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 3/2019القرار 
 

 2025-2020تنفيذ استراتيجية التمويل المحدثة للمعاهدة الدولية 
 

 
 إن الجهاز الرئاسي،

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

 
ا من القرارات اللذين حددا األســـــاس الســـــتعراض اســـــرتاتيجية التمويل، وغريمه 2/2015و 3/2017 ينالقرار  وإذ يســــتذكر

 السابقة بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل؛
 
بتقرير اللجنة املخصــــــصــــــة املعنية باســــــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد، وبالتقدم احملرز حىت اآلن يف حتديث  يرحب -1
 سرتاتيجية التمويل؛ا
 

 استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الجزء األول:
 
، على النحو الوارد يف امللحق 2025و 2020اســـــرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية للفرتة ما بني عامي اعتماد  يقرر -2
املوارد املالية، وشـــــــفافيتها، وكفاءهتا، وفعالية تقدميها لتنفيذ النشـــــــاطات الواردة يف هذه  أجل زيادة توافر ذا القرار، منهب 1

 املعاهدة؛
 
دوالر أمريكي ســـنوياً على  ارملي 1.1و 0.9ضـــمن اســـرتاتيجية التمويل، ترتاوح قيمتها ما بني حتديد غاية،  ويقرر -3

لدعم تنفيذ املعاهدة  2026وينبغي حتقيقه حبلول عام  ائةامليف  40ســـــنوات، مع معلم بارز يتمثل يف نســـــبة  10مدى فرتة 
 من املصادر والقنوات؛  الدولية من خالل جمموعة واسعة

 
 من أجل حتقيق غايات اسرتاتيجية التمويل؛ من مصادر خمتلفة املواردعلى تعبئة األطراف املتعاقدة ويشّجع  -4
 
تقدمي املســـــــــــامهات املالية وزيادهتا من أجل حتقيق غايات القطاع اخلاص واجلهات األخرى إىل مواصـــــــــــلة ويدعو  -5

 اسرتاتيجية التمويل؛
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إعطاء األولوية لتنفيذ الربامج واملشاريع الداعمة لتنفيذ املعاهدة، ودعم الصلة  منظمة األغذية والزراعة إىلويدعو  -6
، للمناخاألخضــــــــر والصــــــــندوق بيئة العاملية بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ، وال ســــــــيما من خالل مشــــــــاركتها يف مرفق ال

 حسب االقتضاء، واإلسهام بنشاط يف عمل اللجنة املعنية باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد؛
 
اآلليات والصــــــناديق واألجهزة الدولية ذات الصــــــلة، وجمموعات أصــــــحاب املصــــــلحة، واملنظمات الدولية ويدعو  -7

 مانة متّكن اللجنة من حتسني متويل تنفيذ املعاهدة وحتقيق تقاسم املنافع غري النقدية؛األخرى، إىل تقدمي معلومات إىل األ
 
 بالنهج الرباجمي الديناميكي والتآزري املعتمد السرتاتيجية التمويل والذي من شأنه أن:ويرحب  -8
 

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

الصــــلة باملعاهدة الدولية، من خالل مواصــــلة  وييعّزز الروابط بني خمتلف مصــــادر التمويل والشــــركاء ذ -2
 ك وحتديد القنوات املناسبة إلقامة هذه الروابط؛التعاون يف التخطيط وفرص اإلنفاق املشرت 

والتقييم واالســـتفادة من الدروس واخلربات واملعلومات املكتســـبة يف مراحل التنفيذ  للرصـــديقّدم عملية و  -3
الســـــــــابقة، وهليكلة فرص التمويل اجلديدة وحتديد الثغرات وســـــــــّدها، مبا يف ذلك من خالل إشـــــــــراك أصـــــــــحاب 

 املصلحة يف املعاهدة.
 
إىل اللجنة املعنية باســــــــــــــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد أن تقوم بدور ريادي يف املضــــــــــــــي قدماً يف تنفيذ  ويطلب -9

اســـــــرتاتيجية التمويل ورصـــــــدها من أجل تقدمي التوجيه االســـــــرتاتيجي الالزم، وكذلك اإلشـــــــراف التشـــــــغيلي على العمليات 
 واألنشطة ذات الصلة باسرتاتيجية التمويل؛ 

 
 جعل اللجنة جلنة دائمة؛ ويقرر -10

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

 
، وفًقا للمعايري املعمول هبا يف من كل إقليم عدد من املمثلني قد يصــــــــــــــل إىل ثالثةأن تتألف اللجنة من  ويقرر -12

 ؛ذات الصلةلقدرة على توجيه الدعوة للمراقبني على أساس اخلربة وأن يتمتع الرئيسان املشاركان بااملنظمة، 
 

أن تكون اجتماعات جلنة التمويل مفتوحة للمراقبني الصــــــــــــامتني، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك وتطلب  ويقرر -13
من جمموعة من الرئيســــني املشــــاركني مواصــــلة دعوة املراقبني النشــــطني على أســــاس اخلربة ذات الصــــلة، وتشــــجيع املشــــاركة 

 واسعة من اخلرباء وأصحاب املصلحة املشاركني يف تنفيذ اسرتاتيجية التمويل، حسب االقتضاء؛ 
 

بصــــفته مراقباً  هويدعو  بأّن الصــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــيل هو عنصــــر أســــاســــي يف اســــرتاتيجية التمويل ويذّكر -14
 نشطاً إىل تقدمي املشورة ألعمال اللجنة؛
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يف  ،دوالر أمريكي 40 000مبا يصــــــــــل إىل رج تكاليف االجتماعات واألعمال التحضــــــــــريية للجنة، أن تد ويقرر -15
امليزانية اإلدارية األســـاســـية كما قد يعتمدها اجلهاز الرئاســـي، على أن تســـتكملها أي تربعات متاحة هلذا الغرض، ويطلب 

 تُعرض على اجلهاز الرئاســـــــي للموافقة عليها يف دوراته إىل األمني إدراج هذه التكاليف يف امليزانية اإلدارية األســـــــاســـــــية اليت
 العادية؛

 
 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
 

ـــــدد  -17 أن صــــــــندوق تقاســــــــم املنافع وصــــــــندوق األغراض املتفق عليها ضــــــــروريان لتحقيق النهج الرباجمي على ويشـ
 السرتاتيجية التمويل احملدثة، وسيلعبان دوراً حامساً يف تنفيذها؛

 
من اســـرتاتيجية  1اســـتكمال دليل العمليات لصـــندوق األغراض املتفق عليها على النحو الوارد يف امللحق ب ويرحب -18

 ، ويطلب من األمني تقدمي املعلومات والتقارير بشأن صندوق األغراض املتفق عليها إىل اجلهاز الرئاسي بانتظام؛التمويل
 

  ؛حتديد غاية لصندوق تقاسم املنافع ءإرجا ويقرر -19
 

من اســـــــــرتاتيجية  2باســـــــــتكمال دليل العمليات لصـــــــــندوق تقاســـــــــم املنافع على النحو الوراد يف امللحق  ويرحب -20
 الذي جيمع للمرة األوىل ما بني تعبئة املوارد وختصيصها وصرفها للصندوق بطريقة متكاملة؛مويل، الت
 

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

مي املعلومات األطراف املتعاقدة واآلليات الدولية والصناديق واألجهزة واملنظمات الدولية األخرى على تقد يشكر -21
 إىل األمني، مما ساعد اللجنة املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل على حتديث اسرتاتيجية التمويل؛

 
مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي على إعطاء توجيهات لعمليات صندوق تقاسم املنافع خالل فرتة  ويشكر -22

ت املدرجني يف القائمة املختصــــرة للنداء الرابع لتقدمي اقرتاحات إىل الســــنتني، وخاصــــة منح شــــهادات التمّيز ملقدمي الطلبا
 صندوق تقاسم املنافع من أجل دعم جهوده الرامية إىل تعبئة املوارد؛

 
باملســــــامهات املالية اليت قدمتها إىل الصــــــندوق كل من إيطاليا والســــــويد وســــــويســــــرا والنرويج خالل فرتة  ويرّحب -23

 ض املعاهدة الدولية املتفق عليها موارد أخرى خاضعة لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة؛ ألغرا 2019-2018السنتني 
 

قائم على املســـــــــتخدم إىل صـــــــــندوق تقاســـــــــم املنافع من النظام املتعدد األطراف إلزامي بدفع أول دخل  ويرّحب -24
 للحصول على املوارد وتقاسم منافعها؛

 



Resolution 3/2019 4 

من االتفاق املوحد لنقل املواد  7-6استناًدا إىل املادة ط سدد مدفوعات أن مستخدًما واحد فقبقلق إىل  ويشير -25
 ويشدد على احلاجة املاسة إىل ضمان تدفق املوارد للصندوق بصورة حمّسنة وميكن توقعها؛ ،لصاحل صندوق تقاسم املنافع

 
سنويًا  يورو 175 000مهة مببلغ باملسا 2017بااللتزام السخي الذي تعّهد به قطاع البذور الفرنسي يف عام  وينّوه -26

إىل التجّمع الوطين للمهنيني يف جمال البذور  ويتوجه بالشـــــكرلصــــــندوق تقاســــــم املنافع التابع للمعاهدة الدولية للنباتات، 
أصـــــحاب املصـــــلحة  ويناشــــد) على تيســـــري دفع هذه املســـــامهة الطوعية الســـــنوية خالل فرتة الســـــنتني، GNISوالنباتات (

ت الفاعلة ذات الصــــــــــــــلة يف القطاع اخلاص، وخاصــــــــــــــة قطاعات جتهيز البذور واألغذية، تقدمي مزيد من اآلخرين واجلها
 املسامهات الطوعية على أساس متعدد السنوات؛

 
بأن اللجنة املعنية باســـــرتاتيجية التمويل كانت قد طلبت إىل األمني اســـــتكشـــــاف إمكانية إجراء حتليل  وإذ يذّكر -27

كن اســـتخدامه يف املســـتقبل ألغراض التواصـــل والتوعية يف ما يتعلق باســـرتاتيجية متويل املعاهدة، بشـــأن "كلفة التقاعس" مي
إىل األمني والصــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــيل واملعهد الدويل لبحوث ســــياســــات األغذية ملشــــاركتهم يف  ويتوجه بالشــــكر

