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اجلداول
املساهمات الطوعية يف حسا أمانة منظمة األغذية والزراعة (الوثيقة )GCP/GLO/287/MUL
-1
التوزيع اجلغرايف للمذكرات املفاهيمية املؤهلة
-5
تقديرات امليزانية لرصد وتقييم الدورة األوىل من املشروع املموَّلة من حسا أمانة اسرتاتيجية التمويل
-0
طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد 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 .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
MF809/A
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أوالً -مقدمة
اعتمدت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) ،يف دورتها العادية الثانية عشرة ،اسرتاتيجية
-1
التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية( 1اسرتاتيجية التمويل) ،وطلبت إىل منظمة األغذية
والزراعة (املنظمة) تنفيذها.2

وطلبت اهليئة ،يف دورتها العادية الثالثة عشرة ،إىل املنظمة إصدار النداء األول لتقديم االقرتاحات الستخدام
-5
األموال الواردة إىل حسا أمانة املنظمة ،وأعطت توجيهات مفصّلة حول العملية .3وطلبت إىل املنظمة أيضاً إعداد مسودة
إجراءات الرصد ،لدراستها يف دورتها العادية الرابعة عشرة من أجل االستفادة من اخلربة املكتسبة يف الدورة األوىل من
املشروع لدى إعداد النداءات التالية لتقديم االقرتاحات.4
ووفقاً السرتاتيجية التمويل ،5ينبغي رفع تقرير إىل اهليئة يف كلّ من دوراتها العادية .وسوف تستعرض اهليئة،
-0
يف دورتيها العاديّتني الرابعة عشرة والسادسة عشرة ،التقارير املرحلية بشأن عمل اسرتاتيجية التمويل وفعاليّتها.
وتوفّر هذه الوثيقة معلومات عن املوارد املتاحة يف إطار حسا أمانة املنظمة السرتاتيجية التمويل ،كما تعطي
-4
موجزاً عن الربنامج العادي للمنظمة وعن املوارد املالية من خارج امليزانية املخصّصة لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد
الوراثية احليوانية (خطة العمل العاملية) .كذلك ،تفيد الوثيقة عن حالة تنفيذ دورة املشروع األوىل السرتاتيجية التمويل
يف إطار حسا أمانة املنظمة ،وتنظر يف إجراءات الرصد والتقييم .وترد أيضاً يف الوثيقة بعنوان التقرير املرحلي املفصّل
للمنظمة عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية ،6معلومات أكثر تفصيالً عن املوارد املخصّصة لتنفيذ
خطة العمل العاملية ،وعن الشراكات والتحالفات اليت تسعى املنظمة إىل إقامتها مع آليات ومنظمات دولية أخرى من
أجل تيسري عملية تنفيذ خطة العمل العاملية.

1
2
3
4
5
6

املرفق جيم من الوثيقة .CGRFA-12/09/Report
الفقرة  40من الوثيقة .CGRFA-12/09/Report
الفقرات  55-55من الوثيقة .CGRFA-13/11/Report 12
الفقرة  55من الوثيقة .CGRFA-13/11/Report 12
امللحق  ،1القسم دال ،أوالً ،تواتر التقارير.
الوثيقة .CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.2
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ثانياً -التقدم املُحرَز يف تنفيذ اسرتاتيجية التمويل
ألف -استخدام املوارد يف إطار حساب أمانة املنظمة السرتاتيجية التمويل
املساهمات يف حساب أمانة املنظمة
ومتاشياً مع خطة العمل العاملية ،أنشأت املنظمة عام  5332حسا أمانة السرتاتيجية التمويل .7واملساهمات
-5
الواردة ابتداءاً من  01ديسمرب/كانون األول  5315مبيَّنة يف اجلدول  .1وعالوةً على ذلك ،وفّرت سويسرا موارد مالية
ملوظّف فين مساعد من أجل دعم فرع املوارد الوراثية احليوانية يف تنفيذ اسرتاتيجية التمويل.
اجلدول  - 5املساهمات الطوعية يف حساب أمانة املنظمة (الوثيقة )GCP/GLO/287/MUL
اجلهة املاحنة
سويسرا
سويسرا
النرويج
أملانيا
سويسرا

السنة

املساهمة

5332

 53 333دوالر أمريكي
 553 333دوالر أمريكي
 133 333دوالر أمريكي
 453 333يورو
 132 333دوالر أمريكي

