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2017

تقرير عن تنفيذ استراتيجية التمويل
الموجز
تسع ع ع عععى اس ع ع ع عااتيجية التمويل إىل اسع ع ع ععتقةام اجموارد اجمالية من لموعة واسع ع ع عععة من يليات التمويل دعما لتن يذ
اجمعاهدة الدولية .وتتضمن األخرية مصادر التمويل اخلاضعة جمراقبة اجلهاز الرئاسي مباشرة ،على غرار صندوق تقاسم
لتنوع احملاص ع ع ع ع ععيل ومرفق البيئة العاجمية ،والقنوات
اجمنافع وقنوات أخرى متعددة األطراف على غرار الص ع ع ع ع ععندوق العاجمي ّ
اإلقليمية والثنائية ،والعديد من اآلليات لتمويل أنشةة وطنية متعلّقة باجموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
فعالة هبدف تن يذ
أقر اجلهاز الرئاسع ع ع ععي ،استماع السع ع ع ععاد  ،بان من الضع ع ع ععرورل اتباع اس ع ع ع عااتيجية ويل ّ
وّ
يتعّي على اجلهاز الرئاس ع ععي اس ع ععتعراض ع ععها بانتظام .وقرر عقد استماع سديد للجنة االس ع عتش ع ععارية
اجمعاهدة الدولية وأن ّ
اجمخصع عص ععة اجمعنية باسع عااتيجية التمويل إلتاحة القاعدة ال سع عتجرل على أس ععاس ععها عمليات االس ععتعرا هذه .ويرد
تقرير اللجنة ،الذل حيتول على عناص ععر لوض ععع قرار بش ععان اس ععتعرا اسع عااتيجية التمويل ،وثيقة من صع علة بعنوان
1
تقرير اللجنة االستشارية اجمخصصة اجمعنية باسااتيجية التمويل اجمرفوع إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي.
وتلتمس هذه الوثيقة توسيها من اجلهاز الرئاس ععي بش ععان تن يذ اس ع عااتيجية ويل اجمعاهدة الدولية .كما أهنا تبلّغ
لا
عن التق ّدم احملرز تش ع ع ععقيل ص ع ع ععندوق تقاس ع ع ععم اجمنافع مع توفري موسز عن التةورات اجمتعددة ال حص ع ع ععل
السياسات خال فاة السنتّي ما خيص تن يذ اسااتيجية التمويل.

التوجيهات المطلوبة
مدعو إىل اعتماد قرار لتوفري اجمزيد من التوسيهات عن تن يذ اس ع عااتيجية التمويل مع األخذ
إن اجلهاز الرئاس ععي ّ
احلسبان األنشةة والتةورات الوارد ذكرها هذه الوثيقة إىل سانب العناصر اجمذكورة اجمرفق هبذه الوثيقة.
1

الوثيقة .IT/GB-7/17/12

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (،)QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على العنوان التايل:
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/
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أول -مقدمة
تلتزم األطراف اجمتعاقدة ،طبقاَ للمادة  11من اجمعاهدة الدولية ،بتن يذ اس ع ععااتيجية لتمويل تن يذ اجمعاهدة الدولية.
-1
صع عليها
ويتمثّل اهلدف من االسعااتيجية تعزيز توافر اجموارد اجمالية وشع افيتها وك افعا وفعاليتها لتن يذ األنشععةة ال ن ّ
يتعّي على اجلهاز الرئاس ع ععي اديد غاية من هذا التمويل بش ع ععكل دورل من أسل تعبئة اجموارد لألنش ع ععةة
اجمعاهدة الدولية .و ّ
واخلةط والربامج ذات األولوية.
األو وسب القرار  ،22002/1إىل
-2
وتس ع عععى اس ع عااتيجية التمويل ال اعتمدها اجلهاز الرئاس ع ععي خال استماع ّ
استقةام اجموارد اجمالية من لموعة واسعة من اجمصادر دعما لتن يذ اجمعاهدة الدولية 3.ولقد وفّر اجلهاز الرئاسي توسيهات
منتظمة بشان تن يذ اسااتيجية التمويل باعتبارها إحدى اآلليات التشقيلية الرئيسية للمعاهدة الدولية.
وتش ّكل فاة السنتّي احلالية نقةة انتقالية باجتاه هنج منهجي واسااتيجي أكثر لتن يذ اسااتيجية التمويل بشكل
-3
وتنوعا من السع ع ععابق .ولقد شع ع ععهدت ال اة منذ انعقاد الدورة األخرية للجهاز الرئاسع ع ععي عددا من التةورات
أكثر اسع ع ععتدامة ّ
خيص اس ع ع عااتيجية التمويل .ولقد عمل ثالثة أسهزة تعقد استماعاعا بّي الدورات بنش ع ع عاط
لا السع ع ععياسع ع ععات ما ّ
لدعم تن يذ اسااتيجية التمويل واستعراضها خال فاة السنتّي بناف على طلب اجلهاز الرئاسي ،على الشكل التايل:






