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القرار
تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية
إن الجهاز الرئاسي،
إذ يذكر بالمواد  2-31و 1-31و 31و(1-31و) من المعاهدة الدولية؛
وإذ يذكر بالقرار  2002/3الذي اعتمد الجهاز الرئاسي بموجبه استراتيجية التمويل؛
الجزء األول :تعبئة الموارد لصندوق تقاسم المنافع

بيقققر فقققي التمويقققل المت قققل با هقققدا المحقققددة فقققي الخطقققة
يالحظظظ بقلقققق تقققرا م نقققق
-3
االستراتيجية لتنفيذ صندوق تقاسم المنافع؛
يحث ا طرا المتعاقدة والحكومقات ا رقرو والقطقال الخقال والمتسسقات علقى إعطقا
-2
ا ولوية الق وو لدعم صندوق تقاسم المنافع ،ويطلب إلى ا مين مواصلة الجهود والخطط الحاليقة
لتعبئققة المققوارد مققن المسققاهمات الطوعيققة ،علققى النحققو المن ققول عليققه فققي القققرارين 2001/1
و ، 2033/1لتقققققققققققققأمين ،علقققققققققققققى سققققققققققققققبيل ا ولويقققققققققققققة ،درققققققققققققققل فقققققققققققققوري ل ققققققققققققققندوق
تقاسم المنافع؛
يشظظدد علظظى أهميققة أن تتققابع ا مانققة وتعققدز الجهققود والخطققط الحاليققة للعمققل فققي مجققاالت
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االت ال والترويج واإلعالم من أجل تعديد تسليط الضو على صندوق تقاسم المنافع؛
يطلب إلى ا مين مواصلة أنشطة رعاية العالقات المتعلقة بالخطة االستراتيجية ،واالستفادة
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من آلية فريق المهام الرفيع المستوو لمواصلة تعبئة تمويل من أجل صندوق تقاسم المنافع؛
يشظظدد علظظى أن مختلققا الققنهج االبتكاريققة متدارلققة ومترابطققة تقنيققا ويتعققين معالجتهققا معققا
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باعتبارهققا رزمققة مققن نهققج ابتكاريققة متنوعققة يمكققن أن تشققكل جققد ا مققن تققدفق درققل ققا ومسققتدام
ل ندوق تقاسم المنافع؛
طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على
المناخ .ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التك ّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية
منها .ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليhttp://www.planttreaty.org :
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يشكر حكومات البرازيل وإندونيسيا وإيطاليا والنقرويج لعققدها مقتتمرين للمائقدة المسقتديرة
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رفيعي المستوو بشأن المعاهدة الدولية؛
يرحظظب بتنظققيم حققوار ريققر رسققمي بققين أصققحام الم ققلحة المتعققددين لتعديققد أدا النظققام
-7
المتعققدد ا طققرا وزيققادة المسققاهمات المقدمققة ل ققندوق تقاسققم المنققافع ،قققد يقققدم إسققهامات لفريققق
.
المهام المخ
الجزء الثاني :عمليات صندوق تقاسم المنافع
 -1يطلب من ا مين بد تخطيط التقييم المستقل الذي يتعين إجراؤه في نهاية الجولقة الاانيقة مقن
دورة المشققاريع ،الققذي سققيتناول ،جملققة مسققائل منهققا فعاليققة اإلجققرا ات التققي اعتمققدت فققي دورتققه
الرابعة و فا تها ومتابعتها ،وإعداد تقرير موجد عن تنفيذ حافظة مشاريع الجولة الاانية وإتاحته؛
يطلب من ا مانة مواصلة تقديم المساعدة للقيام بما يلي:
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إتاحققة المققوارد الوراثيققة النباتيققة للرذيققة والدراعققة المدرجققة فققي الملحققق ا ول للمعاهققدة
الدولية والناتجة عن المشاريع الممولة وفقا لشروط وأحكام النظام المتعدد ا طرا ،
إتاحة المعلومات المتأتية عن هذه المشاريع للجمهقور فقي رضقون سقنة واحقدة مقن االنتهقا
من المشرول؛

 -30يقرر إطالق الندا الاالث لتقديم مقترحات صندوق تقاسم المنافع بأسرل ما يمكن بعد ارتتام
الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي؛