5313
5313
5311
5315

8

النداء لتقديم املذكرات املفاهيمية
نُشر نداء لتقديم مذكرات مفاهيمية للمشاريع اليت ستُموَّل يف إطار اسرتاتيجية التمويل يف  15سبتمرب/أيلول
-2
 .2011وخالل املهلة الزمنية احملدّدة لتقديم االقرتاحات ( 15نوفمرب/تشرين الثاني  ،)5311تلقّت األمانة  55مذكرة
مفاهيمية مؤهلة ،ومنها  40مذكرة مفاهيمية مقدّمة من بلد واحد ،و 2مذكرات مفاهيمية مقدَّمة من عدة بلدان ( ُأنظر
الجدول .)5
ووافقت اهليئة ،يف دورتها العادية الثالثة عشرة ،على حتديد التخصيص األقصى لكلّ مشروع مببلغ
-7
 53 333دوالر أمريكي للمشاريع املنفّذة من بلد واحد ،و 133 333دوالر أمريكي للمشاريع املنفّذة من عدة بلدان ،كما
حدّدت املدة القصوى للمشروع بسنتني .كذلك ،اتفقت اهليئة على إمكانية أن تقدّم البلدان اقرتاحاً قطرياً واحداً يف إطار
الدعوة األوىل لتقديم االقرتاحات.
7
8

خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية ،الفقرة .25
نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية وhttp://www.fao.org/tc/tcom
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اجلدول  :2التوزيع اجلغرايف للمذكرات املفاهيمية املؤهلة
عدد املذكرات املفاهيمية

اإلقليم

عدد البلدان األعضاء يف اهليئة
واملشاركة

أفريقيا
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
آسيا
أوروبا
الشرق األدنى
جنو غر احمليط اهلادئ

57

55

5

11

7

2

5

5

4

4

1

5

اجملموع

12

11

فرز املذكرات املفاهيمية
ومجعت األمانة مجيع املذكرات املفاهيمية ،وحتققت من مراعاتها ملعايري األهلية كما ترد يف القسم باء من
-5
امللحق  1السرتاتيجية التمويل ،وأعدّت وثائق تتضمن معلومات أساسية عنها ،لتيسري عملية فرز املذكرات املفاهيمية.
واستجابةً لطلب اهليئة ،9قامت جهات االتصال اإلقليمية للموارد الوراثية احليوانية وبعض جهات االتصال
-2
اإلقليمية الفرعية ،إضافة إىل شبكات إقليمية ،بتوفري الدعم لتيسري عملية فرز املذكرات املفاهيمية من جانب مكتب
مجاعة العمل .وعقدت بعض جهات االتصال اإلقليمية مشاورات واسعة النطاق بني بلدانها األعضاء ،ووفّرت عمليات
تقييم مفصّلة.
 -13ومع األخذ يف االعتبار تقديرات جهات االتصال اإلقليمية والشبكات اإلقليمية ،رتّب مكتب مجاعة العمل
املذكرات املفاهيمية وفقاً خلمسة معايري لالختيار ،متّ حتديدها على أنها املعايري األكثر صلة ومتيّزاً الختيار املذكرات
املفاهيمية .وقيّم كل عضو من مكتب مجاعة العمل كالًّ من املذكرات املفاهيمية البالغ عددها  55مذكرة عن طريق
استخدام نظام نقاط يتمّ مبوجبه إعطاء نقطة لكلّ مذكرة مفاهيمية ترتاوح بني  1و 13نقاط لكلّ معيار من املعايري ،على
أن تكون  13النقطة األعلى اليت ميكن احلصول عليها.
 -11واختار أعضاء مجاعة العمل
اهليئة الذي وافق عليها مجيعاً.

9

52

الفقرة  57من الوثيقة .CGRFA-13/11/Report

مذكرة مفاهيمية نالت اجملموع األعلى من العالمات ،وقدّموها إىل مكتب
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تقديم اقرتاحات املشاريع
 -15دعت أمانة جمموعة العمل املعنيني ذات الصلة إىل تقديم اقرتاح مشروع حتى  15أغسطس/آ
مل يتمّ اختيارها .وإن موجز عملية االختيار متاح عرب اإلنرتنت.10
وأبلغتهم كذلك باملذكرات املفاهيمية اليت ّ

