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 والزراعة)، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (
 جيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتش للتقليل

treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant-العنوان التايل:وميكن االطالع على وثائق أخرى على 
/detail/en/c/1111365 

 

NA359/A 

A 

 

 من جدول األعمال المؤقت 9البند 

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16-11روما، 

 تقرير اللجنة االستشارية المخصصة المعنية باستراتيجية التمويل وتعبئة الموارد
 

 موجز

اتيجية التمويــل وتعبئــة املــوارد ر العمــل الــذي اضــطلعت بــه اللجنــة االستشــارية املخصصــة املعنيــة باســرت هــذا التقريــ يعــرض
 خالل فرتة السنتني لتحديث اسرتاتيجية التمويل وملحقاهتا بناًء على طلب اجلهاز الرئاسي.

 

 التوجيهات المطلوبة
يرجـــى مـــن اجلهـــاز الرئاســـي اإلحاطـــة علمـــاً بالتوصـــيات املتعلقـــة باســـتعراض القـــرار وملحقاتـــه واعتمـــاده، مبـــا يف ذلـــك 

 واالختصاصات للجنة دائمة. اسرتاتيجية التمويل
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 مقدمة –أوالً 

قرر اجلهاز الرئاسي، خالل دورته السابعة، إعادة عقد اللجنـة االستشـارية املخصصـة املعنيـة باسـرتاتيجية التمويـل  -1
صلة، مبا يف بوالية منقحة، بغية وضع، يف مجلة أمور، اسرتاتيجية التمويل احملدثة وامللحقات ذات الوتعبئة املوارد (اللجنة)، 

 ذلك إطار النتائج، لكي تنظر فيها الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي وتوافق عليها.
 
، 2018وعقـــــدت اللجنـــــة اجتمـــــاعني، خـــــالل فـــــرتة الســـــنتني هـــــذه، ومهـــــا االجتمـــــاع العاشـــــر يف ســـــبتمرب/أيلول  -2

-IT/GBاملــة لالجتمــاعني يف الوثيقــة ، يف رومــا، إيطاليــا. وتــرد التقــارير الك2019واالجتمــاع احلــادي عشــر يف مايو/أيــار 

2Inf./9/19/8.1 
 
(سويسـرا) رئيسـني مشـاركني  Alwin Kopse(موريشيوس) والسيد  Yacoob Mungrooوانتخبت اللجنة السيد  -3
، الــذي رشــحه إقلــيم أفريقيــا يف غيــاب Pierre du Plessis. وانتخبــت اللجنــة خــالل اجتماعهــا احلــادي عشــر الســيد هلــا

 ، كرئيس مشارك مؤقت.Mungrooالسيد 
 

 وضع استراتيجية التمويل المحدثة والملحقات ذات الصلة، –ثانًيا
 بما في ذلك إطار النتائج

، أعـدت اللجنـة مشــروع قـرار بشـأن اسـرتاتيجية متويـل املعاهــدة الدوليـة، لكـي ينظـر فيهـا اجلهــاز بنـاًء علـى عملهـا -4
 لتقرير، الذي يتضمن مشروع اسرتاتيجية التمويل احملدثة وملحقاهتا.من هذا ا 1الرئاسي، على النحو الوارد يف امللحق 

 
ملشـــــروع القـــــرار مشـــــروع  2وبنــــاًء علـــــى طلـــــب اجلهـــــاز الرئاســـــي خـــــالل دورتـــــه الســــابعة، يـــــرد أيضـــــاً يف امللحـــــق  -5

 اختصاصات جلنة دائمة حمتملة معنية باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد.
 
اســــرتاتيجية  حتديـــد غايــــات، IT/ACFSRM 2-5/19/11الــــواردة يف الوثيقــــة  واســـتخدمت اللجنــــة املنهجيـــة -6

من اسرتاتيجية  25يف الفقرة  ةالسرتاتيجية التمويل املدرج ةمالعا الغايةالقرتاح التمويل: منهجية قائمة على التكلفة، 
 التمويل.

 
ســتخدمة الحتســاب الغايــة علــى ووافقــت علــى املنهجيــة امل متويــل صــندوق تقاســم املنــافع اللجنــة غايــة وناقشــت -7

غايـة واقعيـة، بينمــا حتديـد  عنــد ضـرورةبعـض األعضـاء  توقـفو مـن اســرتاتيجية التمويـل.  36-34النحـو الـوارد يف الفقـرات 
ومل تــتمكن اللجنــة يف اجتماعهــا احلــادي عشــر مــن  غايــة واقعيــة ولكــن طموحــة أيضــاً.عنــد ضــرورة وجــود آخــرون  توقــف

 ع القرتاحها على اجلهاز الرئاسي.اء بشأن غاية صندوق تقاسم املنافالتوصل إىل توافق يف اآلر 
 
وكما هو موضح يف القسم الثاين من دليل العمليـات لصـندوق تقاسـم املنـافع، سـيتطلب حتقيـق الغايـة املـوارد مـن  -8

تقاســم منافعهــا، مصــدرين رئيســيني: الــدخل القــائم علــى املســتخدمني مــن النظــام املتعــدد األطــراف للحصــول علــى املــوارد و 
                                                 

  1111365detail/en/c/-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant/متاحة على العنوان التايل:   1
  en/c/1173573detail/-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant/متاحة على العنوان التايل:   2
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وينبغـي أن متكـن املنهجيـة وضـع غايـة تأخـذ بعـني االعتبـار  واملسامهات الطوعيـة مـن األطـراف املتعاقـدة واجلهـات األخـرى.
البيئة املالية، ومتوسـط معـدل املسـامهات الطوعيـة علـى مـدى اخلمـس سـنوات املاضـية، وإمكانـات النظـام املتعـدد األطـراف 

 .2025-2020ستخدمني خالل الفرتة لتحقيق الدخل القائم على امل
 
 ونوقشت نطاقات الغايات التالية لصندوق تقاسم املنافع باتباع املنهجية املشار إليها أعاله: -9
 

مليــون دوالر  3و 1مـا بـني ، جيـب أن يصـل الـدخل السـنوي لصـندوق تقاسـم املنـافع إىل 2025حبلـول عـام  •
ئــة مــن اجلهــد املتعــدد األطــراف ايف امل 12-4مهة بنســبة أمريكــي لكــي يتســىن لصــندوق تقاســم املنــافع املســا

مـــن خطـــة العمـــل العامليـــة الثانيـــة  11و 2والثنـــائي لتحقيـــق مســـتوى مرتفـــع مـــن التنفيـــذ يف جمـــايل األولويـــات 
 ؛2030للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حبلول عام 

 دوالرمليـون  10و 8املنـافع إىل مـا بـني ، جيب أن يصل الدخل السنوي لصندوق تقاسم 2025حبلول عام  •
ئــة مــن اجلهــد املتعــدد األطــراف ايف امل 40-30أمريكــي لكــي يتســىن لصــندوق تقاســم املنــافع املســامهة بنســبة 

 ؛2030حبلول عام  11و 2والثنائي لتحقيق مستوى مرتفع من التنفيذ يف جمايل األولويات 

مليـــون  25و 20ق تقاســـم املنـــافع إىل مـــا بـــني ، جيـــب أن يصـــل الـــدخل الســـنوي لصـــندو 2025حبلـــول عـــام  •
مــن اجلهــد املتعــدد  املائــةيف  100-80يتســىن لصــندوق تقاســم املنــافع املســامهة بنســبة  لكــيدوالر أمريكــي 

 ؛2030حبلول عام  11و 2األطراف والثنائي لتحقيق مستوى مرتفع من التنفيذ يف جمايل األولويات 
 

 حشد التمويل موارد و المشورة بشأن جهود تعبئة ال –ثالثًا
 وتطوير أوجه التآزر بين مختلف مصادر التمويل والشركاء

 قدمت اللجنة التوصيات التالية: -10
 

دعــوة األمانــة إىل تقــدمي املعلومــات إىل جهــات االتصــال الوطنيــة للمعاهــدة، عــن نقــاط االتصــال ذات  -أ
عامليـــة، املعنيـــة بفـــرص املشـــاركة يف برنـــامج الصـــلة للصـــندوق األخضـــر للمنـــاخ وصـــندوق التكّيـــف ومرفـــق البيئـــة ال

االســـتعداد والتأهـــب للصـــندوق األخضـــر للمنـــاخ، وبرنـــامج االســـتعداد لتمويـــل املنـــاخ التـــابع لصـــندوق التكّيـــف، 
  أداة اجلهات املاحنة للزراعة الذكية مناخياً التابعة جملموعة البنك الدويل. وفائدة

مي شــهادة متيــز ألفضــل العــروض املقدمــة لصــندوق تقاســم املنــافع دعــم اقــرتاح فريــق اخلــرباء للنظــر يف تقــد -ب
 الذي مل يكن من املمكن متويلها.

إيصـــاء األمـــني بالتواصـــل مـــع الشـــركاء واملبـــادرات ذات الصـــلة، مبـــا يف ذلـــك منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة،  -ج
 للتنميــة الزراعيــة، والصــندوق وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، والصــندوق الــدويل

، وجمموعـــة البنـــك الـــدويل، والقطـــاع اخلـــاص واملنظمـــات اخلرييـــة، واملشـــاركة يف العمليـــات لتنـــوع احملاصـــيلالعـــاملي 
لقمة كوكب واحد بشأن "محاية األرض واملياه من تغري املناخ"، الستكشاف كيف ميكنهم  2االلتزام اجلارية مثل 

للمقرتحات للوصـول إىل بـرامج وصـناديق متويـل املنـاخ، وتقـدمي منـاذج جتريبيـة إىل الـدورة أن يدعموا الدعوة الرابعة 
 الثامنة للجهاز الرئاسي، بشأن شراكات التمويل وطرق حشد الدعم من آليات متويل املناخ.
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دعـــوة األمانـــة إىل مواصـــلة البحـــث عـــن وســـائل للتعـــاون داخـــل املنظمـــة، وإيصـــاء اجلهـــاز الرئاســـي بـــأن  -د
نظمــة مــدعوة إىل النظــر يف إدراج املعاهــدة يف أنشــطتها التمويليــة املتعلقــة باملنــاخ، مثــل وضــع وتنفيــذ مشــاريعها امل

التمويليـة املتعلقـة باملنـاخ، وأنشـطتها ضـمن الصـندوق األخضــر للمنـاخ، ومرفـق البيئـة العامليـة، وأي أنشـطة أخــرى 
ة يف أهــداف الصــندوق األخضــر للمنــاخ علــى نطــاق ذات صــلة، ومواصــلة النظــر يف كيفيــة تعزيــز مســامهة املعاهــد

 أوسع يف أسرة الصندوق األخضر للمناخ.

إيصاء اجلهاز الرئاسي بالنظر يف دعم إنشاء جهة االتصال/مكتب املساعدة، إلخطار، يف مجلة أمـور،  -هـ
املنــاخ واخلــربات االتصــال الوطنيــة للمعاهــدة بــالفرص املقبلــة، وتطــوير شــبكة مــن شــركاء التمويــل املتعلــق ب طاقــن

جلهات االتصال الوطنية، والتواصل مع الشركاء الرئيسيني يف جمال التمويل املتعلق باملناخ، توفري الروابط باخلربات 
 من أجل وضع املقرتحات.

 إيصاء األمانة بإعطاء األولوية لبناء العالقات مع املنظمات والشبكات اخلريية. -و

"تكلفــة عــدم اختــاذ أي إجــراءات" كــأداة حمتملــة لصــانعي السياســات إيصــاء األمانــة باستكشــاف فكــرة  -ز
 واجلهات املاحنة.

إيصاء األمانة بالنظر يف التعامـل مـع صـناعة جتهيـز األغذيـة بالتعـاون مـع صـندوق احملاصـيل ومتاشـياً مـع  -ح
ــــات ا 6-13املــــادة  ــــنص علــــى أن تنظــــر األطــــراف املتعاقــــدة يف منهجي ــــيت ت ــــة، ال ســــرتاتيجية مــــن املعاهــــدة الدولي

للمسامهات الطوعية لتقاسم املنافع، تقوم مبوجبها صناعات جتهيز األغذية اليت تستفيد من املوارد الوراثيـة النباتيـة 
 لألغذية والزراعة باملسامهة يف النظام املتعدد األطراف.

 

 االتصال وإبراز أدوات التمويل دعماً لتنفيذ المعاهدة الدولية –رابًعا
 

نة عن تقديرها للجهود اليت بذهلا األمني، وشددت على أمهية مواصلة العمل بشأن االتصاالت، مـع أعربت اللج -11
 االعرتاف بدورها احلاسم يف تعزيز التمويل وإبراز أدوات التمويل التابعة السرتاتيجية التمويل.
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 1 الملحق
__________________________________________________________________________________ 

 2025-2020تنفيذ استراتيجية التمويل المحدثة للمعاهدة الدولية  – 2019/** رقم مشروع القرار
__________________________________________________________________________________ 

 
 إن الجهاز الرئاسي،

 
 من املعاهدة الدولية؛(و)  3-19) و4-18(ال سيما  18و 3-13و 2-13املواد  إذ يستذكر

 
ا مــن القــرارات اللــذين حــددا األســاس الســتعراض اســرتاتيجية التمويــل، وغريمهــ 2/2015و 3/2017 ينالقــرار  وإذ يســتذكر

 السابقة بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل؛
 
احملــرز حــىت اآلن يف حتــديث  بتقريــر اللجنــة املخصصــة املعنيــة باســرتاتيجية التمويــل وتعبئــة املــوارد، وبالتقــدم يرحــب -1

 اسرتاتيجية التمويل؛
 

 استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الجزء األول:
 
، علـى النحـو الـوارد يف امللحـق 2025و 2020اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية للفرتة ما بني عامي اعتماد  يقرر -2
أجــل زيــادة تــوافر املــوارد املاليــة، وشــفافيتها، وكفاءهتــا، وفعاليــة تقــدميها لتنفيــذ النشــاطات الــواردة يف  ذا القــرار، مــنمــن هــ 1

 هذه املعاهدة؛
 
دوالر أمريكـي سـنوياً علـى  ارمليـ 1.1و 0.9ضمن اسرتاتيجية التمويل، ترتاوح قيمتها ما بـني حتديد غاية،  ويقرر -3

لـدعم تنفيـذ املعاهـدة  2026وينبغـي حتقيقـه حبلـول عـام  املائـةيف  40م بارز يتمثل يف نسبة سنوات، مع معل 10مدى فرتة 
 من املصادر والقنوات؛  الدولية من خالل جمموعة واسعة

 
األطــــراف املتعاقــــدة إىل بــــذل اجلهــــود لتعبئــــة املــــوارد مــــن أجــــل حتقيــــق غايــــات ويــــدعو علــــى وجــــه االســــتعجال  -4

 اسرتاتيجية التمويل؛
 
القطــاع اخلــاص واجلهــات األخــرى إىل مواصــلة تقــدمي املســامهات املاليــة وزيادهتــا مــن أجــل حتقيــق غايــات عو ويــد -5

 اسرتاتيجية التمويل؛
 
إعطاء األولوية لتنفيذ الربامج واملشاريع الداعمة لتنفيذ املعاهدة، ودعم الصـلة  منظمة األغذية والزراعة إىلويدعو  -6

ناخ، وال سيما من خالل مشاركتها يف مرفق البيئة العاملية والصندوق العـاملي للمنـاخ، حسـب بني التنوع البيولوجي وتغري امل
 االقتضاء، واإلسهام بنشاط يف عمل اللجنة املعنية باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد؛
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ت الدوليــة اآلليــات والصــناديق واألجهــزة الدوليــة ذات الصــلة، وجمموعــات أصــحاب املصــلحة، واملنظمــاويــدعو  -7
 األخرى، إىل تقدمي معلومات إىل األمانة متّكن اللجنة من حتسني متويل تنفيذ املعاهدة وحتقيق تقاسم املنافع غري النقدية؛

 
 بالنهج الربناجمي الديناميكي والتآزري املعتمد السرتاتيجية التمويل والذي من شأنه أن:ويرحب  -8
 

الدولية من خالل التأكيد على أمهية املوارد الوراثية النباتية لألغذية حيّسن فرص التمويل لتنفيذ املعاهدة  -1
 والزراعة وأوجه الرتابط مع قضايا التنمية األخرى، لصانعي القرار الوطنيني والوكاالت اإلمنائية الوطنية؛

واصــلة الصــلة باملعاهــدة الدوليــة، مــن خــالل م وييعــّزز الــروابط بــني خمتلــف مصــادر التمويــل والشــركاء ذ -2
 التعاون يف التخطيط وفرص اإلنفاق املشرتك وحتديد القنوات املناسبة إلقامة هذه الروابط؛

والتقيـيم واالسـتفادة مـن الـدروس واخلـربات واملعلومـات املكتسـبة يف مراحـل التنفيـذ  للرصديقّدم عملية و  -3
لـــك مـــن خـــالل إشـــراك أصـــحاب الســـابقة، وهليكلـــة فـــرص التمويـــل اجلديـــدة وحتديـــد الثغـــرات وســـّدها، مبـــا يف ذ

 املصلحة يف املعاهدة.
 