عقدت اللجنة االسععتشععارية اجمخصعصععة اجمعنية باسعااتيجية التمويل استماعا هلا إلتاحة القاعدة ال سععيجرل على
أس ععاس ععها اس ععتعرا هذه االسع عااتيجية .وعلى الرغم من أن عمل اللجنة بدأ هناية فاة الس ععنتّي ،يتيق تقريرها
4
اجمق ّدم إىل اجلهاز الرئاسي اليال وعناصر الاختاذ القرارات الالزمة إلاجناز االستعرا بشكل منظّم؛
قام لموعة العمل اجم توحة العضوية اجمخصصة اجمعنية بتعزيز سري عمل النظام اجمتعدد األطراف للحصو على
اجموارد وتقاسم منافعها بتوفري معلومات حم ّدثة تقريرها عن التق ّدم احملرز لوضع تدابري رامية إىل زيادة اجمدفوعات
واجمس ع ععاقات القائمة على اجمس ع ععتخدمّي ص ع ععندوق تقاس ع ععم اجمنافع على حنو مس ع ععتدام وقابل للتوقّع على اجمدى
الةويل ،األمر الذل يش ّكل عنصرا أساسيا من اسااتيجية التمويل؛
خيص اجمعاهدة الدولية.
ق ّدم مكتب الدورة السععابعة للجهاز الرئاسععي عناصععر مشععورة إىل مرفق البيئة العاجمية ما ّ
كما أن أخذ بعض القرارات اجمتصع ع ععلة بتصع ع ععميم وإطالق الدعوة الرابعة إىل تقد االقااحات لصع ع ععندوق تقاسع ع ععم
اجمنافع للمعاهدة الدولية.

وس ع ععينظر اجلهاز الرئاس ع ععي ،ض ع ععمن بنود أخرى من سدو أعما دورت الس ع ععابعة ،عدد من القرارات اخلاص ع ععة
-4
بالسياسات بشان تن يذ اسااتيجية التمويل للمعاهدة الدولية على غرار توفري توسيهات لا السياسات إىل الصندوق

 2على الرغم من ذلك ،مل تنجز اسااتيجية التمويل .ولقد اعتمد اجلهاز الرئاسي بعد ذلك أربعة مالحق معلّقة خال استماعي الثاين والثالث.
وجمزيد من اجمعلومات األساسية عن اسااتيجية التمويل ،انظر http://www.fao.org/3/a-br577e.pdf
 3يرد وصف مصادر اجموارد اجمالية احملتملة السااتيجية التمويل القسم الثاين من اسااتيجية التمويل.
 4الوثيقة  ،IT/GB-7/17/12تقرير اللجنة االستشارية اجمخصصة اجمعنية باسااتيجية التمويل اجمرفوع إىل اجلهاز الرئاسي دورت السابعة.
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العاجمي لتنوع احملاصععيل .و حّي أن هذه اجلهود تبذ بشععكل من صععل ،من اجمرتقب أن يتم هعها هناية اجمةاف ضععمن
اسااتيجية التمويل احمل ّدثة ال تقوم اللجنة اجمعنية هبذه االسااتيجية بوضعها حاليا لينظر فيها اجلهاز الرئاسي.
وتشععري الوثيقة هذه بازاز ،القسععم الثاين ،إىل اسععتعرا اس عااتيجية التمويل .وترّكز األقسععام التالية على تن يذ
-5
اس ع عااتيجية التمويل ،يث أن القس ععم الثالث ي يد بالتةورات لا الس ععياس ععات اجمتعلّقة باجموارد اخلاض عععة لرقابة اجلهاز
الرئاسع ع ععي مباشع ع ععرة ،حّي يشع ع ععري القسع ع ععم الرابع إىل اجموارد غري اخلاضع ع عععة جمراقبت اجمباشع ع ععرة .كما مت إعداد عدد من الوثائق
اإلعالمية لتوفري اجمزيد من اجمعلومات األساسية إىل اجلهاز الرئاسي.

