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البند  81من جدول األعمال املؤقت
الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي
مسقط،

عُمان 41-42 ،سبتمرب/أيلول 4182

مشروع خطة أعمال اجلهاز الرئاسي
موجز
-8

مبوجب القرار  ،4112/2طلبت الدورة الثانية للجهاز الرئاسي من األمني ،العامل مع املكتب ،إعداد وتقديم
خطة األعمال لتنفيذ املعاهدة ،لينظر فيها اجلهاز الرئاسي يف دورته الثالثة وليتخذ قراراته يف دورته الرابعة.
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يف دورته الثالثة ،وافق اجلهاز الرئاسي على مواصلة تطوير مشروع خطة األعمال .وطلب اجلهاز الرئاسي يف
دورته الرابعة من األمني عرضها عليه يف هذه الدورة.
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تتضمن هذه الوثيقة مشروعا منظما خلطة األعمال ،وذلك استنادا إىل التعليقات اليت وردت من األطراف
املتعاقدة واللجان املخصصة للجهاز الرئاسي للدورة الرابعة ومكاتب الدورتني الرابعة واخلامسة.
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إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل النظر يف مشروع خطة األعمال وتقديم التوجيه بشأن اخلطوات املقبلة.

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلدّ من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار
نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
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طرق املضي قدماً واإلرشاد املطلوب
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أوال – مقدمة
-8

مبوجب القرار  ،4112/2طلبت الدورة الثانية للجهاز الرئاسي من األمني ،العامل مع املكتب ،إعداد وتقديم خطة
عمل لتنفيذ املعاهدة ،لينظر فيها اجلهاز الرئاسي يف دورته الثالثة وليتخذ قراراته يف دورته الرابعة 1.ووافقت الدورة
الثالثة للجهاز الرئاسي على املضي يف تطوير مشروع خطة األعمال ،وحثت األطراف املتعاقدة على التقدم
بتعليقات ،وعلى أساسها سيقوم املكتب بالتعاون مع األمني بإعادة النظر يف مشروع خطة األعمال للنظر فيها يف

الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي.
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قدم مشروع خطة األعمال ثانية ملكتب الدورة الرابعة يف اجتماعه الثالث ومت دمج التعليقات واملدخالت املقدمة من
األطراف املتعاقدة ،مبا يف ذلك اقرتاحات اللجنة االستشارية املخصصة إلسرتاتيجية التمويل ،واللجنة الفنية
االستشارية املخصصة املعنية باالتفاق املوحد لنقل املواد والنظام املتعدد األطراف.
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اتفق مكتب الدورة الرابعة أيضاً على وجوب قيام اجلهاز الرئاسي مبناقشة أوسع بشأن اجلدارة الفنية خلطة
األعمال .وينبغي أن تشمل املناقشة أسئلة حول ما إذا كانت ال تزال هناك حاجة إىل خطة األعمال أو وثائق
إسرتاتيجية أخرى يف هذه املرحلة من تطوير وتنفيذ املعاهدة تنص على اجتاه مستقبلي ممكن للمعاهدة.
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يف دورته الرابعة ،استعرض اجلهاز الرئاسي مشروع خطة أعمال اجلهاز الرئاسي وطلب من األمانة عرضها عليه
يف دورته اخلامسة.
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طلب مكتب الدورة اخلامسة يف اجتماعه األول من األمانة أن تواصل تبسيطها واختصارها ،وإبقائها على مستوى
أكثر عمومية ،لتقدميها إىل اجلهاز الرئاسي يف هذه الدورة.
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يعرض ملحق هذه الوثيقة نسخة خمتصرة من مشروع خطة األعمال الذي أعدته األمانة.
ثانيا -طرق املضي قدم ًا واإلرشاد املطلوب
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8
4

كما هو موضح أعاله ،قدم أول طلب إلعداد خطة األعمال قبل مخس سنوات عندما اجتمع اجلهاز الرئاسي يف
دورته الثانية .ومنذ ذلك احلني ،حقق اجلهاز الرئاسي تقدماً كبرياً يف مرحلة البدء يف تنفيذ املعاهدة .وجرى
تأسيس وتشغيل النظام املتعدد األطراف وصندوق تقاسم املنافع بوترية سريعة كما مت بالفعل وضع أنظمة التشغيل
األساسية اخلاصة بها .ومنذ دورته الثانية ،توسع عمل اجلهاز الرئاسي إىل حد كبري ليشمل جماالت هامة أخرى
للتنفيذ ،مثل االستخدام املستدام (املادة  .)6كما تقدم أكثر يف إقامة تعاون مع املؤسسات واهليئات الدولية

تقرير  ،IT/GB-2/07/Reportالقرار  ،4112/2الفقرة ).(19
تقرير  ،IT/GB-3/09/Reportالفقرة .24
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األخرى ،ويف تعزيز التعاون مع األطراف املعنية األخرى للمعاهدة.
-1