بناء على البحوث السابقة، لوصف وحتديد كمية تنظيم اجتماع علمي الستكشاف املنهجيات اليت ميكن استخدامها، بال
العواقب العاملية للتقاعس عن العمل على املستوى املتعدد األطراف يف ما خيّص ضمان صون التنوع الوراثي للمحاصيل يف 

 يل؛إىل األمني أن يتيح نتائج هذا االجتماع العلمي إىل جلنة التمو  ويطلبمجيع أحناء العامل وإمكانية احلصول عليه، 
 

على أمهية مواصـــــــلة العمل على تعبئة املوارد والتواصـــــــل والرتويج وعلى إبراز اهلوية املميزة للمعاهدة الدولية ويؤّكد  -28
وحضـــورها يف وســـائل اإلعالم لتعزيز متويل صـــندوق تقاســـم املنافع وإبرازه، وال ســـيما الصـــندوق املخصـــص لألغراض املتفق 

 ويل؛عليها، والتوعية باسرتاتيجية التم
 

ـــــّدد -29 ـ على أمهية اإلفادة عن نتائج املشـــــــــاريع اجلارية يف إطار دورة املشـــــــــاريع الثالثة والنتائج املتوقعة من دورة  ويشـ
 املشاريع الرابعة يف إطار اسرتاتيجية االتصال األوسع نطاقًا للمعاهدة الدولية؛

 
املنافع من أجل دعم شــــــركاء الصــــــندوق يف  إىل األمني أن يعّد جمموعة أدوات إعالمية لصــــــندوق تقاســــــم ويطلب -30

 اإلفادة الفّعالة عن النتائج واإلجنازات الناشئة عن مشاريع الصندوق ولكي يصبحوا مناصرين للمعاهدة على املستوى العاملي؛
 

وق بإنشاء منصة صندوق تقاسم املنافع للتواصل وتقاسم املعرفة واليت جتمع الشركاء املنخرطني يف الصند ويرّحب -31
على أمهية قيام الشـــــــركاء بإقامة روابط بني مصـــــــادر التمويل املختلفة واســـــــتكشـــــــاف إمكانات التخطيط  ويشـــــّددمجيعهم 

 التعاوين واإلنفاق املشرتك؛
 

 .باألعمال التحضريية للتقييم املستقل ملشاريع دورة املشاريع الثالثة وفًقا لإلجراءات التشغيلية للصندوق ويرّحب -32
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 3/2019ار القرب 1 الملحق

 استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
2020-2025 

 مقدمة -أوالً 

تعرض هذه الوثيقة اســــــــــــــرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية بشــــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة  -1
. اعتمد اجلهاز الرئاســي هذه االســرتاتيجية يف دورته الثامنة، يف نوفمرب/تشــرين 2025و 2020مي الدولية) للفرتة ما بني عا

 .2019الثاين 
 
وتســهم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بشــكٍل أســاســي يف زيادة األمن الغذائي والتغذية وصــونه، وحتســني  -2

 .ى التنوع البيولوجي، ومواجهة حتديات التكيف مع تغري املناخسبل العيش واالقتصادات الريفية، ودعم احلفاظ عل
 
وتشـــــمل أهداف املعاهدة الدولية صـــــيانة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـــتخدامها املســـــتدام واقتســـــام  -3

البيولوجي، من أجل حتقيق املنافع الناشـــئة عن اســـتخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافئ، مبا يتســـق مع اتفاقية التنوع 
 .الزراعة املستدامة واألمن الغذائي

 
ويســــــــهم تنفيذ املعاهدة الدولية يف حتقيق أهداف التنمية املســــــــتدامة خلطة األمم املتحدة للتنمية املســــــــتدامة  -4

 .2030 لعام
 
اســــتعراضــــها وحتســــينها بشــــكل  وتشــــّكل اســــرتاتيجية متويل فعالة أمراً بالغ األمهية لتنفيذ املعاهدة الدولية، كما أن -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
 

الرئاســـــــي، واألطراف املتعاقدة، ووكاالت التمويل، واملزارعني، واجلهات الفاعلة األخرى، متّكن اســـــــرتاتيجية التمويل اجلهاز 
 من تأمني التمويل واملوارد األخرى لتنفيذ برامج املعاهدة الدولية على املدى الطويل وبطريقة منسقة ومتضافرة وفعالة.

 
 األساس المنطقي

ســــــــعة من املوارد املالية املقدمة عرب جمموعة من القنوات اليت تربط يتم تنفيذ املعاهدة الدولية من خالل جمموعة وا -7
الشـــــــركاء املمكنني يف املعاهدة. ويوضـــــــح إطار نتائج اســـــــرتاتيجية التمويل املعروض يف القســـــــم الثالث تفاصـــــــيل إطار بني 
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وجيهه ومراقبته (مثل التشــــــــغيل هذا. ويف حني أن اجلهاز الرئاســــــــي قد وضــــــــع أدوات رئيســــــــية حتتفظ باملوارد املالية حتت ت
صــندوق تقاســم املنافع وصــندوق األغراض املتفق عليها)، وهو يســتخدمها للعب دور حتفيزي لســّد الثغرات وتعزيز التآزر، 
فإن غالبية املوارد املالية اليت تساهم يف تنفيذ املعاهدة ال ختضع لسيطرته املباشرة. وهلذا السبب، تسعى اسرتاتيجية التمويل 

 ة املوارد الكافية من خالل مجيع القنوات املذكورة يف القسم الثالث، من أجل تنفيذ املعاهدة.لضمان تعبئ
 
هبدف حتسني  2017وقرر اجلهاز الرئاسي استعراضها يف عام  2006اعُتمدت اسرتاتيجية التمويل األوىل يف عام  -8

التمويل الناشـــــــــــئة، وأكثر مرونة للتكيف مع بيئة أدائها. ومت تعزيز اســـــــــــرتاتيجية التمويل لتكون أكثر اســـــــــــتجابة الجتاهات 
متغرية، ولضــــــــمان اتباع �ج متويل فعال ومتســــــــق عرب آليات املعاهدة. وتأخذ اســــــــرتاتيجية التمويل يف االعتبار االجتاهات 

 مستدام.  واحلقائق العاملية للبيئة املالية، وضرورة صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بشكل
 
وتدرك األطراف املتعاقدة أنه ميكن حتســـــــــــــني فرص متويل تنفيذ املعاهدة الدولية بالتأكيد على أمهية املوارد الوراثية  -9

النباتية لألغذية والزراعة وأوجه الرتابط مع قضــــــــــــايا التنمية األخرى، لصــــــــــــانعي القرار الوطنيني والوكاالت اإلمنائية الوطنية. 
لتعزيز الروابط بني خمتلف مصـــــــادر التمويل والشـــــــركاء، كما هو مبني يف  ابراجمي اة التمويل هذه �جوتســـــــتخدم اســـــــرتاتيجي

 القسم الثالث.
 

وتركز اســرتاتيجية التمويل احملدثة بشــكل أكرب على املوارد املختلفة عن تلك اليت يقدمها صــندوق تقاســم املنافع،  -10
ات الدولية األخرى وحتســــــــــــــني اإلبالغ عن التمويل الوطين والثنائي واملتعدد مبا يف ذلك عن طريق معاجلة التعاون مع اآللي
 .األطراف لألنشطة ذات الصلة بتنفيذ املعاهدة

 
وهي تســــتند إىل اخلربة املكتســــبة والدروس املســــتفادة يف إدارة املوارد اخلاضــــعة لرقابة اجلهاز الرئاســــي املباشــــرة،  -11
غي اســتخدام هذه املوارد بطريقة اســرتاتيجية لالســتفادة من موارد إضــافية وتغطية ســيما صــندوق تقاســم املنافع. وينب وال

 يف املــادة النهــائيني احملــددينوهم املســــــــــــــتفيــدين الثغرات احلرجــة يف التنفيــذ الرباجمي لتحقيق الفــائــدة النهــائيــة للمزارعني، 
ها وصــــــندوق تقاســــــم املنافع، للتكيف من املعاهدة. ومت وضــــــع األدلة التشــــــغيلية لصــــــندوق األغراض املتفق علي 18-5

والتطور مع احتياجات اجلهات املاحنة واملســـتفيدين، مما يزيد من إمكانية اجتذاب التمويل الكايف واملتنوع الذي يضـــمن 
 .منظوراً طويل األجل

 
ية، مثل ومت تصــــــــميم اســــــــرتاتيجية التمويل هذه لتحســــــــني الروابط مع تنفيذ برامج العمل األخرى للمعاهدة الدول -12

النظام املتعدد األطراف للحصــــــــــــــول على املوارد وتقاســــــــــــــم منافعها، والتقارير الوطنية عن تنفيذ املعاهدة وفقاً إلجراءات 
االمتثال. كما أ�ا حتســــــن الروابط مع جماالت العمل األخرى مبا يف ذلك خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية 

صــــــــــــــدها من خالل النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشــــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية لألغذية والزراعة، ور 
والزراعة. وتنص خطة العمل العاملية الثانية على أنه من خالل رصــــــــــد اســــــــــرتاتيجية التمويل، ســــــــــيتمكن اجلهاز الرئاســــــــــي 

 لثانية.للمعاهدة من رصد املوارد املتاحة لتنفيذ خطة العمل العاملية ا
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وإدراكاً لدورها احلاسم يف املعاهدة، مت تصميم اسرتاتيجية التمويل ليتم استعراضها بانتظام. وهي تدمج اآلن بني  -13
عمليات الرصــــد والتقييم والتعلم، وهيكلة فرص التمويل اجلديدة وحتديد الثغرات وســــّدها. وســــتّيســــر اللجنة الدائمة املعنية 

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

 األهداف االستراتيجية

توفري املوارد املالية يف  فعاليةالكفاءة و الفافية و والقدرة على التنبؤ والشـــتوافر الهتدف اســـرتاتيجية التمويل إىل تعزيز  -14
 من املعاهدة. 18للمادة املعاهدة، وذلك وفقاً  لتنفيذ األنشطة املشمولة يف

 
وتعطي اســــــــــــــرتاتيجية التمويل األولوية لتنفيذ اخلطط والربامج املتفق عليها يف البلدان النامية اليت تصــــــــــــــون املوارد  -15

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتستخدمها على حنو مستدام.
 