 -33يعتمد اإلجرا ات التشغيلية المراجعة الستخدام الموارد الخاضعة إلشرا الجهاز الرئاسقي
مباشرة ،الواردة في الملحق  3من هذا القرار؛
 -32يعتمد السياسة المتعلقة بتضارم الم الح والمعايير ذات ال لة بسير عمل صقندوق تقاسقم
المنافع ،لدعم تنفيذ اإلجرا ات العملية ،ويرد في الملحق  2من هذا القرار؛
 -31يقرر أن يجري تناول نطاق الموارد الوراثية النباتية للرذية والدراعة لكل جولة من دورة
المشققاريع عنققد ت ققميم ققل دعققوة لتقققديم اقتراحققات ،باالسققتناد إلققى الخبققرة المكتسققبة فققي الجققولتين
ا وليين من دورة المشاريع؛
 -34يحظيط علمظظا بعناصققر الخطققة المتوسقطة ا جققل ل ققندوق تقاسققم المنقافع الققواردة فققي الوثيقققة
IT/GB-5/13/7 Add.2؛
 -35يطلظظب إلظظى ا مققين ،القيققام بتوجيققه مققن المكتققب ،بتعديققد النهققو بالشققرا ات مققع الهيئققات
والمنظمات الدولية ،إلفساح المجال إلجرا مناقشة املة بشأن هيكل شرا ة صندوق تقاسم المنقافع
في الدورة السادسة للجهاز الرئاسي ،وذلك في سياق تعديد تشغيل صندوق تقاسم المنافع؛
 -32يرحب بالتدابير المتخذة إلتاحة عملية شاملة لتنفيذ دورة مشاريع صندوق تقاسم المنافع ،من
قبيل مكتب المعاونة ومرفق اللغة العربية ،في الدعوة المقبلة لتقديم االقتراحات؛
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 -37يطلب إلى ا مين استكشا نهج جديدة لتحسين عمليقات صقندوق تقاسقم المنقافع ،فقي الفتقرة
المقبلة الفاصل ة بين الدورتين ،بسبل منها احتمال االستعانة بدعم مقن و قاالت تنفيقذ المشقرول ،قي
ينظر فيها الجهاز الرئاسي في دورته السادسة.
الجزء الثالث :رصد تنفيذ استراتيجية التمويل:
الموارد غير الخاضعة إلدارة الجهاز الرئاسي المباشرة
 -31يطلب إلى ا مين مواصلة جهوده لجمع معلومات عن الموارد التي جرو حشقدها فقي إطقار
استراتيجية تمويل المعاهدة في ما يتعلق با ولويات االستراتيجية لخطة العمل العالمية الاانية بشقأن
صون الموارد الوراثية النباتية للرذية والدراعة واستخدامها المستدام وتقديم هذه المعلومقات ،مقع
معلومققات عققن المققوارد الخاضققعة إلشققرا الجهققاز الرئاسققي بشققكل مباشققر ،إلققى الققدورة العاديققة
السادسة عشرة للجنة الموارد الوراثية للرذية والدراعة؛
 - 31يطلظظب إلققى ا طققرا المتعاقققدة ومجموعققات أصققحام الم ققالح التققي اتخققذت مبققادرات فققي
سققياق اسققتراتيجية التمويققل ،وراصققة مبققادرات إقامققة منبققر للتطققوير المشققترن للتكنولوجيققا ونقلهققا،
والشققرا ة بققين القطققاعين العققام والخققال فققي مرحلققة مققا قبققل التربيققة ،أن تقققدم تقققارير إلققى الجهققاز
الرئاسي في دورته المقبلة ،ويشجعها على متابعة هذه الجهود في ا جل الطويل.
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الجزء الرابع :اختصاصات مجموعة العمل المفتوحة العضوية المخصصة لتعزيز أداء النظام
المتعدد األطراف للحصول على المنافع وتقاسمها
ققة المعنيققة باسققتراتيجية التمويققل ،واللجنققة
 -20إذ نظظظر فظظي تقريققر اللجنققة االستشققارية المخ
ة المعنية بالنظام المتعدد ا طرا واالتفاق الموحد لنقل المواد ؛
االستشارية الفنية المخ
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يشكر اللجنتين ورئيسي ل منهما على عملهم في فترة السنتين الماضية؛

 -22يشظظكر أصققحام الم ققلحة فققي مجققال صققناعة تربيققة النباتققات الققذين يتعققاونون مققع اللجنققة
ة المعنية باستراتيجية التمويل في تحديد نهج ابتكارية محتملة لتعبئقة المقوارد
االستشارية المخ
من أجل صندوق تقاسم المنافع؛
قة مفتوحقة العضقوية
 -21يقرر القيام ،في فترة السنتين المقبلقة ،بتشقكيل مجموعقة عمقل مخ
لتعديقققد أدا النظقققام المتعقققدد ا طقققرا للح قققول علقققى المقققوارد وتقاسقققم منافعهقققا ،تو قققل أليقققه
االرت اصات التالية:
أوالا -إعقداد مجموعقة مقن التقدابير قي ينظققر فيهقا الجهقاز الرئاسقي ويعتمقدها فقي دروتققه
السادسة ،ستتدي إلى ما يلي:
(أ) زيادة المدفوعات والمساهمات القائمقة علقى االسقتخدام ل قندوق تقاسقم المنقافع
على أساس مستدام وقابل للتنبت على المدو الطويل،
(م) تعديد أدا النظام المتعدد ا طرا باتبال تدابير إضافية.
وسيجري تناول البندين (أ) و(م) على التوالي في اجتماعات الحقة.
ثانيا ا -ولهققذه الغايققة ،ينبغققي أن تعققد ا مانققة عققددا مققن الدراسققات الق ققيرة واالسققتراتيجية
والمبدئية ،تراعي ل المعلومات المتاحقة ،بمقا فقي ذلقك الدراسقة ا ريقرة عقن تقيقيم

إمكانيققة المققدفوعات النقديققة المتأتيققة مققن تبققادل المققوارد الوراثيققة النباتيققة فققي إطققار
النظقام المتعققدد ا طقرا للمعاهقدة الدوليققة بشقأن المققوارد الوراثيقة النباتيققة للرذيققة
والدراعة .وينبغي أن تتضمن هذه الدراسات ما يلي:

 دراسققة تقققدر اإليققراد المتوقققع أن ينققتج عققن التغييققرات المحتملققة ،المتسقققة مققع
أهدا المعاهدة ،في ا حكام المنظمة دا النظام المتعدد ا طرا  ،مع ا رذ
ة المعنية بالنظام المتعدد
في االعتبار تقارير اللجنة االستشارية الفنية المخ
ا طرا واالتفاق الموحد لنقل الموارد؛
 دراسة للسياسات والنواحي القانونية عن جدوو هذه التغييرات وأثرها؛
 دراسقققة عقققن يفيقققة تعديقققد آليقققات بنقققا الققققدرات ونققققل التكنولوجيقققا وتبقققادل
المعلومات؛
 تحليل العوامقل التقي تقتثر علقى اسقتعداد مجموعقات أصقحام الم قلحة لتققديم
مساهمات إلى صندوق تقاسم المنافع والح ول علقى المقوارد الوراثيقة النباتيقة
للرذيققققققققققققققققققققققققققققققة والدراعققققققققققققققققققققققققققققققة مققققققققققققققققققققققققققققققن النظققققققققققققققققققققققققققققققام
المتعدد ا طرا .
ثالاا ا -باالستناد إلى الدراسات المشار إليهقا أعقاله ،وبهقد تعديقد الح قول علقى المنقافع
وزيادة تقاسمها بطريقة عادلة ومن فة ،ستقوم مجموعة العمل بما يلي:
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(أ) استعرا أدا النظام المتعدد ا طرا واالتفاق الموحد لنقل المقواد ،وراصقة
ا حكام المتعلقة بتقاسم المنافع في االتفاق الموحد لنقل المواد؛
(م) تحليل ريارات تعديد أدا النظام المتعدد ا طرا ؛
(ج) استشارة مجموعات أصحام الم لحة ذات ال لة؛
(د) صيارة وإعداد مجموعة من التدابير التي اقترحها لكي ينظر ويبت فيها الجهاز
الرئاسي.
التشكيل والهيكل والوظائف
يعين قل إقلقيم ،بحلقول نهايقة القدورة الخامسقة للجهقاز الرئاسقي ،أو فقي موعقد أق قاه ديسقمبر /انون ا ول ،2031
ا طرا المتعاقدة التي ستكون أعضا في مجموعة العمل .ثم يسمي ا عضا ممالين لهم.
وتتألا مجموعة العمل من ممالين ي ل عددهم إلى سبعة وعشرين مماال من ا قاليم التالية:
عدد ي ل إلى  5ممالين من أفريقيا؛
عدد ي ل إلى  5ممالين من أوروبا؛
عدد ي ل إلى  5ممالين من آسيا؛
عدد ي ل إلى  5ممالين من أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي؛
عدد ي ل إلى  1ممالين من الشرق ا دنى؛
عدد ي ل إلى  2من الممالين من أمريكا الشمالية؛
عدد ي ل إلى  2من الممالين من جنوم ررم المحيط الهادئ.
األعضاء
تنتخققب مجموعققة العمققل رئيسققين مققن بققين ممالققي ا عضققا فققي مجموعققة العمققل .ويشققترن الرئيسققان فققي رئاسققة
اجتماعات مجموعة العمل ،وممارسة المهام ا ررو حسب ما يلدم لتيسير عملها.
الدورات
ستمتد في المعتاد دورات مجموعة العمل ثالثة أيام ،يسبقها يوم من المشاورات على ال قعيد اإلقليمقي .وينبغقي أن
تهد المجموعة إلى عقد دورتقين فقي فتقرة السقنتين  2035/2034علقى أن تغطقى تكقاليا أي دورات أرقري الزمقة
من أموال من رارج الميدانية.
المراقبون
يمكن للطرا المتعاقدة رير الممالة في مجموعة العمل أن تشقارن ،بنقا علقى طلقب يققدم إلقى ا مانقة ،فقي عمقل
مجموعة العمل ،ب فة مراقب.
يجوز للمكتب أن يوجه دعوة لحضور االجتمال ا ول لمجموعة العمل إلى عدد ي ل إلى ممالين إثنين من ل من
المجموعات التالية ،مراقبين:





منظمات المجتمع المدني؛
صناعة البذور؛
منظمات المدارعين؛
المرا د التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الدراعية الدولية.

والجتماعها الالحق يمكن لمجموعة العمل أن تدعو مراقبين وربرا متخ

ين وفقا لما تراه مناسبا.

وسيترذ التوازن اإلقليمي في الحسبان عند توجيه دعوة إلقى هقتال المقراقبين .وسقيلقي جميقع المقراقبين والخبقرا
بكلمات بدعوة من الرئيسين.
ويجققوز لمجموعققة العمققل أن تلتقققي فققي شققكل ممالققين للطققرا
طابعها.