ينبغي أن تكون خطة األعمال أداة لتعزيز ختطيط منتصف املدة من قبل اجلهاز الرئاسي ،وعلى هذا النحو متكن
من توسيع قدرته على صنع القرار بشأن تنفيذ املعاهدة دون مزيد من إثقال كاهل دوراتها .ومت اختاذ عدد من
التدابري للحد من إثقال كاهل اجلهاز الرئاسي عندما يتعلق األمر باختاذ القرارات يف دوراته ،مثل تقصري طول
الوثائق أو إعداد مشاريع القرارات للنظر فيها .ويف حني تركز النسخة املختصرة من مشروع خطة األعمال على
حتقيق  5جماالت أو أهداف رئيسية ،فإنها ال تزال ال توفر اجلدول الزمين الذي يصف املخرجات والنتائج
الرئيسية اليت سوف تكون متاحة لينظر فيها اجلهاز الرئاسي يف كل دورة خالل السنوات اخلمس اليت تشكل فرتة
اخلطة .كما أن لديها آلية استعراض لتمكن اجلهاز الرئاسي من التكيف مع احلاجات أو الفرص اجلديدة.
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وقد اعتمدت اهليئات احلكومية الدولية األخرى برامج عمل متعددة السنوات لتمكينها من التعامل مع جداول
أعمال معقدة ومتوسعة بطريقة منظمة دون إثقال كاهل عضويتها .ويف حمافل أخرى ،كان العتماد برامج العمل
متعددة السنوات فوائد كبرية ،مثل حشد االهتمام واتساق السياسات داخل املنظمة ،وتسهيل الشراكة املنهجية مع
العمليات األخرى ذات الصلة ،وتوفري األطر العامة للسياسات اليت ميكن للحكومات أن تستخدمها يف هيكلة
عملياتها الوطنية ذات الصلة ،واملساعدة على تعبئة التمويل لألولويات املتفق عليها.

 -81واثنتان من املنظمات احلكومية الدولية اليت يتعاون معها اجلهاز الرياسي تعاوناً وثيقاً ومنتظماً ،وهما مؤمتر
األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،قد اعتمدتا ونفذتا بنجاح برامج عمل
متعددة السنوات .إن اعتماد اجلهاز الرئاسي لربنامج العمل املتعدد السنوات اخلاص به سوف ميكنه من تعزيز
التعاون مع هذه اهليئات إذا مت خلق زخم من خالل هذه األدوات الربجمية املتعددة السنوات.
 -88إن اجلهاز الرئاسي مدعو للنظر يف مشروع خطة األعمال الوارد يف ملحق هذه الوثيقة يف ضوء االعتبارات أعاله .وقد
يرغب اجلهاز الرئاسي يف أن يأخذ علما خبطة األعمال وأن يطلب إىل األمني أن يعد مشروع برنامج عمل متعدد
السنوات استنادا إىل اخلطة ،وذلك للنظر فيه وإقراره يف دورته املقبلة.
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ملحق
مشروع خطة أعمال اجلهاز الرئاسي
أوال-

مقدمة

تكمن رؤية املعاهدة يف ضمان "املساواة والغذاء للجميع" ورسالتها واهلدف العام منها هو احلفاظ على املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها ألغراض الزراعة املستدامة واألمن الغذائي .وحتدد خطة األعمال هذه ستة أهداف متوسطة األجل للفرتة
 ،4189-4182وتهدف إىل أن تكون:
-8

أداة للتخطيط على املدى املتوسط من تنفيذ املعاهدة خالل فرتة ست سنوات؛
أداة لتعبئة املوارد واصفة خارطة طريق لتشغيل للمعاهدة؛
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أداة لزيادة الوعي لدى غري اخلرباء بلغة بسيطة وغري تقنية؛
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ويصف كل هدف على املدى املتوسط أهدافها الفرعية الرئيسية والعناصر املتوقعة الالزمة الستكمال خمرجاتها
احملددة واألهداف ذات األولوية .وقد صممت األهداف ذات األولوية للمساهمة بشكل تراكمي يف حتقيق األهداف
والغايات ،وينبغي أال ينظر إليها على أنها قوائم من اخليارات .ومن أجل تنفيذ خطة األعمال هذه ،ينبغي تعبئة موارد
إضافية وذلك تطبيقاً للمبادئ املستخدمة منذ عام .4116
وتستند مجيع أجزاء خطة األعمال إىل املبادئ الراسخة بشأن تعبئة املوارد واستخدامها ،واليت جرى تطبيقها
منذ عام .4116
مبادئ تعبئة املوارد:
 ال نتائج بدون موارد.
 مواءمة األهداف لتعبئة املوارد
واستغالهلا.
 االستدامة.
 إمكانية التنبؤ.
 ختطيط حجم العمل القائم على
املوارد.
 اإلدارة القائمة على املوارد.
 الشفافية واالعرتاف.