 هج البرامجيتمكين تنفيذ المعاهدة من خالل استراتيجية التمويل: الن –ثالثًا

تنفيذ  مبا ميّكن منالشــركاء املقدمة من  ةيهدف النهج الرباجمي الســرتاتيجية التمويل إىل حتديد املســامهات العديد -16
إىل زيادة  هدفو يعاجلها. وهيدد الثغرات يف تنفيذها وتعبئة املوارد، و حي . كما أنهبتلك املســــــــــــــامهاتاملعاهدة، واالعرتاف 

واجلدد، مبا يف ذلك من خالل مواصــــــــــــلة التعاون يف التخطيط وفرص اإلنفاق املشــــــــــــرتك، وحتديد دعم الشــــــــــــركاء احلاليني 
 القنوات املناسبة إلقامة مثل هذه الروابط.

 
ويتم وصــفه  1وقد مت تطوير إطار نتائج الســرتاتيجية التمويل لدعم النهج الرباجمي. ويرد إطار النتائج يف الشــكل  -17

 أيضاً يف الفقرات أدناه.
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 إطار نتائج اسرتاتيجية التمويل :1الشكل 
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هتدف املعاهدة الدولية إىل حتقيق األمن الغذائي والزراعة املســـتدامة، ويســـهم صـــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية  -18
ك أهداف ، مبا يف ذل2030والزراعة واســـتخدامها املســـتدام بشـــكل مباشـــر وغري مباشـــر يف تنفيذ خطة األمم املتحدة لعام 

(العمل  13)، واملســؤوالن(االســتهالك واإلنتاج 12(القضــاء على اجلوع)، و 2(القضــاء على الفقر)، و 1التنمية املســتدامة 
 (الشراكات لتحقيق األهداف). ويرد ذلك يف املستوى األعلى إلطار النتائج. 17(احلياة على األرض)، و 15املناخي)، و

 
املســـــتدام  هاهدة الدولية يف صـــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـــتخدامتتمثل األهداف الثالثة للمعا -19

دة من تقاســم يأنواع عدعرب والتقاســم العادل للمنافع الناشــئة عن اســتخدامها. ويتحقق تقاســم املنافع من خالل املعاهدة 
 تائج.املنافع املتعدد األطراف. وينعكس ذلك يف املستوى الثاين من إطار الن

 
وحيدد املســــــــــتوى الثالث إلطار النتائج آليات متكني املعاهدة والنوع الرئيســــــــــي آلليات التمويل والقنوات ضــــــــــمن  -20

اســـــــرتاتيجية التمويل. وقد أنشـــــــأت املعاهدة عدداً من اآلليات الفريدة اليت متكن من تنفيذ املعاهدة، مبا يف ذلك على وجه 
والنظام املتعدد األطراف للحصــــول على املوارد وتقاســــم منافعها الذي ينص على اخلصــــوص: اســــرتاتيجية التمويل نفســــها؛ 

وجود مســـــــــــــتودع عاملي للجينات لتمكني البحوث والتدريب والرتبية يف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ ونظام 
 وحقوق املزارعني.املعلومات العاملي؛ وبرنامج االستخدام املستدام 

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

  
 قنوات التمويل اليت ال ختضع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة: )أ(

 التمويل الوطين للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ -1

 التمويل واملساعدة الثنائيني؛ -2

الدولية األخرى ذات الصــــــــــلة، مثل منظمة األغذية والزراعة، واجملموعة  اآلليات والصــــــــــناديق واهليئات -3
االســـــــــتشـــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية، والبنك الدويل، ومرفق البيئة العاملية، والصـــــــــندوق األخضـــــــــر 

 للمناخ، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية.

 تعلقة بالسياسات:آليات التمويل اليت يوفر هلا اجلهاز الرئاسي التوجيهات امل )ب(
 

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

 األدوات اخلاضعة لرقابة أو توجيهات اجلهاز الرئاسي املباشرة: )ج(
 

 صندوق األغراض املتفق عليها؛ -1

 صندوق تقاسم املنافع. -2
 

سرتاتيجية التمويل مشاركة ومسامهة مجيع الشركاء لتمكني تنفيذ املعاهدة الدولية على املستويني وسيتطلب جناح ا -22
 الوطين والدويل. وترد قائمة باجلهات الفاعلة ذات الصلة يف املعاهدة يف املستوى النهائي إلطار النتائج.
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، مبا يف ذلك حبد ذاهتامســــــــامهات مالية ، ليســــــــت ويتم تقدمي مســــــــامهات مهمة للتنفيذ الفعال للمعاهدة الدولية -23
املســـــامهات العينية للمزارعني يف جمال صـــــون التنوع البيولوجي الزراعي. ويوفر شـــــركاء التمكني للمعاهدة تقاســـــم املنافع غري 

املوارد النقدية من خالل جمموعة واســعة من اآلليات. ويوفر تنفيذ اســرتاتيجية التمويل وســيلة لتحديد أوجه التآزر بني توفري 
املالية وتقدمي تقاســــــــم املنافع غري النقدية، ووضــــــــع تدابري حمددة حســــــــب احلاجة لتعزيز تقاســــــــم املنافع غري النقدية ضــــــــمن 

 اسرتاتيجية التمويل.
 

من أجـل تعبئـة املوارد لألنشــــــــــــــطـة واخلطط والربامج ذات األولويـة، ال ســــــــــــــيمـا يف البلـدان النـاميـة وتلـك اليت متّر  -24
الســـــــرتاتيجية التمويل نطاقاً مســـــــتهدفاً ، ومع مراعاة خطة العمل العاملية، حدد اجلهاز الرئاســـــــي يةحلة انتقالاقتصـــــــاداهتا مبر 

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

 
ًا إىل الــدور احلــاســــــــــــــم الــذي تلعبــه املوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة يف حتقيق األمن الغــذائي والزراعــة ونظر  -25

املســــــتدامة، فإن غاية اســــــرتاتيجية التمويل تعترب طموحة بالضــــــرورة. وهتدف منهجية حتديد هدف اســــــرتاتيجية التمويل إىل 
. 2030ولوية التابعة خلطة العمل العاملية واليت يتعني حتقيقها حبلول عام مستوى عال من التنفيذ جلميع اإلجراءات ذات األ

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

ناك العديد من يف حني أنه قد مت اســــتخدام منهجية شــــاملة ألول مرة الحتســــاب الغاية، فإنه ال يزال ه )أ(
جماالت عدم اليقني اليت جيب تســـليط الضـــوء عليها. وجيب النظر إىل عملية وضـــع غاية اســـرتاتيجية التمويل على 
أ�ا عملية تكرارية، وســــــــيتم حتســــــــينها مبرور الوقت مع توفر املزيد من املعلومات حول تدفقات التمويل من مجيع 

د على املنهجية احلالية إمكانية احلســـــــاب املزدوج، وقلة اإلبالغ، الشـــــــركاء الذين ميكنون املعاهدة. وتشـــــــمل القيو 
واحلــاجــة إىل تقــدير التــدفق احلــايل للموارد. ويف حني أن أولويــات خطــة العمــل العــامليــة تتحقق يف الواقع بطريقــة 

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

الشــــــــــــــامل من خالل قنوات متعددة ومن خالل شــــــــــــــركاء متكني متعددين وجيب حتقيق هدف التمويل  )ب(
للمعاهدة. وتوفر األطراف املتعاقدة املوارد املالية لدعم األنشـــــــــــــطة الوطنية لصـــــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

ال املوارد يف جم طويروالزراعة واســــــــتخدامها. ويســــــــتثمر القطاع اخلاص يف جمال الرتبية وتوســــــــيع نطاق البحث والت
الوراثيـــة النبـــاتيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة. ويـــدعم املـــاحنون املعـــاهـــدة من خالل القنوات الثنـــائيـــة واإلقليميـــة واملتعـــددة 
األطراف. ويدعم الصــندوق العاملي لتنوع احملاصــيل الصــون يف خارج املوقع الطبيعي. وســتســاهم املنظمات اخلريية 

 رة أيضاً يف حتقيق الغاية.ومصادر وآليات التمويل اجلديدة واملبتك

وتســـــــــتند منهجية حتديد الغاية إىل املعلومات املتاحة عن حالة تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية بشـــــــــأن  )ج(
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، اليت تعتمد على التقييمات الوطنية اليت أجرهتا نقاط االتصال الوطنية.

 
زيادة املوارد من أجل تنفيذ املعاهدة، من املســـــــــلم به أن هناك حاجة أيضـــــــــاً إىل اســـــــــتخدام املوارد  وعند الدعوة إىل -26

 احلالية بكفاءة وفعالية أكرب، وميكن دعم ذلك، يف مجلة أمور، من خالل استخدام أوجه التآزر اليت ميكنها النهج الرباجمي.
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اجعات املنتظمة الســرتاتيجية التمويل بشــكل عام، وفقاً وســيتم اســتعراض هذه الغاية بشــكل دوري من خالل املر  -27
 إلرشادات إطار الرصد الوارد يف القسم اخلامس.

