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 تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

 الجزء األول
  باستراتيجية التمويل4الملحق 

 
وارد              إذ يستذآر   أن أهداف استراتيجية التمويل هي استحداث الطرائق والوسائل التي تكفل إتاحة الم

ف         وارد التي           الكافية لتنفيذ المعاهدة الدولية، واالستخدام المتسم بالش ع الم ة لجمي اءة والفعالي افية والكف
 أتيحت في إطار استراتيجية التمويل؛

 
د -1 ل، 4 الملحق يعتم تراتيجية التموي تراتيجية  باس الغ بموجب اس ات واإلب ات المعلوم متطلب

 . بهذا القرار1الملحق ، حسبما ترد في التمويل
 

 الجزء الثاني
  المنافع في إطار استراتيجية التمويلالخطة االستراتيجية لتنفيذ صندوق تقاسم

 
وارد              إذ يستذآر   أن أهداف استراتيجية التمويل هي استحداث الطرائق والوسائل التي تكفل إتاحة الم

وارد التي                    ع الم ة لجمي اءة والفعالي فافية والكف الكافية لتنفيذ المعاهدة الدولية، واالستخدام المتسم بالش
 يل؛أتيحت في إطار استراتيجية التمو

 
  أن التنفيذ الفعال الستراتيجية التمويل حيوي لتنفيذ المعاهدة الدولية؛وإذ يستذآر

 
 من المعاهدة الدولية؛) و(و) ج(، )ب(4-18 و3-18، وآذلك المواد 1-18 المادة وإذ يؤآد

 
  بأن نجاح حشد الموارد يستلزم استثمارا مبدئيا في حشد الموارد ذاتها؛وإذ يعترف

 
رد في               بالخط يرحب -2 ا ي ة االستراتيجية لتنفيذ صندوق تقاسم المنافع الستراتيجية التمويل، آم

ق  ة 2المرف ن وثيق ل  م تراتيجية التموي ة باس ة المخصصة المعني ارآين للجن ين المش ر الرئيس : تقري
ل  مشروع خطة استراتيجية لتنفيذ صندوق تقاسم      ذه   ويوافق ، 1المنافع الستراتيجية التموي ى أن ه  عل

ة واألطراف                الخطة تش  كل أساسا لتنفيذ صندوق تقاسم المنافع الستراتيجية التمويل من جانب األمان
 المتعاقدة؛

 
 ؛)ج(و) ب(4-18، وخاصة المادة 18 التزام األطراف المتعاقدة بتنفيذ المادة يؤآد من جديد -3
 
ادة      ويحدد -4 دره        3-18 استنادا إلى الم تهدفا ق ا مس ون دوالر أمريكي       116، مبلغ ين     ملي رة ب للفت

و وز /يولي مبر2009تم انون األول / وديس رقم     . 2014آ ذا ال تعرض ه ي أن يس از الرئاس وللجه
 المستهدف بصورة منتظمة؛

 
رر -5 ل،   يق تراتيجية التموي ة باس ة المعني ارية المخصص ة االستش د اللجن ادة عق  إع

 : بهذا القرار2الملحق باالختصاصات، حسبما ترد في 
 

                                                      
 .IT/GB-3/09/7 الوثيقة من 2المرفق  1



ك بشأن                  إسداء المشورة لهيئ   -1 ا في ذل وارد، بم ود حشد الم ة المكتب ولألمين بشأن جه
 النهج المبتكرة؛

اق      -2 ك اإلنف ي ذل ا ف افع، بم م المن غيل صندوق تقاس أن تش ين بش ورة لألم داء المش إس
 وإجراءات اإلبالغ؛

ل، أي أال تقتصر فقط                  -3 وارد استراتيجية التموي معالجة القضايا المتبقية ضمن آامل م
ل،            على صندوق تق   اسم المنافع بل وتشمل أيضا عناصر أخرى من استراتيجية التموي

 وعلى األخص الموارد التي ال تخضع للرقابة المباشرة من الجهاز الرئاسي؛

 إسداء المشورة بشأن رصد تنفيذ استراتيجية التمويل الشاملة وبشأن تقييم فعاليتها؛ -4

ائج        اإلبالغ عن التقدم المحرز في عملها إلى هيئة م         -5 كتب الجهاز الرئاسي وعرض نت
 عملها على الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي؛

 
ق -6 تخدام  يواف ى اس نة " عل ا الحس فراء النواي ام،    " س وعي الع اء ال ي إذآ همون ف ذين سيس ال

رار،              ى صانعي الق ه إل راد          ويطلب والدعوة لصندوق تقاسم المنافع وتقديم دعو األف ين أن ي  من األم
 التشاور مع هيئة المكتب؛المناسبين، وذلك ب

