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القرار

2017/3

تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية
إ ّن الجهاز الرئاسي،
إذ يستذكر املواد
من املعاهدة الدولية؛

 2-13و 3-13و،18

وال سيما الفقرتان (ب) و(ج) من املادة  ،4-18والفقرة (و) من املادة

3-19

وإذ يستذكر القرار  ،2015/2وغريه من القرارات السابقة بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل؛

الجزء األول :استعراض استراتيجية التمويل
-1

يرحب بتقرير اللجنة املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل وبالتقدم احملرز حىت اآلن من أجل تعزيز أداء اسرتاتيجية التمويل؛

-2

يقرر حتديث اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية بغية اعتماد هنج برناجمي دينامي وتآزري من شأنه أن:
()1

حيسن فرص التمويل لتنفيذ املعاهدة الدولية من خالل التأكيد لصناع القرار الوطنيني والوكاالت اإلمنائية
ّ
الوطنية على أمهية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأوجه الرتابط مع قضايا التنمية األخرى،
مستقرة
مبا يف ذلك األهداف  2و 13و 15من أهداف التنمية املستدامة ،مع اإلقرار بأمهية كفالة موارد مالية
ّ
ختضع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة.

()2

يعزز الروابط بني خمتلف مصادر التمويل والشركاء ذات الصلة باملعاهدة الدولية ،من خالل مواصلة التعاون
ّ
يف التخطيط وفرص اإلنفاق املشرتك وحتديد القنوات املناسبة إلقامة هذه الروابط.

()3

يق ّدم عملية للرصد والتقييم واالستفادة من الدروس واخلربات واملعلومات املكتسبة يف مراحل التنفيذ السابقة،
وهليكلة فرص التمويل اجلديدة وحتديد الثغرات وس ّدها ،مبا يف ذلك من خالل إشراك أصحاب املصلحة
يف املعاهدة الدولية.

 -3يأخذ علما باملخطط التفصيلي السرتاتيجية التمويل احمل ّدثة ،على النحو الوارد يف امللحق هبذا القرار ،ويعتمد الرؤية
اجلديدة وإطار النتائج السرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية؛

MV101/A

2

-4

IT/GB-7/17/Res3

يقرر اعتماد الرؤية اجلديدة السرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية على النحو اآليت:
"مت ّكن اسرتاتيجية التمويل اجلهاز الرئاسي واألطراف املتعاقدة ووكاالت التمويل واملزارعني واجلهات الفاعلة املعنية
ومنسقة
األخرى من كفالة التمويل واملوارد األخرى للتنفيذ الرباجمي للمعاهدة الدولية بصورة بعيدة املدى ّ
ومتآزرة وفعالة".

-5

يأخذ علما بإطار النتائج اخلاص باسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية واحلاجة إىل ربطه مبقاصد خطة عام 2030؛

 -6يقرر إعادة تسمية اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل كاآليت "اللجنة املخصصة املعنية
باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد"؛
 -7يقرر إعادة عقد اجتماعات اللجنة املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد (اللجنة املخصصة) ،بوالية
منقحة ،بغية القيام مبا يلي:
()1

وضع اسرتاتيجية ٍ
متويل حم ّدثة ومالحق ذات صلة ،مبا يشمل إطار النتائج ،للنظر فيها واملوافقة عليها
من قبل الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي ،مبا يف ذلك:
(أ)

وضع الصيغة النهائية للنهج الربناجمي السرتاتيجية التمويل الذي سيم ّكن اجلهاز الرئاسي من ربط
خمتلف أدوات التمويل باجملاالت واآلليات التمكينية للمعاهدة الدولية؛

(ب) مواصلة وضع التدابري لتحسني التعاون مع املنظمات الدولية وكذلك حتسني اإلبالغ عن أنشطة
التمويل الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة بتنفيذ املعاهدة ،واجتذاب التمويل من خمتلف
املصادر والشركاء ،من دون أن يؤثر ذلك سلبًا على مستوى طموحات الغايات اليت ستوضع
السرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية؛
(ج) العمل على بلورة اجلوانب املتعلقة بتعبئة املوارد إلدراجها ضمن اسرتاتيجية التمويل؛
(د) حتديد الغايات اخلاصة باسرتاتيجية التمويل الشاملة وبصندوق تقاسم املنافع؛
(هـ) اإلشراف على وضع أهداف األدوات التمويلية اخلاضعة لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة ،وأولوياهتا،
استنادا إىل إطار النتائج ،واألدلّة التشغيلية ذات الصلة؛
وإطار الرصد والتقييم اخلاص هبا،
ً
(و) التوصية بالتدابري اليت مت ّكن من مزامنة وتنسيق اإلبالغ عن اسرتاتيجية التمويل مع متطلبات اإلبالغ
األخرى ،بالتعاون مع جلنة االمتثال ومنظمة األغذية والزراعة؛
()2