ثانيا -استعراض استراتيجية التمويل
قرر اجلهاز الرئاسععي ،دورت السععادسععة ،عقد استماع سديد للجنة االسععتشععارية اجمخص عصععة اجمعنية باس عااتيجية
-6
التمويل (اللجنة) من أسل إتاحة القاعدة ال سععيجرى على أسععاسععها اسععتعرا اس عااتيجية التمويل خال الدورة السععابعة
نص علي القرار .2012/2
للجهاز الرئاسي ،بقية تعزيز أداف االسااتيجية كما ّ

ويرد الوثيقة بعنوان "تقرير للجنة االسععتشععارية اجمخص عصععة اجمعنية باس عااتيجية التمويل اجمقدّم إىل الدورة السععابعة
-7
للجهاز الرئاسع ععي ،5وصع ععف للعمل الذل اضع ععةلع ب اللجنة خال فاة السع ععنتّي إلرسع ععاف أسع ععس اسع ععتعرا اس ع عااتيجية
التمويل من قبل اجلهاز الرئاسي .وإن التقرير منظّم سب أقسام تتبع ترتيب الةلبات الرئيسية ال ق ّدمها اجلهاز الرئاسي
إىل اللجنة.

وأع ّدت اللجنة مشروع عناصر لوضع قرار بشان تعزيز عمل اسااتيجية التمويل لينظر في اجلهاز الرئاسي .ويتيق
-1
صعال السعااتيجية التمويل احمل ّدثة .ومن اجمقرر إدراج مشععروع العناصععر الذل أع ّدت اللجنة القسععم
ذلك أيضععا تصععميما م ّ
األو اجمتعلّق بعناصر القرار الوارد اجمرفق هبذه الوثيقة.
ّ