إىل اللجنـــة املعنيـــة باســـرتاتيجية التمويـــل وتعبئـــة املـــوارد أن تقـــوم بـــدور ريـــادي يف املضـــي قـــدماً يف تنفيـــذ  ويطلـــب -9

اســـرتاتيجية التمويـــل ورصـــدها مـــن أجـــل تقـــدمي التوجيـــه االســـرتاتيجي الـــالزم، وكـــذلك اإلشـــراف التشـــغيلي علـــى العمليـــات 
 ألنشطة ذات الصلة باسرتاتيجية التمويل؛ وا
 

 جعل اللجنة جلنة دائمة؛ ويقرر -10
 

 ؛2األساس لعمل اللجنة من خالل االختصاصات الواردة يف امللحق ويضع  -11
 

أن تتألف اللجنة من ممثلني اثنني من كل إقلـيم وأن يتمتـع الرئيسـان املشـاركان بالقـدرة علـى توجيـه الـدعوة  ويقرر -12
 ؛ذات الصلةقبني على أساس اخلربة للمرا

 
أن تكون اجتماعات جلنـة التمويـل مفتوحـة للمـراقبني الصـامتني، مـا مل تقـرر اللجنـة خـالف ذلـك وتطلـب  ويقرر -13

مــن الرئيســني املشــاركني مواصــلة دعــوة املــراقبني النشــطني علــى أســاس اخلــربة ذات الصــلة، وتشــجيع املشــاركة مــن جمموعــة 
 أصحاب املصلحة املشاركني يف تنفيذ اسرتاتيجية التمويل، حسب االقتضاء؛ واسعة من اخلرباء و 

 
 الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل بصفته مراقباً نشطاً إىل تقدمي املشورة ألعمال اللجنة؛ويدعو  -14

 
ة األعضـاء أن تدرج تكاليف االجتماعات واألعمال التحضريية للجنة، مبا يف ذلك تلك اليت تيسر مشـارك ويقرر -15

يف اللجنــة، يف امليزانيــة اإلداريــة األساســية كمــا قــد يعتمــدها اجلهــاز الرئاســي، علــى أن تســتكملها أي تربعــات متاحــة هلــذا 
الغرض، ويطلـب إىل األمـني إدراج هـذه التكـاليف يف امليزانيـة اإلداريـة األساسـية الـيت تُعـرض علـى اجلهـاز الرئاسـي للموافقـة 

 ؛عليها يف دوراته العادية
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 يف تكاليف عمل اللجنة.اجلهات املاحنة إىل دعم البلدان النامية واألمني ويدعو  -16

 

 استراتيجية التمويل واألدوات المالية الخاضعة لتوجيهات الجهاز الرئاسي الجزء الثاني:
 وسيطرته المباشرة

 
لتحقيـــق الـــنهج الربنـــاجمي علـــى أن صـــندوق تقاســـم املنـــافع وصـــندوق األغـــراض املتفـــق عليهـــا ضـــروريان ويشـــدد  -17

 السرتاتيجية التمويل احملدثة، وسيلعبان دوراً حامساً يف تنفيذها؛
 

مـن اسـرتاتيجية  1استكمال دليل العمليات لصندوق األغـراض املتفـق عليهـا علـى النحـو الـوارد يف امللحـق ب ويرحب -18
 غراض املتفق عليها إىل اجلهاز الرئاسي بانتظام؛التمويل، ويطلب من األمني تقدمي املعلومات والتقارير بشأن صندوق األ

 
 مليون دوالر أمريكي]؛ xxبقيمة [ 2025و 2020حتديد غاية لصندوق تقاسم املنافع للفرتة ما بني عامي  ويقرر -19

 
مـــن اســـرتاتيجية  2باســـتكمال دليـــل العمليـــات لصـــندوق تقاســـم املنـــافع علـــى النحـــو الـــوراد يف امللحـــق ويرحـــب  -20

 الذي جيمع للمرة األوىل ما بني تعبئة املوارد وختصيصها وصرفها للصندوق بطريقة متكاملة؛ التمويل،
 

 2019-2018تنفيذ استراتيجية التمويل خالل الفترة المالية  الجزء الثالث:
 

21-  […] 
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 1 الملحق
__________________________________________________________________________________ 

 2025-2020 لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةبشأن ااستراتيجية تمويل المعاهدة الدولية 
__________________________________________________________________________________ 

 مقدمة -أوالً 

رد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة (املعاهــدة تعــرض هــذه الوثيقــة اســرتاتيجية متويــل املعاهــدة الدوليــة بشــأن املــوا -1
. [اعتمــــــد اجلهــــــاز الرئاســــــي هــــــذه االســــــرتاتيجية يف دورتــــــه الثامنــــــة، يف 2025و 2020الدوليــــــة) للفــــــرتة مــــــا بــــــني عــــــامي 

 ].2019نوفمرب/تشرين الثاين 
 
لغـذائي والتغذيـة وصـونه، وحتسـني وتسهم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بشـكٍل أساسـي يف زيـادة األمـن ا -2

 .سبل العيش واالقتصادات الريفية، ودعم احلفاظ على التنوع البيولوجي، ومواجهة حتديات التكيف مع تغري املناخ
 
وتشــمل أهــداف املعاهــدة الدوليــة صــيانة املــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة واســتخدامها املســتدام واقتســام  -3

ئة عن استخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافئ، مبا يتسق مع اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، مـن أجـل حتقيـق املنافع الناش
 .الزراعة املستدامة واألمن الغذائي

 
ويســهم تنفيــذ املعاهــدة الدوليــة يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة خلطــة األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة  -4

 .2030لعام 
 
ل اســرتاتيجية متويــل فعالــة أمــراً بــالغ األمهيــة لتنفيــذ املعاهــدة الدوليــة، كمــا أن استعراضــها وحتســينها بشــكل وتشــكّ  -5

 للوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها. منتظم يدعم تعزيز آليات املعاهدة األخرى، مثل النظام املتعدد األطراف
 

 الرؤية واألساس المنطقي واألهداف االستراتيجية –ثانًيا

 الرؤية

 رؤية جديدة السرتاتيجية التمويل: -6
 

متّكـن اسـرتاتيجية التمويـل اجلهـاز الرئاسـي، واألطـراف املتعاقـدة، ووكـاالت التمويـل، واملـزارعني، واجلهـات الفاعلـة األخـرى، 
 فرة وفعالة.من تأمني التمويل واملوارد األخرى لتنفيذ برامج املعاهدة الدولية على املدى الطويل وبطريقة منسقة ومتضا

 
 األساس المنطقي

يتم تنفيذ املعاهدة الدولية من خالل جمموعة واسعة من املوارد املالية املقدمة عـرب جمموعـة مـن القنـوات الـيت تـربط  -7
الشـــركاء املمكنـــني يف املعاهـــدة. ويوضـــح إطـــار نتـــائج اســـرتاتيجية التمويـــل املعـــروض يف القســـم الثالـــث تفاصـــيل إطـــار بـــني 
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ويف حــني أن اجلهــاز الرئاســي قــد وضــع أدوات رئيســـية حتــتفظ بــاملوارد املاليــة حتــت توجيهــه ومراقبتــه (مثـــل  التشــغيل هــذا.
صندوق تقاسم املنافع وصندوق األغراض املتفق عليها)، وهو يستخدمها للعـب دور حتفيـزي لسـّد الثغـرات وتعزيـز التـآزر، 

ة ال ختضع لسيطرته املباشرة. وهلذا السبب، تسعى اسرتاتيجية التمويـل فإن غالبية املوارد املالية اليت تساهم يف تنفيذ املعاهد
 لضمان تعبئة املوارد الكافية من خالل مجيع القنوات املذكورة يف القسم الثالث، من أجل تنفيذ املعاهدة.

 
دف حتسني هب 2017وقرر اجلهاز الرئاسي استعراضها يف عام  2006اعُتمدت اسرتاتيجية التمويل األوىل يف عام  -8

أدائهــا. ومت تعزيــز اســرتاتيجية التمويــل لتكــون أكثــر اســتجابة الجتاهــات التمويــل الناشــئة، وأكثــر مرونــة للتكيــف مــع بيئـــة 
متغــرية، ولضــمان اتبــاع �ــج متويــل فعــال ومتســق عــرب آليــات املعاهــدة. وتأخــذ اســرتاتيجية التمويــل يف االعتبــار االجتاهــات 

 الية، وضرورة صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بشكل مستدام. واحلقائق العاملية للبيئة امل
 
وتدرك األطراف املتعاقدة أنه ميكن حتسـني فـرص متويـل تنفيـذ املعاهـدة الدوليـة بالتأكيـد علـى أمهيـة املـوارد الوراثيـة  -9

خــرى، لصــانعي القــرار الــوطنيني والوكــاالت اإلمنائيــة الوطنيــة. النباتيــة لألغذيــة والزراعــة وأوجــه الــرتابط مــع قضــايا التنميــة األ
لتعزيــز الــروابط بــني خمتلــف مصــادر التمويــل والشــركاء، كمــا هــو مبــني يف  ابرناجميــ اوتســتخدم اســرتاتيجية التمويــل هــذه �جــ

 القسم الثالث.
 

الـيت يقـدمها صـندوق تقاسـم املنـافع،  وتركز اسرتاتيجية التمويل احملدثة بشكل أكرب على املوارد املختلفة عـن تلـك -10
مبا يف ذلك عـن طريـق معاجلـة التعـاون مـع اآلليـات الدوليـة األخـرى وحتسـني اإلبـالغ عـن التمويـل الـوطين والثنـائي واملتعـدد 

 .األطراف لألنشطة ذات الصلة بتنفيذ املعاهدة
 

د اخلاضــعة لرقابــة اجلهــاز الرئاســي املباشــرة، يف إدارة املــوار وهــي تســتند إىل اخلــربة املكتســبة والــدروس املســتفادة  -11
سيما صندوق تقاسم املنافع. وينبغي استخدام هـذه املـوارد بطريقـة اسـرتاتيجية لالسـتفادة مـن مـوارد إضـافية وتغطيـة  وال

 املــادة يف النهــائيني احملــددينوهــم املســتفيدين الثغــرات احلرجــة يف التنفيــذ الربنــاجمي لتحقيــق الفائــدة النهائيــة للمــزارعني، 
مــن املعاهـــدة. ومت وضـــع األدلــة التشـــغيلية لصـــندوق األغــراض املتفـــق عليهـــا وصــندوق تقاســـم املنـــافع، للتكيـــف  18-5

والتطور مع احتياجات اجلهات املاحنة واملستفيدين، مما يزيد من إمكانية اجتذاب التمويل الكايف واملتنوع الـذي يضـمن 
 .منظوراً طويل األجل

 
اتيجية التمويــل هــذه لتحســني الــروابط مــع تنفيــذ بــرامج العمــل األخــرى للمعاهــدة الدوليــة، مثــل ومت تصــميم اســرت  -12

النظـــام املتعـــدد األطـــراف للحصـــول علـــى املـــوارد وتقاســـم منافعهـــا، والتقـــارير الوطنيـــة عـــن تنفيـــذ املعاهـــدة وفقـــاً إلجـــراءات 
ذلك خطة العمل العامليـة الثانيـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة االمتثال. كما أ�ا حتسن الروابط مع جماالت العمل األخرى مبا يف 

، ورصـــدها مــن خـــالل النظـــام العــاملي للمعلومـــات واإلنـــذار املبكــر بشـــأن املـــوارد الوراثيــة النباتيـــة لألغذيـــة لألغذيــة والزراعـــة
كن اجلهـــاز الرئاســـي والزراعـــة. وتـــنص خطـــة العمـــل العامليـــة الثانيـــة علـــى أنـــه مـــن خـــالل رصـــد اســـرتاتيجية التمويـــل، ســـيتم

 للمعاهدة من رصد املوارد املتاحة لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية.
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وإدراكاً لدورها احلاسم يف املعاهدة، مت تصميم اسرتاتيجية التمويل ليتم استعراضها بانتظام. وهي تدمج اآلن بني  -13
ديد الثغرات وسّدها. وستّيسر اللجنة [الدائمـة] املعنيـة عمليات الرصد والتقييم والتعلم، وهيكلة فرص التمويل اجلديدة وحت

 باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد (جلنة التمويل) اليت أنشأها اجلهاز الرئاسي، هذه العمليات.
 

 األهداف االستراتيجية

تـوفري املـوارد املاليـة يف  عاليـةفالكفاءة و الفافية و والقدرة على التنبؤ والشتوافر الهتدف اسرتاتيجية التمويل إىل تعزيز  -14
 من املعاهدة. 18املعاهدة، وذلك وفقاً للمادة  لتنفيذ األنشطة املشمولة يف

 
يف البلـــدان الناميــة الــيت تصــون املـــوارد وتعطــي اســرتاتيجية التمويــل األولويــة لتنفيـــذ اخلطــط والــربامج املتفــق عليهــا  -15

 ا على حنو مستدام.الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتستخدمه
 

 تمكين تنفيذ المعاهدة من خالل استراتيجية التمويل: النهج البرنامجي –ثالثًا

تنفيذ  مبا ميّكن منالشركاء املقدمة من  ةيهدف النهج الربناجمي السرتاتيجية التمويل إىل حتديد املسامهات العديد -16
إىل زيـادة  هـدفو يعاجلهـا. وهـيرات يف تنفيـذها وتعبئـة املـوارد، و دد الثغـحيـ . كمـا أنـهبتلـك املسـامهاتاملعاهدة، واالعرتاف 

دعـــم الشـــركاء احلـــاليني واجلـــدد، مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل مواصـــلة التعـــاون يف التخطـــيط وفـــرص اإلنفـــاق املشـــرتك، وحتديـــد 
 القنوات املناسبة إلقامة مثل هذه الروابط.