المتعاقققدة ،التخققاذ قققرارات تت ققل بالحو مققة فققي

 -24يقر بأهمية مهمة مجموعة العمل وضخامتها ،وبأنهقا ستسقتلدم جهقودا مكافقة ومسقتدامة فقي
فترة السنتين المقبلة ،ويحث ا طرا المتعاقدة على تقديم الدعم والموارد المالية على نحو عاجقل،
حسب اللدوم ،إلى مجموعة العمل ،ي تتمكن من الوفا بواليتها في الوقت المحدد؛
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 -25يناشد أصحام الم قلحة ،القذين يسقتخدمون المقوارد الوراثيقة النباتيقة فقي إطقار المعاهقدة،
تطوير أنفسهم ،ومساعدة مجموعة العمل على تطوير نهج ابتكارية قائمة علقى االسقتخدام مقن أجقل
تحقيق تقاسم المنافع النقدية في سقياق اسقتخدام االتفقاق الموحقد لنققل المقواد ،ونهقج ابتكاريقة أرقرو
يمكققققققققققن أن تسققققققققققهم فققققققققققي التققققققققققدفق الكققققققققققافي والمسققققققققققتدام للمققققققققققوارد إلققققققققققى صققققققققققندوق
تقاسم المنافع.
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الملحق

0

اإلجراءات التشغيلية المراجعة الستخدام الموارد الخاضعة
إلشراف الجهاز الرئاسي مباشرة
أوالً – المبادئ
تستند هذه اإلجرا ات التشغيلية إلى المبادئ التالية:
 الشفافية والحياد.
 البساطة وسهولة االستخدام.
 الكفا ة والفعالية.
 الجودة والجدارة التقنية.
1

ثانيا ً – دورة المشروع
يفق ّو الجهقاز الرئاسقي سققلطة تنفيقذ دورة المشقرول رقالل فتققرة السقنتين إلقى المكتقب .وسققتكون
هنان عادة جولة جديدة من دورة المشاريع في ل فترة من فترات السنتين.
وسيجري فريق الخبرا المستقل فرزا للمقترحات ا ولية وتقييما لهذه المقترحات.
وسيدعم مكتب المعاونة مقدمي الطلبات في إعداد المقترحات ا ولية والمقترحات الكاملة للمشاريع
باللغات الرسمية للمعاهدة لمقدمي الطلبات.
وتتألا دورة المشرول من المراحل التالية:
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توجيه ندا
أ-

م-
ج-

لتقديم االقتراحات
صققادر عققن الجهققاز الرئاسققي باللغققات الرسققمية للمعاهققدة ،ويتضققمن المعلومققات
واإلجرا ات الالزمة ،وهي المجاالت ذات ا ولوية؛ واستمارات تقديم االقتراحات
ا ولية واقتراحات المشاريع؛ ومعايير ا هليقة والتقيقيم والفقرز؛ والتوقيقت والمهقل
الدمنيققة؛ والمققوارد المتاحققة المتوقعققة؛ والمحاصققيل المعنيققة؛ والشققروط الخاصققة
بالمشاريع التي يمولها الجهاز الرئاسقي؛ وا حكقام القانونيقة والماليقة الرئيسقية فقي
اتفاقات المشاريع؛
إعقققالن علقققى الموققققع اإللكترونقققي للمعاهقققدة وبواسقققطة جهقققات االت قققال الوطنيقققة
وا جهدة اإلقليمية المعنية؛
الجهة المستولة :تعده ا مانة بنا على توجيهات المكتب.

 1اعتمد الجهاز الرئاسي اإلجرا ات التشغيلية الستخدام الموارد الخاضعة لإلشقرا المباشقر للجهقاز الرئاسقي فقي ا صقل
في دورته الاانية .وفي دورته الخامسة ،راجع الجهاز الرئاسي واعتمد اإلجرا ات التشغيلية المتبعة حاليا.
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تقديم االقتراحات ا ولية
أ -بأي لغة من لغات المعاهدة باإلضافة إلى ترجمتها إلى إحدو لغات العمل؛
م -طبقا ا لل يغة المتفق عليها وضمن المهل الدمنية المحددة؛
ج -الغاية المستهدفة :بين  2إلى  1صفحات؛
د -يلبي متطلبات معايير الفرز؛
2
هـ -الجهقققة المسقققتولة :ا طقققرا المتعاققققدة أو ا شقققخال الققققانونيون أو الطبيعيقققون
بالتشاور مع الطر المتعاقد أو ا طرا المتعاقدة المعنية .ويقدم الطر المتعاقد
أو ا طققرا المتعاقققدة المعنيققة الطلققب الرسققمي بهققذا ال ققدد إلققى أمانققة الجهققاز
الرئاسي.
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فرز االقتراحات ا ولية والرد عليها
أ -طبق قا ا لمعققايير الفققرز الققواردة فققي النققدا – معققايير ا هليققة والمعققايير ذات ال ققلة
المحددة في الندا لتقديم االقتراحات؛
م -ي در الرد ضمن ا طر الدمنية المتفق عليها؛
ج -طبقا ا للسياسة الخاصة بتضارم الم الح؛
د -الجهة المستولة عقن تققديم القردود :المكتقب ،اسقتناداا إلقى العمقل التحضقيري القذي
يقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققوم بققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققه
فريق الخبرا ؛
هـ -يجوز للمكتقب أن يقداول عملقه بواسقطة البريقد اإللكترونقي ،وأن ي قدر قراراتقه
النهائيققة فققي اجتمققال عققادي ،بقققدر اإلمكققان ،مققع إبقققا قائمققة المقترحققات ا وليققة
الموافق عليها ق يرة؛
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تقديم اقتراحات المشاريع من بين االقتراحات ا ولية الموافق عليها
أ -بأي لغة من لغات المعاهدة باإلضافة إلى ترجمتها إلى إحدو لغات العمل؛
م -طبقا ا لل يغة المتفق عليها القتراحات المشاريع وضمن المهل الدمنية المحددة؛
ج -تلبية متطلبات معايير التقييم؛
د -تحديد الجهة المتلقية وقنوات الدفع؛
هـ -اإلعالن عن قائمة االقتراحات؛
و -توفير مكتب معاونة لدعم إعداد االقتراحات بجميع لغات المعاهدة؛
ز -ير د مكتب المعاونة على ا طرا المتعاقدة التي لديها احتياجقات راصقة ،ومنهقا
الدول الجدرية ال غيرة النامية؛
ح -الجهقققة المسقققتولة :ا طقققرا المتعاققققدة أو ا شقققخال الققققانونيون أو الطبيعيقققون
بالتشاور مع الطر المتعاقد أو ا طرا المتعاقدة المعنية .ويقدم الطر المتعاقد
أو ا طققرا المتعاقققدة المعنيققة الطلققب الرسققمي بهققذا ال ققدد إلققى أمانققة الجهققاز
الرئاسي.
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تقييم اقتراحات المشاريع
ا
أ -ترتيب اقتراحات المشاريع طبقا لمعايير التقييم الواردة في الندا ؛
م -إعققداد حافظققة باقتراحققات المشققاريع التققي تسققتوفي الشققروط للموافقققة عليهققا ضققمن
المهل الدمنية المتفق عليها؛
ج -اإلعالن عن الحافظة؛

