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May 2013

البند  9من جدول األعمال املؤقت

الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي
مسقط ،عُمان 48-42 ،سبتمرب/أيلول 4023

تقرير بشأن دورة مشاريع صندوق تقاسم املنافع
منذ انعقاد الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي
موجز
كان اجلهاز الرئاسي ،حبلول دورته الثالثة ،قد اعتمد بالفعل اسرتاتيجية متويلل املعاهلدة الدوليلة ومهحقهلا
-1
األربعة ،مبا يف ذلك السياسات واإلجراءات ذات الصلة بتنفيلذ دورة مشلاريع دلندوق تقاسلم املنلافع .واعتملد اجلهلاز
الرئاسي ،يف دورته الرابعة ،إجراءات درف األموال ورفع التقارير والردد والتقييم اليت جيب تطبيقها يف تنفيذ اجلوللة
الثانية من دورة مشاريع دندوق تقاسم املنافع.1
وتعرض هذه الوثيقة أوال التحسينات املستمرة على تنفيذ دورة املشاريع اليت اضطلع بها اجلهاز الرئاسلي منلذ
-2
اعتماد اسرتاتيجية التمويل .وتشري أيضا إىل وثائق أخرى تقدم معلومات مكملة هلذه الوثيقة .ثم تقدم معلومات مسلتكملة
عن التقدم احملرز يف تنفيذ اجلوالت األوىل والثانية والثالثة من دورة املشاريع منذ انعقاد الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي.
وقد يرغب اجلهاز الرئاسي يف النظر يف مشروع عنادر قرار متصل بتنفيلذ دورة املشلاريع منلذ اللدورة األخلرية
-3
للجهاز الرئاسي ،يرد يف مرفق هذه الوثيقة .ويتوقلع أن تلدر هلذه العنادلر يف النهايلة يف القلرار املتعللق باسلرتاتيجية
التمويل اليت ترد مسودة منها يف وثيقة التقرير بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل.2
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بيان احملتويات
الفقرات
أوال -مقدمة
ثانيا -تنفيذ جوالت دورة املشاريع
املرفق :مشروع عنادر قرار :تنفيذ دورة مشاريع دندوق تقاسم املنافع منذ انعقاد الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي
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أوال -مقدمة
ظل اجلهاز الرئاسي ،منذ اعتماد اسرتاتيجية التمويل ،حيسن باسلتمرار تنفيلذ دورة مشلاريع دلندوق تقاسلم
-1
املنافع .واعتمد اجلهاز الرئاسي ،يف دورته الثانية ،اخلطوات الهزملة لتنفيلذ دورة املشلاريع ملن خلهل امللحلق  3ملن
اسرتاتيجية التمويل (اإلجراءات التشغيلية) .وخهل الدورة الثالثة ،مت اعتماد متطلبات رفع التقارير إىل اجلهاز الرئاسي
بشأن تنفيذ دورة املشاريع من خهل امللحق  4من اسرتاتيجية التمويل .يف حلني اعتملدت اإلجلراءات املتعلقلة باإلنفلاق
ورفع التقارير والردد والتقييم يف الدورة الرابعة للجهلاز الرئاسلي .وخلهل هلذه اللدورة ،سيسلتعرض اجلهلاز الرئاسلي
اإلجراءات التشغيلية وسينظر يف سياسة لتضارب املصاحل دعما لتنفيذ دورة املشاريع.
وتتناول وثيقة التقرير بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل 3السياسة العامة ذات الصلة بصندوق تقاسم املنافع الليت
-2
تقتصر على تنفيذ جولة معينة من دورة املشاريع .وتقدم معلومات عن املسائل ذات الصلة باجلهاز الرئاسلي فيملا يتعللق
بتنفيذ جوالت دورة املشاريع منذ انعقاد دورته األخرية (مارس/آذار  .)2111ولذلك فهي تغطي األشهر األخرية من فرتة
السنتني  ،2111-2111إضافة إىل معظم فرتة السنتني احلالية فرتة  .2113-2112وخهل هذه الفرتة ،مت االنتهاء ملن
اجلولة األوىل من دورة املشاريع وانصب الرتكيز على تنفيذ اجلولة الثانية من دورة املشاريع والتخطيط للجولة الثالثة.
وقرر اجلهاز الرئاسي ،يف دورته الرابعة ،أن يفوض سلطة تنفيذ دورة املشلاريع خلهل فلرتة السلنتني القادملة
-3
ملكتب الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي (املكتب) .كما قرر اجلهاز الرئاسلي إعلادة عقلد اللجنلة االستشلارية املخصصلة
املعنية باسرتاتيجية التمويل (اللجنة) من أجل القيام ،ضمن مجللة أملور ،بإسلداء املشلورة بشلأن تصلميم النلداء التلالي
لتقديم مقرتحات وهيكله واستعراض تنفيذ حافظة املشاريع املمولة من قبل اجللولتني األوىل والثانيلة ملن دورة املشلاريع.
وقد أحيط املكتب واللجنة علما بانتظام بآخر املعلومات املتعلقة بتنفيذ دورة املشاريع.
-4
املشاريع.