 
ويتم وصفه  1م النهج الربناجمي. ويرد إطار النتائج يف الشكل وقد مت تطوير إطار نتائج السرتاتيجية التمويل لدع -17

 أيضاً يف الفقرات أدناه.
 
 



11 IT/GB-8/19/9.2 

 

 إطار نتائج اسرتاتيجية التمويل :1الشكل 
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حتقيق األمن الغذائي والزراعـة املسـتدامة، ويسـهم صـون املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة هتدف املعاهدة الدولية إىل  -18
، مبـا يف ذلـك أهـداف 2030تخدامها املستدام بشـكل مباشـر وغـري مباشـر يف تنفيـذ خطـة األمـم املتحـدة لعـام والزراعة واس

(العمـل  13(االسـتهالك واإلنتـاج املسـؤولني)، و12(القضـاء علـى اجلـوع)، و 2(القضاء علـى الفقـر)، و 1التنمية املستدامة 
 ق األهداف). ويرد ذلك يف املستوى األعلى إلطار النتائج.(الشراكات لتحقي 17(احلياة على األرض)، و 15املناخي)، و

 
املســتدام  هاتتمثـل األهــداف الثالثـة للمعاهــدة الدوليـة يف صــون املـوارد الوراثيــة النباتيـة لألغذيــة والزراعـة واســتخدام -19

دة مـن تقاسـم يـأنـواع عدعـرب والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها. ويتحقق تقاسـم املنـافع مـن خـالل املعاهـدة 
 املنافع املتعدد األطراف. وينعكس ذلك يف املستوى الثاين من إطار النتائج.

 
وحيــدد املســتوى الثالــث إلطــار النتــائج آليــات متكــني املعاهــدة والنــوع الرئيســي آلليــات التمويــل والقنــوات ضـــمن  -20

يـدة الـيت متكـن مـن تنفيـذ املعاهـدة، مبـا يف ذلـك علـى وجـه اسرتاتيجية التمويل. وقد أنشأت املعاهدة عدداً مـن اآلليـات الفر 
الــذي يــنص علــى  اخلصـوص: اســرتاتيجية التمويــل نفسـها؛ والنظــام املتعــدد األطــراف للحصـول علــى املــوارد وتقاســم منافعهـا

والزراعـة؛ ونظـام  وجود مستودع عاملي للجينات لتمكـني البحـوث والتـدريب والرتبيـة يف جمـال املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة
 وحقوق املزارعني.املعلومات العاملي؛ وبرنامج االستخدام املستدام 

 
 وتشمل اسرتاتيجية التمويل جمموعة من آليات التمويل والقنوات اليت تشمل: -21

  
 قنوات التمويل اليت ال ختضع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة: -أ

 باتية لألغذية والزراعة؛التمويل الوطين للموارد الوراثية الن -1

 التمويل واملساعدة الثنائيني؛ -2

ـــة والزراعـــة، واجملموعـــة -3 ـــة األخـــرى ذات الصـــلة، مثـــل منظمـــة األغذي اآلليـــات والصـــناديق واهليئـــات الدولي
االستشـــارية للبحــــوث الزراعيـــة الدوليــــة، والبنـــك الــــدويل، ومرفـــق البيئــــة العامليـــة، والصــــندوق األخضــــر 

 الدويل للتنمية الزراعية.للمناخ، والصندوق 

 آليات التمويل اليت يوفر هلا اجلهاز الرئاسي التوجيهات املتعلقة بالسياسات: -ب
 

 اتفاقية تتعلق باسرتاتيجية التمويل؛ الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل، الذي أبرم معه اجلهاز الرئاسي -1

 باشرة:األدوات اخلاضعة لرقابة أو توجيهات اجلهاز الرئاسي امل -ج
 

 صندوق األغراض املتفق عليها؛ -1

 صندوق تقاسم املنافع. -2
 

وسيتطلب جناح اسرتاتيجية التمويل مشاركة ومسامهة مجيع الشركاء لتمكني تنفيذ املعاهدة الدولية علـى املسـتويني  -22
 إلطار النتائج.الوطين والدويل. وترد قائمة باجلهات الفاعلة ذات الصلة يف املعاهدة يف املستوى النهائي 
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، مبــا يف ذلــك حبــد ذاهتــا، ليســت مســامهات ماليــة ويــتم تقــدمي مســامهات مهمــة للتنفيــذ الفعــال للمعاهــدة الدوليــة -23
املسـامهات العينيــة للمــزارعني يف جمـال صــون التنــوع البيولــوجي الزراعـي. ويــوفر شــركاء التمكــني للمعاهـدة تقاســم املنــافع غــري 

سعة من اآلليات. ويوفر تنفيذ اسرتاتيجية التمويل وسيلة لتحديد أوجه التـآزر بـني تـوفري املـوارد النقدية من خالل جمموعة وا
املاليــة وتقـــدمي تقاســم املنـــافع غـــري النقديــة، ووضـــع تـــدابري حمــددة حســـب احلاجـــة لتعزيــز تقاســـم املنـــافع غــري النقديـــة ضـــمن 

 اسرتاتيجية التمويل.
 

طـــط والـــربامج ذات األولويـــة، ال ســـيما يف البلـــدان الناميـــة وتلـــك الـــيت متـــّر مـــن أجـــل تعبئـــة املـــوارد لألنشـــطة واخل -24
الســرتاتيجية التمويــل نطاقــاً مســتهدفاً  حــدد اجلهــاز الرئاســي، ومــع مراعــاة خطــة العمــل العامليــة، يــةاقتصــاداهتا مبرحلــة انتقال

 40ات، مع معلم بارز يتمثل يف نسـبة سنو  10سنوياً على مدى فرتة إضايف دوالر أمريكي  ليارم 1.1و 0.9ما بني  يرتاوح
 .2026ينبغي حتقيقه حبلول عام  املائةيف 

 
ونظـــراً إىل الـــدور احلاســـم الـــذي تلعبـــه املـــوارد الوراثيـــة النباتيـــة لألغذيـــة والزراعـــة يف حتقيـــق األمـــن الغـــذائي والزراعـــة  -25

نهجيــة حتديــد هــدف اســرتاتيجية التمويــل إىل املســتدامة، فــإن غايــة اســرتاتيجية التمويــل تعتــرب طموحــة بالضــرورة. وهتــدف م
. 2030مستوى عال من التنفيذ جلميع اإلجراءات ذات األولوية التابعة خلطة العمل العاملية واليت يتعني حتقيقها حبلول عام 

 والشركاء الذين ميكنون املعاهدة.ومع ذلك، هناك العديد من التحذيرات اليت جيب أن تفهمها األطراف املتعاقدة 
 

يف حني أنه قد مت استخدام منهجيـة شـاملة ألول مـرة الحتسـاب الغايـة، فإنـه ال يـزال هنـاك العديـد مـن  -أ
غايـة اسـرتاتيجية التمويـل علـى جماالت عدم اليقني اليت جيب تسليط الضوء عليها. وجيـب النظـر إىل عمليـة وضـع 

ن املعلومـات حـول تـدفقات التمويـل مـن مجيـع أ�ا عملية تكراريـة، وسـيتم حتسـينها مبـرور الوقـت مـع تـوفر املزيـد مـ
الشــركاء الــذين ميكنــون املعاهــدة. وتشــمل القيــود علــى املنهجيــة احلاليــة إمكانيــة احلســاب املــزدوج، وقلــة اإلبــالغ، 
واحلاجــة إىل تقــدير التــدفق احلــايل للمــوارد. ويف حــني أن أولويــات خطــة العمــل العامليــة تتحقــق يف الواقــع بطريقــة 

 لة، إال أن املنهجية ال تفرتض أن هناك أي ترابط بينهما.متضافرة وشام

وجيــب حتقيــق هــدف التمويــل الشــامل مــن خــالل قنــوات متعــددة ومــن خــالل شــركاء متكــني متعــددين  -ب
للمعاهــدة. وتــوفر األطــراف املتعاقــدة املــوارد املاليــة لــدعم األنشــطة الوطنيــة لصــون املــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة 

يف جمــال املــوارد  طــويرواســتخدامها. ويســتثمر القطــاع اخلــاص يف جمــال الرتبيــة وتوســيع نطــاق البحــث والتوالزراعــة 
الوراثيــــة النباتيــــة لألغذيــــة والزراعــــة. ويــــدعم املــــاحنون املعاهــــدة مــــن خــــالل القنــــوات الثنائيــــة واإلقليميــــة واملتعــــددة 

ج املوقـع الطبيعـي. وستسـاهم املنظمـات اخلرييـة األطراف. ويدعم الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل الصون يف خـار 
 ومصادر وآليات التمويل اجلديدة واملبتكرة أيضاً يف حتقيق الغاية.

وتســتند منهجيــة حتديــد الغايــة إىل املعلومــات املتاحــة عــن حالــة تنفيــذ خطــة العمــل العامليــة الثانيــة بشــأن  -ج
 اليت أجرهتا نقاط االتصال الوطنية.مد على التقييمات الوطنية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، اليت تعت

 
وعنــد الــدعوة إىل زيــادة املــوارد مــن أجــل تنفيــذ املعاهــدة، مــن املســلم بــه أن هنــاك حاجــة أيضــاً إىل اســتخدام املــوارد  -26

 ليت ميكنها النهج الربناجمي.احلالية بكفاءة وفعالية أكرب، وميكن دعم ذلك، يف مجلة أمور، من خالل استخدام أوجه التآزر ا
 



IT/GB-8/19/9.2 14 

 

وسيتم استعراض هذه الغاية بشكل دوري من خـالل املراجعـات املنتظمـة السـرتاتيجية التمويـل بشـكل عـام، وفقـاً  -27
 إلرشادات إطار الرصد الوارد يف القسم اخلامس.

 
ــ -28 ة والزراعــة ومجيــع الشــركاء ويــدعو اجلهــاز الرئاســي مجيــع األطــراف املتعاقــدة واألعضــاء اآلخــرين يف منظمــة األغذي

املعنيني يف املعاهدة، إىل االضطالع بدور نشـط يف تعبئـة التمويـل الـالزم لبلـوغ الغايـة احملـددة السـرتاتيجية التمويـل.  وجيـب 
 من املعاهدة الدولية. 5-18و 4-18بذل جهود تعبئة املوارد وختصيصها وفقاً للمادتني 

 
 م اجلهاز الرئاسي مبا يلي:و قي، 2025ة التمويل حبلول عام وبغية التوصل إىل غاية اسرتاتيجي -29

  
دعوة األطراف املتعاقدة إىل تعزيز دمج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف خطط التنمية الوطنيـة،  -أ

لــك حتديــد ، مبــا يف ذاجلهــات املاحنــة والتمويــل اخلــارجيمــن دعم لحصــول علــى الــلالوطنيــة واألولويــات وامليزانيــات 
 لتابع ملرفق البيئة العاملية؛التوزيع الشفاف للموارد ااألولويات الوطنية لنظام 

دعوة األطراف املتعاقدة إىل تبـادل املعلومـات عـن نتـائج زيـادة دمـج املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة  -ب
 األمانــة اســتخدام هــذه املعلومــات لتطــوير أدوات الوطنيــة مــع األمانــة، والطلــب إىل يف امليزانيــات الوطنيــة واألولويــات

 اسرتاتيجية ميكن أن تستخدمها جهات االتصال الوطنية وغريها من اجلهات لالستفادة من املوارد اجلديدة؛ 

تشــجيع اجلهــات املاحنــة الثنائيــة واملتعــددة األطــراف علــى تعزيــز تنفيــذ االســرتاتيجية وزيــادة إدمــاج تنفيــذ  -ج
 جمها، وزيادة إبرازها واالعرتاف هبا؛املعاهدة يف برا

وأثـــر مبـــادرات اجلهـــات املاحنـــة املتعلقـــة علـــى تبـــادل املعلومـــات حـــول نتـــائج  األطـــراف املتعاقـــدةتشــجيع  -د
بتنفيذ املعاهدة مع األمانة، والطلب مـن األمانـة اسـتخدام هـذه املعلومـات يف تطـوير أدوات ومنتجـات لالتصـال، 

 وارد وزيادة إبراز اجلهات املاحنة واالعرتاف هبا؛للمساعدة يف جهود تعبئة امل

الطلب من األمانة أن تزيد إبـراز اجلهـات املاحنـة الـيت تقـدم مسـامهات طوعيـة لآلليـات اخلاضـعة لرقابتهـا  -ه
أو إرشاداهتا، واالعرتاف هبا، مثل صندوق تقاسم املنافع وصندوق األغراض املتفق عليها، مبا يف ذلك من خـالل 

 لعالقات مع اجلهات املاحنة وتقدمي التقارير هلا؛مبادرات ا

دعــوة اآلليــات والصــناديق واألجهــزة الدوليــة ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك يف إطــار بــرامج منظمــة األغذيــة  -و
والزراعــة، والشــراكات مــع مرفــق البيئــة العامليــة، واآلليــات املتعــددة األطــراف األخــرى، إىل زيــادة األولويــة واالهتمــام 

 للمعاهدة؛ املوليني

دعـــوة األمانـــة إىل أنشـــاء شـــبكة مـــن شـــركاء التمكـــني يف املعاهـــدة الـــذين جنحـــوا يف دمـــج املـــوارد الوراثيـــة  -ز
النباتية لألغذية والزراعة يف برامج أكرب معنية بالتنمية املستدامة وتغري املناخ، وتبادل الدروس املسـتفادة لبنـاء قـدرة 

 امج؛اآلخرين على املشاركة يف مثل هذه الرب 

لتعبئــة املــوارد املاليــة مــن صــناعات جتهيــز األغذيــة، علــى النحــو دعــوة جلنــة التمويــل إىل وضــع اســرتاتيجية  -ح
 من املعاهدة؛ 6-13املطلوب يف املادة 

 دعوة جلنة التمويل إىل تطوير جمموعة من املبادرات لتعبئة األموال من مصادر وآليات مبتكرة؛ -ط
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عزيــز رصــد اســرتاتيجية التمويــل واإلبــالغ عنهــا، مبــا يف ذلــك عــن طريــق إجــراء دعــوة جلنــة التمويــل إىل ت -ي
استعراضــات عامــة للتــدفقات املاليــة إىل جمــاالت تنفيــذ املعاهــدة، مــن خــالل اجلمــع بــني األدوات احلاليــة وكــذلك 

ظمـة األغذيـة أدوات اجلهاز الرئاسي واملؤسسات األخـرى مثـل منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي ومن
 والزراعة، فضًال عن مدخالت اخلرباء؛

صــلة، للحصــول علــى مســاعدة حمــددة يف إطــار الدعــوة جلنــة التمويــل إىل وضــع معــايري للسياســات ذات  -ك
اســرتاتيجية التمويـــل للحفــاظ علـــى املــوارد الوراثيـــة النباتيـــة لألغذيــة والزراعـــة يف البلــدان الناميـــة، والبلــدان الـــيت متـــّر 

ا مبرحلـة انتقاليـة، والـيت تعـد مسـامهاهتا يف تنـوع املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة يف النظـام املتعـدد اقتصاداهت
 من املعاهدة. 4-13األطراف كبرية، و/أو ذات احتياجات خاصة، كما هو مطلوب يف املادة 

 
وض بتنفيـذ هـذا الـنهج الربنـاجمي ورصـده، مبـا يف وستلعب جلنة التمويل التابعـة للجهـاز الرئاسـي دوراً رائـداً يف النهـ -30

 هتا.اذلك من خالل التدابري املوضحة أعاله ويف اختصاص
 

 لتوجيهات الجهاز الرئاسيوات الخاضعة دالنهج البرنامجي واأل –رابًعا
 وسيطرته المباشرة

 لتحقيـق نيتفـق عليهـا ضـروريكما هو موضح يف إطار النتائج، يُعترب صندوق تقاسم املنافع وصندوق األغـراض امل -31
 النهج الربناجمي السرتاتيجية التمويل وسيلعبان دوراً حتفيزياً يف تنفيذها.

