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تقرير بشأن اسرتاتيجية التمويل

موجز
تطلب هذه الوثيقة توجيهات اجلهاز الرئاسي بشأن تنفيذ اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية .وقد اعتمد اجلهاز
الرئاسي هذه اال سرتاتيجية خالل دورته األوىل ،ومل ختضع ألي مراجعة منذ ذلك احلني .قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف
األخذ يف االعتبار التوصيات اليت قدّمتها جمموعة العمل املفتوحة العضوية املتخصصة املعنية بتعزيز سري النظام املتعدد
األطراف ،واليت تتصل بتعزيز سري اسرتاتيجية التمويل ،من أجل تنظيم العمل خالل فرتة السنتني القادمة.
وخالل فرتة السنتني احلاليةّ ،مت إجناز دورة املشاريع الثانية لصندوق تقاسم املنافع ،وأُطلقت دورة املشاريع الثالثة ،مبا
يؤدي إىل حافظة جديدة من املشاريع جرت املوافقة عليها وباتت قيد التنفيذ .وسوف يتعيّن على اجلهاز الرئاسي أن
يوفّر ،يف دورته احلالية ،التوجيهات بشأن التدابري اآليلة إىل إطالق اجلولة الرابعة من دورة التمويل.

التوجيهات املطلوبة
إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل استعراض واعتماد عناصر مشروع قرار واردة يف املرف هلذه الوثيقة.

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.
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أوالً -مقدمة
لطاملا وفّر اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية ،منذ اجتماعه األوّل ،توجيهات منتظمة بشأن تنفيذ اسرتاتيجية
-1
التمويل 1اليت تشكّل إحدى اآلليات العملية الرئيسية يف املعاهدة .وتوفّر هذه الوثيقة موجزاً لتطورات السياسات اليت
حصلت خالل فرتة السنتني واملتصلة بتنفيذ اسرتاتيجية التمويل .وقد متّ إعداد مشروع القرار باالستناد إىل هذه
التطورات يف السياسات ،إضافةً إىل عدد من وثائ املعلومات ،الواردة أدناه ،لتوفري مزيد من املعلومات األساسية للجهاز
الرئاسي.
وقد اعتمد اجلهاز الرئاسي يف دورته األوىل اسرتاتيجية التمويل اليت تسعى إىل استقطاب موارد مالية من مجيع
-2
املصادر املمكنة ،من خالل القرار  .22006/1ويرد وصف املصادر احملتملة للموارد املالية يف اجلزء  2من اسرتاتيجية
التمويل .كذلك ،تركز هذه الوثيقة على صندوق تقاسم املنافع الذي ميثل آلية اسرتاتيجية التمويل اليت حتفظ األموال
حتت الرقابة املباشرة ل لجهاز الرئاسي .وأمّا الوثائ األخرى املتاحة للجهاز الرئاسي ،فهي تتناول آليات وصنادي
وهيئات دولية أخرى ذات الصلة.
وتوفر الوثيقة بعنوان تقرير من الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي ،3آخر املعلومات عن األنشطة
-3
خالل فرتة السنتني وفق ًا ملا أعدّه الصندوق االستئماني ومشروع القرار بشأن توجيهات سياساتية هلذا العنصر األساسي يف
اسرتاتيجية التمويل ،لينظر فيها اجلهاز الرئاسي.
وتشري الوثيقة بعنوان تقرير بشأن التعاون مع اتفاقية التعاون البيولوجي 4إىل القرار الصادر عن االجتماع الثاني
-4
عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوّع البيولوجي حول املرف العاملي للبيئة من أجل تعزيز التآزرات يف الربامج بني
االتفاقيات ذات الصلة بالتنوّع البيولوجي .وتطلب يف هذا السياق من املكتب ،وبدعم من األمانة ،وضع عناصر مشورة
ملرف البيئة العاملي يف ما خيصّ متويل أهداف املعاهدة وأولوياتها ،مبا يتس مع واليات املرف  .كذلك ،قُدمت آخر
املعلومات عن التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يف وثائ الدورة.5