تقدمي املشورة بشأن جهود تعبئة املوارد ،وحشد التمويل ،وتطوير أوجه التآزر بني خمتلف مصادر التمويل
والشركاء خالل فرتة السنتني ،وال سيما عن طريق إشراك جمموعات أصحاب املصلحة ،والوكاالت املنفذة
لآلليات املتعددة األطراف ،ووكاالت املساعدة اإلمنائية الرمسية ،وغريها ،يف تنفيذ املعاهدة الدولية؛

()3

حتسني االتصال وإبراز أدوات التمويل دعماً لتنفيذ املعاهدة الدولية خالل فرتة السنتني؛
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()4

3

التوصية بالتدابري الرامية إىل تعزيز تقاسم املنافع غري النقدية من خالل اسرتاتيجية التمويل؛

( )5وضع اختصاصات اللجنة الدائمة املعنية باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاسي
يف دورته الثامنة.
 -8يقرر أن تتألف اللجنة املخصصة من ممثلَني اثنني من كل إقليم ،وأن تشارك األطراف املتعاقدة األخرى أيضاً بصفة
مراقب؛
 -9يطلب إىل الرئيسني املشاركني دعوة املراقبني إىل إسداء املشورة ،عند الطلب ،لدعم عملية حتديث اسرتاتيجية التمويل؛
-10

يدعو الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل بصفته مراقباَ إىل إسداء املشورة ألعمال اللجنة املخصصة؛

 -11يدعو منظمة األغذية والزراعة إىل إعطاء األولوية لتنفيذ الربامج واملشاريع الداعمة لتنفيذ املعاهدة الدولية ،ودعم
الصلة بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ ،وال سيما من خالل مشاركتها يف مرفق البيئة العاملية والصندوق العاملي للمناخ،
حسب االقتضاء ،واإلسهام بنشاط يف عمل اللجنة املخصصة؛
 -12يطلب إىل األمني ،بتوجيهات من اللجنة املخصصة ،وضع استمارة لإلبالغ تستند إىل مسودة مصفوفة أدوات
التمويل الواردة يف املرفق  2من املخطط التفصيلي :اسرتاتيجية التمويل احملدثة ضمن مجلة أمور أخرى ،ويدعو األطراف
املتعاقدة إىل تقدمي معلومات إىل األمني بشأن الربامج الثنائية ومتويل األنشطة الوطنية واإلقليمية للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة ،لتجميعها وحتليلها من قبل اللجنة املخصصة من أجل وضع الصيغة النهائية السرتاتيجية التمويل احمل ّدثة؛
 -13يدعو اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية ذات الصلة ،وجمموعات أصحاب املصلحة ،واملنظمات الدولية األخرى،
إىل تقدمي معلومات إىل األمني مت ّكن اللجنة املخصصة من حتسني متويل تنفيذ املعاهدة وحتقيق تقاسم املنافع غري النقدية؛
 -14يدعو األطراف املتعاقدة والقطاع اخلاص واجلهات املاحنة األخرى إىل مواصلة تقدمي وتوسيع املسامهات يف أدوات
التمويل يف إطار اسرتاتيجية التمويل ،وال سيما تلك اليت ختضع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة؛
 -15يطلب إىل املكتب ،لدى تنفيذ دورة التمويل الرابعة لصندوق تقاسم املنافع ،أن يضع يف اعتباره الرؤية اجلديدة
واملخطط التفصيلي السرتاتيجية متويل حم ّدثة ،لالنتقال إىل النهج الربناجمي املقرتح السرتاتيجية التمويل احمل ّدثة؛
 -16يقرر أن تدرج تكاليف عدد من االجتماعات قد يصل عددها إىل اجتماعني واألعمال التحضريية للجنة املخصصة
يف امليزانية اإلدارية األساسية؛
 -17يدعو اجلهــات املاحنــة إىل دعم البلـ ــدان الناميـ ــة واألمني يف تكاليــف العمـ ــل واألنشطـ ــة املشـ ــار إليهـ ـ ــا
فـ ــي الفقرة  16أعاله؛
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 -18يقرر أن معايري األهلية الستخدام األموال اخلاضعة لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة ستقتصر ،يف ما يتعلق مبستوى
التنمية االقتصادية الوطنية ،على املعايري احملددة يف املعاهدة الدولية.

