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 من جدول األعمال المؤقت 2-15البند 

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16-11روما، 

 اصيلالعالمي لتنوّع المح الصندوقالتعاون مع 
 

 موجز

(الصـــندوق) منـــذ الـــدورة الســـابعة للجهـــاز  الصـــندوق العـــاملي لتنـــوّع احملاصـــيلتـــوّفر هـــذه الوثيقـــة مـــوجزاً للتعـــاون مـــع 
اجلهـاز الرئاسـي للصـندوق العـاملي لتنـوّع  مـناملقدمـة  يف جمـال السياسـاتالرئاسي، وخباصة يف ما يتعلق بالتوجيهـات 

، IT/GB-8/19/15.2.2 هــذه الوثيقــة بــاالقرتان مــع الوثيقــة . وينبغــي النظــر يف10/2017 القــراراحملاصــيل مــن خــالل 
 .الصندوق العاملي لتنوّع احملاصيل التقرير املقدم من

 
 

 التوجيهات المطلوبة
 التقريـــر املقـــدم مـــنيُرجـــى مـــن اجلهـــاز الرئاســـي اســـتعراض األنشـــطة والتعـــاون الـــوارد ذكرهـــا يف هـــذه الوثيقـــة ويف 

واعتماد قرار من أجل توفري مزيد من التوجيهات، مع مراعاة العناصر الواردة يف ، احملاصيلالصندوق العاملي لتنّوع 
 هذه الوثيقة. مرفق
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 مقدمة -أوالً 
 

ع احملاصــيل (الصــندوق)، وأقّــر بأنــه لتنــوّ ي الصــندوق العــامل اتفــاق عالقــة مــع أبــرم اجلهــاز الرئاســي يف دورتــه األوىل -1
عنصــرًا أساســًيا مــن اســرتاتيجية متويــل املعاهــدة الدوليــة يف مــا يتعّلــق حبفــظ املــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة شــّكل ي

 خارج املوقع وإتاحتها.
 
 صـندوقعلـى أن اجمللـس التنفيـذي لل 2مع اجلهاز الرئاسي املربم واتفاق العالقة اخلاص به 1الصندوقينّص دستور  -2

ضـــمن  الــيت تــدخل يف كــل الشـــؤون للصــندوقالرئاســي يف تــوفري توجيهـــات شــاملة بشــأن السياســـات  يقــر بســلطة اجلهـــاز
 .الصندوقاختصاصات املعاهدة الدولية، ويقدم تقارير منتظمة إىل اجلهاز الرئاسي حول أنشطة 

 
 المسائل المؤسسية -اثانيً 

 
إجيابيـة ومنتجـة  للصـندوقلطاملا كانت التفـاعالت بـني مكتـب الـدورة الثامنـة للجهـاز الرئاسـي واجمللـس التنفيـذي  -3

ع هذا التعاون املمارسات اليت كانـت قائمـة تبكانت التفاعالت بني األمانتني. وي  وكذلكجداً خالل فرتة السنتني األخرية، 
 .8/2015ى مع القرار واليت تتماش 2015-2014أصًال يف فرتة السنتني 

 
. كـــذلك، حضـــر املـــدير الصـــندوق يف املشـــاركة يف اجتماعـــات اجمللـــس التنفيـــذي وجملـــس مـــاحني نيواســـتمّر األمـــ -4

 .الصندوقاجتماعات املكتب وأطلعه على آخر التطّورات يف أنشطة  للصندوقالتنفيذي 
 
اجتمــاعني ســـنويني لتبــادل املعلومـــات بشــأن براجمهمـــا اجلاريـــة  الصـــندوقوعقــد موظفـــو أمــانيت املعاهـــدة الدوليــة و  -5

ولتخطــيط أنشــطة مشــرتكة علــى الصــعيدين العــاملي واإلقليمــي. وقــد كانــت هــذه  ،واألحــداث املقــرر تنظيمهــا خــالل العــام
 اءة ومنتجة جداً، واهلدف هو مواصلة هذه املمارسة خالل فرتة السنتني القادمة.االجتماعات بنّ 

 
 العالمي لتنوع المحاصيل للصندوقاختيار وتعيين أعضاء المجلس التنفيذي 
 

مــن جانــب اجلهــاز الرئاســي  للصــندوقاجمللــس التنفيــذي  يف، يــتم تعيــني أربعــة أعضــاء الصــندوقمبوجــب دســتور  -6
، الـيت ّمت ع احملاصـيلالعـاملي لتنـو  اإلجـراءات الختيـار وتعيـني أعضـاء اجمللـس التنفيـذي للصـندوقوتـنّص  3للمعاهدة الدولية.