 2أي منظمققة حكوميققة أو ريققر حكوميققة بمققا فيهققا بنققون الجينققات ومعاهققد البحققوث والمدارعققون ومنظمققات المققدارعين
والمنظمات اإلقليمية والدو لية الموجودة في البلدان التي هي أطقرا متعاققدة فقي المعاهقدة الدوليقة ،يجقوز لهقا التققدم بطلقب
للح ول على تمويل من صندوق تقاسم المنافع.
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د -طبقا ا للسياسة الخاصة بتضارم الم الح؛
هـ -الجهققة المسققتولة :فريققق ربققرا يعيققنهم المكتققب مققن قائمققة الخبققرا بالتشققاور مققع
ا قاليم التقابعين لهقا .ويعمقل فريقق الخبقرا المسقتقل بقدون أجقر بمقوارد تقوفر مقن
الميدانيققققققققققققققققققققة اإلداريققققققققققققققققققققة ا ساسققققققققققققققققققققية للميدانيققققققققققققققققققققة لعقققققققققققققققققققققد
ما يلدم من اجتماعات .ويجري اإلعالن العام عن ارت اصات فريق الخبرا .
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الموافقة على المشاريع لتمويلها ضمن دورة المشرول
أ -ضقمن حقدود المقوارد المتاحقة للجهققاز الرئاسقي فقي دورة المشقرول المعنيقة وبنققا
علقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققى توصققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققيات
فريق الخبرا المستقل؛
م -طبقا ي اعتبارات إضافية محتملة التوازن الجغرافي؛
ج -طبقا للسياسة الخاصة بتضارم الم الح؛
د -يجري اإلعالن العام عن الحافظة؛
هـ -الجهة المستولة :المكتب.
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التوقيع على اتفاقات المشاريع وعمليات السداد
أ -يتم السداد وفق اإلجرا ات المعتمدة من قبل الجهاز الرئاسي.
م -توفر اتفاقات المشاريع ا حكام القانونية والمالية والشروط ذات ال لة التي حددها
الجهاز الرئاسي؛
ج -الجهة المستولة :ا مين واإلدارة العليا في المتسسات المستولة عن التنفيذ.
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رفع التقارير والرصد
أ -وفقا ا لإلجرا ات التي اعتمدها الجهاز الرئاسي؛
م -الجهققة المسققتولة :يُعققد الجهققاز المسققتول عققن التنفيققذ أدوات الرصققد ويودعهققا لققدو
ا مين.
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التقييم المستقل
ا
أ -استخدام إجرا ات موحقدة للتقيقيم اسقتنادا إلقى معقايير وقواعقد مجموعقة التقيقيم فقي
ا مم المتحدة؛
م -تقيققيم التققأثيرات المسققتدامة للمشققاريع أو لمجموعققات المشققاريع مققع المسققا لة عققن
النتائج والسعي إلى تيسير التوسع في بلورة استراتيجية التمويل؛
ج -يطلققب الجهققاز الرئاسققي دوري قا ا إجققرا تقيققيم لمكونققات اسققتراتيجية التمويققل التققي
يتناولها هذا الملحق؛
د -استناداا إلى إجرا ات التقييم التي اعتمدها الجهاز الرئاسي؛
هـ -الجهة المستولة :الجهاز الرئاسي.