الجزء الثاني :تنفيذ استراتيجية التمويل
 -19يرّكز على أمهية مواصلة العمل على تعبئة املوارد واالتصاالت والرتويج وحتديد العالمات التجارية للمعاهدة الدولية
وظهورها يف وسائل اإلعالم من أجل حتسني متويل صندوق تقاسم املنافع والصندوق املخصص لألغراض املتفق
عليها وبروزمها بشكل خاص ،والسرتاتيجية التمويل؛
 -20يشدد على أمهية اإلبالغ عن نتائج املشاريع املمولة ضمن دورات مشاريع سابقة لصندوق تقاسم املنافع،
والعمل اجلاري والنتائج املتوقعة من دورة املشاريع الثالثة يف إطار اسرتاتيجية االتصاالت األوسع نطاقاً للمعاهدة الدولية؛
 -21يوصي بالنسبة إىل التقارير املقبلة عن تأثري املشاريع اليت حتظى بالدعم من صندوق تقاسم املنافع،
أن تتضمن مراجع ملموسة إىل التنوع الوراثي ألنواع احملاصيل املعنية حبيث تربز من خالهلا كيفية تعزيز حالة صون التنوع
الوراثي النبايت واستخدامه ،باإلضافة إىل التكامل بني قطاع العمل داخل املزرعة والصون خارج املوقع باعتبار ذلك مبدأ
إرشاديًا لرفع التقارير.
 -22يشكر فريق التقييم املستقل ومكتب التقييم التابع ملنظمة األغذية والزراعة على اضطالعهما بتقييم دورة املشاريع
الثانية لصندوق تقاسم املنافع متاشياً مع اإلجراءات التشغيلية للصندوق ،ويرّكز على أمهية اتباع التوصيات والدروس املستفادة
الناشئة عن التقييم لدى تنفيذ دوريت املشاريع الثالثة والرابعة لصندوق تقاسم املنافع ،إىل جانب استعراض اسرتاتيجية
التمويل؛
 -23يرحّب باملسامهات املالية اليت ق ّدمتها كل من أسرتاليا وإيطاليا والسويد والنرويج والنمسا إىل صندوق تقاسم املنافع
خالل فرتة السنتني  2017-2016دعماً للجولة الرابعة من دورة مشاريع صندوق تقاسم املنافع؛
 -24يرحّب باملسامهات املالية اليت ق ّدمها االحتاد الدويل للبذور والرابطة األوروبية للبذور ،وكذلك قطاع البذور
يف فرنسا ،دعماً للجولة الرابعة من دورة مشاريع صندوق تقاسم املنافع علماً أهنا تش ّكل املسامهات الطوعية األوىل القائمة
على املستخدمني واملق ّدمة إىل الصندوق ،ويناشد جهات أخرى من القطاع اخلاص ،ال سيما قطاعي البذور وجتهيز األغذية،
لتقدمي مزيد من املسامهات.
 -25يرحّب باملسامهات املالية اليت قدمتها كل من أملانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا وسويسرا للصندوق ألغراض متفق
عليها للمعاهدة الدولية واملوارد األخرى اخلاضعة لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة؛
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 -26يشكر مكتب الدورة السابعة للجهاز الرئاسي على تصميم الدعوة الرابعة إىل تقدمي االقرتاحات لصندوق تقاسم
املنافع وإطالق هذه الدعوة؛
 -27وإذ يذ ّكر على وجه اخلصوص بالفقرة  7من القرار  ،2015/2يطلب إىل األمني إرجاء التحضريات والعمل بعناية
على تقييم احلاجة إىل عقد مؤمتر للجهات املاحنة إىل حني إجناز عملية استعراض اسرتاتيجية التمويل من أجل استقطاب
املزيد من املوارد لصندوق تقاسم املنافع والصندوق املخصص لألغراض املتفق عليها التابعني للمعاهدة الدولية بشكل
خاص ،واسرتاتيجية التمويل عامةً.
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ملحق القرار 2017/3

المخطط التفصيلي :استراتيجية التمويل المح ّدثة

أول– مقدمة
-1

تشمل أهداف املعاهدة الدولية صيانة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام واقتسام املنافع
الناشئة عن استخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافئ ،مبا يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي ،من أجل حتقيق
الزراعة املستدامة واألمن الغذائي.

-2

ٍ
بشكل أساسي يف زيادة األمن الغذائي والتغذية وصونه ،وحتسني سبل
وتسهم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
العيش واالقتصادات الريفية ،ودعم احلفاظ على التنوع البيولوجي ،ومواجهة حتديات التكيف مع تغري املناخ.