 للمكتـــب،يـــأذن  ، علـــى أن "اجلهـــاز الرئاســـي3/2013اعتمادهــا خـــالل الـــدورة اخلامســـة للجهـــاز الرئاســـي مبوجـــب القـــرار 
إذا قرر خالف ذلك يف املستقبل، باالضطالع باختيار املرشحني لتعييـنهم كأعضـاء يف اجمللـس التنفيـذي مبوجـب املـادة  إال
 4."العاملي لتنوع احملاصيلمن دستور الصندوق  5

                                                      
 ) (ب) و(ج)2( 7ف و )3( 6املادتان  1 
 3و 2املادتان  2 
 )(أ)1(5املادة  3 
 3-باء 4 
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، "إىل مكتـب الـدورة الثامنـة اختيـار وتعيـني أعضـاء اجمللـس 10/2017وطلب اجلهـاز الرئاسـي، مـن خـالل القـرار  -7

، العــاملي لتنــوع احملاصــيل إلجــراءات اختيــار وتعيــني أعضــاء اجمللــس التنفيــذي للصــندوقوفقــاً  2019التنفيــذي خــالل عــام 
 لس التنفيذي بشكل سلس وكفؤ."يضمن استمرار عمل اجمل مبا
 
اجمللس بــ) علــى إجــراء عمليــة اختيــار وتعيــني أربعــة أعضــاء 2019الثــاين (مــارس/آذار  هواتفــق املكتــب يف اجتماعــ -8

التنفيــذي، كمــا اتفــق علــى اخلطــوات الواجــب اختاذهــا مبــا يف ذلــك الــدعوة إىل تقــدمي الرتشــيحات واستعراضــها، فضــًال عــن 
 لألعضاء اجلدد يف الصندوق وتعيينهم.االختيار النهائي 

 
ووقت إعداد هذه الوثيقة، كـان مـا زال يتوجـب وضـع اللمسـات األخـرية علـى عمليـة اختيـار وتعيـني أعضـاء اجمللـس  -9

 . وسوف يُقّدم التقرير عن نتائج العملية يف ملحق هلذه الوثيقة قبل بدء الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.للصندوقالتنفيذي 
 

 لجهاز الرئاسيإلى ا يلس التنفيذقارير السنوية المقدمة من المجالت
 

علـــى أن يقـــدم اجمللـــس التنفيـــذي  الصـــندوق) مـــن اتفـــاق العالقـــة املـــربم بـــني اجلهـــاز الرئاســـي و 3(3تـــنّص املـــادة  -10
 إىل اجلهاز الرئاسي. لصندوقتقريراً سنوياً حول أنشطة ا للصندوق

 
، فقــــد دعــــا اجمللــــس التنفيــــذي 10/2017ونظــــراً إىل أن اجلهــــاز الرئاســــي يلتــــئم كــــل ســــنتني، مــــن خــــالل القــــرار  -11

إىل تقدمي تقريـر إىل اجلهـاز الرئاسـي خـالل دوراتـه العاديـة، وخـالل السـنوات الفاصـلة بـني الـدورات، إىل مكتـب  للصندوق
إىل املكتــب، يف حــني أن التقريــر املقــّدم إىل اجلهــاز  2018ام تقريــره الســنوي لعــ الصــندوقاجلهــاز الرئاســي. وبالتــايل، ّقــدم 

 .العاملي لتنوع احملاصيل الصندوق التقرير املقدم من، بعنوان IT/GB-8/19/15.2.2وارد يف الوثيقة،  2019الرئاسي لعام 
 

 المسائل البرامجية -اثالثً 
 

 تعبئة الموارد -ألف
 

نطـــاق التعــاون مـــع املعاهـــدة الدوليـــة بشــأن تعبئـــة املـــوارد، وخباصـــة  الصـــندوقأوصــى اجلهـــاز الرئاســـي بــأن يوّســـع  -12
ــ 5األنشــطة املشــرتكة جلمــع األمــوال مــع األمانــة. املــوارد بصــورة رئيســية كجــزء مــن تعزيــز  ةوقــد حصــل التعــاون يف جمــال تعبئ