 
. وهو صـندوق اسـتئماين تـابع ملنظمـة األغذيـة 2006أنشأ اجلهاز الرئاسي صندوق األغراض املتفق عليها يف عام  -32

ة. ويلعـــب الصـــندوق دوراً حامســـاً يف تنفيـــذ قـــرارات اجلهـــاز والزراعـــة ألغـــراض متفـــق عليهـــا بـــني جهـــة ماحنـــة وأمانـــة املعاهـــد
الرئاسي، وال سيما تعزيز اآلليات العاملية لتمكني املعاهدة، وتنفيذ األولويـات املتفـق عليهـا، وبنـاء القـدرات علـى الصـعيدين 

لصــندوق آليــة مرنــة ســريعة الــدويل واإلقليمــي، وتســهيل عمليــة صــنع القــرار للجهــاز الرئاســي لتعزيــز تنفيــذ املعاهــدة. ويــوفر ا
االســتجابة ألمــني املعاهــدة مــن أجــل تـــأمني األمــوال مــن جمموعــة مــن اجلهـــات املاحنــة، وإدارهتــا، للمضــي قــدماً يف التنفيـــذ 

على دليل عمليـات الصـندوق، الـذي يعـرض التفاصـيل عـن النطـاق، وحشـد املـوارد،  1الربناجمي للمعاهدة. وحيتوي امللحق 
 .واملعلومات، واإلبالغ

 
يعترب صندوق تقاسم املنافع عنصراً أساسياً يف اسرتاتيجية التمويل والنظام املتعـدد األطـراف للحصـول علـى املـوارد  -33

إن الصندوق هو اآللية التشغيلية لتلقي املنافع النقديـة الناشـئة عـن النظـام املتعـدد األطـراف واسـتخدامها وتقاسم منافعها. و 
مــن املعاهــدة. وقــد أنشــأ اجلهــاز الرئاســي صــندوق تقاســم املنــافع، وهــو  )و(-3-19 املــادة وتقامسهــا، علــى النحــو احملــدد يف

؛ ويعــّد دجمــه يف الــنهج الربنــاجمي الســرتاتيجية التمويــل خطــوة 2009آخــذ يف التطــور منــذ أن بــدأ تشــغيله ألول مــرة يف عــام 
 أخرى يف جمال تطويره.
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اصــة بصــندوق تقاســم املنــافع مــن املنهجيــة املســتخدمة الحتســاب ُتســتمد املنهجيــة املســتخدمة حلســاب الغايــة اخل -34
الغايــة العامــة الســرتاتيجية التمويــل، والــيت هتــدف إىل حتقيــق مســتوى عــال مــن التنفيــذ جلميــع اجملــاالت ذات األولويــة خلطــة 

 .25 . وبالتايل، تنطبق قيود مماثلة على النحو املشار إليه يف الفقرة2030العمل العاملية حبلول عام 
 

كمــا هــو حمــدد يف الــدليل التشــغيلي لصــندوق تقاســم املنــافع، يركــز الــنهج الربنــاجمي لصــندوق تقاســم املنــافع  -35
 على ما يلي:

  
خلطة العمـل العامليـة الثانيـة بشـأن املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة: دعـم إدارة املـوارد  2جمال األولوية  •

 والزراعة وحتسينها يف املزرعة؛الوراثية النباتية لألغذية 

خلطـة العمـل العامليـة الثانيـة بشـأن املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة: تشـجيع تنميـة  11وجمال األولوية  •
وتســويق مجيــع األصــناف، ويف املقــام األول أصــناف املزارعني/األصــناف البدائيــة واألنــواع غــري املســتخدمة 

 على النحو األمثل.
 

 ك، فإن النهج الربناجمي يضع ممارسات داعمة ومبادرات متكينية لتنفيذ األولويات األخرى خلطة العمل العاملية الثانية.ومع ذل
 

 اجلهاز الرئاسي نطاقاً مستهدفاً لصندوق تقاسم املنافع:حيدد  -36
 

ليون دوالر أمريكي لكي م ]ب –أ [، جيب أن يصل الدخل السنوي لصندوق تقاسم املنافع إىل ما بني 2025حبلول عام 
مــن اجلهــد املتعــدد األطــراف والثنــائي لتحقيــق مســتوى  املائــةيف  ]د –ج [يتســىن لصــندوق تقاســم املنــافع املســامهة بنســبة 

 .2030حبلول عام  11و 2مرتفع من التنفيذ يف جمايل األولويات 
 

صــندوق تقاســم املنــافع بشــكل دوري مــن ومتشــياً مــع الغايــة العامــة الســرتاتيجية التمويــل، ســيتم اســتعراض غايــة  -37
 خالل عمليات االستعراض املنتظمة السرتاتيجية التمويل.

 
من املعاهدة الدولية، املستفيدون الرئيسيون من صندوق تقاسم املنافع هم املزارعون يف مجيـع  3-13ووفقاً للمادة  -38

تصــاداهتا مبرحلــة انتقاليــة، والــيت تصــون املــوارد الوراثيــة النباتيــة أحنــاء العــامل، وخاصــة يف البلــدان الناميــة، والبلــدان الــيت متــّر اق
 وتستخدمها بشكل مستدام.

 
ويف املزرعـة، وخيلـق الـروابط مـع جهـود الصـون  الطبيعـي املوقـع يفويدعم صندوق تقاسم املنـافع اإلدارة والتحسـني  -39

ني املزارعني، وميّكن تـدفق مـواد املـوارد الوراثيـة النباتيـة باألوسع نطاقاً خارج املوقع. وهو يعزز ويسهل عمليات تبادل البذور 
وقـد بـذلت املشـاريع املّمولـة جهـوداً لتحسـني  لألغذية والزراعة من املزارعني إىل اجملموعات خارج املوقع والعكـس بـالعكس.

مـــن أصـــحاب احليـــازات  سالســـل قيمـــة البـــذور احملليـــة، وإلتاحـــة جمموعـــة واســـعة مـــن األصـــناف املكّيفـــة واحملســـّنة للمـــزارعني
الصــغرية. ويــتم دعــم جهــود تربيــة النباتــات مبشــاركة املــزارعني وتعزيــز القــدرة علــى تطــوير أصــناف تتكيّــف بشــكل خــاص مــع 

 وتكون ذات جودة عالية. ،الظروف االجتماعية والبيئية
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وختصيصــها وصــرفها بطريقــة  بــني تعبئــة املــوارد 2وجيمــع دليــل العمليــات لصــندوق تقاســم املنــافع الــوارد يف امللحــق  -40
 ســـردمتكاملـــة. وقـــد مت دمـــج الـــدروس املســـتفادة مـــن دورات املشـــاريع الســـابقة يف تطـــوير الـــدليل، الـــذي حيتـــوي اآلن علـــى 

 .2025-2020ونظرية للتغيري لصندوق تقاسم املنافع للفرتة 
 

 التنفيذ والرصد واالستعراض وإعادة التخطيط –خامًسا

م يف املعاهـــدة، مت تصـــميم اســـرتاتيجية التمويـــل ليـــتم استعراضـــها بانتظـــام وحتســـينها بشـــكل تقـــديراً لـــدورها احلاســـ -41
 ،والتقيـــيم ،والرصـــد ،مســـتمر، ولكـــي تظـــل ديناميكيـــة وســـريعة االســـتجابة وذات صـــلة. وهـــي تـــدمج بـــني عمليـــات التنفيـــذ

 والتعلم، وحتديد الثغرات وسدها.
 

رئاســي برصــد ومراجعــة التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اســرتاتيجية التمويــل ســتقوم جلنــة التمويــل الــيت أنشــأها اجلهــاز ال -42
بانتظام، وبتقدمي توصيات بشأن التعديالت، على النحو املنصوص عليه يف اختصاصاهتا. وميكن مراجعة االختصاصات 

رز يف تنفيــــذ وفقــــاً لــــدورات اســــرتاتيجية التمويــــل. وســــتقوم اللجنــــة بــــاطالع اجلهــــاز الرئاســــي بانتظــــام بشــــأن التقــــدم احملــــ
سـنوات لكـي ينظـر فيهـا اجلهـاز الرئاسـي  5اسرتاتيجية التمويل. وستوفر استعراضاً شامًال السـرتاتيجية التمويـل بعـد فـرتة 

 يف دورته الالحقة.
 

وستقدم األطراف املتعاقدة وغريها من املنظمات ذات الصلة املعلومات املتعلقة بتنفيذ اسرتاتيجية التمويل العامـة،  -43
 دها واستعراضها، يف فرتات تقدمي التقارير اليت وافقت عليها اللجنة.وبرص

 
وستضــع اللجنــة خطــة تشــغيلية لتنفيــذ اســرتاتيجية التمويــل الــيت ســيتم استعراضــها وحتــديثها كــل ســنتني، وستشــمل  -44

 االعتبارات التالية املتعلقة بتنفيذها ورصدها واستعراضها وإعادة التخطيط هلا:
 

ن عمليـــة تنفيـــذ اســـرتاتيجية التمويـــل ورصـــدها واستعراضـــها عمليـــة ديناميكيـــة، وأن تـــدعم جيـــب أن تكـــو  -أ
 النهج الربناجمي املوضح يف اسرتاتيجية التمويل هذه.

ستتم مراجعة أهداف اسرتاتيجية التمويل وصندوق تقاسـم املنـافع بشـكل دوري. وسيشـمل ذلـك رصـد  -ب
الغايـــات ذاهتـــا، وحتديـــد الثغـــرات، مبـــا يف ذلـــك عـــن طريـــق إجـــراء التقـــدم احملـــرز حنـــو حتقيـــق الغايـــات، واســـتعراض 

استعراضــات عامــة للتــدفقات املاليــة إىل جمــاالت تنفيــذ املعاهــدة مــن خــالل اجلمــع بــني األدوات احلاليــة للجهــاز 
 الرئاسي واملؤسسات األخرى مثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذيـة والزراعـة، فضـالً 

 عن مدخالت اخلرباء.

الرصد الدوري واإلبالغ عن اسـتخدام قنـوات التمويـل املختلفـة وبيئـة اجلهـات املاحنـة إلجـراء التعـديالت  -ج
 الالزمة وحتديد فرص التمويل اجلديدة وهيكلتها.

 استعراضات كل سنتني لتنفيذ اسرتاتيجية التمويل واستعراض اسرتاتيجي كل مخس سنوات. -د

طــر الرصــد والتقيــيم لصــندوق تقاســم املنــافع وصــندوق األغــراض املتفــق عليهــا يف أدلــة العمليــات ُحتــدد أ -هـ
وهــي تشــمل تقــدمي التقــارير املنتظمــة إىل اجلهــاز الرئاســي. وتعتــرب هــذه األطــر جــزءا ال يتجــزأ مــن رصــد اســرتاتيجية 
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ليـة متسـقة مـع هـذه العمليـات التمويل. وجيـب أن تكـون عمليـة رصـد واسـتعراض اسـرتاتيجية التمويـل الشـاملة عم
. ونظـراً ألن الصــندوقني خيضـعان لرقابـة اجلهــاز ]ومـع عمليـات برنـامج العمــل املتعـدد السـنوات للمعاهــدة الدوليـة[

الرئاسي، فإن صندوق تقاسم املنافع وصندوق األغراض املتفق عليهـا خيضـعان أيضـاً لإلجـراءات املوحـدة املعمـول 
 ة، مبا يف ذلك عمليات املراجعة والتقارير املالية.هبا يف منظمة األغذية والزراع

عمليـــات الرصـــد، والتقيـــيم، والـــتعلم مـــن جيـــب أن تراعـــي عمليـــة رصـــد واســـتعراض اســـرتاتيجية التمويـــل  -و
الـــدروس واخلـــربات واملعلومـــات املكتســـبة، يف االستعراضـــات الســـابقة الســـرتاتيجية التمويـــل، وفقـــاً ملـــا قـــرره اجلهـــاز 

 .3/2017، من القرار 3-الفقرة الثانية  الرئاسي من خالل

األخرى،  ةينبغي أن يدعم تنفيذ اسرتاتيجية التمويل واستعراضها وحتسينها بانتظام، تعزيز آليات املعاهد -ز
 ).2و 1، الفقرتان 2/2015مثل النظام املتعدد األطراف (القرار 
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 1 الملحق
 

 ليهادليل العمليات: صندوق األغراض المتفق ع :1الملحق 
 

 النطاق –أوالً 
 
 صندوق األغراض املتفق عليها هو صندوق استئماين لألغراض املتفق عليها بني اجلهة املاحنة وأمني املعاهدة. -1
 
وكصندوق خيضع لتوجيهات اجلهاز الرئاسي، يُعترب هذا الدليل دليًال عاماً لألمني يف ما يتعلق بصندوق األغراض  -2

 اتيجية التمويل احملدثة، اليت هو جزء منها.املتفق عليها يف سياق اسرت 
 
وتتعلق املشورة املقدمة على وجه التحديـد بصـندوق األغـراض املتفـق عليهـا، ولكـن هبـدف كيفيـة ربطهـا باملسـامهة  -3

 يف حتقيق الرؤية واألهداف الشاملة السرتاتيجية التمويل احملدثة واملسامهة فيها.
 
السرتاتيجية التمويل، يشكل صندوق األغراض املتفـق عليهـا آليـة متكـني رئيسـية وكما هو موضح يف إطار النتائج  -4

السرتاتيجية التمويل. وهتدف املشورة املقدمة يف هذا الدليل إىل املساعدة يف تأمني التمويل لصندوق األغراض املتفق عليها 
ضـــافرة وفعالـــة. ويتماشـــى ذلـــك مـــع رؤيـــة للتنفيـــذ الربنـــاجمي للمعاهـــدة الدوليـــة علـــى املـــدى الطويـــل، وبطريقـــة منســـقة ومت

 اسرتاتيجية التمويل احملدثة اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة، ومبادئ التآزر والتكامل.
 