مبادئ استغالل املوارد:
 تتطلب املوارد حتقيق نتائج.
 مواءمة جهود الطرف املتعاقد
وجهود األطراف املعنية األخرى
لتحقيق أهداف اجلهاز الرئاسي.
 إرشاد الطرف املتعاقد.
 اإلمجاع.
 االتساق.
 التنسيق.
 التعاون.
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ثانيا -خطة األعمال للفرتة  4102 – 4102من املعاهدة الدولية
يتمثل اهلدف العام من خطة األعمال هذه يف وضع النظم واالسرتاتيجيات واآلليات األساسية للمعاهدة الدولية
على أساس مستدام ،وحيثما أمكن ،جعل االنتقال إىل صيانة هذه النظم واالسرتاتيجيات واآلليات واإلشراف عليها
عملية مستقرة مبرور الزمن.
 0-4اهلدف األول :ترسيخ النظم األساسية وعمليات النظام املتعدد األطراف
إن النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع أحد الركائز األساسية للمعاهدة وأكثر آلياتها
ابتكاراً .وقد ساهم تنفيذه يف إنشاء نظام عاملي جديد للحصول على املوارد وتقاسم منافعها يراقب باستمرار املوارد
الوراثية والتحويالت النقدية الفردية ،فضالً عن الفوائد املرتبطة به .لقد تقدم تأسيس نظام متعدد األطراف بوترية سريعة
ومت االنتهاء من هيكله األساسي .ومع ذلك ،ال يزال يتعني القيام بقدر كبري من العمل من أجل ضمان الفعالية الكاملة
للنظام املتعدد األطراف على الصعيدين الوطين والدولي.
اهلدف الفرعي األول :حتديد وإدراج وتسهيل احلصول على املواد يف النظام املتعدد األطراف ،مبا يف ذلك من خالل
تطوير وتعزيز أدوات تكنولوجيا املعلومات ذات الصلة.
إن توافر املوارد الوراثية النباتية للحصول امليسر عليها هو أساس النظام املتعدد األطراف .ومنذ عام ،4112
قدم عدد حمدود فقط من األطراف املتعاقدة املعلومات املتعلقة باجملموعات املتوفرة من خالل النظام املتعدد األطراف .هذا
وتوجد معلومات أقل عن التدابري املتخذة لتشجيع إدراج املواد من قبل األشخاص الطبيعيني واالعتباريني.

 الغايات ذات األولوية
 استعراض مستوى املعلومات ،مبا يف ذلك اإلخطارات باملواد املتاحة من قبل األطراف املتعاقدة واملواد املقدمة
من قبل األشخاص الطبيعيني واالعتباريني.
 استعراض تقديم اجملموعات من قبل أشخاص طبيعيني أو اعتباريني وحتديد اإلجراءات الالزمة لتسهيل هذه
العملية .استعراض وضــع النظام املتعـدد األطراف فيما يتعلـق باملواد يف املوقع ،وذلك يف ضوء أحكام املادة
2-84ح من املعاهدة لفهم وتعزيز الصالت بني تشغيل النظام املتعدد األطراف واملوارد الوراثية النباتية احملفوظة
يف ظروف املواقع الطبيعية.
 نشر ضرورة توفري وحتديث املعلومات على املواد املتاحة يف إطار النظام املتعدد األطراف ،مبا يف ذلك املواد
احملفوظة يف ظروف املواقع الطبيعية .التواصل مع أصحاب املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
باعتباره متابعة نشطة يف مقابل نهج الدعاية األكثر سلبية.
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 النتيجة
حبلول نهاية فرتة التخطيط احلالية ،ينبغي أن تصبح املعلومات بشأن املواد املتاحة يف إطار النظام املتعدد األطراف
متاحة من خالل موقع املعاهدة .كما ينبغي االنتهاء من نظم تكنولوجيا املعلومات اليت من شأنها تسهيل عمليات االتفاق
املوحد لنقل املواد ،مبا يف ذلك تلك اخلاصة بدعم عمليات الطرف الثالث املستفيد ،وتعزيزها على النحو الواجب.
اهلدف الفرعي الثاني :أطر تعزيز تقاسم املنافع
إن تقاسم املنافع هو ثاني أعمدة النظام املتعدد األطراف وتغطي جماالته ذات األولوية للتدخل جمموعة واسعة
من األنشطة ،على النحو املنصوص عليه يف املادة  4-82من املعاهدة "كتبادل املعلومات واحلصول على التكنولوجيا

ونقلها ،وبناء القدرات ،وتقاسم املنافع النامجة عن االستغالل التجاري ،مع النظر بعني االعتبار جملاالت النشاط ذات
3
األولوية يف خطة العمل العاملية املتتابعة ،بتوجيه من اجلهاز الرئاسي".
 الغايات ذات األولوية
 يشمل تقاسم املنافع يف النظام املتعدد األطراف كال من آليات تقاسم املنافع غري التجارية والتجارية .ويف حني
أن أحكام االتفاق املوحد تٌفعِّل خيارين لتقاسم املنافع التجارية ،إال أنه قد مت القيام مبزيد من العمل لتنفيذ
آليات تقاسم املنافع غري التجارية ،أي تبادل املعلومات ،ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة.
 استعراض التقدم احملرز يف ترتيبات تقاسم املنافع .طلب اجلهاز الرئاسي من األمني استعراض سري العمل
يف ترتيبات تقاسم املنافع ،وسوف يتطلب ذلك جتميعا شامال للمعلومات وحتليلها من أجل تقديم املعلومات
والتحليالت ذات الصلة إىل اجلهاز الرئاسي .وبناء على هذا االستعراض ،سيتمكن اجلهاز الرئاسي من
اختاذ املزيد من القرارات السياسية كما قد تقوم املنظمات األخرى ذات الصلة باحتذاء منوذج آليات تقاسم
املنافع اخلاص باملعاهدة.
 استعراض طرائق تقاسم املنافع .سوف يستعرض اجلهاز الرئاسي بانتظام مستويات املدفوعات إىل صندوق
تقاسم املنافع ،وخاصة تلك املتعلقة باملدفوعات اإللزامية .وسيحدد وسيضع سلسلة من اخليارات املبتكرة لزيادة
تدفق األموال على أساس قابل للتنبؤ وفوري وموثوق به ،استنادا إىل االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة.