لتحســني الــروابط يف حتــديث وتنفيــذ ، مــثًال 10/2017التعــاون والتكامــل يف املســائل العلميــة والفنيــة الــذي دعــا إليــه القــرار 
اســرتاتيجيات صــون احملاصــيل العامليــة، كمــا هــو مشــار إليــه يف القســم الفرعــي بــاء بشــأن املســائل العلميــة والفنيــة. وســوف 

 ي بدأ أصًال.ذتتواصل اجلهود للتعبئة املشرتكة للموارد خالل فرتة السنتني القادمة، باالستناد إىل العمل ال
 

                                                      
 10/2017من القرار  5الفقرة  5 
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ق علــى حنــو ناشــط عمــل اللجنــة االستشــارية املخصصــة املعنيــة باســرتاتيجية التمويــل وتعبئــة املــوارد ودعــم الصــندو  -13
تحديث اسرتاتيجية التمويل. ومشل هذا الدعم املشـاركة يف اجتماعـات ب تعلق(اللجنة) خالل فرتة السنتني، وخباصة يف ما ي

 اسرتاتيجية التمويل، فضًال عن اخلربة يف عملية حتديد األهداف.اللجنة، وتوفري املعلومات بشأن مسامهات الصندوق يف 
 

عــدم التــدخل  مكانيــة إجــراء دراســة وحتليــل لكلفــة استكشــاف إنيوطلبــت اللجنــة يف اجتماعهــا العاشــر إىل األمــ -14
طلـــب، عقـــدت ميكـــن اســـتخدامهما يف االتصـــاالت املســـتقبلية والتوعيـــة املتصـــلة باســـرتاتيجية متويـــل املعاهـــدة. وإثـــر هـــذا ال

ذائيـــة مـــن أجـــل تنظـــيم اجتمـــاع علمـــي مـــن أجـــل واملعهـــد الـــدويل لبحـــوث السياســـات الغ الصـــندوقاألمانـــة شـــراكًة مـــع 
ف وحتديـــد حجـــم االنعكاســـات نـــاًء علـــى البحـــوث الســـابقة، هبـــدف وصـــاستكشـــاف املنهجيـــات املمكـــن اســـتخدامها، ب

متعـدد  حلصول عليه يف العامل مـن خـالل �ـجوا للمحاصيلالعاملية لعدم التدخل يف حال عدم ضمان صون التنوع الوراثي 
األطراف. وتنوي املؤسسات الثالثة مواصلة العمل معاً، والقيـام بتعبئـة مشـرتكة للمـوارد بوصـفها متابعـًة لالجتمـاع العلمـي، 

زيـــداً مـــن والـــتمكن مـــن اســـتخدام نتـــائج حتليـــل كلفـــة عـــدم التـــدخل خـــالل فـــرتة الســـنتني املقبلـــة. وســـوف تتلقـــى اللجنـــة م
 املعلومات عن هذا التعاون يف اجتماعها القادم.

 
 المسائل العلمية والفنية -باء

 
املنتظمــة جملموعــات املــوارد  عمليــات الصــونلتعاو�مــا يف حشــد الــدعم الفــين  الصــندوقواصــل كــّل مــن األمانــة و  -15

ــ مــن 15 الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة احملــتفظ هبــا مبوجــب املــادة بشــكل منــتظم  ناتاملؤسســ تاملعاهــدة الدوليــة. وتبادل
. وشــاركت األمانــة يف 15املعلومــات عــن التطــورات الفنيــة، والسياســاتية والتمويليــة املتصــلة باجملموعــات الــيت تشــملها املــادة 

جلينــــات التــــابع برنــــامج البحــــوث املنســــقة لبنــــوك ااملنظمــــة يف إطــــار الدوليــــة االجتماعــــات الســــنوية ملــــدراء بنــــوك اجلينــــات 
االستشــارية للبحــوث الزراعيــة الدوليــة، كمــا قــدمت التوجيهــات واملشــورة حــول قضــايا مثــل اســتخدام االتفــاق للمجموعــة 