 
ويدعو اجلهاز الرئاســــــــي مجيع األطراف املتعاقدة واألعضــــــــاء اآلخرين يف منظمة األغذية والزراعة ومجيع الشــــــــركاء  -28

تمويل الالزم لبلوغ الغاية احملددة الســــرتاتيجية التمويل.  وجيب املعنيني يف املعاهدة، إىل االضــــطالع بدور نشــــط يف تعبئة ال
 من املعاهدة الدولية. 5-18و 4-18بذل جهود تعبئة املوارد وختصيصها وفقاً للمادتني 

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

  
قدة إىل تعزيز دمج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف خطط التنمية الوطنية، دعوة األطراف املتعا )أ(

، مبا يف ذلك حتديد اجلهات املاحنة والتمويل اخلارجيمن دعم لحصــــــــــــــول على اللوامليزانيات واألولويات الوطنية 
 املية؛األولويات الوطنية لنظام التوزيع الشفاف للموارد التابع ملرفق البيئة الع

دعوة األطراف املتعاقدة إىل تبادل املعلومات عن نتائج زيادة دمج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  )ب(
يف امليزانيات الوطنية واألولويات الوطنية مع األمانة، والطلب إىل األمانة اســـــــــــــتخدام هذه املعلومات لتطوير أدوات 

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

تشـــــــــــجيع اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف على تعزيز تنفيذ االســـــــــــرتاتيجية وزيادة إدماج تنفيذ  )ج(
 املعاهدة يف براجمها، وزيادة إبرازها واالعرتاف هبا؛

علومـات حول نتـائج وأثر مبـادرات اجلهـات املـاحنـة املتعلقــة تشــــــــــــــجيع األطراف املتعـاقـدة على تبـادل امل )د(
بتنفيذ املعاهدة مع األمانة، والطلب من األمانة اســـــتخدام هذه املعلومات يف تطوير أدوات ومنتجات لالتصـــــال، 

 للمساعدة يف جهود تعبئة املوارد وزيادة إبراز اجلهات املاحنة واالعرتاف هبا؛

إبراز اجلهات املاحنة اليت تقدم مســــــامهات طوعية لآلليات اخلاضــــــعة لرقابتها  الطلب من األمانة أن تزيد )ه(
أو إرشاداهتا، واالعرتاف هبا، مثل صندوق تقاسم املنافع وصندوق األغراض املتفق عليها، مبا يف ذلك من خالل 

 مبادرات العالقات مع اجلهات املاحنة وتقدمي التقارير هلا؛

األجهزة الدولية ذات الصــــــــــــلة، مبا يف ذلك يف إطار برامج منظمة األغذية دعوة اآلليات والصــــــــــــناديق و  )و(
والزراعة، والشــــــــــــــراكات مع مرفق البيئة العاملية، واآلليات املتعددة األطراف األخرى، إىل زيادة األولوية واالهتمام 

 املوليني للمعاهدة؛

ذين جنحوا يف دمج املوارد الوراثية دعوة األمانة إىل أنشــــــــــاء شــــــــــبكة من شــــــــــركاء التمكني يف املعاهدة ال )ز(
النباتية لألغذية والزراعة يف برامج أكرب معنية بالتنمية املســتدامة وتغري املناخ، وتبادل الدروس املســتفادة لبناء قدرة 

 اآلخرين على املشاركة يف مثل هذه الربامج؛

صــــــناعات جتهيز األغذية، على النحو دعوة جلنة التمويل إىل وضــــــع اســــــرتاتيجية لتعبئة املوارد املالية من  )ح(
 من املعاهدة؛ 6-13املطلوب يف املادة 

 دعوة جلنة التمويل إىل تطوير جمموعة من املبادرات لتعبئة األموال من مصادر وآليات مبتكرة؛ )ط(



Resolution 3/2019 12 

 

دعوة جلنة التمويل إىل تعزيز رصـــــــــــــد اســـــــــــــرتاتيجية التمويل واإلبالغ عنها، مبا يف ذلك عن طريق إجراء  )ي(
تعراضـــــــــــات عامة للتدفقات املالية إىل جماالت تنفيذ املعاهدة، من خالل اجلمع بني األدوات احلالية وكذلك اســـــــــــ

أدوات اجلهاز الرئاســـي واملؤســـســـات األخرى مثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــادي ومنظمة األغذية 
 والزراعة، فضًال عن مدخالت اخلرباء؛

صـــلة، للحصـــول على مســـاعدة حمددة يف إطار الىل وضـــع معايري للســـياســـات ذات دعوة جلنة التمويل إ )ك(
اســــــــــــــرتاتيجية التمويل للحفاظ على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف البلدان النامية، والبلدان اليت متّر 

تية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد اقتصــــــــاداهتا مبرحلة انتقالية، واليت تعد مســــــــامهاهتا يف تنوع املوارد الوراثية النبا
 من املعاهدة. 4-13األطراف كبرية، و/أو ذات احتياجات خاصة، كما هو مطلوب يف املادة 

 
وســــــتلعب جلنة التمويل التابعة للجهاز الرئاســــــي دوراً رائداً يف النهوض بتنفيذ هذا النهج الرباجمي ورصــــــده، مبا يف  -30

 حة أعاله ويف اختصاصاهتا.ذلك من خالل التدابري املوض
 

 النهج البرامجي واألدوات الخاضعة لتوجيهات الجهاز الرئاسي –رابًعا
 وسيطرته المباشرة

 لتحقيق نيكما هو موضــح يف إطار النتائج، يُعترب صــندوق تقاســم املنافع وصــندوق األغراض املتفق عليها ضــروري -31
 راً حتفيزياً يف تنفيذها.النهج الرباجمي السرتاتيجية التمويل وسيلعبان دو 

 
تابع ملنظمة األغذية  حســــــاب أمانة. وهو 2006أنشــــــأ اجلهاز الرئاســــــي صــــــندوق األغراض املتفق عليها يف عام  -32

. ويلعب الصـــــــــــندوق دوراً حامساً يف الدولية لمعاهدةل اجلهاز الرئاســـــــــــي نيوالزراعة ألغراض متفق عليها بني جهة ماحنة وأم
لرئاســــــــــــــي، وال ســــــــــــــيما تعزيز اآلليات العاملية لتمكني املعاهدة، وتنفيذ األولويات املتفق عليها، وبناء تنفيذ قرارات اجلهاز ا

القدرات على الصــــــــعيدين الدويل واإلقليمي، وتســــــــهيل عملية صــــــــنع القرار للجهاز الرئاســــــــي لتعزيز تنفيذ املعاهدة. ويوفر 
ألموال من جمموعة من اجلهات املاحنة، وإدارهتا، للمضــــــي ألمني من أجل تأمني الالصــــــندوق آلية مرنة ســــــريعة االســــــتجابة 

على دليل عمليات الصــــــندوق، الذي يعرض التفاصــــــيل عن النطاق،  1قدماً يف التنفيذ الرباجمي للمعاهدة. وحيتوي امللحق 
 وحشد املوارد، واملعلومات، واإلبالغ.

 
لتمويل والنظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد يعترب صندوق تقاسم املنافع عنصراً أساسياً يف اسرتاتيجية ا -33

وتقاســم منافعها. وإن الصــندوق هو اآللية التشــغيلية لتلقي املنافع النقدية الناشــئة عن النظام املتعدد األطراف واســتخدامها 
اســـــم املنافع، وهو من املعاهدة. وقد أنشـــــأ اجلهاز الرئاســـــي صـــــندوق تق )و(-3-19وتقامسها، على النحو احملدد يف املادة 

؛ ويعّد دجمه يف النهج الرباجمي الســـــــــــــرتاتيجية التمويل خطوة 2009آخذ يف التطور منذ أن بدأ تشـــــــــــــغيله ألول مرة يف عام 
 أخرى يف جمال تطويره.
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ُتســتمد املنهجية املســتخدمة حلســاب الغاية اخلاصــة بصــندوق تقاســم املنافع من املنهجية املســتخدمة الحتســاب  -34
لعامة الســــــــــــرتاتيجية التمويل، واليت هتدف إىل حتقيق مســــــــــــتوى عال من التنفيذ جلميع اجملاالت ذات األولوية خلطة الغاية ا

 .25. وبالتايل، تنطبق قيود مماثلة على النحو املشار إليه يف الفقرة 2030العمل العاملية حبلول عام 
 

ركز النهج الرباجمي لصندوق تقاسم املنافع على كما هو حمدد يف الدليل التشغيلي لصندوق تقاسم املنافع، ي -35
 ما يلي:

 
خلطة العمل العاملية الثانية بشـــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: دعم إدارة املوارد  2جمال األولوية  •

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحتسينها يف املزرعة؛

ة الثانية بشـــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: تشـــــــجيع تنمية خلطة العمل العاملي 11وجمال األولوية  •
وتســــويق مجيع األصــــناف، ويف املقام األول أصــــناف املزارعني/األصــــناف البدائية واألنواع غري املســــتخدمة 

 على النحو األمثل.
 

 ولويات األخرى خلطة العمل العاملية الثانية.يضع ممارسات داعمة ومبادرات متكينية لتنفيذ األ رباجميومع ذلك، فإن النهج ال
 

 حيدد اجلهاز الرئاسي نطاقاً مستهدفاً لصندوق تقاسم املنافع: -36
 

مليون دوالر أمريكي لكي  ]ب –أ [، جيب أن يصل الدخل السنوي لصندوق تقاسم املنافع إىل ما بني 2025حبلول عام 
من اجلهد املتعدد األطراف والثنائي لتحقيق مستوى مرتفع  املائةيف  ]د –ج [يتسىن لصندوق تقاسم املنافع املسامهة بنسبة 

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

ومتشــــياً مع الغاية العامة الســــرتاتيجية التمويل، ســــيتم اســــتعراض غاية صــــندوق تقاســــم املنافع بشــــكل دوري من  -37
 رتاتيجية التمويل.خالل عمليات االستعراض املنتظمة الس

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

أحناء العامل، وخاصـــــــــــة يف البلدان النامية، والبلدان اليت متّر اقتصـــــــــــاداهتا مبرحلة انتقالية، واليت تصـــــــــــون املوارد الوراثية النباتية 
 خدمها بشكل مستدام.وتست

 
ويدعم صـــندوق تقاســـم املنافع اإلدارة والتحســـني يف املوقع الطبيعي ويف املزرعة، وخيلق الروابط مع جهود الصـــون  -39

األوســـع نطاقاً خارج املوقع. وهو يعزز ويســـهل عمليات تبادل البذور بني املزارعني، وميّكن تدفق مواد املوارد الوراثية النباتية 
وقد بذلت املشـــــاريع املّمولة جهوداً لتحســـــني  لزراعة من املزارعني إىل اجملموعات خارج املوقع والعكس بالعكس.لألغذية وا

ســــــالســــــل قيمة البذور احمللية، وإلتاحة جمموعة واســــــعة من األصــــــناف املكّيفة واحملســــــّنة للمزارعني من أصــــــحاب احليازات 
زارعني وتعزيز القدرة على تطوير أصــــــناف تتكّيف بشــــــكل خاص مع الصــــــغرية. ويتم دعم جهود تربية النباتات مبشــــــاركة امل

 وتكون ذات جودة عالية. ،الظروف االجتماعية والبيئية
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بني تعبئة املوارد وختصــــيصــــها وصــــرفها بطريقة  2وجيمع دليل العمليات لصــــندوق تقاســــم املنافع الوارد يف امللحق  -40
ات املشاريع السابقة يف تطوير الدليل، الذي حيتوي اآلن على سرد ونظرية متكاملة. وقد مت دمج الدروس املستفادة من دور 

 .2025-2020للتغيري لصندوق تقاسم املنافع للفرتة 
 

 التنفيذ والرصد واالستعراض وإعادة التخطيط –خامًسا

حتســـــينها بشـــــكل تقديراً لدورها احلاســـــم يف املعاهدة، مت تصـــــميم اســـــرتاتيجية التمويل ليتم اســـــتعراضـــــها بانتظام و  -41
مســـــــتمر، ولكي تظل ديناميكية وســـــــريعة االســـــــتجابة وذات صـــــــلة. وهي تدمج بني عمليات التنفيذ، والرصـــــــد، والتقييم، 

 والتعلم، وحتديد الثغرات وسدها.
 