2

تعترب األنشطة املتعلقة بتقاسم املنافع املالية يف اهلدف الثاني ضمن نطاق إسرتاتيجية

التمويل.
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 النتيجة
يف نهاية فرتة التخطيط سيكون قد مت االنتهاء من اآلليات الوظيفية لألنواع األربعة من معاهدة تقاسم املنافع كما سيتوفر
مزيد من املعلومات على أساس منتظم لتشجيع اخليارات املمكنة لتمكني مزيد من تقاسم املنافع من خالل املعاهدة.
اهلدف الفرعي الثالث :إطار لعمليات الطرف الثالث املستفيد
ينص االتفاق املوحد لنقل املواد على طرف ثالث مستفيد.
بعد اعتماد قرار فض النزاع ودياً وإجراءات الوساطة وفقا إلجراءات الطرف الثالث املستفيد يف عام ،4188
فإن العمل جيب أن يركز على التنفيذ العملي ،وال سيما من حيث صلة ذلك حبركة املعلومات وحتديثها بفعالية.

 الغايات ذات األولوية
 توفري املعلومات الستخدامها من قبل الطرف الثالث املستفيد .تعتمد تسوية املنازعات الفعالة بشكل كبري
على مدى توافر املعلومات وكلما زادت إتاحة هذه املعلومات للطرف الثالث املستفيد ،أصبحت هذه العملية
أكثر جدوى من حيث التكلفة وفعالة لتسوية املنازعات .وعندما يتطلب األمر ،ضمان سرية املعلومات
احلساسة وهو أمر يف غاية األهمية لتعزيز الثقة يف النظام.
 استعراض عمليات الطرف الثالث املستفيد .يتصرف الطرف الثالث املستفيد نيابة عن اجلهاز الرئاسي
واملعاهدة .ومن أجل ضمان الثقة يف النظام واحلكم الرشيد ،ال بد من قيام اجلهاز الرئاسي مبراجعة دورية
لعمليات الطرف الثالث املستفيد من أجل تقييم مدى تنفيذ أهداف املعاهدة وتنفيذ قرارات اجلهاز ذات
الصلة.
 مواصلة تطوير وتعزيز نظم تكنولوجيا املعلومات لدعم تنفيذ النظام املتعدد األطراف ومن ضمن ذلك مساعدة
املستخدمني من خالل إرشادات عملية عن االستخدام وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاق املوحد لنقل
املواد.

 النواتج
حبلول نهاية فرتة التخطيط ،ينبغي تنفيذ إجراءات الطرف الثالث املستفيد بطريقة روتينية ،مبا يف ذلك مجع
وحفظ املعلومات الالزمة.
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اهلدف الثاني :تشغيل وتطوير النظام املتعدد األطراف

نظرا لتفرد النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع ،فمن الضروري أن تكون املشورة
واملساعدة ذات الصلة متاحة بسهولة لألطراف املتعاقدة وغريهم من املستخدمني يف مجيع أحناء العامل .ومن املهم أيضاً
أن يكون للجهاز الرئاسي إمكانية الوصول إىل معلومات موثوقة عن عمليات النظام املتعدد األطراف لدعم اختاذ قرار
مستنري.
اهلدف الفرعي األول :توليد دعم السياسات ومزيد من التوجيه بشأن تطوير النظام متعدد األطراف
تنص املادة  2-89على أن إحدى وظائف اجلهاز الرئاسي هي "توفري التوجيه السياسي واإلرشاد [ ]...وال
سيما من أجل تشغيل النظام املتعدد األطراف" .وجتدر اإلشارة إىل أنه ،باإلضافة إىل األطراف املتعاقدة ،قام عدد من
املوردين واملتلقني احملتملني أيضا بتوجيه عناية األمني إىل األسئلة القانونية والتقنية املختلفة املتعلقة بالتطبيق الدولي
لالتفاق املوحد لنقل املواد واآلثار املرتتبة عليه من ناحية احلقوق وااللتزامات الناشئة عن إجابات تلك األسئلة .وقد أبرز
ذلك أن توجيهات اجلهاز الرئاسي ستكون حمورية لضمان تناغم النظام املتعدد األطراف.
ومن املتوقع وجود شكلني رئيسيني من التوجيه السياسي .األول يف شكل خطوط توجيهية ملقدمي ومتلقي املواد
مبوجب النظام املتعدد األطراف ،والثاني يف شكل توجيه سياسي بشأن املسائل املوضوعية املتعلقة بتشغيل النظام
وتغطيته وتطوره مما سوف يرد مباشرة على األسئلة اليت طرحت من قبل املستخدمني.