 1عمالً باملادة  18من املعاهدة ،تتعهد األطراف املتعاقدة بتنفيذ اسرتاتيجية متويل لتنفيذ املعاهدة .اهلدف من اسرتاتيجية التمويل هو أن تعزز توافر
إتاحة املوارد املالية وشفافيتها وكفاءتها وفعاليتها لتنفيذ األنشطة اليت نصّت عليها املعاهدة .وبغية تأمني التمويل الكايف لألنشطة واخلطط والربامج
ذات األولوية ،يتعني على اجلهاز الرئاسي أن يضع هدفا دورياً ملثل هذا التمويل.
 2على الرغم من ذلك مل تُستكمل اسرتاتيجية التمويل .واعتمد اجلهاز الرئاسي أربعة مالح عالقة .وهذه املالح األربعة السرتاتيجية التمويل هي
التالي:
 امللح  :1أولويات الستخدام املوارد مبوجب اسرتاتيجية التمويل
 امللح  :2معايري األهلية الستخدام املوارد اخلاضعة للرقابة املباشرة للجهاز الرئاسي
 امللح  :3اإلجراءات التشغيلية الستخدام املوارد اخلاضعة للرقابة املباشرة للجهاز الرئاسي
 امللح  :4معلومات ومتطلبات اإلبالغ مبوجب اسرتاتيجية التمويل
للحصول على مزيد من املعلومات األساسية بشأن اسرتاتيجية التمويل:
ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/publi/funding_strategy_compilation_en.pdf
 3الوثيقة .IT/GB-6/15/16

 4الوثيقة .IT/GB-6/15/15
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يشكل صندوق تقاسم املنافع عنصراً يف كلّ من النظام املتعدد األطراف للحصول على املنافع وتقامسها
-5
واسرتاتيجية متويل املعاهدة ،ويتضمن موارد ختضع للرقابة املباشرة للجهاز الرئاسي .وتنصّ اسرتاتيجية التمويل،
مبوجب اجلزء الرابع ،كما اعتمدها اجلهاز الرئاسي يف اجتماعه األول ،على أن املوارد اخلاضعة للرقابة املباشرة للجهاز
الرئاسي تتضمن:



املوارد املالية نتيجة تقاسم املنافع الناشئة عن تسوي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعــة طبقاً للمـادة
(2-13د)( )2من املعاهدة؛
املساهمات الطوعية من األطراف املتعاقدة؛ القطاع اخلاص مع مراعاة أحكام املادة  ،13املنظمات غري
احلكومية ومصادر أخرى.

بدأ صندوق تقاسم املنافع عملياته عام  .2009ومنذ ذلك احلني ،متّت تعبئة أكثر من  23مليون دوالر أمريكي
-6
للصندوق من خالل أكثر من  61مشروعاً تستهدف  55طرفاً متعاقداً هي من البلدان النامية .وخالل فرتة السنتني ،تلقى
املكتب على حنو منتظم تقارير مرحلية بشأن تنفيذ دورة املشاريع لصندوق تقاسم املنافع .وتوفر وثيقة املعلومات بعنوان
تقرير بشأن تنفيذ دورة املشاريع لصندوق تقاسم املنافع منذ انعقاد الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي 6تقريراً مرحلياً عن
األنشطة خالل فرتة السنتني للجهاز الرئاسي.
وقد و فّر اجلهاز الرئاسي توجيهات منتظمة بشأن تعبئة األموال لصندوق تقاسم املنافع .وبهدف حشد دعم
-7
اجلهات املاحنة لألنشطة يف إطار الصندوق ،رحّب اجلهاز الرئاسي يف دورته الثالثة باخلطة االسرتاتيجية 7لتنفيذ
اسرتاتيجية التمويل من جانب صندوق تقاسم املنافع ،واتف على أنها سوف تشكّل القاعدة بالنسبة إىل األمانة واألطراف
املتعاقدة من أجل تنفيذ الصندوق.
وأشار اجلهاز الرئاسي بقل  ،يف دورته األخرية ،ومن خالل القرار  ،82013/2إىل أن نقصاً كبرياً يف التمويل
-8
ص الغايات احملددة يف اخلطة االسرتاتيجية .وبهدف معاجلة هذا النقص وتعزيز جوانب أخرى يف تنفيذ
تراكم يف ما خي ّ
املعاهدة ،قرّر اجلهاز الرئاسي ( )1مواصلة جهوده وخططه احلالية لتعبئة املوارد من املساهمات الطوعية ،وتأمني
استدامة دخل فوري لصندوق تقاسم املنافع ،كأولوية9؛ ( )2إقامة جمموعة عمل مفتوحة العضوية متخصصة لتعزيز سري
النظام املتعدد األطراف (جمموعة العمل) تهدف ،من بني أمور أخرى ،إىل زيادة املدفوعات واملساهمات املرتكزة على
املستخدمني يف صندوق تقاسم املنافع بصورة مستدامة وميكن توقعها يف األجل الطويل.10