ســــــتقوم جلنة التمويل اليت أنشــــــأها اجلهاز الرئاســــــي برصــــــد ومراجعة التقدم احملرز يف تنفيذ اســــــرتاتيجية التمويل  -42
م، وبتقدمي توصيات بشأن التعديالت، على النحو املنصوص عليه يف اختصاصاهتا. وميكن مراجعة االختصاصات بانتظا

وفقاً لدورات اســــــــــــرتاتيجية التمويل. وســــــــــــتقوم اللجنة باطالع اجلهاز الرئاســــــــــــي بانتظام بشــــــــــــأن التقدم احملرز يف تنفيذ 
ســنوات لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاســي  5التمويل بعد فرتة  اســرتاتيجية التمويل. وســتوفر اســتعراضــاً شــامالً الســرتاتيجية

 يف دورته الالحقة.
 

وستقدم األطراف املتعاقدة وغريها من املنظمات ذات الصلة املعلومات املتعلقة بتنفيذ اسرتاتيجية التمويل العامة،  -43
تعمل جلنة التمويل بالتعاون مع جلنة االمتثال وس وبرصدها واستعراضها، يف فرتات تقدمي التقارير اليت وافقت عليها اللجنة.

 لالتفاق على أفضل السبل إلدماج املعلومات ضمن الصيغ القائمة لرفع التقارير.
 

وســتضــع اللجنة خطة تشــغيلية لتنفيذ اســرتاتيجية التمويل اليت ســيتم اســتعراضــها وحتديثها كل ســنتني، وســتشــمل  -44
 ورصدها واستعراضها وإعادة التخطيط هلا:االعتبارات التالية املتعلقة بتنفيذها 

 
جيب أن تكون عملية تنفيذ اســـــــرتاتيجية التمويل ورصـــــــدها واســـــــتعراضـــــــها عملية ديناميكية، وأن تدعم  )أ(

 املوضح يف اسرتاتيجية التمويل هذه. رباجميالنهج ال

مل ذلك رصد ستتم مراجعة أهداف اسرتاتيجية التمويل وصندوق تقاسم املنافع بشكل دوري. وسيش )ب(
التقــدم احملرز حنو حتقيق الغــايــات، واســــــــــــــتعراض الغــايــات ذاهتــا، وحتــديــد الثغرات، مبــا يف ذلــك عن طريق إجراء 
اســـــــــــــتعراضـــــــــــــات عامة للتدفقات املالية إىل جماالت تنفيذ املعاهدة من خالل اجلمع بني األدوات احلالية للجهاز 

مية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة، فضالً الرئاسي واملؤسسات األخرى مثل منظمة التعاون والتن
 عن مدخالت اخلرباء.

الرصـــــد الدوري واإلبالغ عن اســـــتخدام قنوات التمويل املختلفة وبيئة اجلهات املاحنة إلجراء التعديالت  )ج(
 الالزمة وحتديد فرص التمويل اجلديدة وهيكلتها.

 ية التمويل واستعراض اسرتاتيجي كل مخس سنوات.استعراضات كل سنتني لتنفيذ اسرتاتيج )د(

ُحتدد أطر الرصـــــد والتقييم لصـــــندوق تقاســـــم املنافع وصـــــندوق األغراض املتفق عليها يف أدلة العمليات  )هـ(
وهي تشـــــمل تقدمي التقارير املنتظمة إىل اجلهاز الرئاســـــي. وتعترب هذه األطر جزءا ال يتجزأ من رصـــــد اســـــرتاتيجية 
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 .أن تكون عملية رصــد واســتعراض اســرتاتيجية التمويل الشــاملة عملية متســقة مع هذه العملياتالتمويل. وجيب 
أن الصـــندوقني خيضـــعان لرقابة اجلهاز الرئاســـي، فإن صـــندوق تقاســـم املنافع وصـــندوق األغراض املتفق إىل ونظراً 

ة، مبا يف ذلك عمليات املراجعة عليها خيضـــــــعان أيضـــــــاً لإلجراءات املوحدة املعمول هبا يف منظمة األغذية والزراع
 والتقارير املالية.

جيب أن تراعي عملية رصــــــــد واســــــــتعراض اســــــــرتاتيجية التمويل عمليات الرصــــــــد، والتقييم، والتعلم من  )و(
الدروس واخلربات واملعلومات املكتســــــبة، يف االســــــتعراضــــــات الســــــابقة الســــــرتاتيجية التمويل، وفقاً ملا قرره اجلهاز 

 .3/2017، من القرار 3-ل الفقرة الثانية الرئاسي من خال

ينبغي أن يدعم تنفيذ اسرتاتيجية التمويل واستعراضها وحتسينها بانتظام، تعزيز آليات املعاهدة األخرى،  )ز(
 ).2و 1، الفقرتان 2/2015مثل النظام املتعدد األطراف (القرار 
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 دليل العمليات: صندوق األغراض المتفق عليها :1الملحق 
 

 
 النطاق –أوالً 

 
اجلهاز الرئاســـــي لألغراض املتفق عليها بني اجلهة املاحنة وأمني  حســـــاب أمانةصـــــندوق األغراض املتفق عليها هو  -1
 .الدولية لمعاهدةل
 
وكصندوق خيضع لتوجيهات اجلهاز الرئاسي، يُعترب هذا الدليل دليالً عاماً لألمني يف ما يتعلق بصندوق األغراض  -2

 ا يف سياق اسرتاتيجية التمويل احملدثة، اليت هو جزء منها.املتفق عليه
 
وتتعلق املشــــورة املقدمة على وجه التحديد بصــــندوق األغراض املتفق عليها، ولكن هبدف كيفية ربطها باملســــامهة  -3

 يف حتقيق الرؤية واألهداف الشاملة السرتاتيجية التمويل احملدثة واملسامهة فيها.
 
إطار النتائج الســرتاتيجية التمويل، يشــكل صــندوق األغراض املتفق عليها آلية متكني رئيســية  وكما هو موضــح يف -4

السرتاتيجية التمويل. وهتدف املشورة املقدمة يف هذا الدليل إىل املساعدة يف تأمني التمويل لصندوق األغراض املتفق عليها 
يقة منسقة ومتضافرة وفعالة. ويتماشى ذلك مع رؤية اسرتاتيجية للمعاهدة الدولية على املدى الطويل، وبطر  رباجميللتنفيذ ال

 التمويل احملدثة اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة، ومبادئ التآزر والتكامل.
 
ويقدم هذا الدليل عناصـــر إرشـــادات لألمني بشـــأن جوانب عملية صـــندوق األغراض املتفق عليها اليت تعترب ذات  -5

الســـــرتاتيجية التمويل احملدثة، مثل تعبئة املوارد واملعلومات واإلبالغ. وتنطبق هذه العناصـــــر أيضـــــاً، مع مراعاة أمهية خاصـــــة 
 على الصندوق اخلاص لدعم مشاركة البلدان النامية.مقتضى احلال، 

 
 تعبئة الموارد –ثانًيا

 
لتأمني األموال من جمموعة من اجلهات  ألمنيليوفر صـــندوق األغراض املتفق عليها آلية مرنة وســـريعة االســـتجابة  -6

 للمعاهدة. رباجمياملاحنة واملصادر، وإدارهتا، للمضي قدماً يف التنفيذ ال
 
وجيب أن توفر دورات اجلهاز الرئاســي فرص االعرتاف باملســامهات والرتحيب هبا، وكذلك احلصــول على التزامات  -7

 مستقبلية ملموسة لصندوق األغراض املتفق عليها.
 
 لصندوق األغراض املتفق عليها. براجميوجيب أن تنظر جوانب تعبئة املوارد يف �ج  -8
 
وترتبط جوانب تعبئة املوارد مع تلك املتعلقة بتحســني االتصــال وإبراز صــندوق األغراض املتفق عليها كأداة متويل  -9

 اإلبالغ.رئيسية لدعم تنفيذ املعاهدة الدولية، على النحو املفصل يف قسم املعلومات و 
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 المعلومات واإلبالغ –ثالثًا
 

 رباجميينبغي أن تنظر املعلومات عن املوارد واإلبالغ عنها يف إطار صــــــــــــــندوق األغراض املتفق عليها يف النهج ال -10
الســــــــرتاتيجية التمويل وأمهية مواصــــــــلة العمل على تعبئة املوارد واالتصــــــــاالت والرتويج وحتديد العالمات التجارية للمعاهدة 

 الدولية وظهورها يف وسائل اإلعالم من أجل حتسني متويل صندوق األغراض املتفق عليها.
 