 الغايات ذات األولوية
 إعادة عقد اللجنة الفنية االستشارية املخصصة املعنية باالتفاق املوحد لنقل املواد والنظام املتعدد األطراف من
أجل عدة أمور من ضمنها مواصلة النظر يف املسائل والقضايا اليت أثارتها األطراف املتعاقدة وغريهم من
مستخدمي النظام املتعدد األطراف واالستمرار يف تقديم املشورة إىل اجلهاز الرئاسي واألمني بشأنها.
 املشاركة واملساعدة يف االستعراضات والتقييمات املتعلقة بتشغيل النظام املتعدد األطراف املنصوص عليها يف
املواد  2-88و4-82د من املعاهدة .وسيتم تنفيذ العمل التمهيدي فيما بني الدورات لالستعراضات والتقييمات
والقرارات اليت ينبغي اختاذها من قبل اجلهاز الرئاسي وغريه من اهليئات التابعة اليت قد يقرر تأسيسها.
 إعداد دليل للممارسات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ املعاهدة.
 تطوير إجراءات ملوردي ومتلقي النظام املتعدد األطراف.
 بناء القدرات والتوعية من خالل تسهيل الوصول إىل النظام املتعدد األطراف وتوسيع املشاركة الفعالة فيه.
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 النتيجة
توافر املعلومات واملساعدة القانونية اليت تعزز مقاربات موحدة لتنفيذ النظام املتعدد األطراف وخلق الشفافية
واليقني والقدرة على التنبؤ بالنسبة للمستخدمني.
اهلدف الفرعي الثاني :متابعة عمليات النظام املتعدد األطراف
تنص املادة ( 2-89أ) على أن الوظيفة األوىل للجهاز الرئاسي هي "متابعة  ...تشغيل النظام املتعدد األطراف".
إن املتابعة عملية كربى ،وخاصة ألنه يف بداية فرتة التخطيط ال يكون ما حيدث يف النظام معروفاً من حيث الشفافية
واملوثوقية وإمكانية التحقق .إن املعلومات حمدودة جداً يف مجيع اجلوانب الرئيسية للنظام املتعدد األطراف ،مبا يف
ذلك :كم مادة يف النظام؛ ماهية تلك املواد؛ وكيف مت إدراجها؛ وما حيدث هلا يف النظام املتعدد األطراف .إن البيانات
املوثوقة حول هذه األسئلة ستكون حامسة من أجل )8( :مصداقية النظام )4( ،ختطيط وتشغيل النظام )2( ،متابعة
واستعراض سري هذا النظام من قبل اجلهاز الرئاسي ،و( )2أساس معلوماتي سليم الختاذ اجلهاز الرئاسي للقرارات
السياسية بشأن مستقبل تطور النظام املتعدد األطراف ،مثل التصدي لتغري املناخ والتغريات يف البيئة التنظيمية ،إخل.
وسيتم توفيـر بيانات كميـة هامـة من خالل العمـل الطبيعـي للنظام املتعدد األطراف والطرف الثالث
املستفيـد .وعالوة على ذلك ،سوف يستمر طلب التقارير عن اخلربات املكتسبة يف تشغيل النظام املتعدد األطراف من
األطراف املتعاقدة واملنظمات ذات الصلة .ومع ذلك ،فإنه سيكون من الضروري إكمال هذه التقارير ببذل املزيد من
اجلهود النشطة جلمع املعلومات الالزمة.

 الغايات ذات األولوية
 توثيق التدابري من قبل األطراف املتعاقدة اليت تفيذ النظام املتعدد األطراف ،مبا يف ذلك خمتلف اخليارات
اإلدارية والتشريعية املتاحة.
 التجميع اإلحصائي لعمليات االتفاق املوحد للجهاز الرئاسي مع التدابري املناسبة حلماية السرية.
 استعراض تنفيذ وتشغيل االتفاق املوحد لنقل املواد.

 النتيجة
سيتم إنتاج املعلومات اإلحصائية ،ومجع األدوات ودراسات احلالة.
3-4
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تنص املادة  8-81من املعاهدة على أن تتعهد األطراف املتعاقدة بتنفيذ إسرتاتيجية التمويل لتنفيذ هذه املعاهدة

يف حني تسرد املادة  4-81أهدافها.

وتعد إسرتاتيجية التمويل مفتاح جناح املعاهدة برمتها ،وذلك يعتمد على توافر األموال .يف القرار ،4116/8
الحظ اجلهاز الرئاسي "أن إسرتاتيجية التمويل ينبغي أن تسعى إىل جذب املوارد املالية من مجيع املصادر املمكنة" كما
بيَّن "أهمية التعاون مع اآلليات والصناديق واهليئات الدولية ذات الصلة يف التنفيذ الناجح إلسرتاتيجية التمويل".
اهلدف الفرعي األول :تعبئة املوارد لصندوق تقاسم املنافع
سوف تؤثر تعبئة املوارد على تشكيل األهداف اإلسرتاتيجية التمويلية األخرى ،فضالً عن صورة وأنشطة
املعاهدة بشكل عام.

 الغايات ذات األولوية
 تعزيز نظم مجع األموال وإعداد املواد األساسية.
 تشجيع مناصرة املعاهدة من جانب اجلهات املاحنة الرائدة وأصحاب املصلحة وخالف ذلك ،احلفاظ على
صورة املعاهدة وإسرتاتيجية التمويل .والتأكد من نشر أحكام املعاهدة على نطاق واسع من قبل جمموعة واسعة
من املؤيدين وبث أهدافها واحتياجاتها وإجنازاتها بشكل صحيح.
 إجراء برامج تنمية اجلهات املاحنة وبرامج اإلشراف لتمييز املاحنني احلاليني وتشجيع ماحنني جدد مع
كون اهلدف النهائي توسيع قاعدة الدعم لألنشطة املتعلقة باملعاهدات.
 تنفيذ برامج االتصال املخصصة ملختلف اجلماهري املهتمة والقيام تدرجييا بتعزيزها.
 استعراض تنفيذ إسرتاتيجية التمويل واخلطة اإلسرتاتيجية لضمان الوفاء بغاياتها وأهدافها على حنو أكثر
فعالية.
 تطبيق أساليب مبتكرة لتعبئة املوارد لصندوق تقاسم املنافع ،مبا يف ذلك من خالل عروض باملقرتحات املقدمة
من خمتلف األقاليم.