 
ا  -7 ا تام ذ علم ف،    يأخ وارد والتوظي ات الم ق بانعكاس ل المتعل تراتيجية التموي ن اس م م  بالقس

  من األمين استخدام الخدمات الوافية لحشد الموارد سعيا إلى بلوغ الهدف المذآور أعاله؛ويطلب
 
دعو  -8 رة، ب   ي ى استقصاء استحداث نهج مبتك دة إل ع    األطراف المتعاق ك مشارآة م ا في ذل م

تظم                          ى أساس من ك عل ا في ذل افع، بم وارد لصندوق تقاسم المن وفير الم أصحاب الشأن المعنيين، لت
 .ويمكن التنبؤ به

 
 الجزء الثالث

 األسس التشغيلية الستراتيجية التمويل
 

  بشأن استراتيجية التمويل؛1/2006 القرار إذ يستذآر
 

 في إرساء األسس التشغيلية الستراتيجية التمويل؛ بأهمية إحراز تقدم ملموس إذ يعترف
 

 بعين االعتبار الخبرات المكتسبة من دورة المشروعات األولى لصندوق تقاسم المنافع في وإذ يأخذ
 إطار استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية؛

 
سي مباشرة  بأن اإلجراءات التنفيذية الستخدام الموارد الخاضعة لرقابة الجهاز الرئاوإذ يستذآر

 :تستند إلى المبادئ التالية
 
 الشفافية وعدم التحيز؛ -1

 البساطة وسهولة الوصول إليها؛ -2

 الكفاءة والفعالية؛ -3
 

 : ما يلييقرر -9
 

ات ومؤسسات                   -1 وك الجين ك بن ة، ويشمل ذل يجوز ألي منظمة حكومية أو غير حكومي
ات اإل زارعين، والمنظم ات الم زارعين ومنظم وث، والم ة، البح ة والدولي قليمي



نح             ى م دة، أن تطلب الحصول عل الموجودة في بلدان هي أطراف متعاقدة في المعاه
 في إطار صندوق اقتسام المنافع؛

ة مستخلصة من           يعد األمين، استنادًا إلى      -2 دان النامي أحدث تصنيفات    قائمة مكتملة للبل
ى دعم في      المؤهلةلألطراف المتعاقدة البنك الدولي لالقتصادات، قائمة       للحصول عل

  اقتسام المنافع لكل جولة من دورة المشاريع؛صندوقإطار 

وارد  -3 ون الم ة تك ة النباتي ق األول    الوراثي ي الملح ة ف ة المدرج ة والزراع  لألغذي
  متاحة  المموَّلة من صندوق اقتسام المنافع     المشروعاتالناتجة عن   و بالمعاهدة الدولية 

دد األ        ًا المعلومات التي تسفر           وقواعده طراف   وفقًا لشروط النظام المتع وفَّر علن ، وُت
افع خالل سنة واحدة من                   المموَّ المشروعات عنها   ام المن ة من خالل صندوق اقتس ل

 انتهاء المشروعات؛
 



 :إلى األمين ما يلييطلب  -10
 

ة               -1 ات مؤقت ى ترتيب اق أن يتشاور في إطار المنظمة للتوصل إل وال، وإلعداد     إلنف  األم
 ؛اتعو الدورة األولى للمشراختتام ورصدها، وذلك بغية المشروعاتعن تقارير 

اق    أن يضع الترتيبات العملية الالزمة، وأن        -2 وال    يمضي قدما في إنف  للمشروعات  األم
 ؛ الدولية للمعاهدةالتابع اقتسام المنافع صندوقالتي تمت الموافقة عليها في إطار 

تمرأن  -3 ين    يس ع األم اون م ي التع ذيالتن ف وع     في المي للتن تئماني الع ندوق االس للص
ة    المحصولي راءات التنفيذي وير اإلج لة تط ي مواص رى ف ة األخ ات الدولي  والمنظم
 وتطبيقها؛

ة                -4 دورات المقبل أن يضع إجراءات لإلنفاق وإعداد التقارير والرصد لغرض تشغيل ال
ا      ة عليه ي والموافق از الرئاس ب الجه ن جان ا م ر فيه روعات، للنظ ه  للمش ي دورت ف

 .الرابعة
 

الدعم الذي  على االستئماني العالمي للتنوع المحصولي للصندوقاألمين التنفيذي يشكر  -11
 لتقديم االقتراحات في إطار صندوق اقتسام النداء األولقدمه إلى أمين المعاهدة في إعداد وتنفيذ 