 6الوثيقة
 7تركّز اخلطة االسرتاتيجية على حتسني متويل صندوق تقاسم املنافع وبروزه ،من خالل تعبئة املوارد ،واالتصاالت ،والرتويج ووضع العالمات
التجارية للمعاهدة وتعزيز وجودها يف اإلعالم.
. http://www.planttreaty.org/content/resolution-22013-implementation-funding-strategy-international-treaty 8
 9القرار  ،2013/2اجلزء األوّل.
 10القرار  ،2013/2اجلزء الرابع.
.IT/GB-6/15/Inf.4
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ثانياً -التطورات يف جمال السياسات منذ انعقاد الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي
طلب اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة إىل مكتب الدورة السادسة للجهاز الرئاسي توجيه عملية إعداد
-9
برنامج عمل متعدد السنوات من جانب األمانة .وقد أُتيح مشروع هذا الربنامج إىل اجلهاز الرئاسي للنظر فيه
واعتماده ،11ويتضمن حكماً ينصّ على أن جيري اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة استعراضاً السرتاتيجية التمويل.
وتنصّ على أن "اجلهاز الرئاسي سوف يستعرض اسرتاتيجية التمويل ،مبا فيها املالح  ،مرةً كل دورتني عاديتني أو
عند الضرورة" .12غري أن اجلهاز الرئاسي مل يستعرض االسرتاتيجية منذ اعتمادها يف اجتماعه األول ،بل أجرى فقط
حتى اآلن استعراضاً للمرف  3السرتاتيجية التمويل حني اعتمد اإلجراءات التشغيلية املراجعة الستخدام املوارد الواقعة

حتت سيطرة اجلهاز الرئاسي مباشرة.13

 -10بادر اجلهاز الرئاسي إىل تفويض سلطة تنفيذ دورة املشاريع خالل فرتة السنتني إىل املكتب .14ويف دورته
األخرية ،قرّر إطالق النداء الثالث لتقديم مقرتحات صندوق تقاسم املنافع .وكما يرد تفصيله يف وثيقة املعلومات IT/GB-
 ،6/15/Inf.4واف مكتب الدورة السادسة للجهاز الرئاسي على حافظة املشاريع اليت من املفرتض أن متوهلا دورة
التمويل الثالثة للصندوق يف مارس/آذار  2015بقيمة  10.1مليون دوالر أمريكي .وقد تلقى املكتب حتديثات منتظمة
بشأن تنفيذ دورة املشاريع الثانية ،اليت يتمّ اآلن اختتامها بإعداد تقرير موجز وإجراء التقييم املستقل حلافظة املشاريع
الثانية.
 -11كذلك ،تلقّى املكتب حتديثات منتظمة بشأن توقعات اجلهات املاحنة ومساهمات طوعية لدعم دورة التمويل
الرابعة لصندوق تقاسم املنافع .وخالل فرتة السنتني ،تلقّت األمانة مساهمات من إندونيسيا ،وإيطاليا ،والنمسا،
والنرويج ،والسويد للجولة الرابعة من دورة املشاريع بقيمة إمجالية بلغت  954.000دوالر أمريكي .ويف نوفمرب/تشرين
الثاني  ،2014أعلنت رابطة البذور األوروبية عن نيّتها تقديم مساهمة طوعية يف صندوق تقاسم املنافع ،15ومن املتوقّع
أن يت ّم اإلعالن الرمسي عنها خالل الدورة السادسة للجهاز الرئاسي.
 -12تلّقت جمموعة العمل أيضاً معلومات عن حالة األموال اليت من احملتمل أن تكون متوفرة للجولة الرابعة من
دورة املشاريع  .وخالل اجتماعها الرابع ،اسرتعت جمموعة العمل انتباه اجلهاز الرئاسي إىل أن اإليرادات املعروفة
حاليا لصند وق تقاسم املنافع ال تتناسب أبدا للحفاظ على املستويات احلالية يف الدورة الرابعة املقبلة للمشاريع .وبناءً
على ذلك ،أوصت بأن يدعوَ اجلهازُ الرئاسي األطراف املتعاقدة إىل املساهمة مالياً يف صندوق تقاسم املنافع على أساس
خمصص ومؤقت ،لألعوام  ،2017-2015سعياً إىل احلفاظ على الزخم يف جمال إعادة تشكيل النظام املتعدد األطراف.