وترد يف مرفق هذه الوثيقة عنادر مشلروع قلرار بشلأن اسلرتاتيجية التمويلل فيملا يتعللق بتنفيلذ جلوالت دورة

ثانيا -تنفيذ جوالت دورة املشاريع
تنفيذ اجلولة األوىل من دورة مشاريع صندوق تقاسم املنافع
رحب اجلهاز الرئاسي ،يف دورته الرابعة ،بالتقدم احملرز يف تنفيذ اجلولة األوىل من دورة املشاريع وطللب ملن
-5
األمني إعداد وإتاحة تقرير موجز عن تنفيذ حافظة املشاريع األوىل وعن أثرها.
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وأخذ املكتب علماً ،يف اجتماعه األول ،باللمحة العامة عن أنشطة دورة املشاريع لعام  2112وطلب إىل األملني
-2
إحاطته علما بتنفيذ اجلولتني األوىل والثانية من دورة املشاريع يف اجتماعه القادم .وتلقت اللجنة وثيقة معلومات أساسلية
عن تنفيذ اجلولتني األوىل والثانية من دورة املشاريع .وأكدت اللجنة على أهمية إعداد ونشر تقرير ختامي يتضمن عرضلا
موجزا للنتائج وقصص النجاح الرئيسية اليت متخضت عنها حافظة املشاريع األوىل ،إضافة إىل معلومات عن إدرا املواد
وإدارة املشاريع .وينبغي أن يتسم التقرير باإلجياز وأن يستهدف املاحنني ودناع القرار وأدحاب املصلحة يف املعاهدة.
وعقب املشورة اليت تلقتها اللجنة ،أعدت األمانة تقريرا علن اجلوللة األوىل ملن دورة مشلاريع دلندوق تقاسلم
-7
املنافع .4ورحب املكتب ،يف اجتماعه الثاني ،بنشر التقرير وطلب إىل األمني تعميمله عللى نطلاق واسلع عللى األطلراف
املتعاقدة والشركاء واجلهات املاحنة.
ويقدم التقرير حملة عامة عن أنشطة ونتائج حافظة املشلاريع األوىل .ويتماشلى شلكله وحمتلواه ملع املتطلبلات
-8
اخلادة باملعلومات ورفع التقارير اليت تنص عليها اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية.5
ويقدم التقرير معلومات عن كيفية مساهمة دندوق تقاسم املنافع ،من خهل تنفيلذ حافظلة املشلاريع األوىل ،يف
-9
تعزيز القدرات أو رفع مستوى الوعي بشأن تنوع حماديل أكثر من  2111مزارع .كما يدعم دندوق تقاسم املنلافع مجلع
أكثر من  321عينة من األدناف التقليدية واألقارب الربية للمحاديل ،وتوثيق املعارف التقليدية املتصلة مبلا يزيلد علن
 1511عينة ،وتوديف السمات املفيدة ألكثلر ملن  2211عينلة ملن األدلناف الليت حيلتفظ بهلا يف امللزارع ويف بنلو
اجلينات .وعلى العموم ،فقد ساهم يف األنشطة اجلارية لتحديد و/أو تربية أكثر ملن  271عينلة  -الليت تظهلر مسلتوى
عال من اإلنتاجية ومقاومة الضغوط املناخية وحتمل أمراض احملاديل ،أو مزيج منها ،ويف توزيلع ملواد زراعيلة مكيفلة
حمليا على أكثر من  1811مزارع.
 -11وشدد اجلهاز الرئاسي ،يف دورته الرابعة ،على أن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحلق
األول باملعاهدة الدولية املتأتية عن املشاريع املمولة ضمن اجلولة األوىل من دورة املشلاريع ،سلتكون متاحلة طبقلاً لشلروط
وأحكام النظام املتعدد األطراف ،كما أن املعلومات اليت تسفر عنها هذه املشاريع ستتاح للجمهور يف غضون سلنة واحلدة
من االنتهاء من املشروع ،وطلب إىل األمانة أن تضع تدابري ونظما عملية وبسيطة تسهل عللى الكيانلات الليت تنفلذ هلذه
املشاريع الوفاء بهذه الشروط.
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 -11وطلب من الكيانات القائمة على التنفيذ تقديم خطة إلدرا املوارد الوراثية النباتية لألغذيلة والزراعلة املدرجلة
يف امللحق األول للمعاهدة الدولية الناجتة عن املشروع ،كجزء من التقرير النهائي الفين واملالي الذي ينبغلي تقدهله قبلل
إنهاء اتفاق املشروع .وتنشر رسائل اإلشعار بإدرا املواد يف النظام املتعدد األطراف ملن املشلاريع التجريبيلة عللى موقلع
املعاهدة على اإلنرتنت.
 -12ويبني التقرير أنه سيتم إتاحة أكثر من  1711عينة من املوارد الوراثية النباتيلة لألغذيلة والزراعلة املدرجلة يف
امللحق األول اليت عاجلتها حافظة املشاريع األوىل مبوجب شروط وأحكام النظلام املتعلدد األطلراف ،وهلو ملا يتوقلع أن
يؤدي إىل مضاعفة أثر دندوق تقاسم املنافع على الصعيد العاملي .كما يقلدم قائملة ملن روابلط اإلنرتنلت ومصلادر أخلرى
جتمع املعلومات الناجتة عن املشاريع املمولة.