ثالثا ً – معايير االختيار
يعر هذا القسم من اإلجرا ات التشغيلية إطاراا عاما ا لمعايير االرتيار التي يتعين استخدامها
لتقييم اقتراحات المشاريع .وتنشر في الندا لتقديم االقتراحات المعايير المحددة لتقييم اقتراحات
المشاريع في ل دورة من دورات المشاريع.
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أهمية المشرول
أ -هل أولويات اسقتراتيجية التمويقل والمبقادئ وا ولويقات االسقتراتيجية التقي حقددها
الجهاز الرئاسي لتخ ي ا موال الموضوعة تحت ت قرّفه مدرجقة ومعروضقة
ب ورة واضحة في ا هدا المقترحة والنتائج المتوقعة من االقتراح؟
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م -هل يساهم المشرول في تخفيا حدة الفقر واالستدامة البيئية؟
ج -مققا هققي أهميققة المشققرول بالنسققبة إلققى أولويققات بلققد أو إقلققيم مققا فققي إطققار رططققه
وبرامجقه الخاصقة بققالموارد الوراثيقة النباتيققة للرذيقة والدراعققة؟ ومقا المعلومققات
المتاحة عن تلك ا ولويات؟
-2
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الجدوو
أ -هل النشاط المقترح مجد من حيث الموارد والتوقيت؟ وتحديداا ،هل الميدانية افيقة
لتغطية ا نشطة المقترحة بأ ملها ولتحقيق النتائج المرجوة؟
الكفا ة والفعالية
أ -هل تبرر النتائج والفوائد المتوراة من المشرول التكاليا المتوقع أن يتكبدها؟
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الفوائد والمستفيدون
أ -من هم المستفيدون المباشرون؟
م -هقققل ت قققل نتقققائج المشقققرول المقتقققرح ،ب قققورة مباشقققرة أو ريقققر مباشقققرة ،إلقققى
المستفيدين المقترحين؟
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تشكيل الفريق وقدراته
أ -هل يمكن اعتبار القدرات التي يتحلى بها الفريق افية؟ وهل يضقم الفريقق شقر ا
من ارت اصات مختلفة؟
م -هل ينطوي اقتراح المشرول على االستعانة بالخبرات المحلية المتاحة؟
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التعاون
أ -ما مدو التعاون الذي يعدزه اقتراح المشرول؟
م -هل يسهم هذا التعاون في فا ة المشرول وفعاليته؟
ج -هل يقدم مقدم الطلب تمويال مقابال أو مساهمات عينية؟
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التخطيط والرصد
أ -هل أدرجت المراحل الرئيسية والمتشرات المناسبة في اقتراح المشرول؟
م -إلى أي مدو يمكن قياس ا ثر اإليجابي المتوقع؟
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االستدامة
أ -ما مدو استدامة ا نشطة والتغييرات المفيدة التي يقترحها المشرول؟
م -هل يتحقق نقل التكنولوجيا وبنا القدرات؟
ج -هل يتضمن المشرول عن راا راصا ا بالتدريب؟
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االنتشار الجغرافي
أ -ما مدو اتسال النطاق الجغرافي للمشرول المقترح وأثره؟
م -ما مدو أهمية المشرول على المستويين العالمي و/أو اإلقليمي في تحقيق أهدا
المعاهدة؟
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أهمية المحاصيل
أ -ما مدو مساهمة المح ول أو المحاصقيل ،التقي اقترحقت أنشقطة مت قلة بهقا ،فقي
تحقيق ا من الغذائي واالستخدام المستدام على المستويين العالمي أو اإلقليمي؟
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م -ما مدو أهمية المح ول أو المحاصيل ،التي اقترحت أنشطة مت قلة بهقا ،بالنسقبة
لجودة النظام الغذائي لإلنسان أو علا الحيوان وتن ّوعهما؟
ج -هل يتناول المشرول مسألة صون المح ول و/أو استخدامه في أحد مرا د التنول
التابعة له؟
د -إلى أي مدو تعتبر مجموعة الجينات التي تشملها أنشطة المشرول المقترح مهددة
على المستويات الوطنية أو اإلقليمية أو العالمية؟
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الملحق

4

السياسة الخاصة بتضارب المصالح ومعايير السلوك ذات الصلة
في صندوق تقاسم المنافع
ألف – النطاق
قة
 -3تسري هذه السياسقة علقى أي عضقو فقي ا جهقدة الحكوميقة الدوليقة أو ا جهقدة المتخ
المعنيقة بفقرز االقتراحققات ا وليقة أو بتقيققيم اقتراحقات المشقاريع أو الموافقققة علقى تمويلهققا مقن قبققل
صندوق تقاسم المنافع.
 -2ويتحمل ل فرد تسري عليه هذه السياسة مستولية التقيد بشروطها .ويجري عادة إبالغ ذلقك
إلى ا فراد الذين تشملهم هذه السياسة ،ولكن في حقال سقاور أي شقك أيقا مقن ا فقراد حقول تطبيقهقا
عليققه ،ينبغققي عنققدها التحقققق مققن ذلققك مققع ا مققين .ويتعققين علققى أي فققرد أو متسسققة ال تشققملها هققذه
السياسققة وتعتبققر أنّققه قققد يكققون هنققان تضققارم فعلققي أو محتمققل مققع أي مققن االقتراحققات ا وليققة أو
االقتراحققات أن يحيققل الموضققول إلققى ا مققين .ويُبلققإ ا مققين ذلققك إلققى الققرئي أو الرئيسققين اللققذين
المعني.
يشتر ان في رئاسة الجهاز الحكومي الدولي أو الجهاز المتخ
 -1ويتعققين علققى الشققر ا وعلققى المتسسققات ا رققرو المعنيققة بعمليققات صققندوق تقاسققم المنققافع
ودورة المشققاريع فيققه تجنّققب الققدرول فققي حققاالت تضققارم فققي الم ققالح عنققد تهيئققة الشققرا ات مققع
ال ندوق وتقديم مساهماتهم إلى دورة المشاريع .وهم يققرّون فقي قل ا وققات ّ
بقأن صقندوق تقاسقم
المنافع راضع لسيطرة الجهاز الرئاسي مباشرة.
باء – اإلجراءات العامة