-3

ومت ّكن املعاهدة الدولية األطراف املتعاقدة ،واملزارعني ،ومريب النباتات ،وأصحاب املصلحة اآلخرين يف مجيع أحناء
العامل ،من استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وصوهنا وتبادهلا ،مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية والدخل
يف املزرعة ،وزيادة توافر األغذية املتنوعة الغنية باملغذيات ،واحل ّد من اآلثار السلبية على البيئة ،وتعزيز القدرة
على الصمود أمام صدمات اإلنتاج .وهي تدعم صون التنوع البيولوجي يف املستقبل.

-4

وتش ّكل اسرتاتيجية متويل فعالة أمراً بالغ األمهية لتنفيذ املعاهدة الدولية ،كما أن استعراضها وحتسينها بشكل منتظم
يدعم تعزيز آليات املعاهدة األخرى ،مثل النظام املتعدد األطراف (القرار  ،2015/2الفقرتان  1و.)2

ثانيا – األساس المنطقي والرؤية
-5

هتدف اسرتاتيجية التمويل إىل تعزيز توافر وشفافية وكفاءة وفعالية توفري املوارد املالية لتنفيذ األنشطة املشمولة
يف املعاهدة ،وذلك وفقاً للمادة  18من املعاهدة (املادة .)2-18

-6

وتوفر اسرتاتيجية التمويل حملة عامة عن األنشطة اليت يتعني تنفيذها مبوجب املعاهدة وخمتلف أدوات ومصادر التمويل
املتاحة ،مبا يف ذلك )1( :أدوات التمويل للموارد اخلاضعة حتت رقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة (مثل صندوق تقاسم
املنافع ،وصندوق األغراض املتفق عليها) ،و( )2أدوات التمويل للموارد اليت ال ختضع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة
(مبا يف ذلك املنظمات الدولية اليت أبرم اجلهاز الرئاسي اتفاقات معها مثل الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل) ،فضال
عن اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية ذات الصلة ،والتعاون الثنائي واملساعدات الثنائية ،والتمويل الوطين للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

-7

وتراعي االسرتاتيجية أحكام املادة  4-18من املعاهدة الدولية وتتضمن هدفاً للتمويل حددته األطراف املتعاقدة
يف املعاهدة لتعبئة األموال لألنشطة واخلطط والربامج ذات األولوية مبوجب املعاهدة (املادة  .)3-18وسيكون هناك أيضاً
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7

هدف متويل لصندوق تقاسم املنافع وصندوق األغراض املتفق عليها .وستعطى األولوية لتنفيذ اخلطط والربامج املتفق
عليها يف البلدان النامية اليت تصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتستخدمها على حنو مستدام (املادة .)5-18
-8

اعتُمدت أول اسرتاتيجية للتمويل يف عام  .2006ويف عام  ،2017استُعرضت اسرتاتيجية التمويل بغية تعزيز أدائها.
ويف ما يلي بعض االعتبارات اليت أُخذت بعني االعتبار لدى إجراء هذا االستعراض:
()1

حتسني فرص التمويل لتنفيذ املعاهدة للتأكيد على أمهية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأوجه الرتابط
مع قضايا التنمية األخرى لصانعي القرار والوكاالت اإلمنائية (الوثيقة  ،ACFS-8 Reportالفقرة )11؛

()2

ينبغي أن هتدف املرحلة التالية من تنفيذ اسرتاتيجية التمويل إىل تعزيز الروابط بني خمتلف مصادر وشركاء
التمويل ،من خالل السعي إىل التخطيط التعاوين وفرص اإلنفاق املشرتك وحتديد القنوات املناسبة لتحقيق
هذه الروابط (الوثيقة  ،ACFS-8 Reportالفقرة )26؛

()3

االستفادة من اخلربة املكتسبة والدروس املستفادة يف إدارة املوارد اخلاضعة لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة،
وال سيما صندوق تقاسم املنافع (الوثيقة  ،ACFS-8 Reportالفقرتان  10و)18؛

()4

حتسني تنفيذ اسرتاتيجية التمويل عن طريق زيادة الرتكيز على املوارد من غري تلك املقدمة من صندوق تقاسم
املنافع ،مبا يف ذلك عن طريق معاجلة مسألة التعاون مع اآلليات الدولية األخرى وحتسني اإلبالغ عن التمويل
الوطين والثنائي واملتعدد األطراف لألنشطة ذات الصلة بتنفيذ املعاهدة (الوثيقة  ،ACFS-8 Reportالفقرة )26؛