تنفيذ اجلولة الثانية لدورة مشاريع صندوق اقتسام املنافع
 -13اعتمد اجلهاز الرئاسي ،يف دورته الرابعة ،اإلجراءات املؤقتة لرفع التقارير والردد والتقيليم وإجلراءات مؤقتلة
لصرف األموال ،ينبغي تطبيقها يف تنفيذ اجلولة الثانية من دورة مشاريع دندوق تقاسم املنافع.6
 -14واستعرض اجلهاز الرئاسي أيضا التقدم احملرز يف تنفيذ اجلولة الثانية من دورة املشاريع .ورحب بالتقدم الذي
أحرزه حتى اآلن فريق اخلرباء املعين بتقييم مقرتحات املشاريع وشلدد عللى أهميلة االنتهلاء منهلا وفقلا ألعللى معلايري
اجلودة لضمان أن اجلودة وامليزات الفنية هي الفيصل يف تقييم املشاريع واملوافقة عليها.
 -15وانتهى فريق اخلرباء من تقييم مقرتحات املشاريع يف يوليو/متوز  ،2111عندما رفع تقرير الرئيسني املشلاركني
للفريق إىل املكتب .وتضمن التقرير ترتيب الفريق ملقرتحات املشاريع يف نوافذ النداءات لتقديم املقرتحلات وكلذلك شلرحا
مفصه والدروس املستفادة من بروتوكول التقييم الصارم والشفاف املتبع ،مبا يف ذلك إدارة تضارب حمتمل يف املصاحل.7
 -12ويف أغسطس/آب  ،2111عقد املكتب مؤمترا عن بعد للموافقة على مشاريع يف إطلار اجلوللة الثانيلة ملن دورة
مشاريع دندوق تقاسم املنافع .وأعرب املكتب عن تقديره للعمل الفين املمتاز واالستعراض العلمي اللذين قام بهما الفريلق
من أجل ضمان أن اجلودة وامليزات الفنية هي الفيصل يف تقييم املشاريع واملوافقلة عليهلا .وأقلر املكتلب التقريلر الكاملل
للرئيسني املشاركني لفريق اخلرباء ،ومل جير أي تقييم آخر لفرادى املشاريع.
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 -17ولدى املوافقة على مقرتحات املشاريع ،حدد املكتب ما يللي )1( :مقرتحلات مشلاريع ليموهللا فلورا دلندوق
تقاسم املنافع؛ ( )2مقرتحات مشاريع متداخلة يف برامج برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الليت أحيللت إىل تعبئلة مشلرتكة
للموارد مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ ( )3مقرتحات مشاريع سيتم متويلها يف حال توافر متويلل إضلايف يف دلندوق
تقاسم املنافع قبل نهاية فرتة السنتني (ديسمرب/كانون األول )2111؛ ( )4مقرتحات مشاريع ستقدم إىل اجلهات املاحنة
األخرى لتمويلها.
 -18وقد متت املوافقة على ما جمموعه  19مشلروعا ليموهللا دلندوق تقاسلم املنلافع ( 5.7مليلون دوالر أمريكلي).
وتصل املشاريع املمولة إىل اجملتمعات احمللية اليت تواجه انعدام األمن الغذائي بسبب تأثري تغري املنلاخ عللى اسلتخدام
تنوعها الوراثي النباتي ودونه .وجتاوزت األموال اليت درفت يف اجلولة الثانية من دورة املشاريع بعشرة أضلعاف تللك
اليت درفت يف اجلولة األوىل من دورة املشاريع .وهنا أكثر من  111منظمة تشار يف تنفيلذ اجلوللة الثانيلة ملن دورة
املشاريع يف ما يزيد عن  31بلدا .وبفضل جهود مشرتكة لتعبئة املوارد مع برنامج األمم املتحلدة اإلمنلائي ،جيلري دعلم
ثهثة مشاريع متداخلة إضافية.