،5315

تقدير اقرتاحات املشاريع واملوافقة على متويلها
 -10ووفقاً السرتاتيجية التمويل ،عيّن مكتب مجاعة العمل فريق خرباء لفرز اقرتاحات املشاريع .11وعقب جتربة
املعاهدة الدولية ،سوف يتمّ استعراض كلّ اقرتاح مشروع من جانب ثالثة خرباء .بعد ذلك ،عمد كل عضو من أعضاء
مكتب مجاعة العمل إىل تقييم كل من اقرتاحات املشاريع ،آخذاً يف االعتبار تقرير التقدير املقدّم من فريق اخلرباء .وركّز
أعضاء املكتب يف تقييمهم على جودة االقرتاحات ،وعلى تالقي آراء اخلرباء يف هذا الصدد ،وكذلك على التوزيع األكثر
إنصافاً لألموال املتاحة بني البلدان .وباالستناد إىل هذه املعايري ،اختار مكتب مجاعة العمل  10اقرتاحاً للمشاريع ،كما
يبيّنه اجلدول  ،0ليوافق عليها مكتب اهليئة .وقد متّت املوافقة على مجيع املشاريع املقرتحة .وأٌرسلت خطابات موافقة
إىل املعنيني الذين قُبلت مشاريعهم.
اجلدول -2
ترتيب
البلد

املشاريع

العنوان

املبلغ

املبالغ املرتاكمة

املوافَق على
متويلها
بلدان البلقان :ألبانيا ،والبوسنة
اهلرزك ،وبلغاريا ،وكرواتيا،
وكوسوفو ،واجلبل األسود،
وصربيا ،ومجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة.

1

BushaLive

صون سالالت املواشي األصلية يف موزامبيق ،الستخدامها
موزامبيق
احلاضر واملستقبلي
املشروع اإلقليمي للموارد الوراثية احليوانية يف جنو غر
جزر كوك ،وفيجي ،ونيوى
احمليط اهلادئ
بوليفيا (دولة بوليفيا املتعددة تعزيز القدرات لتنفيذ اسرتاتيجيات تربية حيوانات الالما يف
بوليفيا وبريو
القوميات) ،بريو

5

0

4

توغو

5

10
11

التوصيف املظهري واجلزيئي للجماعات احمللية للدجاج يف توغو

.http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/Funding_strategy.html
عيّن كل عضو يف مكتب مجاعة عمل خبريين من منطقته/منطقتها.

133 333

133 333

53 333

153 333

133 333

553 333

133 333

053 333

42 725

022 725
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2

كينيا ،وإثيوبيا ،وأوغندا

7

غامبيا ،غينيا ،مالي ،السنغال

5

اجلزائر ،املغر

2

أوروغواي

13

األرجنتني ،الربازيل ،كوستاريكا

11

اهلند

15

نيجرييا

10

شيلي

الرتويج للدجاج األصلي لتحسني سبل العيش وتوليد الدخل
تقييم تأثري الرعي املتنقل على اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية
احليوانية
صون ساللة اخلرفان  Béni Guilمن خالل تبادل البذور بني
البلدان
Caracterización productiva y conservación en ovinos
criollos de Uruguay

تعزيز مجاعات املزارعني من خالل استخدام املاعز والتحسني
الوراثي
توثيق ودعم الصون املرتكز على اجملتمعات احمللية يف أربع
سالالت حملية
صون ساللة األبقار  Muturuيف منطقة الغابة املطرية اجلنوبية يف
نيجرييا
اسرتاتيجيات الصون يف املوقع لألبقار واملاعز

133 333

422 725

133 333

522 725

133 333

222 725

42 255

742 753

133 333

542 753

53 333

522 753

53 333

242 753

42 333

225 753

الدروس املستفادة
 -14ويشري عدد املذكرات املفاهيمية اليت وردت خالل فرتة زمنية قصرية نسبياً ،ومن كافة األقاليم ومن طائفة
واسعة من املؤسسات ،واجملموعات والكيانات ،إىل أن هناك بعض االحتياجات غري امللبّاة واملطلوبة لتنفيذ خطة العمل
العاملية.
 -15وتبيّن اخلربة األولية لتشغيل حسا األمانة أهمية توافر إجراءات فعالة وبسيطة .وبهدف حتسني النداءات
التالية لتقديم االقرتاحات ،قد ترغب اهليئة يف توضيح دور جهات االتصال اإلقليمية يف الفرز األولي للمذكرات
املفاهيمية ،إضافة إىل عدد املذكرات املفاهيمية املقدمة من بلد واحد أو من بلدان متعدّدة واليت قد يرغب بلد ما يف
تقدميها يف إطار دورة املشروع ذاتها.
 -12ووفقاً لإلجراءات التشغيلية ،ينبغي أن تُقدَّم املذكرات املفاهيمية واقرتاحات املشاريع عرب أعضاء اهليئة (أو
جهات االتصال الوطنية) إىل أمانة املنظمة .إمنا قد يُطرَح سؤال حول سبب ضرورة أن تُرفَع اقرتاحات املشاريع عرب
أعضاء اهليئة ،على الرغم من أن أعضاء اهليئة قد سبق أن وافقوا على املذكرات املفاهيمية القرتاحات املشاريع ذاتها.
ومتاشياً مع توصية مجاعة العمل ،12قد ترغب اهليئة يف النظر يف إمكانية تغيري اسرتاتيجية التمويل حبيث تسمح
بالتقديم املباشر القرتاحات املشاريع إىل أمانة املنظمة ،كما هو مقتَرَح يف مشروع التعديل  5الوارد يف امللحق  5هلذه
الوثيقة.
12