ويقدم هذا الدليل عناصر إرشادات لألمني بشأن جوانـب عمليـة صـندوق األغـراض املتفـق عليهـا الـيت تعتـرب ذات  -5

لتمويـل احملدثـة، مثــل تعبئـة املــوارد واملعلومـات واإلبـالغ. وتنطبــق هـذه العناصـر أيضــاً، مـع مراعــاة أمهيـة خاصـة الســرتاتيجية ا
 على الصندوق اخلاص لدعم مشاركة البلدان النامية.مقتضى احلال، 

 
 تعبئة الموارد –ثانًيا

 
ني األمـوال مـن جمموعـة مـن يوفر صندوق األغراض املتفق عليها آليـة مرنـة وسـريعة االسـتجابة ألمـني املعاهـدة لتـأم -1

 اجلهات املاحنة واملصادر، وإدارهتا، للمضي قدماً يف التنفيذ الربناجمي للمعاهدة.
 
وجيب أن توفر دورات اجلهاز الرئاسي فرص االعرتاف باملسامهات والرتحيب هبا، وكذلك احلصول علـى التزامـات  -2

 مستقبلية ملموسة لصندوق األغراض املتفق عليها.
 
 وجيب أن تنظر جوانب تعبئة املوارد يف �ج برناجمي لصندوق األغراض املتفق عليها. -3
 
وترتبط جوانب تعبئة املوارد مع تلك املتعلقة بتحسني االتصال وإبراز صندوق األغـراض املتفـق عليهـا كـأداة متويـل  -4

 اإلبالغ.رئيسية لدعم تنفيذ املعاهدة الدولية، على النحو املفصل يف قسم املعلومات و 
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 المعلومات واإلبالغ –ثالثًا
 
ينبغــي أن تنظــر املعلومــات عــن املــوارد واإلبــالغ عنهــا يف إطــار صــندوق األغــراض املتفــق عليهــا يف الــنهج الربنــاجمي  -1

 الســرتاتيجية التمويــل وأمهيــة مواصــلة العمــل علــى تعبئــة املــوارد واالتصــاالت والــرتويج وحتديــد العالمــات التجاريــة للمعاهــدة
 الدولية وظهورها يف وسائل اإلعالم من أجل حتسني متويل صندوق األغراض املتفق عليها.

 
خــالل فــرتات تقريــر وافقــت عليهــا جلنــة التمويــل، وســوف وســيتم تقــدمي املعلومــات والتقــارير إىل اجلهــاز الرئاســي  -2

 تشمل ما يلي:
  

صـندوق األغـراض املتفـق عليهـا، وال سـيما كيفيـة أبرز النتائج واآلثار احملققة لألنشطة املنفذة من خالل  أ)(
 إسهامها يف إطار نتائج اسرتاتيجية التمويل والتنفيذ الربناجمي للمعاهدة.

 نظرة عامة رفيعة املستوى عن اجلهات املسامهة الرئيسية وحالة األموال املستلمة واملنفقة. ب)(
 

مــن التقــارير للجهــات املاحنــة وفقــاً للشــروط واملتطلبــات  وعلــى مســتوى املشــروع، ســتتاح التقــارير املرحليــة وغريهــا -3
 التعاقدية، ومبا يتماشى مع قواعد منظمة األغذية والزراعة.
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 2 الملحق
__________________________________________________________________________________ 

 دليل العمليات: صندوق تقاسم المنافع :2الملحق 
 

 ةقدمم –أوالً 

للحصـول علـى املـوارد يعترب صندوق تقاسم املنافع عنصراً أساسياً يف اسرتاتيجية التمويل والنظام املتعـدد األطـراف  -1
وتقاســم منافعهــا. ويعتــرب الصــندوق آليــة تشــغيلية لتلقــي املنــافع النقديــة الناشــئة عــن النظــام املتعــدد األطــراف واســتخدامها 

 (و) من املعاهدة. 3-19ملادة وتقامسها، على النحو احملدد يف ا
 
وقد دعم أربع دورات للمشـروع مـع ، 2009أنشأ اجلهاز الرئاسي صندوق تقاسم املنافع وبدأ العمل فيه منذ عام  -2

مشروعاً حول العامل. وعمل اجلهاز الرئاسي بانتظام على حتسني اإلجراءات التشـغيلية للصـندوق وعمليـة اختيـاره  80متويل 
جمــاالت األولويــة. ويعــد صـندوق تقاســم املنــافع آليــة متطــورة، وإن وضـع الــنهج الربنــاجمي للصــندوق هــو  للتـدخالت وحتديــد

 خطوة أخرى يف جمال تطويره.
 
وجيمــع دليــل العمليــات هــذا بــني تعبئــة املــوارد وختصيصــها وصــرفها بطريقــة متكاملــة، وهــو مــدمج يف اســرتاتيجية  -3

 تفادة من دورات املشروع السابقة يف هذا الدليل.التمويل العامة. وقد مت دمج الدروس املس
 

 المستفيدون واألولويات

ن هم املستفيدين الرئيسيني من صندوق تقاسم املنافع، وال سيما يف البلدان الناميـة، والبلـدان الـيت و سيكون املزارع -4
ة والزراعـة وتسـتخدمها علـى حنـو مسـتدام، كمـا متر اقتصاداهتا مبرحلة حتّول، واليت تقـوم بصـون املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـ

 .من املعاهدة الدولية 3-13املادة يرد يف 
 
وســتثبت مجيــع املشــاريع الفوائــد الناشــئة عــن املــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة للمــزارعني، مــع الرتكيــز بوجــه  -5

ني، وسالسـل القيمـة احملليـة للبـذور، وحتسـني تـدفق املـوارد خاص على دعم اإلدارة داخل املزرعة/املوقع، والتبـادل بـني املـزارع
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بني املزارعني واجملموعات خارج املوقع، والعكس بالعكس.

 
وضمن األولويات املتفق عليها يف خطة العمل العاملية الثانية، يركز النهج الربناجمي لصندوق تقاسم املنافع بشكل  -6

 على ما يلي:خاص 
 

 : دعم إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحتسينها يف املزرعة؛2جمال األولوية  •

: تشــجيع تنميــة وتســويق مجيــع األصــناف، ويف املقــام األول أصــناف املزارعني/األصــناف 11وجمــال األولويــة  •
 البدائية واألنواع غري املستخدمة على النحو األمثل.

 
لك، فإن النهج الربناجمي يطبـق ممارسـات داعمـة ومبـادرات متكينيـة لتنفيـذ األولويـات األخـرى خلطـة العمـل ومع ذ -7

 العاملية الثانية.
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وقـــد مت اختيـــار هـــذه األولويـــات لســـّد الثغـــرات يف تنفيـــذ خطـــة العمـــل العامليـــة الثانيـــة، وبعـــد إجـــراء مســـح شـــامل  -8

 اتيجية التمويل.للتمويل املتاح من خالل قنوات أخرى ضمن اسرت 
 

 صندوق تقاسم المنافع ضمن استراتيجية التمويل

ضمن صندوق تقاسم املنافع بشكل اسرتاتيجي للقيام بدور مساعد يف التعاون الـدويل يف جمـال تستخدم األموال  -9
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 
املنافع على تعبئة موارد إضافية ال ختضـع لسـيطرة اجلهـاز  كما سيساعد التمويل املقدم من خالل صندوق تقاسم -10

الرئاسي املباشرة. وسيتعني على الشركاء الرئيسيني الذين يعملون من خالل صندوق تقاسـم املنـافع بنـاء روابـط بـني مصـادر 
 التمويل املختلفة واستكشاف التعاون يف التخطيط وفرص اإلنفاق املشرتك مع اآلخرين.

 
إىل ذلك، يسهل صندوق تقاسم املنـافع تنفيـذ خمتلـف آليـات التمكـني يف املعاهـدة مثـل النظـام املتعـدد  وباإلضافة -11

 األطراف، من خالل صون املوارد واستخدامها وإدراجها، ونظام املعلومات العاملي.
 

 سرد ونظرية التغيير

إىل األبــد، ممــا قلــل مــن اســرتاتيجيات  اختفــت خــالل القــرن املاضــي أجــزاء مــن تنــوع احملاصــيل الغذائيــة يف العــامل -12
  ، واألكثر إنتاجية وتغذية.املواجهة واملوارد الالزمة لزراعة احملاصيل األكثر قدرة على الصمود

 
، وال ســيما األكثــر عرضــة مــنهم لتغــري املنــاخ وانعــدام األمــن الغــذائي، اعتمــاداً كبــرياً علــى نيويعتمــد صــغار املــزارع -13

باتية لألغذية والزراعة لضـمان سـبل عيشـهم. ويتـيح صـندوق تقاسـم املنـافع الفرصـة للمـزارعني للوصـول إىل املوارد الوراثية الن
جمموعة واسعة من البذور اليت تتكيـف مـع احتياجـاهتم. وميّكـن ذلـك املـزارعني مـن زراعـة أنـواع خمتلفـة مـن احملاصـيل، حبيـث 

ت غـالت أكـرب أو أصـناف عاليـة القـدرة علـى مقاومـة اآلفـات زراعة حماصيل ذاو  ،يعتمدون على حمصول واحد أو إثنني ال
وميّكـن صـندوق تقاسـم املنـافع صــغار واألمـراض والظـروف املناخيـة املعاكسـة، واحملاصـيل الـيت طعمهـا أفضـل واملغذيـة أكثـر. 

تضـم ماليـني املـواد الوراثيـة املزارعني والعلماء واملربني من االستفادة من املستودعات العاملية للجينات التابعة للمعاهدة واليت 
 املختلفة إلجراء البحوث وتطوير أنواع جديدة من احملاصيل.

 
ومن خالل مساعدة املزارعني على املستوى احمللي إلجياد احللول لتغري املناخ والتحديات األخرى، يتم تعزيـز نظـام  -14

املوقـــع/يف املزرعـــة  يفغالبـــاً مـــا تظهـــر بـــني الصـــون املعاهـــدة للتنـــوع الزراعـــي. ويتخطـــى صـــندوق تقاســـم املنـــافع الفجـــوة الـــيت 
والصــون خــارج املوقــع، ويوضــح كيــف تــرتبط املبــادرات املختلفــة مــن اجملتمعــات الزراعيــة مــن خــالل بنــوك اجلينــات الوطنيــة 

ندوق تقاسـم واملعلومات واملـادة الوراثيـة الناجتـة عـن صـوتعود املعرفة  والدولية مع بعضها البعض من خالل املعاهدة الدولية.
 املنافع إىل آليات متكني املعاهدة، مما يوسع املوارد املتاحة يف مجيع أحناء العامل لتحسني األمن الغذائي والزراعة املستدامة.

 
على نظرية التغيري يف صندوق تقاسم املنافع. وتوضح نظرية التغيري الروابط بني صندوق تقاسم  2وحيتوي الشكل  -15

 يواجههــا تســهم يف مواجهــة التحــديات اإلمنائيــة الرئيســية الــيت كو�ــاائج الســرتاتيجية التمويــل، ال ســيما  املنــافع وإطــار النتــ
 املزارعون حول العامل.
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املوقــع/يف املزرعــة، وخيلــق الــروابط مــع جهــود الصــون األوســع  يفويــدعم صــندوق تقاســم املنــافع اإلدارة والتحســني  -16
تبـادالت البـذور بـني املـزارعني، وميّكـن تـدفق املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة  نطاقاً خـارج املوقـع. وهـو يعـزز ويسـهل

وقــد بــذلت املشــاريع املمولــة جهــوداً لتحســني سالســل قيمــة مــن املــزارعني إىل اجملموعــات خــارج املوقــع والعكــس بــالعكس. 
للمــزارعني أصــحاب احليــازات الصــغرية. ويــتم دعــم تاحــة جمموعــة واســعة مــن األصــناف املكّيفــة واحملســنة إلالبــذور احملليــة و 

جهود تربيـة النباتـات مبشـاركة املـزارعني وتعزيـز القـدرة علـى تطـوير أصـناف تتكيـف بشـكل خـاص مـع الظـروف االجتماعيـة 
والبيئيــة، وتكــون ذات جــودة عاليــة. وتســاعد الــدروس املســتفادة مــن اإلجــراءات املمولــة يف إعــالم التخطــيط الــوطين واختــاذ 

 لقرارات بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.ا
 

إن صـــندوق تقاســـم املنـــافع مـــدفوع بالطلـــب ويســـتجيب لالحتياجـــات واملصـــاحل املختلفـــة للمـــزارعني وغـــريهم مـــن  -17
مبـا ميّكـن  اتمعاهدوتؤدي املشاريع املمولة إىل احتادات قوية للمقدمي ومستخدمي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 

والشـراكات الـيت يـتم تأسيسـها شـاملة وديناميكيـة ومتعـددة املسـتوى لتعزيز تنفيذ املعاهدة وإبرازهـا. الشركاء من التعاون مًعا 
بــني جمموعــة واســعة مــن مؤسســات إدارة املــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة وأصــحاب املصــلحة، خللــق شــعور مبلكيــة 

 .االجتماعي اإلدماجر النتائج وتعزي
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 نظرية التغيري: صندوق تقاسم املنافع :2الشكل 
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 الموارد المالية لصندوق تقاسم المنافع وتعبئة الموارد  –ثانًيا

 
مـا بـني عـامي لصندوق تقاسم املنـافع، للفـرتة  مليون] دوالر أمريكي xxحدد اجلهاز الرئاسي غاية متويل قدرها [ -1

 ارد من مصدرين رئيسيني مها:. وتتوقع هذه الغاية املو 2025و 2020
  

الـدخل القــائم علـى املســتخدم مـن النظــام املتعــدد األطـراف للحصــول علـى املــوارد وتقاسـم منافعهــا، والــذي  •
 أمهية قصوى لتأمني املوارد املستدامة واملتوقعة للصندوق؛ ايعترب ذ

 طراف املتعاقدة وغريها.املسامهات الطوعية من األ •
 

 الدخل القائم على المستخدم من النظام المتعدد األطراف

(و) مــن املعاهــدة الدوليــة، فــإن صــندوق تقاســم املنــافع هــو اآلليــة الــيت أنشــأها  3-19كمــا هــو حمــدد يف املــادة  -2
ها. ولن يتم ختصيص الـدخل القـائم علـى النظام املتعدد األطراف واستخدام الناشئة عناجلهاز الرئاسي لتلقي املوارد املالية 

 املستخدم الناشئ عن النظام املتعدد األطراف واملودع يف صندوق تقاسم املنافع.
 