11

الوثيقة .IT/GB-6/15/22

 12اسرتاتيجية متويل لتنفيذ املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،اجلزء التاسع -استعراض ،الفقرة  ،16الوثيقة
 ،1/06/Reportاملرف واو.
 13القرار  ،2013/2الفقرة .11
 14القرار  ،2013/2امللح األول ،اإلجراءات التشغيلية املراجعة الستخدام املوارد الواقعة حتت سيطرة اجلهاز الرئاسي مباشرة.
15

http://www.euroseeds.org/european-seed-sector-supports-fao-treaty-plant-genetic-resources-food-and-agriculture

IT/GB-

IT/GB-6/15/11

5

 -13وشكّلت جمموعة العمل اهليئة الرئيسية يف الفرتة الفاصلة بني الدورات اليت قدّمت توصيات إىل اجلهاز
الرئاسي خالل فرتة السنتني بشأن اسرتاتيجية التمويل .16ومل حتدّد جمموعة العمل فحسب املهمات املقرتحة ملزيد من
العمل بهدف تعزيز النظام املتعدد األطراف ،بل أوصت أيضاً:

" عملية إضافية من أجل معاجلة شواغل حالية تتعل مبكونات هيكلية أخرى خاصة باملعاهدة مثل:
اسرتاتيجية التمويل .]...[ ،وسيدعم النهوض بهذه املكونات تعزيز النظام املتعدد األطراف .وسيستلزم هذا
األمر اختاذ قرارات واسعة النطاق من قبل اجلهاز الرئاسي ،ميكن على أساسها تطوير آليات جديدة بصورة
أكثر اكتماالً".17
-14

وحتيط جمموعة العمل علماً،
" بأنه حسبما تنص عليه اسرتاتيجية التمويل اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي ،فإن املوارد اخلاضعة لسيطرتها

املباشرة  -وهي صندوق تقاسم املنافع  -تشمل كال من اإليرادات القائمة على املستخدم ومساهمات األطراف
املتعاقدة وأصحاب املصلحة ،وتوصي مبعاجلة كل هذه املصادر معاً يف حزمة من التدابري [اليت ستُعد كي ينظر
فيها اجلهاز الرئاسي ويتخذ قرارات بشأنها] ،تراعي أنّ صندوق تقاسم املنافع يشكل جزءًا من اسرتاتيجية
متويل املعاهدة األوسع نطاقاً".18

 -15لذا قدّمت جمموعة العمل توصيات ملموسة إىل اجلهاز الرئاسي إزاء تعزيز سري اسرتاتيجية متويل املعاهدة،
مبا يف ذلك املهمتني (هـ) و(و) من العمل اإلضايف املقرتح:

د -استكشاف اقرتاح بشأن إعداد آلية خاصة مبساهمات األطراف املتعاقدة سيكفل إيرادات مستدامة
وقابلة للتنبؤ لصندوق تقاسم املنافع والعناصر األخرى املتعلقة باسرتاتيجية التمويل ،مثل تعديل يف
اسرتاتيجية التمويل.
هـ -اقرتاح هدف إليرادات صندوق تقاسم املنافع لفرتة  2023–2018يكون ذا مغزى وواقعية ،مع
اإلقرار بأنّ اآلراء املتعلقة بطريقة بلوغ اهلدف ما زالت متباينة .وينبغي أن يستند اهلدف إىل عوامل من
قبيل :املبالغ احلالية الالزمة لدورة املشروع ،مما يتيح منوًا تدرجييًا ،يف كل دورة؛ وحتليال لالحتياجات
يراعي مصادر املعلومات مثل خطة العمل العاملية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الصادرة عن
املنظمة.
و -استكشاف توحيد اسرتاتيجية االستثمار الطويلة األجل لصندوق تقاسم املنافع.19
 16تستخرج الفقرات التالية التوصيات الرئيسية اليت قدّمتها جمموعة العمل إىل اجلهاز الرئاسي بشأن اسرتاتيجية التمويل ،كما ترد يف تقرير
االجتماع الثالث جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة لتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف .والتقرير الكامل متاح للجهاز الرئاسي يف دورته

السادسة من خالل الوثيقة  ، IT/GB-6/15/6اليت تعطي املعلومات الكاملة عن االستنتاجات والتوصيات اليت خلصت إليها جمموعة العمل يف
اجتماعها الثالث.
 17الوثيقة  ،IT/OWG-EMLS-3/15/Reportالفقرة .21
 18الوثيقة  ،IT/OWG-EMLS-3/15/Reportالفقرة .20
 19الوثيقة  .IT/OWG-EMLS-3/15/Reportانظر اإلطار :مهام مقرتحة ملزيد من العمل على الصفحتني .5-4
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ويف سياق حشد دعم اجلهات املاحنة ألنشطة يتم االضطالع بها يف إطار صندوق تقاسم املنافع ،توصي جمموعة