()5

ينبغي أن تأخذ اسرتاتيجية التمويل احمل ّدثة االجتاهات واحلقائق العاملية لبيئة اجلهات املاحنة يف احلسبان،
دون احلكم املسبق على نتائج مفاوضات التمويل الدولية اجلارية ،مع اإلقرار باملادة ( 4-18ب) و(ج) من
املعاهدة (الوثيقة  ،ACFS-8 Reportالفقرة  .)10وقد طرأت تغيريات على مشهد التمويل ،كما أنه ينبغي
على صندوق تقاسم املنافع وآليات التمويل األخرى اخلاضعة لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة التكيف والتطور
مع احتياجات اجلهات املاحنة واملستفيدين ،مما يزيد من إمكانيتها جلذب التمويل الكايف واملتنوع الذي يضمن
منظوراً طويل األجل .وبالتايل ،ينبغي أن تستجيب اسرتاتيجية التمويل احمل ّدثة الجتاهات التمويل الناشئة،
وأن توفر املرونة للتكيف مع البيئة املتغرية ،وأن تكفل اتباع هنج متويل يتسم بالكفاءة والتماسك عرب آليات
املعاهدة (الوثيقة  ،ACFS-8 Reportالفقرة )18؛

()6

ينبغي أن توضح اسرتاتيجية التمويل احمل ّدثة املصطلحات املستخدمة ،واملالحق اليت تنطبق حصراً على صندوق
تقاسم املنافع ،وتلك اليت تنطبق على اسرتاتيجية التمويل (الوثيقة  ،ACFS-8 Reportالفقرة )5؛

()7

توحي التحديات اليت متت مواجهتها خالل فرتة التخطيط االسرتاتيجي السابقة (حتديداً حتديات تكاليف
املعامالت املرتبطة بإجراءات طلبات املشاريع التنافسية) أن هناك فرصة الستخدام التمويل املتاح بشكل أكثر
اسرتاتيجية لبناء التآزر واالستفادة من موارد إضافية ،من أجل االستفادة القصوى لدى املستفيدين املستهدفني
احملددين يف املادة  5-18من املعاهدة؛
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()8

ينبغي استخدام التمويل اخلاضع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة بطريقة اسرتاتيجية لالستفادة من موارد إضافية
وتغطية الثغرات احلرجة يف التنفيذ الربناجمي؛

()9

اعرتافاً بالدور احلاسم الذي تؤديه املعاهدة ،ينبغي استعراض تنفيذ اسرتاتيجية التمويل بانتظام .وينبغي أن تنص
االستعراضات املنتظمة على عملية للرصد والتقييم والتعلم من الدروس واخلربات واملعلومات املكتسبة يف مراحل
التنفيذ السابقة ،وهيكلة فرص التمويل اجلديدة وحتديد الثغرات وس ّدها.

رؤية جديدة السرتاتيجية التمويل:
مت ّكن اسرتاتيجية التمويل اجلهاز الرئاسي ،واألطراف املتعاقدة ،ووكاالت التمويل ،واملزارعني ،واجلهات الفاعلة األخرى،
من تأمني التمويل واملوارد األخرى لتنفيذ برامج املعاهدة الدولية على املدى الطويل وبطريقة منسقة ومتضافرة وفعالة.

ثالثا – تمكين تنفيذ المعاهدة من خالل استراتيجية التمويل :النهج البرنامجي
-10
-11

يوجز هذا القسم من اسرتاتيجية التمويل احمل ّدثة األنشطة واخلطط والربامج مبوجب املعاهدة.
تنص املعاهدة الدولية ،من أجل حتقيق أهدافها ،على ٍ
عدد من األنشطة لدعم حفظ املوارد الوراثية النباتية من خالل
صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع الطبيعي وداخله .وتسهم اإلدارة يف املزرعة للموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة أيضا يف صوهنا من خالل متكني االستخدام املستمر يف حقول املزارعني .وتعترب جهود الرتبية
والتكاثر من األنشطة الرئيسية يف البحث عن أصناف جديدة مكيّفة حيتاجها املزارعون وتطويرها.

-12

ويتم حتقيق التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف إطار
املعاهدة الدولية من خالل أربعة أنواع لتقاسم املنافع :تقاسم املنافع النقدية وغريها من املنافع الناجتة عن التسويق؛
وبناء القدرات؛ واحلصول على التكنولوجيا ونقلها؛ وتبادل املعلومات .ومن املسلم به أن تيسري الوصول إىل املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ضمن النظام املتعدد األطراف ميثّل فائدة هامة ناجتة عن املعاهدة الدولية.

