الجه تئماني إل ندوق االس ن الص ارير م ديم التق ات تق التزام

 .المعاهدة الدولية
 

يس المج -22 ن رئ اق م ذا االتف ى ه ع عل ع التوقي ة والمتوق ام لمنظم دير الع ذي والم لس التنفي
 .األغذية والزراعة بصفته نائبًا عن الجهاز الرياسي في المعاهدة الدولية

 
   حالة الصندوق-رابعًا 

 
 األموال المتوافرة والمنتظرة

 
وم  -23 ى الي ى نحو ) 24/8/2004(حت تئماني الحصول عل تطاع الصندوق االس ون 45اس  ملي

وجاءت هذه األموال، .  مليونًا أخرى قيد المناقشة60روعات، وهناك دوالر من منح وأموال للمش
ة، ومن الشرآات الخاصة،                   ة والنامي دان المتقدم ديمها، من حكومات البل أو جاءت التعهدات بتق

 .ومن المؤسسات ومن إحدى منظمات المزارعين
 
 
 
 

 تقديم المنح
 

راء الب            -24 ومي        سُتعرض مقترحات تقديم أول منح على فريق الخب  13ارزين في اجتماعه ي
وستكون هذه المقترحات خاصة بأنشطة رفع المستوى وأنشطة        . 2004تشرين األول   / أآتوبر 14و

نح في                  . بناء القدرات  والمتوقع أن يكون الصندوق في وضع يسمح لـه بتقديم عدد صغير من الم
 .2004نهاية عام 
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 ة الدولية بشأنمسائل مطروحة أمام اللجنة المؤقتة للمعاهد  -خامسًا 
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الموارد

 
ا أن تنشئ                           -25 ا، أو ربم ى النظر في أن تطلب من مكتبه دعوة إل دة م ة للمعاه اللجنة المؤقت

جماعة عمل، للعمل مع الصندوق االستئماني في المسائل ذات االهتمام المشترك إلى حين انعقاد              
 :والمقترح أن تتولى جماعة العمل بوجه خاص ما يلي. االجتماع األول للجهاز الرياسي

ين، وبصفة                     • ا حق التعي ي له زة الت ة األجه تعيين أربعة أعضاء، بالتشاور مع بقي
ائي   رار النه اذ الق ين اتخ تئماني لح ذي للصندوق االس ي المجلس التنفي ة، ف مؤقت

 بشأن العضوية من جانب الجهاز الرياسي؛
 .اهتمام مشترك لينظر فيها الجهاز الرياسيإعداد أية بنود أخرى ذات  •

 
ذي         -26 ين التنفي ين األم ي تعي ة ف ذه الجماع ع ه ذي م س التنفي اور المجل ن أن يتش ا يمك آم

 .للصندوق االستئماني
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 الملحق األول
 أعضاء فريق الخبراء البارزين المؤقت

 
 )فنزويال (Fernando Gerbasiالسفير 

ارزين الم  • راء الب ق الخب يس فري وع  رئ المي للتن تئماني الع ت، الصندوق االس ؤق
 المحصولي

 الرئيس السابق لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة •
ة          • ة المؤقت الرئيس السابق لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بصفتها اللجن

 للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

Andrew Bennett) المملكة المتحدة( 
 Syngentaالمدير التنفيذي، مؤسسة  

 
Lukas Brader) هولندا( 

 المدير العام السابق للمعهد الدولي للزراعة االستوائية، نيجيريا 
 

Lewis Coleman) الواليات المتحدة( 
 Gordon and Betty Mooreرئيس مؤسسة  

 
Tewolde Gebre Ebziabher) إثيوبيا( 

 العام، سلطة حماية البيئة، إثيوبياالمدير  
 

Walter Fust) سويسرا( 
 المدير العام، الوآالة السويسرية للتنمية والتعاون 

 
Geoffrey C. Hawtin) آندا/المملكة المتحدة( 

 األمين التنفيذي المؤقت، الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي 
 

Chebe Maikut) أوغندا( 
 لدولي للمزارعين في أوغندارئيس االتحاد ا •
  في االتحاد الدولي للمنتجين الزراعيينقانةرئيس لجنة العلم والت •

 
Mohammad H. Roozitalab) إيران( 

 نائب المدير العام، منظمة البحوث والتعليم الزراعيين، إيران 
 

Setigati Sastrapradja) إندويسيا( 
 آبير العلميين، معهد العلوم اإلندونيسي 

 
 )مصر(سماعيل سراج الدين ا

 المدير، مكتبة اإلسكندرية الجديدة، مصر 