الفقرة  )5( 53من الوثيقة .CGRFA-WG-AnGR-7/12/Report
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 -17وقد ترغب اهليئة أيضاً يف النظر يف إمكانية تبسيط إجراءات املوافقة احلالية من خالل تفويض عملية اختيار
املذكرات املفاهيمية والتقدير ،إضافةً إىل املوافقة على اقرتاحات املشاريع ،إىل مكتب مجاعة العمل ،كما اقرتحته مجاعة
العمل يف دورتها األخرية 13.ومشروع التعديالت  1و 0و 4الواردة يف امللحق  5هلذه الوثيقة تعكس هذا االقرتاح.
الرتتيبات اإلدارية
 -15وأشارت اهليئة ،يف دورتها العادية الثانية عشرة ،إىل أن مستوى اإلدارة املصاحب حلسا أمانة املنظمة
ينبغي أن يتناسب مع حجم ميزانيتها املتاحة .14ويف غيا صندوق خمصّص ،تدعم املنظمة حالياً من خالل برناجمها
العادي ،عمل اسرتاتيجية التمويل.
 -12وخالل تنفيذ النداء األول لتقديم االقرتاحات ،اتضح جلياً أن مثة حاجة إىل توحيد عملية تلقي الطلبات ،وإىل
التصنيف املنهجي للمعلومات عن طريق استخدام أدوات مالئمة للمعلومات ،واالتصاالت ،واإلدارة .وهذه األدوات مهمة
للر ّد على االستفسارات يف الوقت املالئم ،ولرصد تطوّر دورة املشروع ورفع تقرير بشأنه ،ولتقليص عبء العمل على
األمانة.
 -53ومتاشياً مع اإلجراءات اإلدارية يف املنظمة ،سوف تُستخدَم خطابات موافقة كأداة تعاقدية ،على أن تشكّل
وثيقة املشروع املوافق عليه ملحق ًا هلا.
باء-

معلومات عن الربنامج العادي ملنظمة األغذية والزراعة واملوارد من خارج امليزانية
املخصّصة لتنفيذ خطة العمل العاملية

موارد الربنامج العادي ملنظمة األغذية والزراعة
 -51ويف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  ،5310-5313وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  15 5311-5313وللفرتة
 165310-5315للمنظمة ،ترد األنشطة املتصلة باملوارد الوراثية احليوانية حتت ثالث نتائج تنظيمية .17وعالوة على
ذلك ،وضعت أغلبية املكاتب امليدانية خططاً ألنشطة ونواتج متصلة بتنفيذ خطة العمل العاملية ،استناداً إىل متطلّبات
كلّ إقليم.

13
14
15
16
17

الفقرة  )2(53من الوثيقة .CGRFA-WG-AnGR/7/12/Report
الفقرة  40من الوثيقة .CGRFA-12/09/Report
الوثيقة .C 2009/15.
الوثيقة .C 2011/3
أُنظر قائمة النتائج التنظيمية يف الوثيقة .CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.2
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وقد شاركت املنظمة يف وضع مشاريع تعاون تقين وطنية وإقليمية ،وساهمت يف تنفيذ خطة العمل

العاملية.