-16
العمل " اجلهازَ الرئاسي بإعادة النظر يف الرتتيبات احلالية للمشاريع املنفذة يف إطار صندوق تقاسم املنافع ،وذلك بتعزيز
النهج الربناجمي ،سعيا إىل جعل مؤازرة الصندوق املذكور أكثر جاذبية بواسطة:

 -1إتاحة استشراف أكرب ملاحنني حمتملني ،يف ما يتعل باألنشطة املخطط هلا والنتائج واآلثار املستهدف
حتقيقها يف مشاريع مقرتحة ،بهدف متكينهم من اختاذ قرارات مستنرية بشأن إسهاماتهم املمكنة؛
 -2حتسني االتساق املواضيعي بني فرادى املشاريع ودورات املشاريع؛
 -3رسم اسرتاتيجية استثمار طويلة األجل ،مع وضع األهداف والنتائج؛
 -4تعزيز التآزر بني صندوق تقاسم املنافع واسرتاتيجية التمويل اليت يشكل هذا الصندوق املذكور جزءا
منها؛
 -5النظر يف إمكانية إنشاء جملس للماحنني ،أو هيئة مشابهة أخرى ،ومدى استصوابه بغرض تنفيذ
املعاهدة.20
 -17ويف يناير/كانون الثاني  ،2015نظّم املكتب االحتادي السويسري للزراعة حلقة عمل متعددة األطراف حول
اسرتاتيجية استثمار لصندوق تقاسم املنافع .وهدفت حلقة العمل إىل التفكري يف خيارات اسرتاتيجية جمددة بشأن
الطريقة اليت ينبغي لصندوق تقاسم املنافع أن يستثمر من خالهلا األموال اجملمّعة من خالل آليات املعاهدة .وبناءً على
طلب سويسرا ،إن تقرير حلقة العمل متاح للجهاز الرئاسي ،21يف دورته احلالية ،بوصفها مساهمة قيّمة حمتملة على
صعيد الدراسة والتوجيهات يف ما خيص تنفيذ اسرتاتيجية التمويل.

ثالثاً-

ختطيط العمل الواجب القيام به خالل فرتة السنتني 2017-2016

 -18متّ إعداد مشروع القرار  2015/2بعنوان تنفيذ اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية ،كما ورد يف املرف باالستناد
إىل التطورات احلاصلة خالل فرتة السنتني ،وخباصة التوصيات املقدّمة من جمموعة العمل.
 -19ال يتناول مشروع القرار العمليات اجلارية يف صندوق تقاسم املنافع ،سيما أن اجلهاز الرئاسي قد وضع
اإلجراءات الضرورية مبا يتيح تنفيذ دورة املشاريع الثالثة يف الصندوق وافتتاح اجلولة الرابعة من دورة املشاريع حاملا
يصبح التمويل متوفراً.
 -20مثة مسألتان رئيسيتان تنشآن من الفرتة الفاصلة بني الدورات واليت تُطلب توجيهات اجلهاز الرئاسي
بشأنهما )1( :استعراض اسرتاتيجية التمويل )2( ،التدابري يف األجل القصري للسماح حبشد املوارد لصندوق تقاسم
املنافع.