املوحد لنقل املواد، على أساس خمصص. وأجرت األمانة، خالل فرتة السنتني، أنشطًة تعاونيـة وداعمـة لبعضـها الـبعض مـع 
 فوظـة، مثل اجملموعـة احمل15اً جملموعات أخرى للمادة الوراثية، احملفوظة مبوجب املادة ، دعمالصندوقالشركاء، مبا يف ذلك 

 .اجلديدة يف كوت ديفوار وبابوا غينيا فوظةلدى جمموعة جنوب احمليط اهلادئ أو جمموعات املواد الوراثية جلوز اهلند احمل
 

الزراعـــة مـــع تغـــري املنـــاخ: "مجـــع األقـــارب الربيـــة تكيـــف واألمانـــة التعـــاون يف مشـــروع  الصـــندوقوواصـــل كـــل مـــن  -16
 لك خالل فرتة السنتني املقبلة.يف ذوينويان االستمرار  6للمحاصيل ومحايتها وإعدادها" خالل فرتة السنتني احلالية،

 
ائل العلميــة تعــاون والتكامــل بينهمــا حــول املســال الصــندوقوأوصــى اجلهــاز الرئاســي بــأن يعــزز كــل مــن األمانــة و  -17
لفنيــة. وقـــد رّكــز التعـــاون علـــى حتســني الـــروابط يف حتــديث وتنفيـــذ اســـرتاتيجيات صــون احملاصـــيل العامليــة. ففـــي الســـنوات وا

بوضــع وتنفيــذ اســرتاتيجيات لعــدد مــن احملاصــيل اهلامــة حــىت اآلن، إمنــا يوجــد العديــد مــن النباتــات  الصــندوقاألخــرية، جنــح 
والزراعـة املسـتدامة. لـذا، يتسـم تـوفري بيانـات وقياسـات أساسـية بشـأن هـذه األخرى اليت تساهم يف األمـن الغـذائي العـاملي 

النباتات بأمهيـة كبـرية بالنسـبة إىل صـانعي القـرارات علـى الصـعيد العـاملي، واإلقليمـي والـوطين مـن أجـل وضـع اسـرتاتيجيات 
 ة على حنو مالئم.يضمان صون واستخدام هذه املوارد الوراثية النباتإىل ترمي 

                                                      
 6 http://www.cwrdiversity.org/ 

http://www.cwrdiversity.org/


5 IT/GB-8/19/15.2 

 

 
واملركــز الــدويل للزراعــة املداريــة، بــدعم مــايل مــن حكومــة النــرويج، إلعــداد  الصــندوقلك، تعمــل األمانــة مــع كــذ -18

ـــاً " ـــيم أساســـية، حتمـــل عنوانـــاً مؤقت النباتـــات الـــيت تـــوفر األغذيـــة للعـــامل: معلومـــات أساســـية تســـتند إليهـــا ونشـــر دراســـة تقي
". وتتـــوفر بشـــكل متزايـــد املعلومـــات عـــن احملاصـــيل اهلامـــة لألمـــن الغـــذائي االســـرتاتيجيات الراميـــة إىل صـــو�ا واســـتخدامها

والنظـام  لإلعـالم العـاملي نظـامالمبعثرة يف عدد من نظم املعلومات وقواعد البيانـات (مبـا يف ذلـك،  ولكنهاوتنّوعها الوراثي، 
، وأيضـــاً البيانـــات GENESYS بوابـــةلزراعـــة و العــاملي للمعلومـــات واإلنـــذار املبكـــر بشـــأن املـــوارد الوراثيـــة النباتيـــة لألغذيـــة وا

ة كافة املعلومات املتاحاجلمع، وللمرة األوىل، بني   إىل اإلحصائية للمنظمة وغريها) واألدبيات العلمية. ويرمي هذا التحليل
والزراعـة وعـدد مـن القياسـات لصـون املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة  ة من أجـل تـوفري خـط أسـاسمن هذه املصادر املختلف

 وإتاحة استخدامها.
 