-55
وميكن االطّالع على حملة عامة عن املوارد حسب النواتج التنظيمية ،وجمال األولوية االسرتاتيجية ،واملوقع يف الوثيقة
18
بعنوان " تقرير املنظمة املرحلي املفصّل عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية".
 -50وإنّ عدد متزايد من البلدان مطالبة مبساعدة فنية ،واحلاجة املستمرة إىل حتديث التكنولوجيات اجلديدة اليت
تظهر بوترية سريعة يف جمال الوراثيات احليوانية وتربية احليوانات ،وضرورة دعم عملية تطوير القدرات وتنفيذ
اسرتاتيجية التمويل ،مجيعها عوامل متارس ضغوطاً كبرية على املوارد البشرية يف املنظمة.
املساهمات الطوعية يف منظمة األغذية والزراعة
 -54وأُتيحت صناديق األمانة دعماً خلطة العمل العاملية يف إطار الشراكة االسرتاتيجية للتنمية الريفية بني السويد
واملنظمة ،ويف إطار اتفاق تعاون الشراكة بني النرويج واملنظمة ،ويف إطار برنامج الشراكة بني املنظمة وتركيا ،ومن جانب
أملانيا .واألموال املتوفرة يف إطار هذه االتفاقات تساعد املنظمة يف توفري أموال حتفيزية ألنشطة خاصة على كافة
املستويات .وكذلك ،تتعاون املنظمة مع مرفقني عامليني للبيئة ومشاريع متوّهلا املفوضية األوروبية ،وتدعم توليد املعرفة
ونشرها .وقد أعدّت املنظمة كذلك برنامج صندوق أمانة متعدد املاحنني لتيسري تنفيذ خطة العمل العاملية ،ومل يتلقَّ هذا
الصندوق حتى اآلن سوى مساهمة واحدة ،من سويسرا دعماً لنظام املعلومات اخلاص بالتنوّع الوراثي للحيوانات
املستأنسة.
موارد أخرى
 -55وتضم اسرتاتيجية التمويل أيضاً موارد خارجة عن رقابة املنظمة .وتواصل املنظمة توفري معلومات عن مصادر
التمويل واهلبات من خالل شبكة النقاش اإللكرتوني بشأن التنوّع الوراثي للحيوانات املستأنسة ،وعرب املوقع
اإللكرتوني .19واملعلومات املتاحة يف الوثيقة بعنوان التقرير املرحلي التجميعي عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد
الوراثية احليوانية  ،202012تعطي حملة عامة عن خمتلف السياسات ،والربامج ،واألنشطة اجلارية على مستويات
خمتلفة لتعزيز اإلدارة الرشيدة للموارد الوراثية احليوانية.

18
19
20

الوثيقة .CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.2

.http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/Funding_strategy.html
الوثيقة .CGRFA-14/13/Inf.15
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ثالث ًا -مسودة نظام الرصد والتقييم
 -52وطلبت اهليئة ،يف دورتها العادية الثالثة عشرة ،إىل املنظمة أن تدير ،وتنفّذ ،وترصد ،وتقيّم املشاريع املموَّلة يف
إطار حسا أمانة املنظمة ،متاشياً مع القواعد واإلجراءات احملدَّدة يف اسرتاتيجية التمويل وإجراءات املنظمة .وطلبت
21
أيضاً إىل املنظمة إعداد مسودة إجراءات الرصد ،كما تلحظه اسرتاتيجية التمويل.
 -57وترد مشاريع اإلجراءات للرصد والتقييم يف امللحق األول هلذه الوثيقة .وجتدر اإلشارة إىل أن اسرتاتيجية
التمويل ،يف القسم جيم ،ثانياً 5 ،حتدّد متطلّبات رفع التقارير والرصد للمشاريع الفردية ،يف حني أن القسم دال من
اسرتاتيجية التمويل يصف متطلّبات رفع التقارير حلافظة املشاريع .ومن شأن تطبيق إجراءات املنظمة املوحّدة ،كما
تُطبَّق يف خطابات املوافقة ،والقواعد املالية ،أن يضمن متاشي عملية رفع التقارير والرصد مع هذه املتطلّبات.
 -55وتتطلب اسرتاتيجية التمويل عمليات تقييم مستقلة الستخدام املوارد يف إطار حسا األمانة .22وعمليات التقييم
23
اجلوهرية هذه ضرورية لتقدير تأثري استخدام املوارد لتنفيذ خطة العمل العاملية ،وحتليلها ،وحتسينها على حنو أكرب .
وميكن إجراء التقييم على مستوى املشاريع الفردية ،أو على مستوى الربنامج أو احلافظة .وبعد إجناز املشاريع يف إطار
النداء األول لتقديم االقرتاحات ،قد ترغب اهليئة يف طلب إجراء تقييم مستقل كما تلحظه اسرتاتيجية التمويل .24ولكي
يكون التقييم متناسباً مع ميزانية دورة املشروع األول لتقديم االقرتاحات ،يُقتَرَح أن يُجرى تقييم املشاريع على مستوى
احلافظة .وتبلغ تكاليف هذا التقييم حوالي  05 333دوالر أمريكي جيب تسديدها من حسا األمانة املنظمة .25ويرد
يف امللحق األول جيم تقييم بسيط ومنخفض الكلفة نسبياً حلافظة املشاريع.
 -52وتُستكمَل عملية رفع التقارير إىل اهليئة بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية واسرتاتيجية التمويل بالتقارير العادية
للمنظمة حول تنفيذ الربنامج ،واستخدام مساهمات مقدّرة وطوعية 26.ويف ما خيصّ املشاريع ،إن االطالع عرب اإلنرتنت
على معلومات عن املشروع يوفّرها نظام املعلومات عن إدارة الربنامج امليداني متاح بالفعل للحكومات واجلهات املاحنة
املستفيدة .وتشمل املعلومات املوفَّرة تفاصيل عن املشروع ،وبيانات مالية ،ووثائق ذات الصلة باملشاريع اليت جيري
تنفيذها يف البلد املتلقي ،أو اليت يت ّم متويلها من جانب جهة ماحنة حمدّدة.