ومــن املتوقــع أن تــؤدي املــدفوعات القائمــة علــى املســتخدم احملــددة يف االتفــاق املوحــد لنقــل املــواد للنظــام املتعــدد  -3

ل لصـــندوق تقاســـم املنـــافع، مـــن مســـتخدمي املـــوارد الوراثيـــة النباتيـــة لألغذيـــة األطـــراف، إىل توليـــد تـــدفق متوقـــع مـــن التمويـــ
 والزراعة. وسيتم توسيع جهود التواصل والرؤية لصندوق تقاسم املنافع لالعرتاف باملسامهني يف النظام املتعدد األطراف.

 
لقــائم علــى املســـتخدم وســتمكن عمليــات اســتعراض اســرتاتيجية التمويــل اجلهــاز الرئاســـي مــن تقيــيم الــدخل ا -4

الناتج عن النظـام املتعـدد األطـراف، مـن أجـل إعـالم عمليـة صـنع القـرار يف املسـتقبل بشـأن اسـرتاتيجية التمويـل والنظـام 
 املتعدد األطراف.

 
 المساهمات الطوعية

نظــرة مــن املعاهـدة تعظـيم مجيــع فـرص التمويـل. ويقــدم هـذا القسـم  سـيتطلب حتقيـق غايـة صــندوق تقاسـم املنـافع -5
 .2025-2020عامة بشأن اجلهات املعنية املختلفة اليت تعترب احتماالت ممكنة لصندوق تقاسم املنافع خالل الفرتة 

 
تشمل اجلهات املمكنة للمسامهات الطوعية يف صندوق تقاسم املنافع ما يلي: األطراف املتعاقدة ووزاراهتا املعنيـة  -6

 اإلمنائية، واملؤسسات األخرى ذات الصلة.بالزراعة، والشؤون اخلارجية، واملساعدة 
 
تشمل اجلهات املسامهة األخرى ما يلـي: الـدول الـيت مل تصـبح بعـد أطرافـاً متعاقـدة يف املعاهـدة؛ واملنظمـات وقد  -7

 اخلريية؛ والقطاع اخلاص، مبا يف ذلك صناعة جتهيز األغذية واآلليات الدولية ذات الصلة.
 
م املنــافع أيضــاً مــن املبــادرات الــيت ســيتم استكشــافها مــن خــالل الــنهج الربنــاجمي كمــا قــد يســتفيد صــندوق تقاســ -8

 السرتاتيجية التمويل لتعبئة األموال من مصادر وآليات مبتكرة.
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. 2025-2020ويتمثــــل الطمــــوح يف زيــــادة تنويــــع مصــــادر التمويــــل لصــــندوق تقاســــم املنــــافع حبلــــول �ايــــة فــــرتة  -9
مع اجلهات املاحنة لتوفري متويل طويـل األجـل  د للصندوق من تطوير شراكات طويلة األجلوسيمكن النهج الربناجمي اجلدي

 ميكن التنبؤ به.
 

وسيتم الرتكيز على التربعات غري املخصصـة. وسـتكون املسـامهات الطوعيـة املخصصـة مقبولـة، ولكنهـا ستخضـع  -10
راً آلثار هذا التخصيص، لضمان عدم وجـود آثـار ضـارة نظ 3/2017للمراجعة الدورية من قبل اجلهاز الرئاسي وفقاً للقرار 

 على الصندوق.
 

لــنهج الربنــاجمي وفرصــة لزيــادة مشــاركة اجلهــات املاحنــة إىل هامــة يف امســة ويُعــد االعــرتاف باجلهــات املاحنــة وإبرازهــا  -11
 أقصى حّد واملساعدة يف جذب موارد وشركاء جدد.

 
ة بشــأن جهــات حمتملــة جديــدة للمســامهات الطوعيــة، وشــراكات اجلهــات وســتقدم جلنــة التمويــل بانتظــام املشــور  -12

املاحنة يف صندوق تقاسم املنافع، وأنشطة تقـدير اجلهـات املاحنـة. وقـد تعتمـد اللجنـة عنـد تقـدمي هـذه املشـورة علـى عناصـر 
 اخلطة االسرتاتيجية السابقة لتنفيذ صندوق تقاسم املنافع يف اسرتاتيجية التمويل السابقة.

 
 اإلجراءات التشغيلية الستخدام الموارد الخاضعة لصندوق تقاسم المنافع –الثًاث

 
 المبادئ

 تستند هذه اإلجراءات التشغيلية إىل املبادئ التالية: -1
 

 الشفافية والنزاهة؛ •
 البساطة وسهولة الوصول؛ •
 الكفاءة والفعالية؛ •
 اجلودة واجلدارة الفنية. •

 
 دورة المشروع

املنافع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة، الذي يفوض سلطة عمليات صندوق تقاسم املنافع خيضع صندوق تقاسم  -2
 أن تقوم مبا يلي خالل فرتة السنتني: خالل فرتة السنتني إىل جلنة التمويل. وجيوز للجنة

 
 إنشاء جولة جديدة من دورة املشروع وإطالقها، حسب احلاجة؛ -أ

التمويــل للمشــاريع الـيت ســبق أن حصــلت علــى شــهادة التميــز مــن فريــق حتديـد مــا إذا كــان ينبغــي تــوفري  -ب
 لمرحلة الثانية من املشاريع اليت سبق أن موهلا صندوق تقاسم املنافع؛لاخلرباء أو 

حتديــد مــا إذا كــان ينبغــي املســامهة يف بــرامج التنميــة األكــرب لــدعم تنفيــذ التــدخالت الــيت تتماشــى مــع  -ج
 اسم املنافع؛النهج الربناجمي لصندوق تق
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حتديــد مـــا إذا كــان ســـيتم تــوفري متويـــل إلعــداد مقـــرتح لتنميــة مشـــروع أكــرب يســـاهم يف الــنهج الربنـــاجمي  -د
 للصندوق.

 
وسيقوم فريق اخلرباء املستقل بفحص املقرتحـات األوليـة واسـتعراض �ـائي ملقرتحـات املشـروع. وسـيتم تعيـني فريـق  -3

. وسـيتألف مـن خبـريين مــن كـل إقلـيم مـن أقـاليم منظمـة األغذيــة هماور مـع أقـاليماخلـرباء مـن قائمـة يقـدمها املكتـب بالتشــ
والزراعــة. وســيعمل فريــق اخلــرباء املســتقل دون أجــر مـــع تــوفري املــوارد يف إطــار امليزانيــة اإلداريــة األساســية ألي اجتماعـــات 

 ضرورية. وستتم إتاحة اختصاصات الفريق للجمهور العام.
 
نــة مقــدمي الطلبــات يف إعــداد املقرتحــات األوليــة واملقرتحــات الكاملــة للمشــاريع باللغــات وســيدعم مكتــب املعاو  -4

 الرمسية للمعاهدة.
 
 وستتكون دورة املشروع مما يلي: -5
 

 توجيه نداء لتقديم المقترحات -أ

الرتكيــــز  نذات الصــــلة بشــــأباللغــــات الرمسيــــة للمعاهــــدة، ويتضــــمن املعلومــــات  اللجنــــةصــــادر عــــن   -1
 عي، والنتائج املتوقعة، واخلطوات واإلجراءات اخلاصة بالنداء؛املواضي

 إعالن على املوقع اإللكرتوين للمعاهدة وبواسطة جهات االتصال الوطنية واألجهزة اإلقليمية املعنية؛ -2

 .اللجنةاجلهة املسؤولة: تعده األمانة بناء على توجيهات   -3

 تقديم االقتراحات األولية -ب

 لغات املعاهدة باإلضافة إىل ترمجتها إىل إحدى لغات العمل؛بأي لغة من  -1

 طبقاً للصيغة املتفق عليها وضمن املهل الزمنية احملددة؛ -2

 معاجلة معايري األهلية والفرز؛ -3

اجلهــة املســؤولة: األطــراف املتعاقــدة املقدمــة للطلــب أو األشــخاص الطبيعيــون أو القــانونيون بالتشــاور  -4
قـد أو األطـراف املتعاقـدة املعنيـة. ويقـدم الطـرف املتعاقـد أو األطـراف املتعاقـدة املعنيــة مـع الطـرف املتعا

 الطلب الرمسي هبذا الصدد إىل أمانة اجلهاز الرئاسي.

 فرز االقتراحات األولية -ج

 األهلية والفرز اليت مت وضعها كجزء من النداء لتقدمي املقرتحات؛وفقاً ملعايري  -1

 خلاصة بتضارب املصاحل؛للسياسة ا وفقاً  -2

ســـينتج عـــن تقريـــر للفريـــق يتضـــمن توصـــيات وقائمـــة خمتصـــرة للمقرتحـــات األوليـــة العاليـــة اجلـــودة الـــيت  -3
 ستحصل على شهادة متيز؛

 اجلهة املسؤولة عن الفرز: فريق خرباء مستقل، بدعم من األمانة؛ -4
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مشــروع ضــمن دورة المشــروع  الموافقــة علــى المقترحــات األوليــة التــي مــن شــأنها تطــوير مقتــرح -د
 وإصدار شهادات التميز:

 
وفقــاً لألمــوال املوجــودة حتــت تصــرف اجلهــاز الرئاســي يف دورة املشــروع تلــك، وتوصــيات فريــق اخلــرباء  -1

 املستقل؛ 

املعتمـدة  األوليـةوفقاً العتبـارات حمتملـة إضـافية، مثـل التـوازن اجلغـرايف، هبـدف إبقـاء قائمـة املقرتحـات  -2
 قصرية؛

 للسياسة اخلاصة بتضارب املصاحل؛ وفقاً  -3

 قائمة خمتصرة مبقرتحات أولية عالية اجلودة، سيتم اإلعالن عنها علناً؛ -4

اجلهـــة املســـؤولة عـــن املوافقـــة: اللجنــــة، الـــيت ســـتطلب مـــن األمــــني دعـــوة مقـــدمي الطلبـــات الــــذين مت  -5
ف، وتقــــدمي شــــهادة متيــــز جلميــــع اختيـــارهم إىل وضــــع مقــــرتح للمشــــروع، ســــيتم متويلــــه يف �ايــــة املطــــا

 املقرتحات األولية املدرجة على الالئحة املختصرة؛

 تقدم مقترحات المشاريع من بين المقترحات األولية -هـ

 بأي لغة من لغات املعاهدة باإلضافة إىل ترمجتها إىل إحدى لغات العمل؛ -1

 ية احملددة؛طبقاً لصيغة متفق عليها ملقرتحات املشاريع وضمن املهل الزمن -2

 معاجلة التوصيات اليت قدمها فريق اخلرباء؛ -3

 حتديد اجلهة املتلقية وقنوات الدفع؛ -4

ســــيتم تقــــدمي مكتــــب معاونــــة لــــدعم مقــــدمي الطلبــــات يف إعــــداد مقرتحــــات املشــــاريع جبميــــع لغــــات  -5
املنــافع املعاهــدة، مبــا يف ذلــك ضــمان مواءمــة مجيــع املقرتحــات مــع الــنهج الربنــاجمي لصــندوق تقاســم 

 ودعم بناء التآزر داخل وخارج صندوق تقاسم املنافع؛

سريكز مكتب املعاونة على األطراف املتعاقـدة ذات االحتياجـات اخلاصـة، مبـا يف ذلـك الـدول اجلزريـة  -6
 الصغرية النامية؛

تشــاور اجلهــة املســؤولة: األطــراف املتعاقــدة املقدمــة للطلــب أو األشــخاص الطبيعيــون أو القــانونيون بال -7
مـع الطـرف املتعاقـد أو األطـراف املتعاقـدة املعنيـة. ويقـدم الطـرف املتعاقـد أو األطـراف املتعاقـدة املعنيــة 

 الطلب الرمسي هبذا الصدد إىل أمانة اجلهاز الرئاسي.

 االستعراض النهائي لمقترحات المشاريع: -و

 وفقاً للسياسة اخلاصة بتضارب املصاحل؛ -1

وم فريــــق اخلــــرباء بــــإجراء اســــتعراض �ــــائي ملقرتحــــات املشــــاريع لضــــمان مراعــــاة اجلهــــة املســــؤولة: ســــيق -2
التوصــيات املقدمــة أثنــاء الفحــص عنــد وضــع مقرتحــات املشــاريع، وتقــدمي اقرتاحــات ملواصــلة حتســني 
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مقرتحـــات املشـــاريع، إذا لـــزم األمـــر. وســـيقدم األمـــني حتـــديثات منتظمـــة للجنـــة بشـــأن وضـــع الصـــيغة 
 ملشاريع.النهائية ملقرتحات ا

 التوقيع على اتفاقات المشاريع وعمليات الدفع: -ز

ـــة والزراعـــة، وأي إجـــراءات اعتمـــدها اجلهـــاز  -1 وفقـــاً للقواعـــد واإلجـــراءات الـــيت وضـــعتها منظمـــة األغذي
 الرئاسي؛

تتضــــمن اتفاقــــات املشــــاريع األحكــــام القانونيــــة واملاليــــة والشــــروط ذات الصــــلة الــــيت حــــددها اجلهــــاز  -2
 الرئاسي؛

 اجلهة املسؤولة: األمني واإلدارة العليا يف املؤسسات املسؤولة عن التنفيذ. -3
 

 معايير االختيار

يـرد اإلطـار العــام للمعـايري الـيت ســيتم اسـتخدامها يف فحــص املقرتحـات األوليـة واســتعراض مقرتحـات املشــاريع يف  -6
تنفيـذ اسـرتاتيجية متويـل املعاهـدة الدوليـة. وسـيتم ، 2/2013القسم الثالث مـن امللحـق األول مـن القسـم الثالـث مـن القـرار 

نشـر املعـايري الدقيقــة للفحـص يف كـل جولــة مـن دورة املشـروع يف النــداء لتقـيم املقرتحـات، وســتأخذ بعـني االعتبـار أهــداف 
 التنمية املستدامة لألمم املتحدة.

 
 تضارب المصالح

، تنفيـذ 2/2013ذات الصـلة يف امللحـق الثـاين مـن القـرار  ومعـايري السـلوك ترد السياسـة املتعلقـة بتضـارب املصـاحل -7
 اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية.

 
 مالتعلّ و الرصد والتقييم إطار  –رابًعا

 
يعــّد إطــار الرصــد والتقيــيم والــتعّلم لصــندوق تقاســم املنــافع جــزءاً ال يتجــزأ مــن عمليــة رصــد اســرتاتيجية التمويــل  -1

 قسم اخلامس من اسرتاتيجية التمويل.العامة، كما هو موضح يف ال
 
األهـداف، واملبــادئ األساسـية، واخلطــوات، واملسـؤوليات يف إطــار الرصــد وحيـدد هــذا القسـم مــن دليـل العمليــات  -2

 والتقييم والتعّلم.
 