رئيسـية بالنسـبة إىل جمتمـع املعاهـدة حبيـث ميكـن  ويهدف الشركاء إىل أن تصـبح هـذه الدراسـة األساسـية مطبوعـةً  -19
حتديثها بصورة منتظمة، وحتسينها فيما تصبح املعلومات متاحًة، من أجل إظهـار التقـدم احملـرز علـى صـعيد الصـون العـاملي 

من النباتات املستخدمة لألغذية والزراعة. وسوف يوفّر التقييم قياسات موّحدة وقابلـة لالسـتخدام  350وإتاحة ما يقارب 
الطلـب عليهـا. وينـوي الشـركاء إتاحـة الدراسـة األساسـية و دهـا الوراثيـة ر ه احملاصيل، وبشـأن تـوفر مواذبشأن تكافل وأمهية ه

 .2020هنية وسهلة االستخدام عام ومجيع املعلومات األساسية اليت تستند إليها، بطريقة م
 

، مــع الشـركاء، املعلومـات املنبثقـة عــن الدراسـة األساسـية يف أنشــطة الصـندوقوسـوف يسـتخدم كـل مــن األمانـة و  -20
تعبئــة املــوارد والتواصــل واالتصــال، وخباصــة لوضــع نظــام دينــاميكي لصــياغة وتنفيــذ  عمليــة يف جمــال متابعــة مشــرتكة ومتنوعــة

وحتـديث اســرتاتيجية صــون احملاصــيل، هبــدف تعزيــز اسـتخدامها مــن جانــب األطــراف املتعاقــدة يف املعاهــدة بوصــفها أدوات 
 عملية لتحقيق تنفيذ املعاهدة الدولية.

 
از الرئاسي يف دورته املقبلـة حبيـث يـتمكن اجلهـاز الرئاسـي مـن البحـث وسوف تُتاح هذه الدراسة األساسية للجه -21

 يف ما إذا كان يرغب يف دمج أي أنشطة متابعة يف برنامج عمله املتعدد السنوات، وطريقة القيام بذلك.
 

 إلعالمالنظام العالمي ل -جيم
 

واصـلت األمانـة مـن املعاهـدة،  17مبوجـب املـادة و ، لإلعـالم نظام العاملياليف سياق تنفيذ برنامج العمل اخلاص ب -22
. والتقـــت األمانتـــان ســـنوياً لتبـــادل املعلومـــات والتخطـــيط لـــبعض األنشـــطة Genesys بوابـــةتعاو�ـــا مـــع الصـــندوق بشـــأن 

وبشــأن التــدريب وتوثيــق املــوارد النباتيــة  لإلعــالم،بالنظــام العــاملي  Genesys بوابــةاملشــرتكة، وبشــكل رئيســي بشــأن ارتبــاط 
الوراثيــة لألغذيــة والزراعــة. وشــارك الصــندوق أيضــاً يف االجتمــاع الثالــث للجنــة االستشــارية العلميــة للنظــام العــاملي لإلعــالم 

املعلومــات  ي لإلعــالم مــرتبطني ببعضــهما وتبــادالوالنظــام العــامل Genesys بوابــة ت. وخــالل فــرتة الســنتني، كانــ2018عــام 
ل املعلومــات غــري املكتملــة. وبفضــل اســتخدام معّرفــات الكيانــات الرقميــة، بشــكل تلقــائي حــول الســجالت اجلديــدة وحــو 

 يتبادالن ويعرضان أيضاً الروابط واملؤشرات جملموعات بيانات أخرى خاصة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
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املعاهــدة والصــندوق يف االجتماعــات  تــادريب وتنميــة القــدرات، شــاركت أمانويف إطــار التعــاون حــول أنشــطة التــ -23
حول نظم املعلومات وتوثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املنظمة من جانب كل منهما يف أقاليم متنوعـة، بصـورة 

ىل ة علــى اســتخدام معّرفــات الكيانــات الرقميــة، والتعــّرف إواء. ورّكــزت معظــم األنشــطة املشــرتكماديــة وإلكرتونيــة علــى الســ
النظـام امليسـر لالتفـاق املوحـد لنقـل املواد املتوفرة يف النظام املتعدد األطـراف مـن خـالل النظـام العـاملي لإلعـالم، واسـتخدام 

 املواد، وتوثيق جمموعات البيانات املظهرية املعقدة وإدارة فهارس املوارد الوراثية النباتية للتغذية والزراعة.
 