 ، وسوف تشمل ما يلي:كل دورة من الدوراتوسيتم تقدمي املعلومات والتقارير إىل اجلهاز الرئاسي خالل   -11
 

ق عليها، وال ســـيما كيفية أبرز النتائج واآلثار احملققة لألنشـــطة املنفذة من خالل صـــندوق األغراض املتف أ)(
 للمعاهدة. رباجميإسهامها يف إطار نتائج اسرتاتيجية التمويل والتنفيذ ال

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

املاحنة وفقاً للشـــــــروط واملتطلبات  وعلى مســـــــتوى املشـــــــروع، ســـــــتتاح التقارير املرحلية وغريها من التقارير للجهات -12
 التعاقدية، ومبا يتماشى مع قواعد منظمة األغذية والزراعة.
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 دليل العمليات: صندوق تقاسم المنافع :2الملحق 

 
 

 ةمقدم – أوالً 
وارد يعترب صندوق تقاسم املنافع عنصراً أساسياً يف اسرتاتيجية التمويل والنظام املتعدد األطراف للحصول على امل -1

وتقاســــــم منافعها. ويعترب الصــــــندوق آلية تشــــــغيلية لتلقي املنافع النقدية الناشــــــئة عن النظام املتعدد األطراف واســــــتخدامها 
 (و) من املعاهدة. 3-19وتقامسها، على النحو احملدد يف املادة 

 
أربع دورات للمشروع مع وقد دعم ، 2009أنشأ اجلهاز الرئاسي صندوق تقاسم املنافع وبدأ العمل فيه منذ عام  -2

مشروعاً حول العامل. وعمل اجلهاز الرئاسي بانتظام على حتسني اإلجراءات التشغيلية للصندوق وعملية اختياره  80متويل 
للصــــــندوق هو  رباجميللتدخالت وحتديد جماالت األولوية. ويعد صــــــندوق تقاســــــم املنافع آلية متطورة، وإن وضــــــع النهج ال

 طويره.خطوة أخرى يف جمال ت
 
وجيمع دليل العمليات هذا بني تعبئة املوارد وختصــــــــيصــــــــها وصــــــــرفها بطريقة متكاملة، وهو مدمج يف اســــــــرتاتيجية  -3

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

 المستفيدون واألولويات

ن هم املستفيدين الرئيسيني من صندوق تقاسم املنافع، وال سيما يف البلدان النامية، والبلدان اليت و سيكون املزارع -4
متر اقتصــــاداهتا مبرحلة حتّول، واليت تقوم بصــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتســــتخدمها على حنو مســــتدام، كما 

 .من املعاهدة الدولية 3-13يرد يف املادة 
 
ســــــــتثبت مجيع املشــــــــاريع الفوائد الناشــــــــئة عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للمزارعني، مع الرتكيز بوجه و  -5

خاص على دعم اإلدارة داخل املزرعة/املوقع، والتبادل بني املزارعني، وســــالســــل القيمة احمللية للبذور، وحتســــني تدفق املوارد 
 عة بني املزارعني واجملموعات خارج املوقع، والعكس بالعكس.الوراثية النباتية لألغذية والزرا

 
لصــندوق تقاســم املنافع بشــكل  رباجميوضــمن األولويات املتفق عليها يف خطة العمل العاملية الثانية، يركز النهج ال -6

 خاص على ما يلي:
 

 ينها يف املزرعة؛: دعم إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحتس2جمال األولوية  •

: تشــــجيع تنمية وتســــويق مجيع األصــــناف، ويف املقام األول أصــــناف املزارعني/األصــــناف 11وجمال األولوية  •
 البدائية واألنواع غري املستخدمة على النحو األمثل.

 
العمل  يطبق ممارســــــــــــــات داعمة ومبادرات متكينية لتنفيذ األولويات األخرى خلطة رباجميومع ذلك، فإن النهج ال -7

 العاملية الثانية.
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وقد مت اختيار هذه األولويات لســــــــــــّد الثغرات يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، وبعد إجراء مســــــــــــح شــــــــــــامل  -8
 للتمويل املتاح من خالل قنوات أخرى ضمن اسرتاتيجية التمويل.

 
 صندوق تقاسم المنافع ضمن استراتيجية التمويل

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

 
كما سيساعد التمويل املقدم من خالل صندوق تقاسم املنافع على تعبئة موارد إضافية ال ختضع لسيطرة اجلهاز  -10

بناء روابط بني على ركاء الرئيســيني الذين يعملون من خالل صــندوق تقاســم املنافع الشــ ســيتّم تشــجيعالرئاســي املباشــرة. و 
 مصادر التمويل املختلفة واستكشاف التعاون يف التخطيط وفرص اإلنفاق املشرتك مع اآلخرين.

 
املتعدد  وباإلضـــافة إىل ذلك، يســـهل صـــندوق تقاســـم املنافع تنفيذ خمتلف آليات التمكني يف املعاهدة مثل النظام -11

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

 سرد ونظرية التغيير

اختفت خالل القرن املاضــــــــــي أجزاء من تنوع احملاصــــــــــيل الغذائية يف العامل إىل األبد، مما قلل من اســــــــــرتاتيجيات  -12
 قدرة على الصمود، واألكثر إنتاجية وتغذية.  املواجهة واملوارد الالزمة لزراعة احملاصيل األكثر

 
، وال ســــــــيما األكثر عرضــــــــة منهم لتغري املناخ وانعدام األمن الغذائي، اعتماداً كبرياً على نيويعتمد صــــــــغار املزارع -13

للوصــول إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لضــمان ســبل عيشــهم. ويتيح صــندوق تقاســم املنافع الفرصــة للمزارعني 
جمموعة واســــــــعة من البذور اليت تتكيف مع احتياجاهتم. وميّكن ذلك املزارعني من زراعة أنواع خمتلفة من احملاصــــــــيل، حبيث 

زراعة حماصـــيل ذات غالت أكرب أو أصـــناف عالية القدرة على مقاومة اآلفات و  ،يعتمدون على حمصـــول واحد أو إثنني ال
وميّكن صـــندوق تقاســـم املنافع صـــغار كســـة، واحملاصـــيل اليت طعمها أفضـــل واملغذية أكثر. واألمراض والظروف املناخية املعا 

املزارعني والعلماء واملربني من االســتفادة من املســتودعات العاملية للجينات التابعة للمعاهدة واليت تضــم ماليني املواد الوراثية 
 املختلفة إلجراء البحوث وتطوير أنواع جديدة من احملاصيل.

 
ومن خالل مســاعدة املزارعني على املســتوى احمللي إلجياد احللول لتغري املناخ والتحديات األخرى، يتم تعزيز نظام  -14

املعاهدة للتنوع الزراعي. ويتخطى صــــــــــــندوق تقاســــــــــــم املنافع الفجوة اليت غالباً ما تظهر بني الصــــــــــــون يف املوقع/يف املزرعة 
ملبادرات املختلفة من اجملتمعات الزراعية من خالل بنوك اجلينات الوطنية والصــــــــــــــون خارج املوقع، ويوضــــــــــــــح كيف ترتبط ا

وتعود املعرفة واملعلومات واملادة الوراثية الناجتة عن صـــندوق تقاســـم  والدولية مع بعضـــها البعض من خالل املعاهدة الدولية.
 العامل لتحسني األمن الغذائي والزراعة املستدامة. املنافع إىل آليات متكني املعاهدة، مما يوسع املوارد املتاحة يف مجيع أحناء

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

ليت يواجهها املنافع وإطار النتائج الســــــــرتاتيجية التمويل، ال ســــــــيما كو�ا تســــــــهم يف مواجهة التحديات اإلمنائية الرئيســــــــية ا
 املزارعون حول العامل.
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ويدعم صــــندوق تقاســــم املنافع اإلدارة والتحســــني يف املوقع/يف املزرعة، وخيلق الروابط مع جهود الصــــون األوســــع  -16
عة من نطاقاً خارج املوقع. وهو يعزز ويسهل تبادالت البذور بني املزارعني، وميّكن تدفق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزرا

وقد بذلت املشـــاريع املمولة جهوداً لتحســـني ســـالســـل قيمة البذور املزارعني إىل اجملموعات خارج املوقع والعكس بالعكس. 
احمللية وإلتاحة جمموعة واســعة من األصــناف املكّيفة واحملســنة للمزارعني أصــحاب احليازات الصــغرية. ويتم دعم جهود تربية 

عزيز القدرة على تطوير أصـــــــــــناف تتكيف بشـــــــــــكل خاص مع الظروف االجتماعية والبيئية، النباتات مبشـــــــــــاركة املزارعني وت
وتكون ذات جودة عالية. وتســــــــــاعد الدروس املســــــــــتفادة من اإلجراءات املمولة يف إعالم التخطيط الوطين واختاذ القرارات 

 بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 

ع مدفوع بالطلب ويســـــــتجيب لالحتياجات واملصـــــــاحل املختلفة للمزارعني وغريهم من إن صـــــــندوق تقاســـــــم املناف -17
مقدمي ومســتخدمي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وتؤدي املشــاريع املمولة إىل احتادات قوية للمعاهدات مبا ميّكن 

اليت يتم تأســيســها شــاملة وديناميكية ومتعددة املســتوى  والشــراكاتالشــركاء من التعاون مًعا لتعزيز تنفيذ املعاهدة وإبرازها. 
بني جمموعة واســـــعة من مؤســـــســـــات إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأصـــــحاب املصـــــلحة، خللق شـــــعور مبلكية 

 النتائج وتعزير اإلدماج االجتماعي.
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 نظرية التغيري: صندوق تقاسم املنافع :2الشكل 
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 ارد المالية لصندوق تقاسم المنافع وتعبئة المواردالمو  – ثانًيا
مليون] دوالر أمريكي لصـــندوق تقاســـم املنافع، للفرتة ما بني عامي  xxحدد اجلهاز الرئاســـي غاية متويل قدرها [ -18

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

عدد األطراف للحصـــــول على املوارد وتقاســـــم منافعها، والذي الدخل القائم على املســـــتخدم من النظام املت •
 أمهية قصوى لتأمني املوارد املستدامة واملتوقعة للصندوق؛ ايعترب ذ

 املسامهات الطوعية من األطراف املتعاقدة وغريها. •
 

 الدخل القائم على المستخدم من النظام المتعدد األطراف

ملعاهدة الدولية، فإن صــــــــــندوق تقاســــــــــم املنافع هو اآللية اليت أنشــــــــــأها (و) من ا 3-19كما هو حمدد يف املادة  -19
النظام املتعدد األطراف واسـتخدامها. ولن يتم ختصـيص الدخل القائم على  الناشـئة عناجلهاز الرئاسـي لتلقي املوارد املالية 

 املستخدم الناشئ عن النظام املتعدد األطراف واملودع يف صندوق تقاسم املنافع.
 