 النتيجة
خطة حمدثَّة لتعبئة املوارد مع إعداد وتنفيذ أهداف العمل والغايات العامة املنقحة.
اهلدف الفرعي الثاني :تشغيل صندوق تقاسم املنافع
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يقدم صندوق تقاسم املنافع آلية للتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة ،كما يشجع احلصول امليسر ويسهم يف الربامج املتفق عليها عاملياً حلفظ املوارد الوراثية النباتية
واستخدامها على حنو مستدام .ومن أجل تعزيز مصداقية صندوق تقاسم املنافع وزيادة إمجاع اآلراء بشأن أنشطته فيما
بني اجلهات املاحنة والشركاء وأصحاب املصلحة ،فإن تطوير نظام كفؤ وشفاف وفعال لإلدارة املالية والتشغيلية
للصندوق أمر حتمي.

 الغايات ذات األولوية
 تقديم تقرير عن متابعة وتقييم حافظة املشاريع املمولة من صندوق تقاسم املنافع إىل اجلهاز الرئاسي يف إطار
دورات املشاريع.
 تعزيز وصون نظم إدارة ومعلومات املشروع وبنية الشراكة.
 حتسني السياسات واإلجراءات اإلدارية لإلدارة اليومية لدورة املشروع وأمواله .وإدارة دورة املشروع بصفة
يومية.
 وضع إطار لالستعراض الدوري لعمليات صندوق تقاسم املنافع الذي سينظر يف أثر واستدامة خططه وبراجمه
وأولوياته وإجراءاته وشراكاته.
 إعداد ومراجعة اخلطة متوسطة األجل الستخدام املوارد يف صندوق تقاسم املنافع.

 النتيجة
جيب أن يكمل صندوق تقاسم املنافع ،بشفافية وكفاءة ،أقصى حد من دورات املشاريع حبلول نهاية فرتة
التخطيط ،وفقاً لألموال املتاحة.
اهلدف الفرعي الثالث :تيسري تنفيذ إسرتاتيجية التمويل من خالل قنوات أخرى (ثنائية وإقليمية ومتعددة
األطراف)
ينبغي للمعاهدة دعم األطراف املتعاقدة يف ضمان أن العمليات الدولية األخرى تقدم املساعدة وفقاً للمعايري اليت
وضعها اجلهاز الرئاسي ،والنظر يف أحكام املعاهدة يف اختاذ قرار بشأن املساعدة .وميكن لألمانة بدورها أن تيسر األعمال
التحضريية للتدابري املتخذة لتشجيع املساهمات الطوعية.

 الغايات ذات األولوية
 التواصل رفيع املستوى مع اآلليات والصناديق واهليئات الدولية ذات الصلة لتشجيع دعمها ألهداف املعاهدة
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ذات الصلة وتعزيز التنسيق بني أنشطتها من حيث صلتها بأهداف املعاهدة.
 حتديد وحتديث جدول بالفعاليات واألنشطة املناسبة يف اجتماعات اآلليات والصناديق واهليئات الدولية
ذات الصلة.
 متابعة األنشطة على املستويات الثنائية واإلقليمية ومتعددة األطراف لوضع صورة أوسع لطبيعة وتركيز
ونتائج جمموعة كاملة من األنشطة اليت تقوم على تنفيذ املعاهدة أو تتصل بها واألهداف املرتبطة بها.
 تقديم التقارير إىل اجلهاز الرئاسي بشأن التقدم احملرز واإلجنازات.

 النتيجة
توجيه مستوى أعلى من التمويل من اآلليات والصناديق واهليئات األخرى الدولية املستهدفة إىل حفظ املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام .وقيام اجلهاز الرئاسي بانتظام بتقييم الثغرات وأوجه
التآزر يف تنفيذ إسرتاتيجية التمويل وإرشاده لعملية التنفيذ.
2-4

اهلدف الرابع :احلفظ واالستخدام املستدام

تضع املعاهدة إطاراً للحفظ واالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،وذلك عن طريق
تشجيع اعتماد مقاربة متكاملة على املستوى الوطين وخلق منتدى دولي للتعاون .ويتمثل التحدي يف ترمجة هذه األحكام
العامة والوسائل املتنوعة من خمتلف األطراف املعنية إىل صكوك توجيهية متينة وممكنة التنفيذ من خالل تنفيذ برنامج
عمل متخصص بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
اهلدف الفرعي األول :تيسري وتنسيق ومتابعة األنشطة اليت تقوم بها األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة
واملنظمات الدولية من التنقيب واحلفظ واالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
يسهم هذا اهلدف يف تطوير رؤية شاملة لألنشطة اجلارية اليت ميكن أن تعترب منوذجية مبا فيه الكفاية
لالستقراء منها واستخدامها الستخالص استنتاجات السياسات.

 الغايات ذات األولوية
 املساعدة يف متابعة األنشطة اليت تقوم بها األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة واملنظمات الدولية لتنفيذ رؤية
ورسالة وأهداف برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 نقل اخلطوط التوجيهية من اجلهاز الرئاسي إىل األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة لتسهيل تنفيذ
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املادتني  5و  6من املعاهدة.
 مجع معلومات من مصادر أخرى ذات صلة باحلفظ واالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة.