 تتمثل أهداف إطار الرصد والتقييم والتعّلم يف ما يلي: -3
 

  ونظريــة التغيــري، وإطــار النتــائج، لصــندوق تقاســم املنــافع تعزيــز املســاءلة عــن إجنــاز األولويــات، والســرد، -أ
 كما وضعها اجلهاز الرئاسي بتقييم النتائج والفعالية والعمليات واألداء؛
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تشــجيع الـــتعّلم واإلفـــادات وتقاســم املعرفـــة بشـــأن النتــائج والـــدروس املستخلصـــة حبســبا�ا ركيـــزة الختـــاذ  -ب
 .الربامج وإدارة املشروعاتو  واالسرتاتيجياتالقرارات بشأن السياسات 

 
وســـيتلقى اجلهـــاز الرئاســـي تقريـــراً دوريـــاً عـــن صـــندوق تقاســـم املنـــافع مـــع املعلومـــات الناشـــئة عـــن إطـــار الرصـــد  -4

ـــنهج الربنـــاجمي الســـرتاتيجية التمويـــل لعمليـــة  ـــافع يف ال ـــتعّلم. وجيـــب أن ختضـــع مســـامهة صـــندوق تقاســـم املن ـــيم وال والتقي
 استعراض وحتسني متواصلة.

 
ـــتعّلم حتـــت إشـــراف جلنـــة التمويـــل  -5 ـــيم وال ، وســـريبط النـــواتج ]الدائمـــة[وســـتتم مواصـــلة تطـــوير إطـــار الرصـــد والتقي

دوق تقاســم املنــافع بالغايــات واملؤشــرات الواضــحة املوضــوعة لتمكــني رصــد واملخرجــات يف إطــار ســرد ونظريــة التغيــري لصــن
 والتعّلم، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي:  وتقييم املشاريع والربامج. وسيشمل إطار الرصد والتقييم

 
 ا أو تربيتها مبشاركة املزارعني؛املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت أعيد إدخاهلا أو صو�ا أو نشره -أ

 دعم املزارعني الستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وصو�ا بطريقة مستدامة؛ -ب

 م العلماء والباحثني الشباب؛دع -ج

 تعبئة التمويل املشرتك لدعم تنفيذ املعاهدة من خالل تدخالت صندوق تقاسم املنافع؛ -د

 تعزيز اخلطط والسياسات أو وضعها لدعم تنفيذ املعاهدة على املستوى الوطين؛ -ه

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وإدراج الفئات املستضعفة. -و
 

واإلنفــاق اخلطــوات التاليــة لكــل دورة مشــروع لصــندوق تقاســم املنــافع بعــد توقيــع اتفاقيــات املشــروع  وســيتم اختــاذ -6
 :ذي الصلة

 
 اإلبالغ والرصد -ح

 ؛اجلهاز الرئاسيوفقاً للقواعد واإلجراءات اليت وضعتها املنظمة، وأي إجراءات اعتمدها  -1

 ينبغي اإلبالغ عن جهود االتصاالت وتعبئة املوارد؛ -2

 اجلهة املسؤولة: يقوم الكيان املنفذ بتطوير منتجات للرصد وعرضها على األمني للموافقة عليها. -3

 التقييم المستقل -ط

 بناًء على قواعد ومعايري فريق التقييم التابع لألمم املتحدة؛ استخدام إجراءات التقييم املوحدة -4

ت املشـــاريع، وتـــوفري املســـاءلة بشـــأن النتـــائج، تقيـــيم اآلثـــار املســـتدامة وتـــأثريات املشـــاريع أو جمموعـــا -5
 واستهداف تيسري مواصلة تطوير اسرتاتيجية التمويل الشاملة؛

 سيتم ختصيص األموال يف بداية كل دورة مشروع لصندوق تقاسم املنافع لتمكني التقييم املستقل؛ -6

كجــزء مــن كــل عمليــة   ســيكلف اجلهــاز الرئاســي باســتعراض صــندوق تقاســم املنــافع و�جــه الربنــاجمي -7
 استعراض وحتديث السرتاتيجية التمويل؛
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 وفقاً للقواعد واإلجراءات اليت وضعتها املنظمة، وأي إجراءات اعتمدها اجلهاز الرئاسي؛ -8

اجلهــة املســؤولة: يقــود فريــق التقيــيم خــرباء مســتقلون ال يشــاركون يف مشــاريع صــندوق تقاســم املنــافع.  -9
م يف منظمــة األغذيــة والزراعــة وثيقــة �ــج التقيــيم واختصاصــاته، بالتشــاور ويعــد األمــني ومكتــب التقيــي

. ويكون فريق التقييم املسؤول الوحيد عن تقرير التقييم املستقل. وجيـب أن ]الدائمة[مع جلنة التمويل 
حيتوي تقرير التقييم على نتائج وتوصـيات وسـيتم نشـره علنـاً مـن خـالل املوقـع اإللكـرتوين. كمـا سـتتم 

 حة الرد على تقرير التقييم من خالل املوقع اإللكرتوين.إتا

 التعّلم -ي

 ما بينها؛ متكني التعّلم داخل املشاريع والربامج والبيئة اخلارجية، ويف -10

 الصندوق؛جتاه يتم توفري الدروس املستفادة والتعّلم املستمر بانتظام جلميع األقاليم، لزيادة االلتزام  -11

 لى أساس مستمر حبيث ميكن تطبيق املعرفة والدروس؛جيب أن حيدث ع -12

 يتم تيسري التعّلم من خالل جمتمع للممارسة مؤلف من شركاء التمكني؛ -13

اجلهة املسؤولة: الكيانات املنفذة واألمانة، ونشر توليف الدروس املستفادة على نطاق واسـع مـن قبـل  -14
 التمويل والشركاء اآلخرين؛جهات االتصال الوطنية، واجلهات املاحنة، وجلنة 

 ة االستعراض الدورية السرتاتيجية التمويل.يسيبلغ عمل -15
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 2 الملحق
__________________________________________________________________________________ 

 مشروع اختصاصات
 ]الدائمة[لجنة استراتيجية التمويل وتعبئة الموارد 

 (لجنة التمويل)
__________________________________________________________________________________ 

ستســاعد جلنــة التمويــل اجلهــاز الرئاســي يف ممارســة وظائفــه يف مــا يتعلــق باســرتاتيجية متويــل املعاهــدة مــن خــالل  -1
 أنشطة مثل التالية:

 
 ءة اسرتاتيجية التمويل؛تقدمي التوصيات بشأن كيفية حتسني متاسك وفعالية وكفا -أ

تقدمي مشروع توجيهـات للجهـاز الرئاسـي بشـأن تنفيـذ اسـرتاتيجية التمويـل، مـع مراعـاة التقـارير املتعلقـة  -ب
 باسرتاتيجية التمويل والتقارير األخرى، باإلضافة إىل التقارير املقدمة من األطراف املتعاقدة؛

يــل، وعنــد القيــام بــذلك، يــتم تشــجيع األعضــاء علــى تطــوير التعــاون مــن أجــل تنفيــذ اســرتاتيجية التمو  -ج
 أعضاء يف جلنة التمويل؛ متنفيذ اسرتاتيجية التمويل بصفته تعزيز

الفــرتة املاليــة، علــى النحــو تــوفري التوجيهــات والقــرارات بشــأن عمليــات صــندوق تقاســم املنــافع خــالل  -د
 سرتاتيجية التمويل)؛من ا 2ق لحمليات: صندوق تقاسم املنافع (املاملبني يف دليل الع

رصـــد واســـتعراض تنفيـــذ تـــدابري تقاســـم املنـــافع غـــري النقديـــة، هبـــدف التوصـــية بـــأي تـــدابري إضـــافية  -هـ
 حسب االقتضاء؛

 توفري مدخالت اخلرباء، مبا يف ذلك املراجعات والتقييمات املستقلة بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل؛ -و

املاليـــة إىل جمـــاالت تنفيـــذ املعاهـــدة، مبـــا يف ذلـــك املعلومـــات  إعـــداد حملـــات عامـــة دوريـــة عـــن التـــدفقات -ز
املتعلقة مبصادر هذه التدفقات والتوازن املواضيعي هلا، واستخدام أدوات التمويـل املختلفـة، مـن خـالل االسـتمرار 

 مؤقتاً واملرفقة كملحق، يف مجلة أمور أخرى؛ اململؤةيف تطوير املصفوفة 

العـــاملي لتنـــوع احملاصـــيل، يف دوره كعنصـــر أساســـي يف اســـرتاتيجية متويـــل  تعزيـــز التعـــاون مـــع الصـــندوق -ح
 املعاهدة يف ما يتعلق باحلفظ خارج املوقع الطبيعي؛

توفري منتدى للتواصل والتبادل املستمر للمعلومات بني اهليئات والكيانات اليت تتعامل مع متويـل التنـوع  -ط
 يز الروابط واالتساق، حسب االقتضاء؛البيولوجي الزراعي وتغري املناخ، من أجل تعز 

 احلفاظ على الروابط مع اهليئات الفرعية األخرى ذات الصلة باجلهاز الرئاسي.  -ي

االضطالع بأي وظائف أخرى قد يسندها اجلهاز الرئاسي إليها من وقت إىل آخر، مبا يف ذلك املهـام  -ك
 .2019**/اجلهاز الرئاسي من خالل القرار ذات الصلة احملددة يف اسرتاتيجية التمويل اليت اعتمدها 
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1 المرفق  
__________________________________________________________________________________ 

 مؤقتاً  المملؤةمصفوفة أدوات التمويل 
 

 مقدمة –أوالً 

)، مـن خـالل "املعاهـدةيف مـا يلـي "ة والزراعة (للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذيقرر اجلهاز الرئاسي 
يف مــــا يلــــي ، إعــــادة عقــــد اللجنــــة االستشــــارية املخصصــــة املعنيــــة باســــرتاتيجية التمويــــل وتعبئــــة املــــوارد (3/2017القـــرار 

) مــع تفــويض بتحــديث اســرتاتيجية التمويــل واملرفقــات ذات الصــلة للنظــر فيهــا واملوافقــة عليهــا مــن قبــل الــدورة "اللجنــة"
الربامج مبوجب املعاهـدة و االت اجملوتقدم هذه الوثيقة اإلصدار الثاين ملصفوفة أدوات التمويل و  ثامنة للجهاز الرئاسي.ال

) ّمت ملؤها مؤقتـاً. ويتمثـل أسـاس املعلومـات الرئيسـي ملـلء املصـفوفة يف وثيقـة التقريـر عـن "املصفوفةيلي " يف ماالدولية (
وقـــد مت مـــلء املصـــفوفة كجـــزء مـــن عمليـــة اســـتعراض متكـــررة للمشـــهد  3ت التمويـــل.التقـــدم احملـــرز: مصـــفوفة حتليـــل أدوا

صلة بتنفيـذ املعاهـدة، ويهـدف إىل إعـالم املـداوالت يف اللجنـة. وقـد ُعـرض اإلصـدار األول لالسـتعراض ال يالتمويلي ذ
  4على االجتماع العاشر للجنة.

 
هــذه املصــفوفة، كمــا متــت مناقشــتها بشــكل أكمــل يف التقريــر عــن  ونظــراً للتحــديات الكثــرية املرتبطــة جبمــع البيانــات ألغــراض

ة فبـاالقرتان مـع هـذه الوثيقـة، فـإن املصـفو  مصفوفة حتليل أدوات التمويـل املشـار إليـه أعـاله، والـذي ينبغـي قراءتـهالتقدم احملرز: 
ات املسـتقبلية هلـذه العمليـة. ومـع تقدم صورة عن جمموعة حمدودة من البيانات فقط، وميكن حتسينها يف اإلصدار املعروضة هنا 

لتحسني املعلومـات مـن خـالل اإلصـدارات اإلضـافية للتحليـل، فمـن املهـم اإلشـارة إىل  امؤكدً  هامًشايف حني أن هناك ذلك، 
 ضارة متأصلة يف النهج املرتكز على املصفوفة نفسه، ال ميكن التغلب عليها ضمن حدود هذا النهج. اأن هناك قيود

 
صــفوفة املقدمــة يف هــذه الوثيقــة مســتويات تــدفق التمويــل باألرقــام املاليــة، ويعــزى بــذلك يف املقــام األول إىل وال توضــح امل

ضعف مقارنة البيانات بني املؤسسـات، علـى سـبيل املثـال بسـبب فـرتات التقـارير وأطـر احملاسـبة املاليـة املختلفـة. وبـدًال مـن 
 الربجمة لكل أداة متويل تتناسب مع اجملاالت والربامج مبوجب املعاهدة.ذلك، فإ�ا تعرض صورة جملاالت العمل وأولويات 

 
قصرياً عن النتائج حبسب جماالت املعاهدة. ويعد هذا  موجزاً وباإلضافة إىل املصفوفة اململؤة مؤقتاً، تقدم هذه الوثيقة أيضاً 

 جب املعاهدة.حتليًال نوعياً ملسامهة كل أداة متويل يف اجملاالت والربامج املختلفة مبو 
 

 موجز عن النتائج بحسب مجاالت المعاهدة –ثانًيا

 املستوى العاملي –الصون خارج املوقع الطبيعي 

املؤسسـتان اللتـان تقـودان اجلهـود يف هـذه املعاهـدة مهـا الصــندوق العـاملي لتنـوع احملاصـيل (يف مـا يلـي "صـندوق احملاصــيل") 
الدوليــة. وهنــاك رؤيــة طويلــة األجــل وآليــات برجمــة لضــمان التمويــل لبنــوك ومراكــز اجلماعــة االستشــارية للبحــوث الزراعيــة 

                                                 
 .http://www.fao.org/3/ca4470en/ca4470en.pdf متاحة على العنوان التايل:  3
 /en.pdf1024EN/ca1024CA/3http://www.fao.org و http://www.fao.org/3/CA1169EN/ca1169en.pdf : التالينيمتاحة على العنوانني   4

http://www.fao.org/3/CA1169EN/ca1169en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1024EN/ca1024en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1024EN/ca1024en.pdf
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اجلينـات الـيت تعمـل علـى املسـتوى العــاملي مـن خـالل هـاتني املؤسسـتني. وجيـب االعــرتاف بـأن البنـك الـدويل يسـهم كجهــة 
 ماحنة رئيسية يف مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية.

 
 املستوى اإلقليمي –طبيعي الصون خارج املوقع ال

وإن صــندوق احملاصــيل هــو املؤسســة الوحيــدة الــيت أبلغــت عــن نــوع مــن التمويــل احملــدد لبنــوك اجلينــات، والــيت لــديها برنــامج 
مــن املعاهــدة الدوليــة. وتتلقــى هــذه  15طويـل األجــل لــدعم عــدد مــن اجملموعـات اإلقليميــة، الــيت تــتم إدارهتــا مبوجــب املـادة 

 التمويــل مــن بــرامج ثنائيــة أو إقليميــة علــى أســاس أكثــر ختصيصــاً. وجيــب مجــع املزيــد مــن البيانــات بشــأن اجملموعــات أيضــاً 
 متويل بنوك اجلينات اإلقليمية.