 المنافع؛
 

 أن تكون لجنة ويقررعدتهم القيمة  الخبراء الذين قاموا بتقييم المشروعات على مسايشكر -12
خبراء تقييم مقترحات المشروعات للجوالت القادمة من دورة المشروعات، مؤلفة من خبيرين على 
األقل من آل إقليم لكل دورة مشروعات، تختارهم هيئة المكتب بالتشاور مع األقاليم، من قائمة 

 للخبراء؛
 

اإلجراءات التنفيذية، أن ُيطلع جميع اآلليات من ) ج(6 للفقرةاألمين، وفقًا يطلب إلى  -13
، على اقتراحات معاوالصناديق والهيئات الدولية ذات الصلة، الثنائية والمتعددة األطراف 

 ؛للمشروعات أثناء الدورة األولى ولكنها لم تمول التي ُقيمَّت تقييمًا إيجابيًا المشروعات
 

اآلليات والصناديق والهيئات الدولية ذات الصلة إلى أن تتعامل مع اقتراحات يدعو  -14
أن ُتبلغ األمين بتمويل تلك المشاريع وبما تحرزه من تقدم، في إطار والمشاريع هذه بشكل إيجابي، 

 ؛الرابعةاستراتيجية التمويل، آي يقدم تقريرًا عن ذلك إلى الجهاز الرئاسي في دورته 
 

 إلى 2010/2011 أثناء الفترة المالية المقبلة المشروعاتفوض سلطة تنفيذ دورة أن ييقرر  -15
 .هيئة المكتب



 1 الملحق

  باستراتيجية التمويل4الملحق 

 مسودة شروط تقديم المعلومات والتقارير بموجب استراتيجية التمويل

 الخاصة بالمعاهدة،  شروط تقديم المعلومات والتقارير بموجب استراتيجية التمويل4الملحق يحدد 
  .لتيسير مراقبة تنفيذ استراتيجية التمويل وتقييم الجهاز الرئاسي لفاعليتها

 
 آما أن العناصر وثيقة الصلة بذلك في .األمانة هي التي ينبغي أن تجمع المعلومات ذات الصلةو

  .شبكة الويبالتقارير التي ُترفع إلى الجهاز الرئاسي ستكون متاحة أيضًا بموقع المعاهدة على 
 

 وتيرة تقديم المعلومات والتقارير -ً أوال
 

، أو بما يتماشى مع ُتقدم معلومات وتقارير إلى الجهاز الرئاسي آل سنتين في العادة
وتغطي فترات تقديم التقارير عادة السنتين . انعقاد الدورات العادية للجهاز الرئاسي

  .رئاسيالتقويميتين السابقتين على اجتماعات الجهاز ال
 

تقديم المعلومات والتقارير بشأن الموارد التي تخضع للسيطرة المباشرة للجهاز  - ثانيًا
 الرئاسي
 

الموارد التي تخضع للسيطرة المباشرة للجهاز معلومات وتقارير عن تقدم األمانة 
  :، وتشملالرئاسي

 
  نظرة عامة على المبالغ الواردة وآيفية إنفاقها بموجب صندوق اقتسام

الستراتيجية التمويل؛  1الملحق ، وفقًا لألولويات المحددة في 2المنافع
 ؛ المصلحة والمنطقة الجغرافيةوالمستفيدين بحسب فئات الجهات صاحبة

وفقًا للمبادئ المحاسبية   وغير ذلك من المعايير؛؛والمحاصيل التي تشملها
 حال لعامالمتعارف عليها ووفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع ا

 اعتمادها من جانب منظمة األغذية والزراعة؛
  عن األموال الواردة لحساب صندوق اقتسام المنافع بيانات تفصيلية

وتوزيعها، بما في ذلك معلومات عن المساهمين آل على حدة، والمبالغ 
الواردة من آل منهم، ومصدر األموال بحسب فئات المساهمين والتوزيع 

 اإلقليمي؛
 الممولة من صندوق اقتسام المنافع، بما املة عن المشروعات معلومات ش

في ذلك وصف المشروع وحالته، وبما يعكس المعلومات التي تولدت من 
آتابة التقارير عن المشروع ومراقبته آما هو متوقع في دورة المشروع 

 باستراتيجية التمويل؛ 3 الملحق المبينة في
  تدامة الستخدام الموارد الخاضعة للرقابة اآلثار والتأثيرات المستقدير وتقييم

المباشرة للجهاز الرئاسي، وفقًا إلجراءات التقييم المستقل المنصوص عليها 
  باستراتيجية التمويل؛3 الملحقفي دورة المشروع في 

                                                      
 :يشمل صندوق اقتسام المنافع ما يأتي2  

  من المعاهدة الدولية 2-13المساهمات اإللزامية والطوعية وفقًا للمادة 
 من 18 في المادة المساهمات الطوعية التي تأتي من أي مصدر لتنفيذ استراتيجية التمويل المنصوص عليها 