 التواصل واالتصال -دال
 

مل يكن قد ّمت بعـد وضـع منتجـات خاصـة بالتواصـل واالتصـال بصـورة مشـرتكة وقـت نشـر هـذه الوثيقـة، حني  يف -24
ختطــط أمانتــا الصــندوق واملعاهــدة للقيــام بــذلك يف ســياق العمــل التعــاوين اجلــاري علــى صــعيد كلفــة عــدم التــدخل وتنظــيم 

دامها. وينـــوي الصـــندوق أيضـــاً إقامـــة عـــدد مـــن البيانـــات األساســـية لتســـتند عليهـــا اســـرتاتيجيات صـــون احملاصـــيل واســـتخ
 ث اجلانبية، مبا يف ذلك من خالل مبادرة "األغذية دوماً"، على هامش الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.احداأل

 
 التوجيهات المطلوبة -ارابعً 

 
ـــــغ عنـــــه يف هـــــذه الوثيقـــــة ويف الوثيقـــــة  -25 -IT/GBيُرجـــــى مـــــن اجلهـــــاز الرئاســـــي اســـــتعراض األنشـــــطة والتعـــــاون املبّل

"، واعتمـاد قـرار لتـوفري مزيـد مـن التوجيهـات، مـع الصندوق العاملي لتنـوّع احملاصـيلالتقرير املقّدم من بعنوان " 8/19/15.2.2
 هذه الوثيقة.  مرفقمراعاة العناصر الواردة يف 
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 المرفق
 XX /2019القرار 

 الصندوق العالمي لتنوّع المحاصيلتوجيهات في مجال السياسات مقدمة إلى 
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

ــــذّكر بــــأن الصــــندوق العــــاملي لتنــــوع احملاصــــيل (الصــــندوق) عنصــــر أساســــي مــــن اســــرتاتيجية متويــــل املعاهــــدة الدوليــــة  إذ ي
 لألغذية والزراعة خارج مواقعها الطبيعية وإتاحتها؛يتعلق بصون املوارد الوراثية النباتية  ما يف
 

جمــال  مــن دســتوره، ينبغــي للصــندوق أن يعمــل مبوجــب التوجيهــات العامــة يف 1مــن املــادة  5بأنــه عمــًال بــالفقرة  وإذ يــذّكر
 السياسات اليت تصدر عن اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية؛

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

 
 لجزء األول: التوجيهات في مجال السياساتا -1

 
اجمللـــس التنفيـــذي للصـــندوق علـــى تقـــدمي تقريـــره الســـنوي بشـــأن أنشـــطة الصـــندوق إىل مكتـــب اجلهـــاز  يشـــكر -1

 ؛10/2017القرار  يستوجبه، كما 2019وإىل اجلهاز الرئاسي عام  2018الرئاسي عام 
 

، علـى دعمهـا النشـط لتنفيـذ املعاهـدة الدوليـة طيلـة Marie Hagaللصـندوق، السـيدة  ةالتنفيذيـ ةاملـدير  يشـكرو -2
الســنوات الســبع األخــرية، وخباصــة علــى التفــاعالت اإلجيابيــة واملنتجــة علــى حنــو متزايــد بــني الصــندوق واألمانــة، 

 ورات؛واملكتب وغريها من األجهزة القائمة يف الفرتات الفاصلة بني الد
 

إىل رئـيس اجلهــاز الرئاســي واألمــني أن حييطــا اجمللــس التنفيـذي للصــندوق علًمــا بــالقرارات الــيت يتخــذها  يطلــبو -3
تعزيـــز النظـــام املتعـــدد األطـــراف للحصـــول علـــى املـــوارد الوراثيـــة وتقاســـم ال ســـيما املتعلـــق منهـــا باجلهـــاز الرئاســـي 

ا دوليـــة الــيت يشـــّكل الصــندوق عنصـــرً اســرتاتيجية متويـــل املعاهــدة ال وحتـــديثمنافعهــا (النظــام املتعـــدد األطــراف) 
 الرئيسية التالية: يف اجملاالتتوجيهات يف جمال السياسات  يسديمنها، و اأساسيً 

 
 تعبئة الموارد -ألف

 
احلكومات واجلهات املاحنـة األخـرى الـيت قـّدمت أمـواالً لصـاحل صـندوق اهلبـات التـابع للصـندوق العـاملي لتنـوع يشكر  -4