 
 املستوى الوطين –الصون خارج املوقع الطبيعي 

بيعــي للمــوارد الوراثيــة ة رائــدة متعــددة األطــراف لــدعم اجملموعــات الوطنيــة خــارج املوقــع الطويف حــني يبــدو أنــه ال توجــد قنــا
النباتيـة لألغذيــة والزراعـة، فــإن هــذه اجملموعـات تتلقــى التمويــل، علـى أســاس خمصــص، مـن خــالل مشــاريع مـن العديــد مــن 
القنوات املتعددة األطراف والثنائية. ويف حني أن التمويل األساسي للمجموعات الوطنيـة خـارج املوقـع الطبيعـي سـيأيت مـن 

 إن هناك حاجة إىل مزيد من املعلومات بشأن مستويات واجتاهات هذا النوع من التمويل.امليزانيات الوطنية، ف
 

 الصون يف املوقع الطبيعي

هنـاك مؤشـر قــوي علـى أن القنــاة الرئيسـية املتعــددة األطـراف الــيت يـتم مــن خالهلـا إيصــال الـدعم، علــى وجـه التحديــد، إىل 
األقــارب الربيــة للمحاصــيل، هــي مرفــق البيئــة العامليــة. وقــد اســتثمر مرفــق جهــود الصــون يف املوقــع الطبيعــي لتنــوع احملاصــيل و 

البيئــة العامليـــة مــؤخراً يف اإلدارة علـــى مســتوى املزرعـــة واالســتخدام املســـتدام أكثــر مـــن أي جمــال آخـــر يف املعاهــدة. وهنـــاك 
راعيـــة واجلماعـــة االستشـــارية جهـــات فاعلـــة أخـــرى تســـاهم يف هـــذا اجملـــال مـــن املعاهـــدة، مثـــل الصـــندوق الـــدويل للتنميـــة الز 

للبحــوث الزراعيــة الدوليــة يف جمــال البحــوث املتعلقــة بالصــون يف املوقــع الطبيعــي، ولكــن اجلهــة الفاعلــة العامليــة الرئيســية هــي 
 مرفق البيئة العاملية.

 
 اإلدارة يف املزرعة

دوق تقاسم املنافع إدارة املوارد الوراثية ويعترب صنتتفاعل جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة يف هذا اجملال من املعاهدة. 
النباتية لألغذيـة والزراعـة علـى مسـتوى املزرعـة كإحـدى أولوياتـه الرئيسـية، وهنـاك بـرامج حمـددة لـدى مرفـق البيئـة العامليـة 

ة إىل جانـب لدعم هذا اجملال. وتركز العديد من املنح املقدمة من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية على اإلدارة يف املزرع
تنويع احملاصيل وسالسل قيمة السوق، وينطبق األمر أيضاً بالنسبة للمشاريع اليت ميوهلا الصندوق األخضر للمنـاخ. ويف 
حني أنه يُنظر إىل اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية على أ�ا الرائدة يف جمال الصون والرتبية يف خارج املوقع 

اك قــدراً كبــرياً مــن التمويــل املوجــه مــن خــالل اجملموعــة االستشــارية للبحــوث الزراعيــة الدوليــة لــدعم الطبيعــي، إال أنــه هنــ
 اإلدارة يف املزرعة.
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 االستخدام املستدام الرتبية/

تقــدم اجملموعــة االستشــارية للبحــوث الزراعيــة الدوليــة مبــالغ كبــرية مــن التمويــل مــن أجــل تربيــة احملاصــيل املدرجــة يف امللحــق 
ول من املعاهدة. وجيب استكشاف املزيد من اآلليات املتعددة األطراف واإلقليمية اليت توجه التمويل حنـو الرتبيـة؛ فعلـى األ

ســبيل املثــال، هنــاك العديــد مــن مبــادرات الرتبيــة اإلقليميــة الــيت متوهلــا الــربامج أو املؤسســات الثنائيــة يف أفريقيــا يف الســنوات 
ـــة اإلقليميـــة يف هـــذا األخـــرية. وينبغـــي استكشـــاف ذلـــك  أكثـــر. كمـــا جيـــب استكشـــاف أدوار البنـــك الـــدويل وبنـــوك التنمي

 السياق. وحىت اآلن، مل يُنظر بعد يف دور القطاع اخلاص.
 

وجيــب تســليط الضــوء علــى جمــالني يتعلقــان باالســتخدام املســتدام (غــري الرتبيــة): فقــد أظهــرت الدراســة االستقصــائية الــيت 
راض أن العديد من املشاريع املمولـة لـدعم اإلدارة يف املزرعـة تتنـاول تنـوع احملاصـيل واألسـواق أجريت كجزء من هذا االستع

وتسليم البذور، مبا يف ذلك املشاريع اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية، والصندوق األخضـر للمنـاخ، والصـندوق الـدويل للتنميـة 
كــز املشــاريع األخــرى يف هــذا اجملــال بشــكل أكــرب علــى نظــم البــذور الزراعيــة، وصــندوق تقاســم املنــافع التــابع للمعاهــدة. وتر 

 وسياسات البذور، وهي جماالت تتمتع منظمة األغذية والزراعة خبربة طويلة فيها.
 

 نقل التكنولوجيا

مبوجـب  يُعد نشر خطوط الرتبية احملّسنة من قبل اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعيـة الدوليـة آليـة هامـة لنقـل التكنولوجيـا
املعاهــدة الدوليــة. وبالتــايل، فــإن نقــل التكنولوجيــا هــو جـــزء ال يتجــزأ مــن املراحــل النهائيــة لــربامج الرتبيــة التابعــة للجماعـــة 
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية. وقد قام صندوق تقاسم املنافع بتجربة لتنفيذ مشاريع حمـددة تسـتهدف منـاذج خمتلفـة 

اجلماعـة االستشـارية للبحـوث الزراعيـة الدوليـة بـني لشـمال واجلنـوب، ويف مـا بـني بلـدان اجلنـوب، و لنقل التكنولوجيـا (بـني ا
والــنظم القطريــة للبحــوث الزراعيــة). وتــدمج معظــم أدوات التمويــل األخــرى نقــل التكنولوجيــا يف جممــل حمــافظ مشــاريعها. 

 ذلك أدوار البنوك اإلقليمية والقطاع اخلاص.وحيتاج دور البنك الدويل إىل مزيد من االستكشاف يف هذا اجملال، وك
 

 نظم املعلومات النظام العاملي للمعلومات

د الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة والنظـام العـاملي للمعلومـات هـم منظمـة ملـوار يف نظم املعلومات بشأن االشركاء الرئيسيون 
لبحــوث الزراعيــة الدوليــة، وبعــض اجلهــات املاحنــة مــن خــالل األغذيــة والزراعــة، وصــندوق احملاصــيل، واجلماعــة االستشــارية ل

صــندوق األغــراض املتفــق عليهــا التــابع للمعاهــدة. وهــذه هــي املؤسســات والكيانــات الرئيســية الــيت تســاهم يف احلفــاظ علــى 
الوطنيـة واإلقليميـة مـن املعاهـدة. وتتلقـى الـربامج  17البنية التحتية العاملية للمعلومات، على النحو املنصوص عليه يف املادة 

الــيت تســهم بالبيانــات يف النظــام العــاملي للمعلومــات والــيت تــدير نظــم املعلومــات اخلاصــة هبــا، التمويــل مــن املصــادر الوطنيــة 
 بشكل رئيسي.

 
 بناء القدرات

ات كجـزء مـن تشارك تقريبًا مجيع أدوات التمويـل املدرجـة يف املصـفوفة والـيت مشلتهـا الدراسـة االستقصـائية يف بنـاء القـدر 
غالبيــة مشــاريعها املتعلقــة بــاملوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة. ويُعتــرب أن منظمــة األغذيــة والزراعــة، واملعاهــدة مــن 
خـالل صـندوق األغــراض املتفـق عليهـا التــابع هلـا، واجلماعـة االستشــارية للبحـوث الزراعيـة الدوليــة، وصـندوق احملاصــيل، 
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الذين هم يف أفضل وضع لتوفري بنـاء القـدرات احملـدد للغايـة بشـأن املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة  هم الشركاء يف املوارد
 والزراعة وتنفيذ املعاهدة 

 
 النظام املتعدد األطراف

) التمويل املقـدم إىل بنـوك اجلينـات العامليـة 1يتم توجيه التمويل لدعم النظام املتعدد األطراف بشكل أساسي من خالل: (
ـــة  ـــة الـــيت تـــدعم النظـــام، أي بشـــكل رئيســـي صـــندوق احملاصـــيل، واجلماعـــة االستشـــارية للبحـــوث الزراعي واإلقليميـــة والوطني

) بــرامج السياســات وبنــاء القـــدرات الــيت تــدعمها اجلماعــة االستشــارية للبحــوث الزراعيـــة 2الدوليــة، واملصــادر الوطنيــة، و(
ومت حتديـــد دورة  مشـــاركة البلـــدان الناميـــة يف النظـــام املتعـــدد األطـــراف.الدوليـــة وصـــندوق األغـــراض املتفـــق عليهـــا، لتســـهيل 

التجديد السابعة ملرفق البيئة العاملية لدعم التنفيذ املشرتك لربوتوكول ناغويـا واملعاهـدة، وهـي تتـيح إمكانيـة التمويـل لتمكـني 
 بيئة سياسية مواتية لعمل النظام املتعدد األطراف.

 
 حقوق املزارعني

حالياً أدوات متويـل تعطـي األولويـة حلقـوق املـزارعني. ومـع ذلـك، يف حـني أن هنـاك بعـض التمويـل املخصـص مـن ال توجد 
قبل اجلهات املاحنة من خالل صندوق األغراض املتفـق عليهـا، فـإن مشـاريع اإلدارة يف املزرعـة حتتـوي بانتظـام علـى عناصـر 

 .لبناء القدرات والسياسات تتعلق بإنفاذ حقوق املزارعني
 

 السياساتوضع 

عتــرب منظمــة األغذيــة والزراعــة هــي املؤسســة الرائــدة يف جمــال وضــع السياســات املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي الزراعــي خــالل تُ 
تلعــب املعاهــدة اجلماعــة االستشــارية للبحــوث الزراعيــة الدوليــة أدواراً هامــة ومتباينــة. وكمــا هــو مبــني  فيمــاالعقــد املاضــي، 

ية ضمن املشـاريع الفرديـة، ويف اتيع مرفق البيئة العاملية والصندوق الدويل للتنمية الزراعية عناصر سياسأعاله، سيكون ملشار 
 هذا السياق، جيب استكشاف دور البنك الدويل، وكذلك أدوار الوكاالت مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

 
 فهم المصفوفة المملؤة مؤقتاً  –ثالثًا

اط البــارزة، بــاللون األزرق، ومــا هــي اجملــاالت الــيت تعاجلهــا كــل أداة متويــل، أي اجملــاالت الــيت مت أدنــاه النقــ 1يبــني الشــكل 
 توفري التمويل هلا حىت اآلن، أو يف أي من اجملاالت مت تنفيذ العمل بواسطة كل أداة.

 
عهـا خـالل اإلصــدارين األول تسـتند هـذه الصـورة للــروابط بـني أدوات التمويـل وجمــاالت املعاهـدة علـى البيانـات الــيت مت مجو 

والثــاين مــن هــذه العمليــة، علــى النحــو املوثــق يف التقريــر الثــاين عــن التقــدم احملــرز. وجيــب احلصــول علــى املزيــد مــن البيانــات 
امللموســة مــن اجلماعــة االستشــارية للبحــوث الزراعيــة الدوليــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، ولكــن مــن املتوقــع أن تســاهم هــذه 

 جملـاالت الـيت يـتم تسـليط الضـوء عليهـابطريقة أو بـأخرى، يف معظـم جمـاالت تنفيـذ املعاهـدة. ومـع ذلـك، فـإن ااملنظمات، 
 ي فقط اجملاالت اليت تتوفر هلا بيانات قوية.ههنا، 
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 آليات وأحكام متكني املعاهدة صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بطريقة مستدامة

املوقع  خارج
يف املوقع  الطبيعي

 الطبيعي
اإلدارة يف 

 املزرعة
االستخدام والرتبية 

 املستدامني
نقل 

 التكنولوجيا
نظم 

 املعلومات
بناء 

 القدرات
النظام املتعدد 

 األطراف
نظام املعلومات 

 العاملي
حقوق 
 5املزارعني

وضع 
 6السياسات

 وطنياً  إقليمياً  عاملياً 

 يت ال ختضع لتوجيه و/أو السيطرة املباشرة للجهاز الرئاسي أو األمانةقنوات التمويل ال

              7التمويل الوطين

              التمويل الثنائي

 آليات وصناديق وأجهزة دولية أخرى

              8منظمة األغذية والزراعة

اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية 
 الدولية

             

              لبنك الدويلا

              مرفق البيئة العاملية

              للمناخ  الصندوق األخضر

              الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

                                                 
 من التقرير عن التقدم احملرز: مصفوفة حتليل أدوات التمويل. 8نظر أيضاً الصفحة امتت إزالة "مسامهات املزارعني" من هذه املصفوفة ألسباب تتعلق بالوضوح.   5
 ن هذا اجملال ذو صلة مبوجب املعاهدة وتدفقات التمويل يف هذا الصدد كانت جزءا من النتائج.أضيف عمود بشأن "وضع السياسات" أل  6
البيانـات املتاحـة هلـذا االسـتعراض كانـت صـغرية جـداً يـة النباتـات، إال أنـه جيـب مراعـاة أن جمموعـة يف حني أن حتليالتنا األولية تشري إىل أن معظم اإلنفاق احمللي يركز على الصون خارج املوقع الطبيعي، وكذلك االسـتخدام املسـتدام وترب  7

ئـة مـنهم (أي سـبعة ايف امل 50لنسـبة ال تقـّل عـن ومت تسـليط الضـوء علـى هـذا اجملـال فقـط عنـدما كـان طرفـاً متعاقـداً.  14لكي تكون قادرة على اسـتخالص أي اسـتنتاجات قويـة. وقـد مت مـلء هـذا الصـّف بـالنظر إىل البيانـات املقدمـة مـن 
 .نفقات يف جمال معّني  دان)بل
رج املوقــع الطبيعــي ويف املوقــع الطبيعــي، واالســتخدام املســتدام، وبنــاء القــدرات، كمجــاالت مــن املهــم اإلشــارة إىل أن البيانــات املقدمــة يف التقريــر عــن التقــدم احملــرز: مصــفوفة حتليــل أدوات التمويــل، تســلط الضــوء فقــط علــى الصــون خــا  8

األولوية األربعة يف خطة العمـل العامليـة، ورمبـا مت تقسـيمها بشـكل خمتلـف  نظمة. ومع ذلك، مت احلصول على هذه البيانات من خالل العمل على خطة العمل العاملية، وهذا يعين أن األرقام مت تقسيمها وفقاً جملاالتمدعومة بتمويل من امل
 على النحو احملدد يف املصفوفة. ومن املتوقع أن تساهم املنظمة، بطريقة أو بأخرى، يف مجيع اجملاالت ضمن إطار املعاهدة.عند حتديدها عرب كامل اجملاالت املواضيعية ضمن املعاهدة الدولية 
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 بشأن السياسات توجيهاتآليات التمويل اليت يوفر هلا اجلهاز الرئاسي 

              الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل
 9اآلليات اليت ختضع لتوجيه و/أو السيطرة املباشرة للجهاز الرئاسي أو األمانة

              صندوق األغراض املتفق عليها

              صندوق تقاسم املنافع

 
 

                                                 
 مت تعديل هذا العنوان ليعكس حقيقة أن صندوق األغراض املتفق عليها يقع حتت إشراف اجلهاز الرئاسي.  9