ومن املتوقع أن تؤدي املدفوعات القائمة على املســــــــــــــتخدم احملددة يف االتفاق املوحد لنقل املواد للنظام املتعدد  -20
األطراف، إىل توليد تدفق متوقع من التمويل لصـــــــــــندوق تقاســـــــــــم املنافع، من مســـــــــــتخدمي املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

 صندوق تقاسم املنافع لالعرتاف باملسامهني يف النظام املتعدد األطراف.والزراعة. وسيتم توسيع جهود التواصل والرؤية ل
 

وســــــتمكن عمليات اســــــتعراض اســــــرتاتيجية التمويل اجلهاز الرئاســــــي من تقييم الدخل القائم على املســــــتخدم  -21
لتمويل والنظام الناتج عن النظام املتعدد األطراف، من أجل إعالم عملية صـــــنع القرار يف املســـــتقبل بشـــــأن اســـــرتاتيجية ا

 املتعدد األطراف.
 

 المساهمات الطوعية

ســـــيتطلب حتقيق غاية صـــــندوق تقاســـــم املنافع من املعاهدة تعظيم مجيع فرص التمويل. ويقدم هذا القســـــم نظرة  -22
 .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 املعنية  -23

 بالزراعة، والشؤون اخلارجية، واملساعدة اإلمنائية، واملؤسسات األخرى ذات الصلة.
 

افاً متعاقدة يف املعاهدة؛ واملنظمات تشــــمل اجلهات املســــامهة األخرى ما يلي: الدول اليت مل تصــــبح بعد أطر وقد  -24
 اخلريية؛ والقطاع اخلاص، مبا يف ذلك صناعة جتهيز األغذية واآلليات الدولية ذات الصلة.

 
 رباجميكما قد يســــتفيد صــــندوق تقاســــم املنافع أيضــــاً من املبادرات اليت ســــيتم اســــتكشــــافها من خالل النهج ال -25

 ن مصادر وآليات مبتكرة.السرتاتيجية التمويل لتعبئة األموال م
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. 2025-2020ويتمثل الطموح يف زيادة تنويع مصـــــــــــــادر التمويل لصـــــــــــــندوق تقاســـــــــــــم املنافع حبلول �اية فرتة  -26
اجلديد للصـــندوق من تطوير شـــراكات طويلة األجل مع اجلهات املاحنة لتوفري متويل طويل األجل  رباجميوســـيمكن النهج ال

 ميكن التنبؤ به.
 

عدم ختصيص املسامهات الطوعية من األطراف املتعاقدة. وينبغي استخدام املسامهات غري املخصصة ويستحسن  -27
وســــتكون املســــامهات الطوعية املخصــــصــــة مقبولة، الواردة يف دليل العمليات.  لألحكامواملخصــــصــــة على حد ســــواء طبًقا 

آثار هذا التخصـــيص، لضـــمان إىل نظراً  3/2017ولكنها ســـتخضـــع للمراجعة الدورية من قبل اجلهاز الرئاســـي وفقاً للقرار 
 عدم وجود آثار ضارة على الصندوق.

 
وفرصـــــــــــة لزيادة مشـــــــــــاركة اجلهات املاحنة إىل  رباجميلنهج الهامة يف امسة ويُعد االعرتاف باجلهات املاحنة وإبرازها  -28

 أقصى حّد واملساعدة يف جذب موارد وشركاء جدد.
 

ام املشـــــورة بشـــــأن جهات حمتملة جديدة للمســـــامهات الطوعية، وشـــــراكات اجلهات وســـــتقدم جلنة التمويل بانتظ -29
املاحنة يف صـــندوق تقاســـم املنافع، وأنشـــطة تقدير اجلهات املاحنة. وقد تعتمد اللجنة عند تقدمي هذه املشـــورة على عناصـــر 

 سابقة.اخلطة االسرتاتيجية السابقة لتنفيذ صندوق تقاسم املنافع يف اسرتاتيجية التمويل ال
 

 اإلجراءات التشغيلية الستخدام الموارد الخاضعة لصندوق تقاسم المنافع – ثالثًا
 المبادئ

 تستند هذه اإلجراءات التشغيلية إىل املبادئ التالية: -30
 

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

 
 دورة المشروع

ندوق تقاسم املنافع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة، الذي يفوض سلطة عمليات صندوق تقاسم املنافع خيضع ص -31
 خالل فرتة السنتني إىل جلنة التمويل. وجيوز للجنة أن تقوم مبا يلي خالل فرتة السنتني:

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

ينبغي توفري التمويل للمشـــــاريع اليت ســـــبق أن حصـــــلت على شـــــهادة التميز من فريق  حتديد ما إذا كان )ب(
 لمرحلة الثانية من املشاريع اليت سبق أن موهلا صندوق تقاسم املنافع؛لاخلرباء أو 

حتديد ما إذا كان ينبغي املســـــــــــــامهة يف برامج التنمية األكرب لدعم تنفيذ التدخالت اليت تتماشـــــــــــــى مع  )ج(
 لصندوق تقاسم املنافع؛ جميرباالنهج ال
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 رباجميحتديد ما إذا كان ســــــــــــيتم توفري متويل إلعداد مقرتح لتنمية مشــــــــــــروع أكرب يســــــــــــاهم يف النهج ال )د(
 للصندوق.

 
وســيقوم فريق اخلرباء املســتقل بفحص املقرتحات األولية واســتعراض �ائي ملقرتحات املشــروع. وســيتم تعيني فريق  -32

. وســــــــــيتألف من خبريين من كل إقليم من أقاليم منظمة األغذية هما املكتب بالتشــــــــــاور مع أقاليماخلرباء من قائمة يقدمه
والزراعة. وســــــــيعمل فريق اخلرباء املســــــــتقل دون أجر مع توفري املوارد يف إطار امليزانية اإلدارية األســــــــاســــــــية ألي اجتماعات 

 ضرورية. وستتم إتاحة اختصاصات الفريق للجمهور العام.
 

دعم مكتب املعاونة مقدمي الطلبات يف إعداد املقرتحات األولية واملقرتحات الكاملة للمشــــــــــاريع باللغات وســــــــــي -33
 الرمسية للمعاهدة.

 
 وستتكون دورة املشروع مما يلي: -34

 
 توجيه نداء لتقديم المقترحات )أ(

الرتكيز  نباللغات الرمسية للمعاهدة، ويتضـــــــــــمن املعلومات ذات الصـــــــــــلة بشـــــــــــأ اللجنةصـــــــــــادر عن   -1
 املواضيعي، والنتائج املتوقعة، واخلطوات واإلجراءات اخلاصة بالنداء؛

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

 .اللجنةاجلهة املسؤولة: تعده األمانة بناء على توجيهات   -3

 ليةتقديم االقتراحات األو  )ب(

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

 طبقاً للصيغة املتفق عليها وضمن املهل الزمنية احملددة؛ -2

 معاجلة معايري األهلية والفرز؛ -3

ور مع اجلهة املسؤولة: األطراف املتعاقدة املقدمة للطلب أو األشخاص الطبيعيون أو القانونيون بالتشا -4
الطرف املتعــاقــد أو األطراف املتعــاقــدة املعنيــة. ويقــدم الطرف املتعــاقــد أو األطراف املتعــاقــدة املعنيــة 

 .للمعاهدة الدولية اجلهاز الرئاسي أمنيالطلب الرمسي هبذا الصدد إىل 

 فرز االقتراحات األولية )ج(

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

 وفقاً للسياسة اخلاصة بتضارب املصاحل؛ -2

ســــــــينتج عن تقرير للفريق يتضــــــــمن توصــــــــيات وقائمة خمتصــــــــرة للمقرتحات األولية العالية اجلودة اليت  -3
 ستحصل على شهادة متيز؛

 اجلهة املسؤولة عن الفرز: فريق خرباء مستقل، بدعم من األمانة؛ -4
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ات األولية التي من شـــــأنها تطوير مقترح مشـــــروع ضـــــمن دورة المشـــــروع الموافقة على المقترح )د(
 وإصدار شهادات التميز:

 
لألموال املوجودة حتت تصـــــرف اجلهاز الرئاســـــي يف دورة املشـــــروع تلك، وتوصـــــيات فريق اخلرباء  اوفقً  -1

 املستقل؛ 

ة املقرتحات األولية املعتمدة العتبارات حمتملة إضـــــــــــــافية، مثل التوازن اجلغرايف، هبدف إبقاء قائم اوفقً  -2
 قصرية؛

 للسياسة اخلاصة بتضارب املصاحل؛ اوفقً  -3

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

اجلهــة املســــــــــــــؤولــة عن املوافقــة: اللجنــة، اليت ســــــــــــــتطلــب من األمني دعوة مقــدمي الطلبــات الــذين مت  -5
للمشــــــــــروع، ســــــــــيتم متويله يف �اية املطاف، وتقدمي شــــــــــهادة متيز جلميع  اختيارهم إىل وضــــــــــع مقرتح

 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

 ها ملقرتحات املشاريع وضمن املهل الزمنية احملددة؛لصيغة متفق علي اطبقً  -2

 معاجلة التوصيات اليت قدمها فريق اخلرباء؛ -3

 حتديد اجلهة املتلقية وقنوات الدفع؛ -4

ســــــــــــــيتم تقدمي مكتب معاونة لدعم مقدمي الطلبات يف إعداد مقرتحات املشــــــــــــــاريع جبميع لغات  -5
لصندوق تقاسم املنافع ودعم  رباجميحات مع النهج الاملعاهدة، مبا يف ذلك ضمان مواءمة مجيع املقرت 

 بناء التآزر داخل وخارج صندوق تقاسم املنافع؛

ســــريكز مكتب املعاونة على األطراف املتعاقدة ذات االحتياجات اخلاصــــة، مبا يف ذلك الدول اجلزرية  -6
 الصغرية النامية؛

األشخاص الطبيعيون أو القانونيون بالتشاور مع  اجلهة املسؤولة: األطراف املتعاقدة املقدمة للطلب أو -7
الطرف املتعــاقــد أو األطراف املتعــاقــدة املعنيــة. ويقــدم الطرف املتعــاقــد أو األطراف املتعــاقــدة املعنيــة 

 .األمنيالطلب الرمسي هبذا الصدد إىل 
 
 االستعراض النهائي لمقترحات المشاريع: )و(

 ؛وفقاً للسياسة اخلاصة بتضارب املصاحل -1

اجلهة املســــــــؤولة: ســــــــيقوم فريق اخلرباء بإجراء اســــــــتعراض �ائي ملقرتحات املشــــــــاريع لضــــــــمان مراعاة  -2
التوصـــــيات املقدمة أثناء الفحص عند وضـــــع مقرتحات املشـــــاريع، وتقدمي اقرتاحات ملواصـــــلة حتســـــني 
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صـــــــيغة مقرتحات املشـــــــاريع، إذا لزم األمر. وســـــــيقدم األمني حتديثات منتظمة للجنة بشـــــــأن وضـــــــع ال
 النهائية ملقرتحات املشاريع.