 21اسرتاتيجية التمويل ،امللحق األول ،القسم جيم -ثانياً (5ج).
 22اسرتاتيجية التمويل ،القسم جيم -ثانياً 2؛ القسم دال -ثانياً.
 23اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملي للموارد الوراثية احليوانية ،امللحق األول ،القسم دال،الفصل  5الفقرات  :2-4شروط تقديم
املعلومات والتقارير.
 24القسم جيم ،ثانياً.2،
25

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/oed/docs/Evaluation_Docs/Guidlines/OED_procedures_project_eval_Nov
ember_2011_EN.pdf
 26الفقرة  113 ،71واملالحق من الوثيقة .C 2013/8 PIR 2010-11
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رابع ًا -التوجيهات املطلوبة
 -03قد ترغب اهليئة يف:
()1

()5
()0
()4
()5
()2

()7

()5
()2
()13

شكر احلكومات اليت ساهمت يف حسا أمانة املنظمة؛ وحث احلكومات وجهات ماحنة حمتملة أخرى
على توفري التمويل ،أو زيادته ،حلسا أمانة املنظمة ،ولصناديق أخرى تدعم تنفيذ خطة العمل
العاملية؛
شكر مكتب مجاعة العمل واهليئة ،وجهات االتصال اإلقليمية ،وفريق اخلرباء على العمل امللحوظ الذي
قاموا به ،وعلى مساهماتهم القيّمة يف الدورة األوىل من املشروع يف اسرتاتيجية التمويل؛
الطلب إىل امل نظمة أن تواصل توفري أموال الربنامج العادي واملشورة الفنية لدعم البلدان يف تنفيذ خطة
العمل العاملية؛
الطلب إىل املنظمة مواصلة السعي إىل إقامة شراكات وحتالفات مع آليات ومنظمات دولية أخرى لتعزيز
عملية حشد املوارد املالية لتنفيذ خطة العمل العاملية؛
اعتماد مشروع إجراءات الرصد والتقييم املستقل كما هو وارد يف امللحق 1؛
تفويض أمانة مجاعة العمل بأن تطلق ،يف الفرتة بني دورات اهليئة ،نداءً ثانياً لالقرتاحات حاملا يصبح
مبلغ مليون دوالر أمريكي متاح يف حسا األمانة ،وتطبيق اإلجراءات واألولويات املطبقة خالل دورة
املشروع األوىل؛
النظر يف إمكانية تغيري اسرتاتيجية التمويل بهدف تفويض اختيار املذكرات املفاهيمية ،وتقدير اقرتاحات
املشاريع واملوافقة على املشاريع لتمويلها ،إىل مكتب مجاعة العمل ،كما يقرتحه مشروع التعديالت  1و0
و 4الواردة يف امللحق  5هلذه الوثيقة؛
التفكري يف إمكانية تغيري اسرتاتيجية التمويل بهدف اإلتاحة لتقديم مباشر القرتاحات املشاريع إىل أمانة
املنظمة ،كما يقرتحه مشروع التعديل  5الوارد يف امللحق  5هلذه الوثيقة؛
التقرير ،بالنسبة إىل النداءات املقبلة لتقديم االقرتاحات ،ما إذا كان جيوز للبلدان تقديم مذكرة مفاهيمية
معدَّة من بلد واحد ،واملشاركة يف الوقت ذاته يف مذكرة مفاهيمية مقدّمة من عدة بلدان؛
اإلقرار بدور جهات االتصال اإلقليمية يف ضمان اجلودة يف مرحلة وضع املذكرات املفاهيمية وفرزها
األوّلي ،وحتديد هذا الدور بوضوح أكرب.