 -19وتقدم وثيقة املعلومات "تقريلر مرحللي علن تنفيلذ اجلوللة الثانيلة ملن دورة املشلاريع "8املزيلد ملن املعلوملات
األساسية عن التقدم احملرز يف حافظة املشاريع .ويتماشى شكله وحمتواه مع املتطلبات اخلادة باملعلومات ورفع التقارير
اليت تنص عليها اسرتاتيجية التمويل للمعاهدة الدولية.
 -21وزودت األمانة بانتظام املكتب مبعلومات مستكملة عن حالة تنفيذ دورة املشاريع الثانية واخلطوات املقبلة ذات
الصلة .كما تلقت اللجنة معلومات أساسية عن تنفيذ حافظة املشاريع الثانية .وتوجهت اللجنة بالشكر إىل األمانلة عللى
ما قدمته من معلومات شاملة ورحبت بالتقدم احملرز يف تنفيذ حافظة املشاريع.
 -21وظل املمثلون اإلقليميون يف املكتب واللجنة يستكشلفون بانتظلام اخليلارات املطروحلة فيملا يتعللق مبقرتحلات
املشللاريع الثمللاني اللليت سللتمول يف حللال تللوافر متويللل إضللايف يف دللندوق تقاسللم املنللافع قبللل نهايللة فللرتة السللنتني
(ديسمرب/كانون األول  .)2111وطلب املكتب ،يف اجتماعه الثاني ،من اللجنة معاجلة هذه املسلألة .ووقلت إجنلاز هلذه
الوثيقة ،مل تكن اللجنة قد تودلت إىل توافق يف اآلراء بشأن هلذه املسلألة ولكنهلا قلررت موادللة النقلا يف اجتماعهلا
املستأنف القادم الذي من املزمع عقده يف يوليو /متوز .2113
 -22وسينتهي تنفيذ اجلولة الثانية ملن دورة املشلاريع خلهل فلرتة ملا بلني اللدورات القادملة .ومتاشليا ملع هلذه
اإلجراءات ،سيقوم األمني بإعداد تقرير عن اجلولة الثانية ملن دورة مشلاريع دلندوق تقاسلم املنلافع وسليجرى ،للملرة
األوىل ،تقييم مستقل حلافظة املشاريع يف نهاية دورة املشاريع ،وفقا للقسم  3من اإلجراءات املؤقتة.
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تنفيذ اجلولة الثالثة من دورة مشاريع صندوق تقاسم املنافع
 -23بادر اجلهاز الرئاسي ،يف دورته الرابعة ،إىل تفويض سلطة تنفيذ دورة املشاريع خهل فرتة السنتني إىل املكتب
وطلب من اللجنة إسداء املشورة إىل اجلهاز الرئاسي بشأن تصميم النداء املقبل لتقديم املقرتحات وهيكله.9
 -24كما طلب اجلهاز الرئاسلي إىل األملني إعلداد تقريلر ورفعله إىل املكتلب علن اللدروس املستخلصلة أثنلاء تنفيلذ
اجلولتني األوىل والثانية من دورة املشاريع ملساندة ختطيط دورة املشاريع واجلوالت التالية وتنفيذها ،مبلا يف ذللك النلداء
املقبل لتقديم املقرتحات .10واستعرضت اللجنة التقرير عن الدروس املستخلصة واستخدمته لتقديم مشلورتها فيملا يتعللق
بتصميم وهيكل النداء الثالث لتقديم املقرتحات وهيكله .11وترد معلومات أخرى عن الدروس املستخلصلة يف التقريلر علن
تنفيذ اسرتاتيجية التمويل.12
 -25وشددت اللجنة على أهمية توجيه نداء ثالث لتقديم املقرتحات يف أقلرب وقلت كلن .وأكلدت جملددا عللى
أهمية احلفاظ على الرتكيز املوضوعي للنداء الثالث لتقلديم املقرتحلات ألن ذللك يشلكل تنفيلذا دقيقلا ومتسلقا وملموسلا
لألولويات اليت وافق عليها اجلهاز الرئاسي .ونصحت كذلك مبا يلي:





