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 2/2015 القرار

 متويل املعاهدة الدولية ةتنفيذ اسرتاتيجي
 

 

 إن اجلهاز الرئاسي،
 

 )و( من املعاهدة الدولية؛3-19و 18و 3-13و 2-13املواد  إذ يستذكر
 

 القرارات السابقة بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل؛ وإذ يستذكر
 

أنه، يف دورته اخلامسة، أشار بقلق إىل النقص الكبري واملرتاكم يف متويل صندوق تقاسم املنافع بالنسبة إىل  وإذ يستذكر

بني يوليو/متوز مليون دوالر أمريكي سنويًا، الذي حّدده اجلهاز الرئاسي يف دورته الثالثة، للفرتة  23اهلدف البالغ 

 ؛2014وديسمرب/كانون األول  2009
 

الذي قرر مبوجبه إنشاء جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري  2/2013 القرار وإذ يستذكر

 النظام املتعدد األطراف )"جمموعة العمل"(؛ 
 

 يف تقرير اجتماعات جمموعة العمل، واستمع إىل تقرير الرئيسني املشاركني؛ وإذ ينظر
 

 اجلزء األول: استعراض اسرتاتيجية التمويل
 

األطراف يتطلب تعزيز آليات أخرى يف املعاهدة الدولية، وخاصة اسرتاتيجية  املتعددبأن تعزيز النظام يقّر  -1

 التمويل؛

لتنفيذ املعاهدة حبيث ميكن استعراضها على حنو منتظم من جانب  أساسيةمتويل فعالة هي  اسرتاتيجيةبأن يقّر  -2

 اجلهاز الرئاسي؛

أنه سوف ُيجري، يف دورته السابعة، استعراضًا السرتاتيجية التمويل، بهدف تعزيز سريها وتوفري  علىيتفق  -3

املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل إىل االجتماع  االستشاريةدعوة اللجنة يقّرر قاعدة هلذا االستعراض، و

 ، على أن تكون هلا االختصاصات التالية:2017-2016جمددًا يف فرتة السنتني 
 

تقييم النتائج اليت حققتها اسرتاتيجية التمويل فيما خيص هدفها املتمثل يف "زيادة توافر املوارد املالية  )أ(

 تقدميها لتنفيذ النشاطات الواردة يف هذه املعاهدة."وشفافيتها وكفاءتها وفعالية 

وحتديثها، مبا يف  2014-2009اخلطة االسرتاتيجية لتنفيذ صندوق تقاسم املنافع للفرتة تقييم تطبيق  )ب(
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مع األخذ يف االعتبار حتليل  2023-2018املذكور للفرتة  احلسابمن أجل  للتمويل ذلك حتديد هدف

خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية الزراعية لالحتياجات بناء على مصادر للمعلومات مثل 

فضاًل عن اهلدف اخلاص بصندوق املنح التابع للصندوق االستئماني العاملي للتنوع  لألغذية والزراعة

ملمكنة لتدابري ضمان الدخل املستدام والقابل للتوقع احملصولي، وحتليل سيناريوهات حول التأثريات ا

لصندوق تقاسم املنافع، من أجل تعزيز النظام املتعدد األطراف الذي ستقرتحه جمموعة العمل املخصصة 

 ؛  1/2015املفتوحة العضوية من أجل تعزيز سري النظام املتعدد األطراف حبسب ما ينص عليه القرار 

يمات، وضع تدابري لتعزيز النهج الرباجمي لصندوق تقاسم املنافع، حبيث تكون مع مراعاة تلك التقي (ج)

 عمليات الصندوق أكثر جاذبية وقابلية للتنبؤ بالنسبة إىل جهات ماحنة ومتلقية حمتملة، وهي تشمل:

حتسني االتساق املواضيعي بني املشاريع الفردية، وطوال دورات املشاريع، مبا يف ذلك من خالل  (1)

 إعادة النظر يف الرتتيبات احلالية لتنفيذ املشاريع؛

وضع اسرتاتيجية استثمار طويلة األجل لصندوق تقاسم املنافع، تتضمن أهدافًا ونتائج متوقعة  (2)

 ومؤشرات ونظامًا مناسبًا للرصد وللتقييم؛

 منه. تعزيز التآزر بني صندوق تقاسم املنافع واسرتاتيجية التمويل اليت تشّكل جزءًا (3)

وضع تدابري أخرى لتعزيز تنفيذ اسرتاتيجية التمويل العامة، مبا يف ذلك لضمان النظر يف إمكانية  (د)

موارد مالية للعناصر الواردة يف اسرتاتيجية التمويل، غري صندوق  توفرييف  التنبؤاالستدامة وقابلية 

 تقاسم املنافع؛

تلقي مساهمات تركز بالدرجة األوىل على املستوى اإلقليمي أو احملاصيل مع مراعاة  إمكانيةالنظر يف  (هـ)

 أدناه؛  14نتائج الرتتيب االستثنائي الوارد يف الفقرة 

إسداء املشورة بشأن جهود تعبئة املوارد خالل فرتة السنتني، وخاصة لتعزيز التعاون مع املساعدة  (و)