20

الوثيقة  ،IT/OWG-EMLS-3/15/Reportالفقرة .23

 21الوثيقة  ،IT/GB-6/15/Inf.13تقرير حلقـة عمـل متعـددة األطـراف من تنظيم سويسـرا :املعاهــدة الدوليـة بشأن الـموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة :أي اسرتاتيجية استثمار لصندوق تقاسم املنافع؟
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 -21استعراض اسرتاتيجية التمويل :تنبث العناصر الرئيسية هلذا االستعراض املقرتحة يف مشروع القرار عن
توصيات جمموعات العمل الواردة أعاله ،وسوف تشكّل سلسلة من التدابري لتعزيز اسرتاتيجية التمويل .وهي تُعترب أيضًا
داعم ًة لتعزيز النظام املتعدد األطراف ،فتشكل بالتالي جزءًا ال يتجزأ من حزمة التعزيز.
 -22سوف تكون عملية اإلعداد الستعراض اسرتاتيجية التمويل من قبل اجلهاز الرئاسي معقدة ،وسوف تستلزم
اخلربة الضرورية يف جمال آليات التمويل ،وخباصة على املستوى املتعدد األطراف .وسوف تنكبّ جمموعة العمل على
جدول أعمال مثقل خالل فرتة السنتني القادمة ،ما يتطلّب خربة قانونية وسياساتية ملموسة جداً .وقد أُتيحت يف
املاضي للجهاز الرئاسي خربة حول اسرتاتيجية التمويل من خالل اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية
التمويل .وهذه اللجنة االستشارية اليت كان هلا ممثالن يف كل جمموعة إقليمية وكانت ناشطةً طيلة مثاني سنوات،
اضطلعت مبسؤولية إعداد املالح األربعة السرتاتيجية التمويل ومشروع اخلطة االسرتاتيجية لينظر فيها اجلهاز
الرئاسي.
 -23لذا ،يتضمن مشروع القرار اختصاصات عمل اللجنة االستشارية خالل فرتة السنتني املقبلة ،إضافةً إىل طلب
موجّه إىل اجملموعات اإلقليمية لتسمية اخلرباء املناسبني .ويف الوقت ذاته ،يتناول ضرورة إقامة روابط وتعاون بني
اللجنة وجمموعة العمل لتعزيز النظام املتعدد األطراف .وخالل فرتة السنتني املقبلة ،سوف تطوّر جمموعة العمل نظام
االشرتاك على حنو أكرب ،وسوف تضع تدابري أخرى لتعزيز إيرادات الصندوق املرتكزة على املستخدمني ،كما جيري
تفصيله يف مشروع القرار  22.2015/1وينصّ مشروع القرار هذا على ضرورة أن تضع جمموعة العمل آلية ملساهمات
األطراف املتعاقدة مبا يتيح تأمني إيرادات مستدامة وقابلة للتنبؤ لصندوق تقاسم املنافع .كذلك ،ينبغي ضمان التفاعل
بني اهليئتني العاملتني يف الفرتة الفاصلة بني الدورات.
 -24تدابري يف األجل القصري للسماح بتعبئة املوارد لصندوق تقاسم املنافع :قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف االستفادة
من املساهمات الواردة خالل فرتة السنتني ،والتخطيط لتدابري يف األجل القصري مبا يتيح حشد املوارد ،وحثّ األطراف
املتعاقدة وجهات ماحنة أخرى إىل دعم عملية إطالق دورة املشاريع الرابعة يف صندوق تقاسم املنافع خالل فرتة السنتني
املقبلة.

رابعاً -التوجيهات املطلوبة
 -25إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل استعراض مشروع القرار  2015/2الوارد يف مرف هذه الوثيقة واعتماده .وكما ورد
وصفه أعاله ،لقد وُضع بناءً على توصيات جمموعة العمل ،كما ينبغي تنسي العمل املقرتح لفرتة السنتني املقبلة مع
العمل املتصل بتعزيز النظام املتعدد األطراف .ونظراً هلذه املعلومات األساسية ،قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف طلب دعم
جمموعة العمل لدى النظر يف مشروع القرار.

22

الوثيقة .IT/GB-6/15/6.Add 1
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 -26سوف تعقد جمموعة العمل اجتماعها الرابع بدءاً من يوم اجلمعة  2أكتوبر/تشرين األول ،من أجل إحراز مزيد
من التقدم باجتاه وضع جمموعة من التدابري لينظر فيها اجلهاز الرئاسي ويتّخذ قراراً بشأنها.23
 -27وسوف يقدم الرئيسان املشاركان جملموعة العمل تقريرهما إىل اجلهاز الرئاسي مبوجب البند  8من جدول
األعمال املؤقت للدورة السادسة للجهاز الرئاسي ،اليت من املقرر عقدها مبدئي ًا يوم االثنني  5أكتوبر/تشرين األول يف فرتة
بعد الظهر.
 -28ينوي الرئيسان املشاركان ،رهناً بتأكيد اجلهاز الرئاسي ،لدى تقديم البند  8من جدول األعمال ،إدراج مقرتح
بأن تستأنف جمموعة العمل اجتماعها الرابع خالل دورة اجلهاز الرئاسي مبا يسمح إحراز تقدم يف هذا العمل مساء 5
و 6أكتوبر/تشرين األول ،ورمبا  7أكتوبر/تشرين األول ،للوصول إىل نتيجة إجيابية يف نهاية الدورة السادسة للجهاز
الرئاسي ،مبا يف ذلك اعتماد مشروع القرار  2015/2ومشروع القرار .2015/1