ثالثا -تنفيذ استراتيجية التمويل :الموارد الخاضعة لرقابة الجهاز الرئاسي مباشرة
يرّكز هذا القسم على صندوق تقاسم اجمنافع الذل ميثّل عنصرا من النظام اجمتعدد األطراف للحصو على اجموارد
-9
وتقاسععم منافعها واسعااتيجية التمويل للمعاهدة الدولية على حد سعواف .واختضععع اجموارد اجمالية لصععندوق تقاسعم اجمنافع لرقابة
اجلهاز الرئاس ععي مباش ععرة .ومثة أموا أخرى مش ععمولة باللوائق اجمالية للجهاز الرئاس ععي للمعاهدة الدولية ال ّكن من تقد
مساقات طوعية لتن يذ اجمعاهدة الدولية ،ال سيما الصندوق اجمخصص لألغرا اجمت ق عليها .وترد معلومات إضافية عن
اسع ععتخدام األموا ض ع عمن الصع ععندوق اجمخصع ععص لألغرا اجمت ق عليها خال فاة السع ععنتّي الوثيقة .IT/GB-7/17/27
ولقد أوص اللجنة اجمعنية باسااتيجية التمويل باتباع هنج برنالي ليس فقط بالنسبة إىل صندوق تقاسم اجمنافع بل كذلك
للصندوق االستئماين اجمخصص لألغرا اجمت ق عليها.
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 -11وبدأ تش ع ع ع ع ع ععقيل صع ع ع ع ع ع عندوق تقاس ع ع ع ع ع ععم اجمنافع عام  .2002ولقد سرى تعبئة أكثر من  22مليون دوالر أمريكي
للصع ع ع ععندوق منذ ذلك احلّي ،ومت اسع ع ع ععتهداف  22طرفا متعاقدا من البلدان النامية من خال  21من اجمشع ع ع ععاريع .واسع ع ع ععتلم
اجمكتب ،خال فاة السنتّي ،تقارير منتظمة عن التق ّدم احملرز تن يذ دورة مشاريع صندوق تقاسم اجمنافع .وتتيق الوثيقة
بعنوان تقرير ص ع ع ع ع ع ععندوق تقاس ع ع ع ع ع ععم اجمنافع 6 ،2012-2012 :تقريرا مرحليا عن أنش ع ع ع ع ع ععةة اجلهاز الرئاس ع ع ع ع ع ععي اجلارية خال
خيص صندوق تقاسم اجمنافع.
فاة السنتّيّ .
وتوضق ال قرات التالية بعض أبرز األحداث ال شهدعا فاة السنتّي ما ّ
 -11وتتوخى اإلسرافات التش ععقيلية الس ععتخدام اجموارد اخلاض عععة لرقابة اجلهاز الرئاس ععي مباش ععرة ،اخلةوة النهائية من
دورة اجمشع ع ععاريع ،القيام بتقييم مسع ع ععتقل على مسع ع ععتوى حافظة اجمشع ع ععاريع .واعتمد اجلهاز الرئاسع ع ععي أيضع ع ععا ،دورت الرابعة،
إسرافات لرفع التقارير والرصععد والتقييم 7.وقام فريق مسععتقل معا بالتقييم ،يعمل ا مظلّة مكتب التقييم لدى اجمنظمة،
بالتخةيط للتقييم اجمس ع ع ععتقل حلافظة اجمش ع ع ععاريع الثانية وتن يذه خال فاة الس ع ع ععنتّي  .2012-2012وعاجل التقييم مس ع ع ععائل
ال عالية والك افة تن يذ حافظة اجمشععاريع بناف على طلب اجلهاز الرئاسععي .وإهنا اجمرة األوىل ال زرل فيها تقييم مسععتقل
حلافظة ص ععندوق تقاس ععم اجمنافع ،وهع اجمعلومات عن أداف اجمش ععاريع اجمنجزة بش ععكل منهجي وقائم على األدلّة ض ععمن تقرير
8
ويتضمن تقرير التقييم توصيات ودرو مست ادة ثّل مساقات قيّمة الستعرا اسااتيجية التمويل.
واحد.
ّ
 -12وتتالف حافظة اجمشع ع ععاريع اجممولة عن طريق دورة اجمشع ع ععاريع الثالثة من  22مشع ع ععروعا من اجمزمع تةبيقها  44من
البلدان النامية أفريقيا ويسيا وأوروبا والشرق األدىن وسنوم شرق احمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب .ويبقى
تقري اجمناخ عرب
نةاق اجمش ع ععاريع اجممولة ش ع ععبيها بنةاق الدعوات الس ع ععابقة يث أن يرّكز على معاجلة انعدام األمن القذائي و ّ
التنوع الوراثي للمحاصععيل .وتتوخى مشععاريع النافذة  2أنشععةة دعم مصععممة لضععمان صععون أصععناف احملاصععيل اجمكيّ ة
إدارة ّ
حمليا ال تتسع ععم باقية بالنسع ععبة إىل األمن القذائي وإعادة إدخاهلا وتةويرها وصع ععوهنا حقو اجمزارعّي .وتتوخى مشع ععاريع
تتحمل الض ععقوطات
النافذة  3إتاحة التمويل الالزم للجهود العلمية الرامية إىل اديد مسات حمددة وتربية أص ععناف سديدة ّ
الناهة عن الظروف اجمناخية ،وبناف قدرة لتمعات اجمزارعّي الض ععي ة البلدان اجمسععتهدفة على الصععمود هناية اجمةاف.
وتعزز مش ع ععاريع النافذتّي  2و 3بعض ع ععها البعض بص ع ععورة متبادلة وتكميلية إلسراف اس ع ععينات وتكييف اجمادة الوراثية وإتاحة
اجمعرضةّ ،إما من خال عمليات الصون اجمزارع أو عرب البحوث والدراسات
معلومات ذات القيمة اجمضافة للمجتمعات ّ
اجمتعلّقة باجموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
ومنذ البدف بتن يذ حافظة اجمشاريع ،مت اقيق اجمخرسات الواردة
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ما يلي:

الةالم
أشع ع ع ع ع ععر  11 222من اجمزارعّي والباحثّي واجمربّّي والقيّمّي على بنو اجلينات واجمس ع ع ع ع ع ع ولّي احلكوميّي و ّ
واحملاضرين بشكل مباشر اجمبادرات اجممولة ال عادت بال ائدة على اجمشاركّي فيها؛
يقل عن
من اجمتوقّع أن يسععت يد  21 210شععخص عا بشععكل مباشععر من تن يذ حافظة اجمشععاريع ،وأن يسععت يد ما ال ّ
 243 212شخصا بشكل غري مباشر ب ضل النهو بنتائج احلافظة؛

الوثيقة
اجملحق  1بالقرار http://www.fao.org/3/a-be453e.pdf ،2011/3
الوثيقة  ،IT/GB-7/17/ Inf. 18تقرير التقييم اجمستقل لدورة اجمشاريع الثانية لصندوق تقاسم اجمنافع.
.IT/GB-7/17/Inf.5
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عمل أكثر من  100م سسة حىت اآلن على إقامة شراكات من أسل تن يذ أنشةة اجمشاريع ،وتشار اجم سسات
هذه هيع مراحل تن يذ اجمشاريع؛
صععنّف العلماف واجمزارعون  4 040من أصععناف احملاصععيل اجمسععتهدفة لتحليل إمكانيات التكييف واالنتقاف؛ وزرل
احملسنة.
حاليا دمج السمات اجم ّ
ضلة جمواصلة تةوير األصناف ّ
وقام اجلهاز الرئاسي

-14




دورت السادسة ا يلي:

مدد اخلةة االسااتيجية لتشقيل صندوق تقاسم اجمنافع ل اة السنتّي  2012-2012للتمكّي من مواصلة العمل
على تعبئة اجموارد واالتص ععاالت والاويج واديد العالمات التجارية للمعاهدة الدولية ورهورها وس ععائل اإلعالم
من أسل اسّي ويل صندوق تقاسم اجمنافع وبروزه؛
يقل عن
ودعا األطراف اجمتعاقدة وغريها من األطراف إىل تقد مس ع ع ع ع ع ععاقات تص ع ع ع ع ع ععل قيمتها اإلهالية إىل ما ال ّ
 10ماليّي دوالر أمريكي لتمكّي إطالق الدورة الرابعة من مشع ععاريع صع ععندوق تقاسع ععم اجمنافع؛ وقرر على أسع ععا
معّي.
استثنائي ،الاحيب ساقات ترّكز من بام األولوية على إقليم أو حمصو ّ