-13

وهناك عدد من األحكام واآلليات اخلاصة باملعاهدة الدولية اليت مت ّكن من حتقيق أهدافها ،مبا يف ذلك على وجه
اخلصوص النظام املتعدد األطراف؛ ونظام املعلومات العاملي؛ وبرنامج االستخدام املستدام وحقوق املزارعني.

-14

وتُعد خطة العمل العاملية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عنصراً داعماً يف املعاهدة الدولية (املادة  .)14وهناك
روابط مع خطة العمل العاملية الثانية :أوصت اهليئة بأن تكون خطة العمل العاملية الثانية مركزة ،وذلك للمساعدة
يف حتديد األولويات ،مبا يف ذلك حتديد األولويات السرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية (الفقرة  17من خطة العمل العاملية).

-15

ويف حني أن تقاسم املنافع غري النقدية واملسامهات العينية من املزارعني ال تعد كمسامهات يف طبيعتها ،فإن أخذها
يف االعتبار يف سياق اسرتاتيجية التمويل سيزيد من إمكانية حتقيق التآزر عند النظر يف مصادر التمويل واستخداماته،
فضال عن التنفيذ الفعال للمعاهدة الدولية.
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9

وتشمل املصادر احملتملة للموارد املالية لتمويل االسرتاتيجية ما يلي:
()1

املوارد املالية اليت تتيحها األطراف املتعاقدة من البلدان املتقدمة واليت تستفيد منها األطراف املتعاقدة من البلدان
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من خالل القنوات الثنائية واإلقليمية ومتعددة األطراف؛

()2

املوارد املالية لألنشطة واخلطط والربامج ذات األولوية واملتعلقة بتنفيذ املعاهدة واليت تتيحها اآلليات والصناديق
واألجهزة الدولية ذات الصلة؛

()3

املوارد املالية لألنشطة القطرية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام بالتوافق
مع القدرات القطرية واملوارد املالية لكل طرف متعاقد؛

()4

املوارد املالية الناجتة عن تقاسم املنافع النقدية مبوجب النظام املتعدد األطراف؛

()5

املسامهات الطوعية من األطراف املتعاقدة؛ القطاع اخلاص مع مراعاة أحكام املادة  ،13املنظمات غري احلكومية
ومصادر أخرى؛

()6

املوارد املالية املتاحة من خالل الربنامج العادي ملنظمة األغذية والزراعة (اسرتاتيجية التمويل 2006؛
القسم الثاين (معايري إدارة املعلومات الزراعية)).

وتتوفر أدوات التمويل التالية لتمكني تنفيذ املعاهدة الدولية:
()1

األدوات اليت ال ختضع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة:
(أ) املنظمات الدولية اليت أبرم اجلهاز الرئاسي معها اتفاقات تتعلق باسرتاتيجية التمويل :الصندوق العاملي
لتنوع احملاصيل؛
(ب) اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية واملنظمات الدولية األخرى اليت أبرم اجلهاز الرئاسي اتفاقات
معها مبوجب املادة 15؛
(ج) اآلليات املتعددة األطراف :مرفق البيئة العاملية ،والصندوق األخضر للمناخ؛ والبنك الدويل ،ومؤسسة
التمويل الدولية ،مبا يف ذلك أهدافها وآلياهتا؛
(د) برامج منظمة األغذية والزراعة ومشاريعها املتعلقة بتنفيذ املعاهدة ،مبا يف ذلك دورها ككيانات معتمدة
أو منفذة للصناديق املتعددة األطراف ،مثل مرفق البيئة العاملية ،والصندوق األخضر للمناخ.
(ه) التعاون الثنائي؛
(و) التدابري الوطنية.

()2

األدوات اليت ختضع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة:
(أ) صندوق األغراض املتفق عليها؛
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(ب) صندوق تقاسم املنافع؛
(ج) امليزانية اإلدارية األساسية للمعاهدة الدولية.
-18

ويق ّدم إطار النتائج الوارد يف املرفق  1موجزا توضيحياً عن دور اسرتاتيجية التمويل ضمن إطار املعاهدة الدولية.

-19

وتوضح املصفوفة الواردة يف املرفق  2الصلة بني خمتلف أدوات التمويل هذه واجملاالت والربامج مبوجب املعاهدة .وهذه حملة
أولية للتم ّكن من وضع جمموعة من التدابري األولية لتعزيز تنفيذ اسرتاتيجية التمويل ،فضالً عن حتديد الثغرات والقيمة
املضافة اليت حتتاج أدوات التمويل اخلاضعة لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة إىل س ّدها .ومن شأن إجراء تقيي ٍم ٍ
شامل
أن يكون عملية معقدة يف هذه املرحلة ،ولكنها ستكون ممكنة مبجرد حتسني اإلبالغ عن خمتلف أدوات التمويل.