 النتيجة
حبلول نهاية فرتة التخطيط ،ينبغي االعرتاف باملعاهدة باعتبارها واحدة من املصادر الرئيسية للمعلومات حول
تدابري احلفظ واالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وستصبح املعاهدة مبثابة مركز لتبادل
املعلومات اليت ميكن أن توجه األطراف املعنية إىل املعلومات اليت يتم توليدها وتلك احملتفظ بها من قبل مجيع
أصحاب املصلحة والشركاء.
اهلدف الفرعي الثاني :التعاون وحتسني الشراكات
إن املعاهدة هي اإلطار واملنتدى األساسي لتطوير السياسات بشأن حفظ وتوصيف واستخدام املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة على حنو مستدام وذلك لتعزيز التعاون والشراكات بني أصحاب املصلحة املشاركني يف املشاريع
والربامج ذات الصلة بتنفيذ املواد  5و 6و 9من املعاهدة.

 الغايات ذات األولوية
 حتليل ونشر املعلومات اليت مت مجعها لتحديد القضايا اليت حتتاج إىل معاجلة ولوضع خيارات ملعاجلتها.
 وضع توجيهات السياسة العامة بشأن تنفيذ تدابري يف سبيل احلفظ واالستخدام املستدام للموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة على املستوى الوطين.

 النتيجة
توافر نطاق واسع من املعلومات اخلاصة باحلفظ واالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة ،وتوفري التوجيه بشأن خيارات السياسة العامة الختاذ تدابري وطنية لتنفيذ املادتني  5و 6من املعاهدة.
5-4

اهلدف اخلامس :حقوق املزارعني

وفقاً للمادة  9من املعاهدة ،تقع مسؤولية حتقيق حقوق املزارعني على عاتق احلكومات الوطنية .وينبغي على
األطراف املتعاقدة ،وفقا الحتياجاتها وأولوياتها ،اختاذ تدابري حلماية وتعزيز تلك احلقوق حسب االقتضاء ووفقاً
للتشريعات الوطنية ،مبا يف ذلك محاية املعارف التقليدية ذات الصلة ،واحلق يف املشاركة املتكافئة يف اقتسام املنافع،

IT/GB-5/13/20

85

واحلق يف املشاركة يف صنع القرارات ذات الصلة على املستوى الوطين .ومع بدء سريان املعاهدة واعتماد التدابري
التمكينية من قبل األطراف املتعاقدة ،توفر املادة اخلاصة حبقوق املزارعني اإلطار القانوني الذي ميكن استخدامه كأساس
ملنح االعرتاف واحلماية للمجتمعات احمللية واألصلية واملزارعني وفقاً للتشريعات الوطنية.
اهلدف الفرعي األول :مجع املعلومات عن حالة تنفيذ حقوق املزارعني
إن مجع املعلومات متطلب ضروري لكي يقوم اجلهاز الرئاسي بإجراء أي استعراض للوضع املتعلق حبقوق
املزارعني وجيب أن يشكل عنصرا مركزيا يف أي عمل قد ينظر فيه اجلهاز الرئاسي كدعم للتنفيذ على الصعيد الوطين.

 الغايات ذات األولوية
 تعزيز معدل ووترية تقديم األطراف املتعاقدة واملنظمات ذات الصلة للمعلومات حول التدابري الوطنية لتعزيز
ومحاية حقوق املزارعني.
 نقل أو دعم تنظيم حلقات عمل إقليمية بشأن حقوق املزارعني ،رهنا بتوافر املوارد.
 جتميع وحتليل ونشر املعلومات الواردة.
 تشجيع مشاركة منظمات املزارعني يف دورات اجلهاز الرئاسي.

 النتيجة
توافر حصيلة أوسع من املعلومات واخلربات يف تنفيذ التدابري الوطنية.
6-4

اهلدف السادس :بناء القدرات والتوعية بتنفيذ املعاهدة

ينبغي أن يتاح دعم بناء القدرات لألطراف املتعاقدة لتمكني التنفيذ الفعال ألنظمة وأهداف املعاهدة .وجيب أن
يشمل ذلك متكني ودعم املنظمات الوطنية واإلقليمية واحمللية لتنفيذ أنظمة واسرتاتيجيات املعاهدة ،مبا يف ذلك
املؤسسات احلكومية واحلكومية الدولية وشبه احلكومية وغري احلكومية.
اهلدف الفرعي األول :بناء قدرات التنفيذ الوطين واإلقليمي للمعاهدة
سيقوم األمني بإقامة شراكات مع تلك الوحدات مبنظمة األغذية والزراعة واملؤسسات واملنظمات الدولية اليت
لديها اخلربة والقدرات ذات الصلة يف تنفيذ املعاهدة .ولذلك ،سوف ينصب انتباه األمني على آلية التنسيق .وستكون
هناك حاجة إىل مزيد من التحسني يف العدد والنوعية التقنية لألفراد ،وكذلك يف القدرة على حتديد األولويات وختطيط
الربامج واإلدارة واحلوكمة .وسوف تستهدف أنشطة بناء القدرات البشرية صناع القرار يف مستوى التخطيط للسياسات
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واملؤسسات الوطنية واإلقليمية؛ املدراء أو إداريي بنوك اجلينات ومجعيات تربية احليوانات ومنظمات املزارعني.
وسوف تشمل طرق بناء القدرات املتوخاة الربامج التدريبية املبنية على االحتياجات التدريبية واألولويات احملددة
وتقدميها من خالل شبكات املعرفة ومراكز التميز بني مؤسسات التعليم العالي والتدريب املتخصص.