 -15ولقد اض ععةلع األمانة بانش ععةة لتعبئة اجموارد من أسل دورة اجمش ععاريع الرابعة لص ععندوق تقاس ععم اجمنافع .وتتض ععمن
األنشععةة الرئيسععية تنظيم أحداث اص عصععة وااختاذ تدابري لتعزيز الظهور من أسل تسععليط الضععوف على أثر صععندوق تقاسععم
اجمنافع ونتائج ؛ والبحث عن شع عراكات حمتملة لا التمويل وعن فرل إقليمية ا ذلك مع القةاع اخلال؛ وتةوير
العالقات وإش ع عرا سهات ماحنة سديدة أو قدمية ،واالتصع ععا هبا لتسع ععاهم دورة اجمشع ععاريع الرابعة .و وق إعداد هذه
الوثيقة ،وصع ع ععل اجمبلغ اجمتوافر للدعوة الرابعة إىل تقد االقااحات لصع ع ععندوق تقاسع ع ععم اجمنافع إىل ما قيمت  2.2مليون دوالر
أمريكي .وترغب األمانة اإلعرام عن تقديرها وشع ععكرها لكل من أس ع عااليا والنمسع ععا وإيةاليا والنرويج والسع ععويد واالااد
الدويل للبذور للمساقات اجمق ّدمة ألغرا الدعوة الرابعة إىل تقد االقااحات خال فاة السنتّي احلالية.
 -16ووافق مكتب الدورة الس ع ع ع ع ع ععابعة للجهاز الرئاس ع ع ع ع ع ععي استماع الثاين اجمنعقد مار /يذار  2012على إطالق
الدعوة الرابعة إىل تقد االقااحات قبل الدورة اجمقبلة للجهاز الرئاس ع ع ع ع ع ععي على الرغم من عدم بلو القاية احملددة .وااختذ
القرار هذا لضععمان االسععتخدام الكامل للمسععاقات ال مت تامينها من أسل الدعوة الرابعة إىل تقد االقااحات ،واحل و
دون سحب األموا أو اويلها من سانب اجلهات اجماحنة لقيام أنشةة اإلن اق.
 -17وأحاط اللجنة اجمخصصة اجمعنية باسااتيجية التمويل علما خبةة اجمكتب اجمتمثّلة إطالق دورة التمويل الرابعة
لصندوق تقاسم اجمنافع لو الدورة السابعة للجهاز الرئاسي .وطلب إىل الرئيسّي اجمشاركّي التواصل مع اجمكتب للتبليغ
عن التق ّدم احملرز اديث اس ع ع ع عااتيجية التمويل والنظر اإلمكانيات اجمتاحة الس ع ع ع ععتخدام دورة التمويل الرابعة كوس ع ع ع عيلة
لالنتقا إىل النهج الربنالي اجمقاح لتحديث اسع ع ع ع عااتيجية التمويل .وعر الرئيس ع ع ع ععان اجمش ع ع ع ععاركان ،عرب م ر عن بعد مع
اجمكتب ،موسزا عن العمل الذل قام ب اللجنة .وطلب أعضععاف اجمكتب احلصععو على مشععروع حم ّدث من الدعوة الرابعة
إىل تقد االقااحات السع ع ععتعراض ع ع ع  ،إىل سانب توضع ع ععيحات عن االختالفات اجموسودة بّي الدعوة الرابعة وما سع ع ععبقها من
دعوات من حيث النهج الربنالي اجمقاح.

2

IT/GB-7/17/13

رابعا -تنفيذ استراتيجية التمويل:
الموارد الخاضعة لرقابة الجهاز الرئاسي مباشرة
 -11نظرت اللجنة اجمعنية باسعااتيجية التمويل عدد من اجمسععائل اجمتصععلة باجموارد غري اخلاضعععة لرقابة اجلهاز الرئاسععي
مباشرة سياق اديث اسااتيجية التمويل .وتضمن هذه اجمسائل اجمالحظات التالية:




ميكن اسععّي اسعااتيجية التمويل من خال تعزيز الاكيز على اجموارد غري تلك ال يوفّرها صععندوق تقاسععم اجمنافع
والص ع ع ع ععندوق اجمخص ع ع ع ععص لألغرا اجمت ق عليها ،ا ذلك من خال معاجلة مس ع ع ع ععالة التعاون مع يليات دولية
أخرى واسععّي عمليات رفع التقارير عن التمويل على اجمسععتويات الوطنية والثنائية واجمتعددة األطراف بالنسععبة إىل
األنشةة اجمهمة لتن يذ اجمعاهدة الدولية.
وزب أن تس ع ع ع عععى اجمرحلة التالية من تن يذ اس ع ع ع ع عااتيجية التمويل إىل توطيد الروابط بّي اتلف مص ع ع ع ععادر التمويل
والش ع ع ععركاف من خال انتهاز فرل التخةيط التش ع ع ععاركي واإلن اق اجمش ع ع ععا واديد القنوات اجمناس ع ع ععبة إلقامة مثل
هذه الروابط.