11
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امللحق 5

مشاريع إجراءات الرصد والتقييم املستقل
ألف -األهداف
تهدف إجراءات الرصد والتقييم إىل تشجيع
(أ) املساءلة والشفافية لتحقيق األولويات اليت حدّدتها اهليئة الستخدام املوارد يف إطار حسا األمانة عن
طريق تقييم النواتج ،والنتائج ،والتأثريات ،والفعالية ،والعمليات ،واألداء.
( ) التعلّم ،واسرتجاع املعلومات ،وتقاسم املعارف بشأن النتائج والدروس املستفادة كقاعدة الختاذ القرارات
املتصلة بالسياسات ،واالسرتاتيجيات ،والربامج ،وإدارة املشاريع.
باء-

رفع التقارير والرصد

ومتاشياً مع متطلبات تقديم التقارير والرصد للمشاريع الفردية املموَّلة يف إطار حسا األمانة (القسم باء 5-من
امللحق  1السرتاتيجية التمويل) ،تشكل اإلدارة القائمة على النتائج جزءًا من اسرتاتيجية التمويل ،وسوف تتحقق من
خالل:
(أ) استخدام إجراءات موحّدة لتقديم التقارير والرصد؛
( ) إعداد تقارير املتلقني وفقاً جلدول زمين متَّفق عليه لتقديم التقارير ،وحتديد إجنازات التقدم يف وثيقة
املشروع ،وعملية املوافقة؛
(ج) إجراءات الرصد املوحّدة يف املنظمة ،كما تُطبقها املنظمة يف خطابات املوافقة؛
(د) املسؤولية عن رصد املشروع :تُعدّ اجلهة املنفذة أدوات الرصد املوافَق عليها وتودعها لدى األمانة وفق ما
ورد يف عملية املوافقة على املشروع.
جيم -التقييم
وجري تقييم مستقل أخري حلافظة املشاريع يف نهاية دورة

(أ)

( ) واملتطلّبات الدنيا هلذا التقييم هي



املشروع.

التالية:

مراعاة املعايري واملقاييس املعتمدة يف جمموعة تقييم األمم
تقييم على األقل:

املتحدة.
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حتقيق النواتج والنتائج ،وتوفري التقديرات لألهداف والنتائج املرجوّة؛
استدامة النتائج بعد انتهاء املشروع ،مع اعتماد سلّم للتقديرات؛

(ج) احملتويات الدنيا يف تقرير التقييم النهائي


البيانات األساسية بشأن









هي:

التقييم:

متى جرى التقييم،
من شارك فيه،
األسئلة الرئيسية،
املنهجية؛

بيانات أساسية عن املشروع ،مبا يف ذلك املصاريف من حسا األمانة ومصادر أخرى؛
الدروس لتوسيع نطاق قابلية التطبيق؛
صالحيات التقييم (يف ملحق).

(د) جيب أن يرتكز التقييم املستقل بصورة خاصة إىل استعراض وثائق املشروع والتقارير ،واملقابالت،
واالستمارات ،ومناقشات جمموعات الرتكيز عرب االتصاالت اإللكرتونية.
(هـ) جيب أن يتضمّن زيارات إىل مواقع عيّنة حمدّدة من املشاريع.
ينبغي أن يُرفَع تقرير التقييم إىل األمانة ضمن فرتة زمنية معقولة بعد انتهاء املشاريع.
(و)
(ز) جيب أن يتضمن تقرير التقييم استنتاجات وتوصيات ،وأن يُتاح بصورة علنية عرب الشبكة اإللكرتونية.
(ح) املسؤولية :يتألّف فريق التقييم من خرباء مستقلني ال يشاركون يف املشاريع ،ويف حسا األمانة .ويتمّ
إعداد وثيقة نهج وصالحيات التقييم من جانب األمانة ومكتب التقييم يف املنظمة .كذلك ،جيري
استعراض التقرير ،عند الضرورة ،من جانب مكتب التقييم للجهة املنفّذة .ويكون فريق التقييم مسؤول
حصراً عن وضع تقرير التقييم املستقل.
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امللحق 2