مــن العاهــدة، حيــث وصــلت  15متويــل طويــل األجــل للمجموعــات املوجــودة عمــالً باملــادة  تــأمنياحملاصــيل، هبــدف 
 ؛2018ديسمرب/كانون األول  31يف  دوالر أمريكي ينيمال 8.273املسامهات املدفوعة لصندوق اهلبات إىل 
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بــــاخلطوات الـــيت يتخــــذها الصـــندوق إزاء اســــرتاتيجية متويـــل أكثــــر تنوعـــاً مبــــا يف ذلـــك حلشــــد التمويــــل  يرّحـــبو -5

 جديدة وإضافية لتنفيذ املعاهدة الدولية؛ موارداالبتكاري الذي يوفّر 
 

الصندوق إىل مواصلة دعمه النشط لعمل اللجنة املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويـل وتعبئـة املـوارد (جلنـة  يدعوو -6
التمويـل)، وخباصـة لـدعم عمليـة وضـع اللجنـة السـرتاتيجية مـن أجـل حشـد األمـوال مـن صـناعات جتهيـز األغذيــة،  

 شد األموال من مصادر وآليات ابتكارية؛من املعاهدة وجمموعة من املبادرات حل 6-13 املادةكما تدعو إليه 
 

الصندوق بتوسيع نطاق التعاون مع املعاهدة الدولية يف جمال تعبئة املوارد، وال سيما بشأن أنشطة مجع  يوصيو -7
الـــيت  الـــربامجاجلهـــات املاحنـــة إىل إعطـــاء األولويـــة للمبـــادرات واملشـــاريع و  يـــدعواألمـــوال املشـــرتكة مـــع األمانـــة، و

 يتشارك الصندوق واألمانة يف تصميمها وتنفيذها؛
 

، خالل الدورة التاسعة للجهاز الرئاسي، معلومات بشـأن التقـدم احملـرز يف تعبئـة يعطيالصندوق إىل أن  يدعوو -8
لصــاحل صــندوق اهلبــات التــابع للصــندوق، وكــذلك يف مــا يتعلــق حبشــد أمــوال  املقبلــةاملــوارد خــالل فــرتة الســنتني 

 .ة على املشاريع، من أجل دعم بنوك اجلينات الوطنية املختارة يف البلدان الناميةقائم
 

 المسائل العلمية والفنية -باء
 

بالــدعم الــذي قّدمــه الصــندوق خــالل مرحلــة الســنتني احلاليــة لتمكــني صــون تنــوّع احملاصــيل وإتاحتهــا علــى  يرّحــب -9
الصــندوق إىل مواصــلة  يــدعومــن املعاهــدة الدوليــة، و 15اجملموعــات احملــتفظ هبــا عمــالً باملــادة  ضــمناملــدى البعيــد 

لعمليـة (ز) مـن املعاهـدة الدوليـة، بشـأن حشـد الـدعم الفـين  1-15 وتوسيع نطاقه، وفقاً للمـادة نيالتعاون مع األم
املعاهـــدة  مـــن 15 املنتظمـــة جملموعـــات املـــوارد الوراثيـــة النباتيـــة لألغذيـــة والزراعـــة احملـــتفظ هبـــا مبوجـــب املـــادة الصـــون
  الدولية؛

 
باخلطوات املتخذة لزيادة الدعم لبنوك اجلينات الوطنيـة الـيت تشـكل جـزءاً مـن النظـام املتعـدد األطـراف،  يرّحبو -10

بناء قدرات الشركاء الـوطنيني لعمل بصورة مشرتكة على مع األمانة ل إىل االستفادة من تعاونه الصندوق يدعوو
 بشأن النظام املتعدد األطراف والنظام العاملي لإلعالم؛

 
بالتعـــاون بـــني األمانـــة والصـــندوق واملركـــز الـــدويل للزراعـــة املداريـــة مـــن أجـــل حتديـــد وتنظـــيم البيانـــات  يرّحـــبو -11

األساســية اخلاصــة مبجموعـــة واســعة مــن احملاصـــيل ومواردهــا الوراثيـــة الضــرورية لصــانعي القـــرارات علــى املســـتوى 
د الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة ه املـوار ذالعاملي واإلقليمي والوطين هبدف وضع اسرتاتيجيات لضمان صـون هـ