 -19و حّي أن اديث اسااتيجية التمويل سا ٍر على قدم وساق ،زب تسليط الضوف هذا القسم على تةورين
لتنوع احملاصع ععيل عنص ع عرا أسع ععاسع ععيا اس ع عااتيجية ويل اجمعاهدة الدولية
لا السع ععياسع ععات .ويش ع ع ّكل الصع ععندوق العاجمي ّ
ألو
ما يتعلق بص ع ع ععون اجموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج مواقعها الةبيعية وتوافرها .واعتمد اجلهاز الرئاس ع ع ععي ّ
لتنوع احملاص ععيل.
مرة دورت الس ععادس ععة ،قرارا (القرار  )2012/1يوفّر توسيهات بش ععان الس ععياس ععات إىل الص ععندوق العاجمي ّ
ويقةي القرار لاالت اتل ة من التوسيهات اخلاص ع ع ععة بالس ع ع ععياس ع ع ععات ا فيها بش ع ع ععان تعبئة اجموارد واجمس ع ع ععائل العلمية وال نية
لتنوع احملاص ععيل بص ععورة نش ععةة عمل اللجنة
والنظام العاجمي للمعلومات والتواص ععل واإلرش ععاد .وش ععار الص ععندوق العاجمي ّ
اجمعنية باس ع عااتيجية التمويل وبدعم هذا العمل خال فاة السع ععنتّي بناف على طلب اجلهاز الرئاسع ععي .وسع ععوف يتابع اجلهاز
الرئاس ععي النظر القرار  2012/1إطار البند  22من سدو أعما الدورة احلالية .ويرد الوثيقتّي بعنوان التعاون مع
الص ع ععندوق العاجمي لتنوّع احملاص ع ععيل 9وتقرير الص ع ععندوق العاجمي لتنوّع احملاص ع ععيل ،10اجمزيد من اجمعلومات هبذا الش ع ععان .وترمي
لتنوع احملاص ع ع ععيل بش ع ع ععكل منظّم ومنتظم إىل
العملية اجلارية لتوفري التوسيهات لا الس ع ع ععياس ع ع ععات إىل الص ع ع ععندوق العاجمي ّ
مواصلة اسّي العالقة القائمة مع الصندوق العاجمي واسّي عمل اسااتيجية التمويل.

 -21وخال فاة السع ععنتّي هذه ،قام مكتب الدورة السع ععابعة للجهاز الرئاسع ععي بوضع ععع عناصع ععر مشع ععورة جمرفق البيئة العاجمية
بشععان اجمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،11ال طلب اجلهاز الرئاسععي وضعععها وسب القرار.2012/2
وتتم مناقش ععة العملية اجلارية خال فاة الس ععنتّي هذه ومتابعتها زيد من الت اص ععيل الوثيقة بعنوان تقرير بش ععان التعاون مع
ات اقية التنوع البيولوسي 12.وميثّل إسععداف اجمشععورة بشععكل منتظم ومنظّم من سانب اجلهاز الرئاسععي إىل مرفق البيئة العاجمية ،عن
التنوع البيولوسي ،إسراف يخر من شان اسّي عمل اسااتيجية التمويل.
طريق ات اقية ّ
 9الوثيقة .IT/GB-7/17/20
 10الوثيقة .IT/GB-7/17/21
 11الوثيقة IT/GB-7/17/Inf. 15
 12الوثيقة .IT/GB-7/17/19

2

IT/GB-7/17/13

مشروع القرار

** 2017/

تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية
إ ّن الجهاز الرئاسي،
إذ يذ ّكر باجمواد  2-13و 3-13و 11و 3-12من اجمعاهدة الدولية؛
وإذ يذ ّكر بالقرار  2012/2وغريه من القرارات السابقة بشان تن يذ اسااتيجية التمويل؛
األول :استعراض استراتيجية التمويل
القسم ّ
[انظر مشروع عناصر القرار (ال قرات من  1إىل  )12الوارد