 الغايات ذات األولوية
 تشغيل آلية التنسيق لتنفيذ املعاهدة لضمان أن بناء القدرات يتبع توجيهات من اجلهاز الرئاسي وأنه يتم بناء
القدرات بطريقة متماسكة ومنسقة ومنصفة ومتوازنة إقليمياً مما يعكس االحتياجات الفعلية لألطراف
املتعاقدة وأصحاب املصلحة.
 تطوير مواد بناء القدرات لتشمل أدلة وجمموعة أدوات وأدوات دعم القرار والدورات الفنية ،وفقا لتوجيهات
اجلهاز الرئاسي ،وجيب أن تستخدم من قبل الشركاء من أجل مقاربة منسقة لبناء القدرات من أجل تنفيذ
املعاهدة (أي يف شكل التدريب واإلعالم ومواد السياسات).
 صيانة وبناء شبكة من نقاط االتصال الوطنية للمعاهدة لدى األطراف املتعاقدة وتعزيز قدراتها الفنية
والتنسيقية والسياساتية وقدرات البنية التحتية.
 دعم تقديم املساعدة القانونية لتنفيذ املعاهدة بناء على طلب من البلدان أو األقاليم .وهذا سيمكن األطراف
املتعاقدة من الوفاء بالتزاماتها مبوجب املعاهدة وفقا الحتياجاتها الوطنية اخلاصة ومصاحلها وأطرها القانونية.
 توفري منتدى لتطوير النظام العاملي للمعلومات.

 النتيجة
تنمية القدرات الالزمة للتنفيذ القانوني والسياسي والعملي على املستويني الوطين واإلقليمي ألحكام املعاهدة.
وتطوير متكامل ومنسق لنظم املعلومات الوطنية واإلقليمية الداعمة لنظام معلومات عاملي متناغم.
اهلدف الفرعي الثاني :التوعية والتدريب والرتويج للمعاهدة الدولية
لقد قام األمني بإنتاج جمموعة أولية من املعلومات ومواد التوعية قبل فرتة التخطيط هذه كجزء من إسرتاتيجية
اتصال أكرب للمعاهدة .وسيتم توسيع نطاق إسرتاتيجية االتصال للمعاهدة خالل فرتة التخطيط هذه بهدف حتقيق اتصال
على نطاق أوسع مع وسائل اإلعالم وسوف تشمل جمموعة أوسع من املنتجات اإلعالمية .كما سيتم توسيع أنشطة
التدريب لتتجاوز تلك اليت تنفذ املعاهدة مباشرة على الصعيد الوطين كوسيلة خللق وعي أمشل وقاعدة قدرات أعمق.
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وتستمد املعاهدة حياتها من االعرتاف بأنها أداة رئيسية متثل الزراعة يف جماالت سياسات البيئة والتجارة
وامللكية الفكرية .وحتى تتمكن املعاهدة الدولية من احلفاظ على زمخها وتغذيه ،فمن األهمية مبكان التوعية بأهدافها
وأهميتها بني اجلماهري العريضة .ومن الواجب توصيل العديد من الرسائل األساسية حول أهمية املعاهدة إىل اجملتمعات
السياسية األخرى وعامة اجلمهور وذلك من أجل التوعية على سبيل املثال وضمان االعرتاف وتسهيل املساهمات
الطوعية للمعاهدة.

 الغايات ذات األولوية
 املعلومات واملواد الدعائية لدعم مجيع األهداف ،مبا يف ذلك صيانة وحتديث موقع املعاهدة .وسوف يركز
هذا على إعداد رسائل واضحة تعزز الرتابط بني خمتلف أهداف وأنشطة املعاهدة.
 التواصل مع وسائل اإلعالم واجلمهور يف البلدان املتقدمة والنامية .وميكن أن يشمل ذلك إدارة الصور
والعالمات التجارية واحلمالت اإلعالمية واألفالم القصرية عن املعاهدة والدعاية والعالقات العامة ،اخل .وسوف
تسعى جهود التوعية إىل حتقيق أثر مضاعف حيث تستخدم وسائل اإلعالم احمللية املواد مباشرة أو تقوم
بإنتاج مواد خاصة بها.
 تعميم املعاهدة يف التدريب األكادميي الرمسي واملناهج التعليمية من خالل إنشاء شبكة من املؤسسات التعليمية
من شأنها أن توفر التدريب املتعمق على املعاهدة الدولية وأنظمتها .وسيتم تنفيذ هذه األنشطة من خالل
شبكات التعليم القائمة حيثما كان ذلك ممكنا ،مع الرتكيز على التعليم العالي .وسيتم تنفيذ أنشطة التوعية
على مستويات أخرى كذلك.
 إرسال املعلومات إىل احلكومات اليت مل تصبح بعد أطرافا متعاقدة والتواصل معها بشأن آثار وفوائد االنضمام إىل
املعاهدة .إن توسيع عضوية املعاهدة هو التزام تنظمه أحكام املعاهدة ،وسوف يزيد من قيمة املعاهدة بوصفها حصيلة
من املوارد الوراثية النباتية اليت ميكن الوصول إليها من خالل النظام املتعدد األطراف.

 النتيجة
زيادة املعرفة باملعاهدة الدولية بني األطراف املعنية من خالل إنشاء شبكات التعليم والتدريب وإنتاج املواد
واملوارد حول املعاهدة والنظام املتعدد األطراف التابع هلا.