ستوادل اجلولة الثالثة لدورة املشاريع عرض نافذة بشأن مشاريع اإلجراءات الفورية ولن تعرض نافذة بشأن
خطط العمل االسرتاتيجية؛
ينبغي تكريس نافذة للنداء الثالث لتقلديم املقرتحلات للتطلوير املشلرت للتكنولوجيلا ذات الصللة باملعاهلدة
ونقلها جنبا إىل جنب مع بناء القدرات دعما للرتكيز املواضيعي ومبا يتماشى متاملا ملع األولويلات اللثه
اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي .وبالنظر إىل احلاجة إىل املزيد من التوجيه ملن اجلهلاز الرئاسلي بشلأن نقلل
التكنولوجيا ،أودت اللجنة بأن يكون التمويل املتاح املخصص هلذه النافذة منخفضا يف الوقت احلاضر؛
أعللدت األمانللة مشللروع نللداء لتقللديم املقرتحللات باالسللتناد إىل املخط لط التفصلليلي للنللداء الثالللث لتقللديم
املقرتحات ،13مع مراعاة التقرير عن الدروس املستخلصة .كما قدمت املشورة بشأن اخلطوات الهزم إتباعهلا
لهنتهاء من تصميم النداء الثالث لتقديم املقرتحات.