اجملحق  1بالوثيقة ،IT/GB-7/17/12

تقرير اللجنة االستشارية اجمخصصة اجمعنية باسااتيجية التمويل اجمرفوع إىل اجلهاز الرئاسي

دورت السابعة]

القسم  :2تنفيذ استراتيجية التمويل
-12

يرّكز على أقية مواص ع ع ع ع ععلة العمل على تعبئة اجموارد واالتص ع ع ع ع ععاالت والاويج واديد العالمات التجارية للمعاهدة
الدولية ورهورها وسع ع ععائل اإلعالم من أسل اسع ع ععّي ويل صع ع ععندوق تقاسع ع ععم اجمنافع والصع ع ععندوق اجمخصع ع ععص
لألغرا اجمت ق عليها وبروزقا؛

-12

ويشدد على أقية اإلبال عن نتائج اجمشععاريع اجممولة ضععمن دورات مشععاريع سععابقة لصععندوق تقاسععم اجمنافع،
والعمل اجلارل والنتائج اجمتوقعة من دورة اجمشع ع ع ععاريع الثالثة إطار اس ع ع ع عااتيجية االتصع ع ع ععاالت األوسع ع ع ععع نةاقا
للمعاهدة الدولية؛

-11

يش ك ك ك ك ر فريق التقييم اجمس ع ع ع ع ععتقل ومكتب التقييم التابع جمنظمة األغذية والزراعة على اض ع ع ع ع ععةالعهما بتقييم دورة
اجمش ع ععاريع الثانية لص ع ععندوق تقاس ع ععم اجمنافع اش ع ععيا مع اإلسرافات التش ع ععقيلية للص ع ععندوق ،ويرّكز على أقية اتباع
التوص ععيات والدرو اجمس ععت ادة الناش ععئة عن التقييم لدى تن يذ دوريت اجمش ععاريع الثالثة والرابعة لص ع عندوق تقاس ععم
اجمنافع ،إىل سانب استعرا اسااتيجية التمويل؛

-12

ويرحّب باجمس ععاقات اجمالية ال ق ّدمتها كل من أسع عااليا والنمس ععا والنرويج والس ععويد إىل ص ععندوق تقاس ععم اجمنافع
خال فاة السنتّي  2012-2012دعما للجولة الرابعة من دورة مشاريع صندوق تقاسم اجمنافع؛

-20

ويرحّب باجمس ع ع ع ع ع ععاقات اجمالية ال ق ّدمها االااد الدويل للبذور والرابةة األوروبية للبذور دعما للجولة الرابعة من
دورة مش ع ععاريع ص ع ععندوق تقاس ع ععم اجمنافع علما أهنا تش ع ع ّكل اجمس ع ععاقات الةوعية األوىل القائمة على اجمس ع ععتخدمّي
واجمق ّدمة إىل الصع ع ععندوق ،ويناش ك ككد سهات أخرى من القةاع اخلال ،ال سع ع ععيما قةاعي البذور وجتهيز األغذية،
بتقد مثل هذه اجمساقات.
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-21

ويشك ك ك ر مكتب اجلهاز الرئاسع ع ععي على تصع ع ععميم الدعوة الرابعة إىل تقد االقااحات لصع ع ععندوق تقاسع ع ععم اجمنافع
وإطالق هذه الدعوة؛

-22

ومذ ّكرا بال قرة  2من القرار  ،2012/2يطلب إىل األمانة إرساف التحضع ع ع ع ع ع عريات الرامية إىل عقد م ر للجهات
اجماحنة إىل حّي إاجناز عملية استعرا اسااتيجية التمويل من أسل استقةام اجمزيد من اجموارد ل صندوق تقاسم
اجمنافع والصندوق اجمخصص لألغرا اجمت ق عليها التابعّي للمعاهدة الدولية.