-20

ويف إطار النهج الربناجمي ،ستحدد أهداف اسرتاتيجية التمويل لفرتة زمنية معينة وسيتم استعراضها بشكل منتظم.
ويتطلب حتديد اهلدف األويل مجع معلومات أساسية مث حتديثها بعد ذلك .وسيضع األمني منهجية جلمع
هذه املعلومات وحتديثها .وتشمل مصادر البيانات احملتملة ما يلي:
()1

دراسات من قبل األمني؛

()2

تقارير اجلهات املاحنة عن الربامج الثنائية؛

()3

تقارير عن التمويل الوطين واألنشطة الوطنية؛

()4

التقييمات الذاتية لالحتياجات الوطنية؛

()5

التقارير الواردة من اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية؛

()6

حتاليل التقارير األخرى ذات الصلة.

-21

ومبجرد حتديد اهلدف األويل ،ستتوىل اللجنة املعنية باسرتاتيجية التمويل رصد التقدم احملرز ،وستتقدم بتوصيات إىل اجلهاز
الرئاسي لكي ينظر فيها ،مبا يف ذلك تقدمي املشورة بشأن االستخدام االسرتاتيجي للموارد اخلاضعة لرقابته املباشرة.

-22

حيسن النهج الربناجمي من فرص متويل تنفيذ املعاهدة ،بالتأكيد على أمهية املوارد الوراثية النباتية لألغذية
وينبغي أن ّ
والزراعة ،فضالً عن الروابط مع قضايا التنمية األخرى ،إىل صانعي القرار والوكاالت اإلمنائية على الصعيد الوطين،
ومن خالل تعزيز الروابط بني خمتلف مصادر التمويل والشركاء ،وذلك عن طريق متابعة فرص اإلنفاق املشرتك وحتديد
القنوات املناسبة إلقامة هذه الروابط .وينبغي أن مي ّكن اجلهاز الرئاسي من حتسني تنفيذ املعاهدة من خالل التمويل
الذي ال خيضع لرقابته املباشرة ،ومن خالل آليات متعددة األطراف أخرى ذات صلة باسرتاتيجية التمويل ،واستخدام
األموال اليت ختضع لرقابته املباشرة على حنو أكثر اسرتاتيجية لالستفادة من موارد إضافية ولس ّد الثغرات احلرجة
يف التنفيذ الربناجمي.
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رابعا– النهج البرنامجي واألدوات الخاضعة لرقابة الجهاز الرئاسي المباشرة
-23

الدور والقيمة املضافة يف إطار اسرتاتيجية التمويل :باستخدام هذه األدوات ،بإمكان اجلهاز الرئاسي التشديد
على األولويات والثغرات املوجودة أساساً يف املعاهدة احمليطة ببيئة التمويل .وينبغي أن تسمح هذه األدوات أيضاً
باالستفادة من موارد متويل أخرى وموارد غري نقدية حمتملة من أجل تنفيذ املعاهدة.

-24

صندوق تقاسم املنافع هو آلية لتقاسم املنافع الناشئة عن النظام املتعدد األطراف ،ولكنه يشمل أيضاً التربعات
املقدمة من األطراف املتعاقدة وغريها.

-25

يتيح النهج الربناجمي لصندوق تقاسم املنافع استخدام املوارد املتاحة بكفاءة أكرب .وينبغي له:

-26

()1

وضع ٍ
سرد مشرتك عن كيف يولّد الصندوق املنافع من الصعيد احمللي إىل الصعيدين الوطين والعاملي؛

()2

وضع "نظرية تغيري" لصندوق تقاسم املنافع ومسارات األثر لتمكني هذا التغيري؛

()3

االعرتاف بأن صندوق تقاسم املنافع هو جزء من إطار النتائج األساسية السرتاتيجية التمويل؛ وأنه ينبغي على
"نظرية التغيري" أن تتيح أوجه التآزر والتكامل ،مع جتنب ازدواجية اجلهود مع األدوات األخرى السرتاتيجية التمويل؛

()4

اختبار التدخالت املبتكرة لالستفادة من املزيد من املوارد واإلجراءات لتنفيذ املعاهدة ،وال سيما على الصعيد الوطين؛

()5

متكني صندوق تقاسم املنافع من أن يكون أكثر استجابة لالحتياجات والظروف اإلقليمية واحمللية؛

()6

أن يكون لديه صالت واضحة بأولويات خطة العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

ٍ
بتحسينات يف معايري االختيار ،مثل النظر يف مسارات
ولكي يكون فعاالً ،ينبغي أن يستكمل تطوير النهج الربناجمي
األثر ،فضالً عن إدارة اتفاقات املشاريع ،وال سيما صرف األموال يف الوقت املناسب.