 المعاهدة الدولية
 .من المعاهدة الدولية) و (3-19ويدار صندوق اقتسام المنافع بواسطة الحساب االستئماني المشار إليه في المادة 



  األداء العام لصندوق اقتسام المنافع، بما في ذلك تسلم األموال تقدير وتقييم
 ورة المشاريع؛وإدارتها وصرفها، وإدارة د

  المستجدة والتدابير الممكنة التي يمكن أن ينظر فيها الجهاز القضايا
الرئاسي لتحسين عمليات استراتيجية التمويل في ما يتصل بالموارد 

 .الخاضعة للرقابة المباشرة للجهاز الرئاسي
 

المباشرة   الخاضعة للرقابةتقديم المعلومات وآتابة التقارير بشأن الموارد غير - ثالثًا
 يللجهاز الرئاس

 
التي تقدمها األطراف التقارير بشأن الموارد وتقديم المعلومات تقوم األمانة ب

المتعاقدة، واألطراف غير المتعاقدة، والمنظمات الدولية التي يكون الجهاز الرئاسي 
قد دخل في اتفاقات معها، واآلليات والصناديق واألجهزة الدولية ذات الصلة، وهي 

 .ي المباشرة للجهاز الرئاس الخاضعة للرقابةغيررد الموا
 

التي ُتقدمها األطراف المتعاقدة واألطراف غير المعلومات والتقارير تشمل  )1(
 :المتعاقدة وفقًا للترتيبات المعتادة ما يلي

 
  التدابير التي تتخذها األجهزة الرئاسية في تقديم تقارير عن نتائج

الدولية ذات الصلة، لضمان إعطاء اآلليات والصناديق واألجهزة 
األولوية واالهتمام الواجبين لتخصيص الموارد التي يمكن التنبؤ بها 

 والمتفق عليها للخطط والبرامج المتصلة بتنفيذ المعاهدة؛
  التي ُتتخذ لتشجيع المساهمات تقديم تقارير عن نتائج اإلجراءات

امج الطوعية من مصادر داخل بلدانهم لحساب الخطط والبر
 المتصلة بتنفيذ المعاهدة؛

  معلومات عن التمويل الثنائي والمساعدات المقدَمة في ما يتصل
 مصادر داخل بلدانهم؛باستراتيجية التمويل من 

  معلومات عن األنشطة والخطط والبرامج القطرية لبناء القدرات في
مجال الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ولصيانة الموارد 

 لوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستدامة االنتفاع بها؛ا
 

تشمل المعلومات والتقارير التي تقدمها المنظمات الدولية التي يكون الجهاز  )2(
  :الرئاسي قد دخل في اتفاقات معها

 
  تقديم تقارير عن الموارد المقدمة واألنشطة المنفذة لدعم تنفيذ

 .المعاهدة
 

 والتقارير التي تقدمها اآلليات والصناديق واألجهزة تشمل المعلومات )3(
 :الدولية ذات الصلة

 
  ،معلومات عن االختصاصات، واألولويات، ومعايير األهلية

واإلجراءات وتوافر الموارد مما يتصل بدعم إجراءات تنفيذ 
 .المعاهدة

 



 ويل صالحيات اللجنة االستشارية المخصصة المعنية باستراتيجية التم:2الملحق 
 
وينتخب من بين أعضاء اللجنة . تتألف اللجنة من ما يصل إلى عضوين يرشحهما آل إقليم -1

 .رئيسان مشارآان، واحد من البلدان النامية وواحد من البلدان المتقدمة
 
 .وتعقد اللجنة اجتماعين -2
 
 :وتقوم اللجنة بالمهام التالية -3
 

 هود حشد الموارد، بما في ذلك بشأن إسداء المشورة لهيئة المكتب ولألمين بشأن ج
 النهج المبتكرة؛

  إسداء المشورة لألمين بشأن تشغيل صندوق تقاسم المنافع، بما في ذلك اإلنفاق
 وإجراءات اإلبالغ؛

  معالجة القضايا المتبقية ضمن آامل موارد استراتيجية التمويل؛ أي أال تقتصر فقط
صر أخرى من استراتيجية التمويل، على صندوق تقاسم المنافع بل وتشمل أيضا عنا

 وعلى األخص الموارد التي ال تخضع للرقابة المباشرة من الجهاز الرئاسي؛

 إسداء المشورة بشأن رصد تنفيذ استراتيجية التمويل الشاملة وبشأن تقييم فعاليتها؛ 

  اإلبالغ عن التقدم المحرز في عملها إلى هيئة مكتب الجهاز الرئاسي وعرض نتائج
 . على الدورة الرابعة للجهاز الرئاسيعملها

 