مشروع التعديالت السرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
مشروع التعديل 5

امللحق األول ،القسم جيم -ثانياً (0د)

فرز املذكرات املفاهيمية والردّ عليها

النص القائم
(د) املسؤولية عن اإلجراء الوارد أعاله :أعضاء
اهليئة ،استناداً إىل األعمال التحضريية اليت
قامت بها األمانة وتوصيات مكتب مجاعة العمل.
بصورةمجاعية بواسطة
وجيوز أن تعمل املكاتب 
مؤمتر .وستدعو
الربيد اإللكرتوني والدعوات لعقد 
األمانة إىل إعداداقرتاحات مشاريع بناءًا على
املذكرات املفاهيمية اليت وافق عليها مكتب
اهليئة.


النص املعدَّل
(د) املسؤولية عن اإلجراء أعاله :أعضاء مكتب
اهليئة مجاعة العمل ،استناداً إىل العمل
التحضريي الذي قامت به األمانة وتوصيات أعضاء
جمموعة العمل .وجيوز أن وسوف يعمل املكتب
بصورة مجاعية بواسطة الربيد اإللكرتوني والدعوات
لعقد مؤمتر .وستدعو األمانة إىل إعداد اقرتاحات
مشاريع بناء على املذكرات املفاهيمية اليت وافق
.
عليها مكتب اهليئة مجاعة العمل


مشروع التعديل 2

النص القائم
امللحق األول ،القسم جيم -ثانياً (4و) (و) املسؤولية عن املهام الواردة أعاله :أعضاء
طبيعيون،

تقديم اقرتاحات املشاريع من بني اهليئة أو أشخاص اعتباريون أو
املذكرات املفاهيمية املوافَق عليها
بالتشاور مع أعضاء اهليئة .وتقدم االقرتاحات
اهليئة،ويشار
الرمسية من جانب عضو أو أعضاء 
إليهم هنا على أنهم مقدمو االقرتاحات،عن
القطرية إىل األمانة.

طريق نقاط االتصال


مشروع التعديل 2

امللحق األول ،القسم جيم -ثانياً ( 5د)

يشمل تقييم االقرتاحات

النص القائم
(د) املسؤولية عن املهام الواردة أعاله :مكتب
اهليئة،بناء على توصيات قدمها مكتب مجاعة

العمل وتقرير تقييم قدمه فريق من اخلرباء عينه
وسيعملفريق اخلرباء بدون
مكتب مجاعة العمل .
مقابل وتؤمن له املوارد من امليزانية اإلدارية
األساسية حلسا  األمانة مبا يف ذلك عقد
للفريق.
الدورات الالزمة 

النص املعدَّل
(و) املسؤولية عن املهام الواردة أعاله:عضو اهليئة
أو أعضاء اهليئة أو أشخاص اعتباريون أو
طبيعيون ،بالتشاور مع أعضاء اهليئة .وجيب أن

تُقدم اقرتاحات املشاريع الرمسية بصورة مباشرة
من جانب املعنيني إىل األمانة .من جانب عضو أو
اهليئة،ويشار إليهم هنا على أنهم مقدمو
أعضاء 

القطرية إىل

االقرتاحات،عن طريق نقاط االتصال


األمانة؛
النص املعدّل
 :مكتب اهليئة
(د) املسؤولية عن املهام الواردة أعاله
مجاعة العمل،بناء على توصيات قدمها أعضاء
مجاعة العمل وتقرير تقييم قدمه فريق من اخلرباء
وسيعملفريق اخلرباء
عينه مكتب مجاعة العمل .
بدون مقابل وتؤمن له املوارد من امليزانية اإلدارية
األساسية حلسا األمانة مبا يف ذلك عقد الدورات
للفريق.
الالزمة 

مشروع التعديل 4

النص املعدَّل
النص القائم
امللحق األول ،القسم جيم -ثانياً ( 2د) (د) املسؤولية عن املهام الواردة أعاله :اهليئة أو (د) املسؤولية عن املهام الواردة أعاله :اهليئة أو
املوافقة على املشاريع من أجل متويلها أي سلطة مفوضة،مثل مكتب اهليئة وباإلضافة مكتبها أو مكتب مجاعة العمل ،أي سلطة
يف دورة املشروع
إىل ذلك ،ممثل عن كل إقليم.
مفوضة،مثل مكتب اهليئة وباإلضافة إىل ذلك،

ممثل عن كل إقليم.