-27

وينبغي أن جيمع النهج الربناجمي لصندوق تقاسم املنافع بني تعبئة املوارد ،وختصيصها وصرفها ،بطريقة متكاملة،
وأن يُدمج يف االسرتاتيجية الشاملة للتمويل.

-28

وينبغي أن يكون املزارعون هم املستفيدون الرئيسيون من النهج الربناجمي .ولذلك ينبغي أن تثبت مجيع املشاريع الفوائد
الناشئة للمزارعني ،مع الرتكيز بوجه خاص على دعم اإلدارة داخل املزرعة/املوقع ،والتبادل بني املزارعني ،وسالسل القيمة
احمللية للبذور ،وحتسني تدفق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بني املزارعني واجملموعات خارج املوقع.

-29

وينبغي أن يرّكز التخطيط االسرتاتيجي على تيسري التخطيط الوطين وزيادة بروز املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
يف خطط التنمية الوطنية.
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-30

الفعال للنظام املتعدد األطراف،
وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن مي ّكن التمويل األطراف املتعاقدة من حتسني التنفيذ ّ
من خالل إدراج مو ٍاد إضافية وتدابري أخرى.

-31

وينبغي أن حي ّفز التمويل املق ّدم من خالل صندوق تقاسم املنافع تعبئة موارد إضافية ال ختضع لرقابة اجلهاز الرئاسي
ٍ
مقرتحات للمشاريع.
املباشرة ،على سبيل املثال عن طريق دعم وضع

-32

وينبغي النظر يف الدروس املستفادة من دورات املشاريع السابقة وإدماجها.

-33

وينبغي أن تكون معايري األهلية الستخدام التمويل للبلدان النامية جزءاً من األدلة التشغيلية ،بغض النظر عن أية
معايري أخرى مل حتددها املعاهدة.

-34

وينبغي أن تستمد أهداف صندوق األغراض املتفق عليها وصندوق تقاسم املنافع من توصيات اللجنة املعنية
باسرتاتيجية التمويل املشار إليها يف الفقرة  21أعاله ،وقد ال تتطابق مع اإلطار الزمين الذي وضعه اجلهاز الرئاسي
السرتاتيجية التمويل الشاملة.

-35

وينبغي أن يأخذ اجلهاز الرئاسي ،عند حتديد أهداف وأولويات صندوق األغراض املتفق عليها ،مبادئ التآزر
والتكامل بعني االعتبار.

-36

وينبغي تصميم أطر الرصد والتقييم للموارد اخلاضعة لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة ،لضمان املساءلة ،ومتكني التعلم
املستمر ،وتعزيز التواصل والرؤية .وينبغي أن يؤدي ذلك إىل تعزيز أوجه التآزر والتكامل مع التمويل واملوارد
اليت ال ختضع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة.

-37

كما ينبغي أيضا اإلشارة إىل امليزانية اإلدارية األساسية من أجل ضمان االتساق واالستقرار.

-38

ويف ما يلي الروابط باملرفقات اليت تق ّدم التفاصيل عن العمليات:
الملحق  :XXدليل العمليات :صندوق األغراض المتفق عليها
الملحق  :XXدليل العمليات :صندوق تقاسم المنافع
الملحق  :XXمعلومات إضافية عن التنفيذ والرصد والستعراض
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المرفق  1للمخطط التفصيلي :إطار النتائج
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المرفق  2للمخطط التفصيلي :مصفوفة أدوات التمويل والمجالت والبرامج بموجب المعاهدة الدولية
الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام
أدوات التمويل

التمويل اخلاضع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة
صندوق تقاسم املنافع
صندوق األغراض املتفق عليها
الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل
اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
منظمة األغذية والزراعة
اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية األخرى
مرفق البيئة العاملية
الصندوق األخضر للمناخ
البنك الدويل ومؤسسة التمويل الدولية
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
التمويل الثنائي واملساعدة الثنائية
التمويل الوطين للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

داخل اإلدارة في
الموقع المزرعة

خارج الموقع
المستوى
العالمي

المستوى
اإلقليمي

المستوى
الوطني

التربية

آليات وأحكام التمكين في المعاهدة
تقاسم المنافع غير النقدية
نقل
التكنولوجيا

نظم
المعلومات

بناء
القدرات

نظام
النظام
المتعدد المعلومات
األطراف العالمي

مساهمات
المزارعين
وحقوق
المزارعين