 اإلمنائية الرمسية؛

يف الرابط بني زيادة املدفوعات القائمة على املستخدمني واستكشاف مقرتحات لوضع آلية مساهمة  النظر (ز)

 من املعاهدة؛  4-18من قبل األطراف املتعاقدة، طبقا للمادة 

ويف تعزيز  2030وتنفيذ األحكام ذات الصلة من خطة التنمية املستدامة لعام النظر يف فرص حشد املوارد  (ح)

والصندوق العاملي  مرفق البيئة العاملية مع أجهزة مثل ،من خالل القنوات املناسبة ،اسبالتعاون املن

األمم املتحدة اإلطارية بشأن  الدولية واتفاقية الزراعية للبحوث االستشارية واجملموعةلتنوع احملاصيل 

 تغّير املناخ.

 

، ممثليها اإلقليميني االثنني يف 2015ديسمرب/كانون األول  31حبلول  أن تعّين اإلقليميةمن اجملموعات يطلب  -4

 اللجنة من خالل مكتب الدورة السابعة للجهاز الرئاسي؛
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إىل اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل أن تتواصل بشكل وثيق مع جمموعة العمل يطلًب  -5

 املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف، يف سياق تنفيذ أعماهلا؛ 

ذ كافة عناصر اسرتاتيجية على أن استعراض اسرتاتيجية التمويل جيب أن يعزز الرصد وييسر تنفييشدد  -6

 من املعاهدة؛  4-18التمويل، حبسب ما تصفها املادة 
 

التمويل، القيام بالتحضريات من أجل مؤمتر املاحنني يف فرتة السنتني  اسرتاتيجيةإىل األمانة، رهن تنقيح  يطلب -7

 من أجل استقطاب املزيد من التمويل إىل صندوق تقاسم املنافع، حبسب توافر املوارد.  ،2017-2019
 

 اجلزء الثاني: تدابري يف األجل القصري تسمح بتعبئة املوارد لصندوق تقاسم املنافع
 

 املنافع وتعزيزها، من أجل استدامة اإليرادات الفورية؛ املوارد لصندوق تقاسم تعبئةأهمية مواصلة يشّدد على  -8
 

  2017-2015وكافة األحكام ذات الصلة بها على أساس خمصص لفرتة السنتني اخلطة االسرتاتيجية  ميدد -9

مبا يتيح مواصلة العمل على صعيد تعبئة املوارد واالتصاالت والرتويج ووضع العالمات التجارية للمعاهدة وتعزيز 

 وجودها يف وسائل اإلعالم، من أجل حتسني متويل صندوق تقاسم املنافع وبروزه؛
 

األمني االستمرار يف حشد املوارد من خالل اخلطة االسرتاتيجية، واستخدام آلية فريق املهام الرفيع  يطلب إىل -10

 املستوى ملواصلة تعبئة األموال لصندوق تقاسم املنافع؛
 

الية يف صندوق تقاسم املنافع الواردة من إندونيسيا، وإيطاليا، والنمسا، والنرويج، والسويد باملساهمات امليرّحب  -11

 دعمًا للجولة الرابعة من دورة املشاريع يف صندوق تقاسم املنافع؛ 2015-2014 السنتنيخالل فرتة 
 

أعضاء مجعيات القطاع اخلاص الوطنية واإلقليمية والدولية واملنظمات غري احلكومية فضاًل عن األطراف  يدعو -12

املاحنة بصورة عاجلة إىل تقديم مساهمات استثنائية، للسماح بإطالق دورة املشاريع  اجلهاتاملتعاقدة وغريها من 

ماليني دوالر أمريكي كان هو مستوى التمويل يف  10الرابعة اخلاصة بصندوق تقاسم املنافع ملبلغ هو على األقل 

 دورة املشاريع الثالثة، إذ سوف تدعم احلفاظ على الزخم لتعزيز النظام املتعدد األطراف؛
 

للجهاز الرئاسي أن يستعرض حتديثات منتظمة صادرة عن األمانة بشأن توقعات  السابعةاىل مكتب الدورة  يطلب -13

 تدابري لتعزيز دورة املشاريع الرابعة؛ اجلهات املاحنة، والنظر يف
 

مساهمات تركز بالدرجة األوىل على املستوى  على أساس استثنائي، باعتبار ذلك مشروعًا جتريبيًا، تلقييقرر  -14

 اإلقليمي أو احملاصيل، عقب صدور موافقة املكتب، لدورة املشاريع املقبلة لصندوق تقاسم املنافع؛
 

رابطة البذور األوروبية إىل صندوق تقاسم املنافع كمساهمة أوىل مجاعية من  تقدمهاباملساهمات اليت  يرحب -15

آخرين يف قطاع البذور ويف قطاعات جتهيز األغذية أن يقدموا ويناشد جهات فاعلة يف قطاع البذور األوربي 

 مساهمات مماثلة.