 -22ووقت نشر هذه الوثيقة ،كان جيلري اختلاذ اخلطلوات النهائيلة لهنتهلاء ملن تصلميم النلداء الثاللث لتقلديم
املقرتحات .وكما أُبلغ املكتب ،يتمثل أحلد األهلداف يف إطلهق النلداء الثاللث لتقلديم املقرتحلات وقلت انعقلاد اللدورة
اخلامسة للجهاز الرئاسي ولكن هذا يتوقف على تعبئة ما يكفي من التمويل إلطهق هذا النداء.
 9الفقرتان  23و )2(32من القرار .2111/3
10
الفقرة  23من القرار 2111/3
 11الوثيقة  .IT/GB-5/13/Inf.4الفقرات  31-22من تقرير االجتماع السابع للجنة االستشارية املخصصة املعنية بإسرتاتيجية التمويل.
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/acfs7re.pdf
 12الوثيقة .IT/GB-5/13/7
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مرفق
مشروع عناصر قرار:
تنفيذ دورة مشاريع صندوق تقاسم املنافع منذ انعقاد الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي
إنّ اجلهاز الرئاسي،
()1

إذ يشري إىل أن اجلهاز الرئاسي قام ،يف دورته الرابعة ،بتفويض سلطة تنفيذ دورة املشاريع خهل فرتة السنتني
القادمة  2113-2112إىل مكتب الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي؛

()2

وإذ يشري إىل القرار الذي اختذه اجلهاز الرئاسي ،يف دورته الرابعة ،بإعادة عقد اللجنة االستشلارية املخصصلة
املعنية باسرتاتيجية التمويل من أجل القيام ،ضمن مجلة أمور ،بإسداء املشورة إىل اجلهاز الرئاسي بشأن تصميم
النداء املقبل لتقديم املقرتحات وهيكله ،وبشأن استعراض تنفيذ حافظة املشاريع املمولة من قبل اجللولتني األوىل
والثانية من دورة مشاريع دندوق تقاسم املنافع؛

()3

وإذ يشري إىل أن اجلهاز الرئاسي طلب ،يف دورته الرابعة ،من األمني إعلداد وإتاحلة تقريلر ملوجز علن تنفيلذ
حافظة املشاريع األوىل وأثرها؛

()4

وإذ يشري إىل أن اجلهاز الرئاسي ،يف دورته الرابعة ،اعتملد إجلراءات مؤقتلة لرفلع التقلارير والردلد والتقيليم
وإجراءات مؤقتة لصرف األموال ،ينبغلي تطبيقهلا يف تنفيلذ اجلوللة الثانيلة ملن دورة مشلاريع دلندوق تقاسلم
املنافع؛

فإنه
-1

يتوجه بالشكر إىل هيئة املكتب وإىل اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل ملا قاملا بله ملن
عمل حكومي دولي لدعم تنفيذ دورة مشاريع دندوق تقاسم املنافع منذ انعقاد الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي؛

-4

يرحب بنشر التقرير عن اجلولة األوىل من دورة مشاريع دندوق تقاسم املنلافع ويطللب ملن األملني نشلره عللى
نطاق واسع على األطراف املتعاقدة والشركاء واجلهات املاحنة؛

-3

يتوجه بالشكر إىل مجيع املؤسسات اليت شاركت يف تنفيذ مشاريع اجلولة األوىل ملن دورة املشلاريع مللا قدمتله
من دعم يف مضاعفة أثر دندوق تقاسم املنافع من خهل تنفيذ األنشطة على املستوى احمللي ،مثل تعزيز قدرات
املزارعني ،وعلى املسلتوى العلاملي ،ملن خلهل إدرا امللواد يف النظلام املتعلدد األطلراف ،وملن خلهل إتاحلة
املعلومات اليت تسفر عنها املشاريع للجمهور؛
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-4

يرحب بالتقدم احملرز يف تنفيذ اجلولة الثانية من دورة املشاريع؛

-5

يطلب من األمني بدء ختطيط التقييم املستقل الذي سيتعني إجلراؤه يف نهايلة دورة املشلاريع ،وفقلا لججلراءات
اليت اعتمدت يف دورته الرابعة ،وإعداد تقرير موجز عن تنفيذ حافظة املشاريع الثانية وإتاحته؛

-2

يطلب من األمانة موادلة تقديم املساعدة لتسهيل إتاحة املوارد الوراثية النباتيلة لألغذيلة والزراعلة املدرجلة يف
امللحق األول للمعاهدة الدولية والناجتة عن املشاريع املمولة يف إطار اجلولة الثانية من دورة املشاريع وفقا لشروط
وأحكام النظام املتعدد األطراف ،وإتاحة املعلومات املتأتية عن هذه املشاريع للجمهور يف غضون سنة واحدة ملن
االنتهاء من املشروع؛

-7

يقرر إطهق النداء الثالث لتقديم مقرتحات دندوق تقاسم املنافع يف نهاية الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي.