 23ملزيد من املعلومات األساسية ،يرجى الرجوع إىل الوثيقة  ،IT/GB-6/15/6تقرير عن عمل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة واملعنية
بتعزيز سري النظام املتعدد األطراف خالل فرتة السنتني .2015-2014
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مشروع القرار 2015/2

املرفـق

تنفيذ اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية
إن اجلهاز الرئاسي،
إذ يستذكر املواد

 2-13و 3-13و18

و(3-19و) من املعاهدة الدولية؛

وإذ يستذكر القرارات السابقة بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل؛
وإذ يستذكر أنه ،يف دورته اخلامسة ،أشار بقل إىل النقص الكبري واملرتاكم يف متويل صندوق تقاسم املنافع بالنسبة إىل
اهلدف الذي حدّده اجلهاز الرئاسي يف دورته الثالثة ،للفرتة بني يوليو/متوز  2009وديسمرب/كانون األول 2014؛
وإذ يستذكر القرار  2013/2الذي قرر مبوجبه إنشاء جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز عمل
سري النظام املتعدد األطراف ("جمموعة العمل")؛
وإذ نظر يف تقرير اجتماعات جمموعة العمل ،واستمع إىل تقرير الرئيسني املشاركني؛

اجلزء األول :استعراض اسرتاتيجية التمويل
 -1يقرّ بأنه ال ميكن معاجلة مسألة تعزيز النظام املتعدد األطراف على حدة ،إمنا يتطلب تعزيز آليات أخرى يف
املعاهدة الدولية ،وخباصة اسرتاتيجية التمويل؛
 -2يقرّ بأن اسرتاتيجية متويل فعالة هي أساسية لتنفيذ املعاهدة حبيث ميكن استعراضها على حنو منتظم من خالل
برنامج العمل املتعدد السنوات للجهاز الرئاسي؛
 -3يتفق على أنه سوف يُجري ،يف دورته السابعة ،استعراضاً السرتاتيجية التمويل ،بهدف تعزيز عملها ،وتوفري
قاعدة هلذا االستعراض ،يقرّر دعوة اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل إىل االجتماع جمددًا
يف فرتة السنتني  ،2017-2016على أن تكون هلا االختصاصات التالية:

أ -وضع هدف متويل لصندوق تقاسم املنافع للفرتة  ،2023-2018مع األخذ يف االعتبار حتليل للحاجات على
أساس مصادر معلومات مثل خطة العمل العاملية الثانية لألغذية والزراعة؛
ب -وضع تدابري لتعزيز النهج الرباجمي لصندوق تقاسم املنافع ،حبيث تكون عمليات الصندوق أكثر جاذبية
وقابلية للتنبؤ بالنسبة إىل جهات ماحنة ومتلقية حمتملة ،مبا يف ذلك:
( )1حتسني االتساق املواضيعي بني املشاريع الفردية ،وطوال دورات املشاريع ،مبا يف ذلك من خالل
إعادة النظر يف الرتتيبات احلالية لتنفيذ املشاريع؛
( )2وضع اسرتاتيجية استثمار طويلة األجل لصندوق تقاسم املنافع ،تتضمن أهدافاً ونتائج؛
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( )3تعزيز التآزر بني صندوق تقاسم املنافع واسرتاتيجية التمويل اليت تشكّل جزءاً منه؛
( )4النظر يف إمكانية إنشاء جملس للماحنني ،أو هيئة مشابهة أخرى ،ومدى استصوابه بغرض تنفيذ
املعاهدة.
ج -وضع تدابري أخرى لتعزيز تنفيذ اسرتاتيجية التمويل العامة ،مبا يف ذلك لضمان االستدامة وقابلية التنبؤ يف
توفري موارد مالية للعناصر الواردة يف اسرتاتيجية التمويل ،غري صندوق تقاسم املنافع؛
د -إسداء املشورة بشأن جهود تعبئة املوارد خالل فرتة السنتني ،وخباصة لتعزيز التعاون مع املساعدة اإلمنائية
الرمسية؛
 -4تشدّد على أهمية أن تضمّ جلنة املمثلني الرفيعي املستوى لوزراء األطراف املتعاقدة خرباء يتولون مسؤوليات يف
ميزانيات املساعدات اإلمنائية اخلارجية ،أي وزارات الشؤون اخلارجية أو وزارات التعاون اإلمنائي ،ويطلب من
اجملموعات اإلقليمية أن تأخذ هذا األمر يف االعتبار من خالل تسمية ممثليها اإلقليميني االثنني يف اللجنة ،حبلول
 31ديسمرب/كانون األول  ،2015من خالل مكتب الدورة السابعة للجهاز الرئاسي؛