عند وجود تضارب
 -4تعتمد هذه السياسة على ل فرد من ا فراد لمعرفة مقا إذا قان يعتبقر هقو ،أو هقي ،أن هنقان
أي تضارم فعلي أو محتمل مع أي من االقتراحات التي ينظر فيها صندوق تقاسم المنافع.
وفي ما يلي بعض ا مالة على تضارم الم الح:

-5








المشققار ة ب ققورة نشققطة فققي التنفيققذ المسققتقبلي للمشققرول ،ال سققيما عضققو ف قي مققويفي
المشرول أو الفريق المخت ؛
العمل ل الح نف المتسسة مقدمة الطلب أو ل الح شر ائها في تنفيذ المشرول؛
العمققل ب ققورة وثيقققة مققع المتسسققة مقدمققة الطلققب أو مققع شققر ائها لتنفيققذ المشققرول ،مققاالا
متلا مشارن أو مشقر علقى درجقة القد توراه أو فقي حقال عمقل معهقا عقن اقب رقالل
السنوات ا ربع الماضية؛
شققغل من ققب حققالي فققي الجهققاز الرئاسققي ،أو تققولي من ققب فخققري لققدو المتسسققة مقدمققة
الطلب أو شر ائها في تنفيذ المشرول؛
تقاضي أجر من المتسسة مقدمة الطلب أو من شر ائها في تنفيذ المشرول؛
إقامة عالقات شخ ية/عائلية مع أي من مويفي المشرول أو مع الفريق المخت .

 -2تذ ر هذه الحاالت على سبيل الماال ال الح ر .ويق د منهقا إعطقا ماقال فققط ولقي قائمقة
املة أو مف لة .وقد تشمل حقاالت تضقارم ريقر تلقك المقذ ورة أعقاله والتقي يتعقين علقى ا فقراد
اإلعالن عنها بموجب هذه السياسة.
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 -7لققدو النظققر فققي نشققو حالققة تضققارم مققن عدمققه ،يتعققين أن يكققون الفققرد متوليققا لم ققالح أي
شخ آرر راضع لهذه السياسقة وتربطقه بقه عالققة شخ قية وطيقدة و أنهقا م قالحه الشخ قية.
ويشمل هذا أي شريك وأي شقخ يقطقن فقي المنقدل نفسقه وأي شقخ يكقون هقذا الفقرد مسقتوالا
عن شتونه المالية.

اإلجراءات العامة إلدارة حاالت التضارب
 -1إذا انققت م ققالح فققرد مققن ا فققراد تتضققارم فعقالا أو مققن المحتمققل أن تتضققارم مققع أي مققن
االقتراحات ا ولية أو االقتراحات التي ينظر فيها صندوق تقاسم المنافع:
( )3يتعين على الفرد إبالغ ا مين رطيا ا بوجود تضارم؛
( )2يجققدر بققالفرد أن يمتنققع عققن اتخققاذ أي قققرارات تتعلققق بهققذا االقتققراح ا ولققي أو بهققذا
االقتراح .وتحديداا:
عليها؛
المشاريع؛

(أ) يُستبعد من عملية فرز االقتراحات ا وليقة أو تقيقيم اقتراحقات المشقاريع أو الموافققة
(م) ال يتلقى أي وثائق تتعلق باالقتراحات ا ولية أو باقتراحات المشاريع؛
(ج) ال يشقققارن فقققي اتخقققاذ أي ققققرارات تتعلقققق بتلقققك االقتراحقققات ا وليقققة أو اقتراحقققات

(د) ال يشقققارن فقققي أي شقققق مقققن االجتماعقققات التقققي تتنقققاول االقتراحقققات ا وليقققة أو
االقتراحات؛
(هـ) يحل محله ممال آرر عن اإلقليم ،حياما أمكن ذلك.
 -1يجدر بجميع ا فراد المشقار ين بقأي صقفة انقت فقي عمليقة فقرز االقتراحقات ا وليقة وتقيقيم
اقتراحات المشاريع أو الموافقة عليها تيسير إدارة أي تضارم فعلي أو محتمقل فقي الم قالح ،بنقا
على طلب ا مين .ويُحال أي ندال بشأن وجود تضارم في الم قالح إلقى رئقي الجهقاز الرئاسقي
ّ
للبت فيه ،أو في حال النداعات المتعلقة برئي الجهاز الرئاسي ب فته هذه ،إلى أحقد نقوام رئقي
الجهاز الرئاسي.
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تسري السياسة التالية لتمويل أنشطة ا عضا في اللجان المعنية بإصدار القرارات:
ة أن يواصقلوا
( )3يجوز للعضا في ا جهدة الحكومية الدولية أو في ا جهدة المتخ
االحتفاي بأي تمويل ان في حوزتهم من صندوق تقاسم المنافع لدو تعيينهم.
قة المشقار ين فقي
( )2يمتنع ا عضا في ا جهدة الحكومية الدوليقة أو ا جهقدة المتخ
جولة جديدة من دورة المشرول عقن طلقب الح قول علقى تمويقل جديقد فقي إطقار هقذه
الجولة.
جيم – مدونة السلوك