واستخدامها على حنو مالئم، مبا يف ذلك اسرتاتيجيات احملاصيل، ويوصي بإتاحة الدراسة األساسية النامجة عن 
هذا التعاون واملعلومات األساسية اليت تستند عليها على حنو سهل االستخدام بأسرع وقت ممكن، مبـا يف ذلـك 

 .القادمة الرئاسي يف دورتهينظر فيها اجلهاز كي ل
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صندوق بأن يواصل تعزيز تعاونه وتكامله مع املعاهدة الدولية حول املسائل العلميـة والفنيـة، ويف هـذا اليوصي و -12
إىل توســــيع تعاونــــه مــــع األمانــــة إلنشــــاء نظــــام دينــــاميكي لوضــــع وتنفيــــذ وحتــــديث  الصــــندوق يــــدعوالســــياق 

 وياسرتاتيجيات صون احملاصيل، هبدف تعزيز استخدامها مـن جانـب األطـراف املتعاقـدة وأصـحاب املصـلحة ذ
التقــدم  إىل تقـدمي تقريـر عـن نيالصـندوق واألمــ يـدعوالصـلة، باعتبارهـا أدوات عمليـة لتنفيـذ املعاهــدة الدوليـة، و

 .احملرز إىل الدورة التاسعة للجهاز الرئاسي
 

 النظام العالمي لإلعالم -جيم
 

 بوابـــةبالتعـــاون الوثيـــق بـــني الصـــندوق واملعاهـــدة الدوليـــة واملنظمـــة، مـــن خـــالل النظـــام العـــاملي لإلعـــالم، و  يرّحـــب -13
Genesys  ـــدعوهم، ويملاكـــتللمعلومـــات واإلنـــذار املبكـــر، باعتمـــاد �ـــج تـــآزري و  العـــامليوالنظـــام إىل مواصـــلة  ي

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

ــــدعو و -14 الصــــندوق إىل االســــتمرار يف املشــــاركة يف اللجنــــة االستشــــارية العلميــــة اخلاصــــة بالنظــــام العــــاملي  أيضــــاً ي
 .لإلعالم، وتقدمي تقارير حمدثة بانتظام عن تنفيذ أنشطته ذات الصلة بالنظام العاملي لإلعالم

 
 االتصال والتوعية -دال

 
ع نطاقــه مــن أجــل التشــارك يف تطــوير منتجــات ّســالصــندوق بــأن يواصــل تعاونــه مــع املعاهــدة الدوليــة ويو  يوصــي -15

" ومبـــادرات مشـــاهبة، حـــول مســـامهة املـــوارد امـــن خـــالل مبـــادرة "األغذيـــة دوًمـــ ذلـــكلالتصـــال والتوعيـــة، مبـــا يف 
، وبوجـه خـاص بشـأن أمهيـة تطبيـق 2030الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

 الدولية يف هذا السياق.املعاهدة 
 

 : مسائل أخرىالثاني الجزء -2
 

بشـــأن أنشـــطة الصـــندوق إىل اجلهـــاز الرئاســـي  دوق إىل رفـــع تقريـــره بـــوترية ســـنويةاجمللـــس التنفيـــذي للصـــن يـــدعو -16
) مـن املـادة الثالثـة التفـاق العالقـة، وخـالل إحـدى السـنوات 3تـنص عليـه الفقـرة ( مـادورته العاديـة، حبسـب  يف

عترب مبثابـــة تنفيـــذ تقـــدمي هكـــذا تقـــارير إىل املكتـــب ســـيُ  أن الـــدورات، إىل مكتـــب اجلهـــاز الرئاســـي، ويقـــرربـــني 
 العالقة؛ للموجب الذي ينص عليه اتفاق

 
إىل مكتب الدورة التاسعة اختيار وتعيني أعضاء اجمللس التنفيذي مللء أي شواغر قد تظهر خالل فـرتة  يطلبو -17

إجــراءات اختيـار وتعيــني أعضـاء اجمللــس التنفيـذي للصــندوق، مـن أجــل  مـع اشــيبالتم، 2021-2020السـنتني 
 ضمان استمرار حسن سري اجمللس التنفيذي وكفاءته.