 -5حييط علماً ب أن جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف ،وفق ًا
للوالية احملددة هلا يف القرار  ،2015/1سوف تستكمل التدابري لزيادة املدفوعات املرتكزة على املستخدمني
لصندوق تقاسم املنافع ،واستكشاف اقرتاح بشأن إعداد آلية خاصة بإسهامات األطراف املتعاقدة سيكفل إيرادات
مستدامة وقابلة للتنبؤ لصندوق تقاسم املنافع ،ويطلب من اهليئتني تنسي عملهما؛

اجلزء الثاني :تدابري يف األجل القصري تسمح بتعبئة املوارد لصندوق تقاسم املنافع
 -6يشدّد على األهمية ذات
فورية؛

األولوية

ملواصلة وتعزيز تعبئة املوارد لصندوق تقاسم املنافع ،من أجل استدامة إيرادات

 -7ميدد اخلطة االسرتاتيجية لتنفيذ صندوق تقاسم املنافع للفرتة  ،2014-2009وهدفه السنوي املتمثل يف بلوغ مبلغ

 23مليون دوالر أمريكي على أساس خمصص لفرتة السنتني  ،2017-2015ويطلب من األمانة حتديث اخلطة
االسرتاتيجية لتنفيذ صندوق تقاسم املنافع للفرتة  ،2023-2018مبا يتيح مواصلة العمل على صعيد تعبئة املوارد
واالتصاالت والرتويج ووضع العالمات التجارية للمعاهدة وتعزيز وجودها يف وسائل اإلعالم ،من أجل حتسني
متويل صندوق تقاسم املنافع وبروزه؛

-8

يطلب إىل األمني االستمرار يف إجراء أنشطة رعاية العالقات املتعلقة باخلطة االسرتاتيجية ،واستخدام آلية فري
املهام الرفيع املستوى ملواصلة تعبئة األموال لصندوق تقاسم املنافع؛

-9

يرحّب باملساهمات املالية يف صندوق تقاسم املنافع الواردة من إندونيسيا ،وإيطاليا ،والنمسا ،والنرويج ،والسويد
خالل فرتة السنتني  2015-2014دعم ًا للجولة الرابعة من دورة املشاريع يف صندوق تقاسم املنافع؛
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 -10يدعو األطراف املتعاقدة وغريها من اجلهات املاحنة بصورة عاجلة إىل تقديم مساهمات استثنائية ،للسماح بإطالق
دورة املشاريع الرابعة اخلاصة بصندوق تقاسم املنافع ملبلغ هو على األقل [ 10ماليني دوالر أمريكي ،وكان
مستوى التمويل يف دورة املشاريع الثالثة] ،إذ سوف تدعم احلفاظ على الزخم لتعزيز النظام املتعدد األطراف؛
 -11يدعو األطراف املتعاقدة إىل النظر يف إمكانية تقديم مساهمات ،يف إطار هذا املبلغ املستهدف ،ومبستوى يأخذ يف
االعتبار مساهماتهم اإلشاريّة الطوعية يف امليزانية اإلدارية األساسية للمعاهدة؛
 -12يطلب من مكتب الدورة السابعة للجهاز الرئاسي تلقي حتديثات منتظمة بشأن توقعات اجلهات املاحنة ،والنظر
يف تدابري حبث تكون دورة املشاريع الرابعة أكثر جاذبية بالنسبة إىل اجلهات املاحنة ،مبا يف ذلك تقديم
مساهمات ،لدى تأكيد املكتب ،مع الرتكيز على أولويات إقليمية أو حمصولية؛
 -13يرحب باملساهمات اليت تقدمها رابطة البذور األوروبية لصندوق تقاسم املنافع كمساهمة أوىل يف رابطة قطاع
البذور ،ويناشد آخرين يف قطاع البذور راغبني يف تعزيز النظام املتعدد األطراف أن يقدموا مساهمات مماثلة؛

 -14يدعو أعضاء الرابطات الوطنية لقطاع البذور إىل العمل مع احلكومات الوطنية لتقديم مساهمات مشرتكة يف دورة
املشاريع الرابعة يف صندوق تقاسم املنافع.