المشورة حول االقتراحات األولية واالقتراحات
قة المشقار ين
 -33قد يُطلب إلى ا عضا فقي ا جهقدة الحكوميقة الدوليقة أو ا جهقدة المتخ
في فرز االقتراحات ا ولية أو في تقييم اقتراحات المشاريع أو الموافققة علقى تمويلهقا مقن صقندوق
تقاسم المنافع ،تقديم الدعم العقام والتوجيقه واإلشقرا لقدمالئهم فقي المتسسقات التقي تققدمت بطلقب
تمويل من ال ندوق .وال مانع من تقديم هذا الدعم وال من إف اح ا عضا عن المعلومات المتاحة
حول السياسات أو اإلجرا ات المتبعة في ال قندوق فقي حقال طلبهقا .وال يُف قح ا عضقا عقن أي
معلومات رير علنية تفاصيل االقتراحات أو ت نيا الخبرا لكل من االقتراحات.
 -32في حال طلب مشورة محددة من أحد ا فراد (بما في ذلك المشورة التقنية) بالنسبة إلى طلب
مقدم إلى ال ندوق ،يجوز للعضو إسدا هذه المشقورة (مقع مراعقاة القيقود المقذ ورة فقي الفققرة 33
أعاله) لكن عليه إطالل ا مين على ذلك .ويُعتبر العضو في هذه الحالة ّ
أن له م الح متضاربة مع
الطلب المعني.

المناقشات خارج إطار االجتماعات
 ،مناقشة
 -31ال يجوز للعضو ،قبل انعقاد اجتمال الجهاز الحكومي الدولي أو الجهاز المتخ
أي اقتراح أولي أو أي اقتراح مشرول سيجري بحاه في هذا االجتمال مقع أي عضقو آرقر مسقتول
عققن دراسققة هققذا االقتققراح ا ولققي أو اقتققراح المشققرول .وفققي حققال أجققرو العضققو مناقشققة مققن هققذا
القبيل ،فعليه إطالل ا مين على ذلك رالل االجتمال أو قبل بدئه.

سرية االقتراحات األولية أو االقتراحات ،وصنع القرارات
 -34إن مضامين الوثائق والمراسالت المتعلققة باالقتراحقات ا وليقة وباقتراحقات المشقاريع هقي
ة أن
مضامين سرية تماما .ومن حق ا عضا في ا جهدة الحكومية الدولية أو ا جهدة المتخ
يتوقعوا أيضا ا أن تتعامل أمانة المعاهقدة وا عضقا اررقرون مقع مالحظقاتهم بسقرية تامقة .وعليقه،
ّ
ة:
فإن جميع أعضا ا جهدة الحكومية الدولية أو ا جهدة المتخ
( )3يحتفظون بالوثائق في أما ن آمنة وال يطلعون أحداا عليها.
( )2ال يناقشون االقتراحقات ا وليقة أو اقتراحقات المشقاريع مقع أشقخال آرقرين (بمقن فقي
ذلققك زمالؤهققم فققي المتسسققة المضققيفة للعضققا وال ُح ّكققام) بققدون الح ققول علققى إذن
مسبق من ا مين.
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( )1يبقون على الدوام على سرية هويقة مققدمي الطلبقات والخبقرا المسقتولين عقن قل مقن
االقتراحات ا ولية أو االقتراحات.
( )4ال يناقشققون مققع مقققدمي الطلبققات ،سققوا بالنسققبة إلققى االقتراحققات ا وليققة أو اقتراحققات
المشاريع أو أي طلب آرر رال بمقدمي الطلبات ،وال مع أي شخ آرر ،أي جانقب
من جوانقب المقداوالت أو التوصقيات المتعلققة بطلقب مقا .وتعطقي ا مانقة مقا يلقدم مقن
تعليقات بهذا الشقأن .ويجقوز للعضقا رفقض أي طلبقات للح قول علقى معلومقات أو
إيضققاحات عققن يفيققة التوصققل إلققى قققرار مققن القققرارات – إذ ينبغققي توجيققه ماققل هققذه
الطلبات إلى ا مانة.
 -35يتعقققين فقققي جميقققع الحقققاالت علقققى ا عضقققا فقققي ا جهقققدة الحكوميقققة الدوليقققة أو ا جهقققدة
ة الذين يطلب إليهم أفراد أو منظمات إعطائهم معلومات عقن حالقة أو نتقائج االقتراحقات
المتخ
ا ولية أو اقتراحات المشاريع ال ادرة عنهم ،أن يحيلوا هذه الطلبات إلى ا مانة.