 
 التوقيع على اتفاقات المشاريع وعمليات الدفع: )ز(

وفقــًا للقواعــد واإلجراءات اليت وضــــــــــــــعتهــا منظمــة األغــذيــة والزراعــة، وأي إجراءات اعتمــدهــا اجلهــاز  -1
 الرئاسي؛

حددها اجلهاز  تتضــــــــــمن اتفاقات املشــــــــــاريع األحكام القانونية واملالية والشــــــــــروط ذات الصــــــــــلة اليت -2
 الرئاسي؛

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

 معايير االختيار

يرد اإلطار العام للمعايري اليت ســــيتم اســــتخدامها يف فحص املقرتحات األولية واســــتعراض مقرتحات املشــــاريع يف  -35
، تنفيذ اســــرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية. وســــيتم 2/2013الثالث من القرار  القســــم الثالث من امللحق األول من القســــم

نشــــــر املعايري الدقيقة للفحص يف كل جولة من دورة املشــــــروع يف النداء لتقيم املقرتحات، وســــــتأخذ بعني االعتبار أهداف 
 التنمية املستدامة لألمم املتحدة.

 
 تضارب المصالح

، تنفيذ 2/2013ضـــارب املصـــاحل ومعايري الســـلوك ذات الصـــلة يف امللحق الثاين من القرار ترد الســـياســـة املتعلقة بت -36
 اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية.

 
 التعّلمو إطار الرصد والتقييم  –رابًعا

 
يل يعّد إطار الرصــــــد والتقييم والتعّلم لصــــــندوق تقاســــــم املنافع جزءاً ال يتجزأ من عملية رصــــــد اســــــرتاتيجية التمو  -37

 العامة، كما هو موضح يف القسم اخلامس من اسرتاتيجية التمويل.
 

وحيدد هذا القســـم من دليل العمليات األهداف، واملبادئ األســـاســـية، واخلطوات، واملســـؤوليات يف إطار الرصـــد  -38
 والتقييم والتعّلم.

 
 تتمثل أهداف إطار الرصد والتقييم والتعّلم يف ما يلي: -39

 
كما   ءلة عن إجناز األولويات، والسرد، ونظرية التغيري، وإطار النتائج، لصندوق تقاسم املنافعتعزيز املسا )أ(

 وضعها اجلهاز الرئاسي بتقييم النتائج والفعالية والعمليات واألداء؛
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تشـــــجيع التعّلم واإلفادات وتقاســـــم املعرفة بشـــــأن النتائج والدروس املســـــتخلصـــــة حبســـــبا�ا ركيزة الختاذ  )ب(
 ت بشأن السياسات واالسرتاتيجيات والربامج وإدارة املشروعات.القرارا

 
وســــــيتلقى اجلهاز الرئاســــــي تقريراً دورياً عن صــــــندوق تقاســــــم املنافع مع املعلومات الناشــــــئة عن إطار الرصــــــد  -40

لعملية الســـــــــرتاتيجية التمويل  رباجميوالتقييم والتعّلم. وجيب أن ختضـــــــــع مســـــــــامهة صـــــــــندوق تقاســـــــــم املنافع يف النهج ال
 استعراض وحتسني متواصلة.

 
، وســــريبط النواتج واملخرجات يف والتعّلم حتت إشــــراف جلنة التمويلوســــتتم مواصــــلة تطوير إطار الرصــــد والتقييم  -41

إطار ســـرد ونظرية التغيري لصـــندوق تقاســـم املنافع بالغايات واملؤشـــرات الواضـــحة املوضـــوعة لتمكني رصـــد وتقييم املشـــاريع 
 يشمل إطار الرصد والتقييم والتعّلم، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي: والربامج. وس

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

 و�ا بطريقة مستدامة؛دعم املزارعني الستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وص (ب)

 دعم العلماء والباحثني الشباب؛ (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)

 ئات املستضعفة.تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وإدراج الف (و)
 

واإلنفاق وســــيتم اختاذ اخلطوات التالية لكل دورة مشــــروع لصــــندوق تقاســــم املنافع بعد توقيع اتفاقيات املشــــروع  -42
 :ذي الصلة

 
 اإلبالغ والرصد )ح(

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

 غ عن جهود االتصاالت وتعبئة املوارد؛ينبغي اإلبال -2

جيب أن يشــمال معلومات عن املبلغ اإلمجايل للموارد املالية املســتخدمة يف دورة املشــروع من صــندوق  -3
من القســم  2تقاســم املنافع واملبلغ اإلمجايل للموارد املخصــصــة لكل من الفئات املدرجة ضــمن الفقرة 

 الثالث من الدليل؛

بتطوير منتجات للرصــــــــــــــد وعرضــــــــــــــها على األمني الذي يقوم الكيان املنفذ  وليةيكونان من مســــــــــــــؤ  -4
 عليها. للموافقة

 التقييم المستقل )ط(

 استخدام إجراءات التقييم املوحدة بناًء على قواعد ومعايري فريق التقييم التابع لألمم املتحدة؛ -1



Resolution 3/2019 28 

 

اريع، وتوفري املســـــــاءلة بشـــــــأن النتائج، تقييم اآلثار املســـــــتدامة وتأثريات املشـــــــاريع أو جمموعات املشـــــــ -2
 واستهداف تيسري مواصلة تطوير اسرتاتيجية التمويل الشاملة؛

 سيتم ختصيص األموال يف بداية كل دورة مشروع لصندوق تقاسم املنافع لتمكني التقييم املستقل؛ -3

ن كل عملية كجزء م  رباجميســــــيكلف اجلهاز الرئاســــــي باســــــتعراض صــــــندوق تقاســــــم املنافع و�جه ال -4
 استعراض وحتديث السرتاتيجية التمويل؛

 وفقاً للقواعد واإلجراءات اليت وضعتها املنظمة، وأي إجراءات اعتمدها اجلهاز الرئاسي؛ -5

اجلهة املســـؤولة: يقود فريق التقييم خرباء مســـتقلون ال يشـــاركون يف مشـــاريع صـــندوق تقاســـم املنافع.  -6
ظمة األغذية والزراعة وثيقة �ج التقييم واختصاصاته، بالتشاور مع ويعد األمني ومكتب التقييم يف من

جلنة التمويل الدائمة. ويكون فريق التقييم املســــــــــــــؤول الوحيد عن تقرير التقييم املســــــــــــــتقل. وجيب أن 
حيتوي تقرير التقييم على نتائج وتوصـــيات وســـيتم نشـــره علناً من خالل املوقع اإللكرتوين. كما ســـتتم 

 لى تقرير التقييم من خالل املوقع اإللكرتوين.إتاحة الرد ع

 التعّلم )ي(

 ما بينها؛ متكني التعّلم داخل املشاريع والربامج والبيئة اخلارجية، ويف -1

 الصندوق؛جتاه يتم توفري الدروس املستفادة والتعّلم املستمر بانتظام جلميع األقاليم، لزيادة االلتزام  -2

يتم تيســــــــــري التعّلم من و  مر حبيث ميكن تطبيق املعرفة والدروس؛جيب أن حيدث على أســــــــــاس مســــــــــت -3
 خالل جمتمع للممارسة مؤلف من شركاء التمكني؛

اجلهة املسؤولة: الكيانات املنفذة واألمانة، ونشر توليف الدروس املستفادة على نطاق واسع من قبل  -4
 ء اآلخرين؛جهات االتصال الوطنية، واجلهات املاحنة، وجلنة التمويل والشركا

 سيبلغ عملية االستعراض الدورية السرتاتيجية التمويل. -5
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 3/2019 بالقرار 2 الملحق
__________________________________________________________________________________  

 اختصاصات
 لجنة استراتيجية التمويل وتعبئة الموارد الدائمة

 (لجنة التمويل)
 

 
جلنة التمويل اجلهاز الرئاســــــي يف ممارســــــة وظائفه يف ما يتعلق باســــــرتاتيجية متويل املعاهدة من خالل ســــــتســــــاعد  

 أنشطة مثل التالية:
 

 تقدمي التوصيات بشأن كيفية حتسني متاسك وفعالية وكفاءة اسرتاتيجية التمويل؛ )أ(
ل، مع مراعاة التقارير املتعلقة تقدمي مشـــروع توجيهات للجهاز الرئاســـي بشـــأن تنفيذ اســـرتاتيجية التموي (ب)

وخفض أعباء التقارير  باسرتاتيجية التمويل والتقارير األخرى، باإلضافة إىل التقارير املقدمة من األطراف املتعاقدة
 ؛اإلضافية قدر املستطاع بالنسبة إىل األطراف املتعاقدة

 بذلك، يتم تشجيع األعضاء على تعزيزتطوير التعاون من أجل تنفيذ اسرتاتيجية التمويل، وعند القيام  (ج)
 أعضاء يف جلنة التمويل؛ متنفيذ اسرتاتيجية التمويل بصفته

توفري التوجيهات والقرارات بشأن عمليات صندوق تقاسم املنافع خالل الفرتة املالية، على النحو املبني  (د)
 يل)؛من اسرتاتيجية التمو  2ق لحمليات: صندوق تقاسم املنافع (امليف دليل الع

رصد واستعراض تنفيذ تدابري تقاسم املنافع غري النقدية، هبدف التوصية بأي تدابري إضافية حسب  (ه)
 ؛، باستخدام منهجية متفق عليها من قبل اللجنةاالقتضاء

 توفري مدخالت اخلرباء، مبا يف ذلك املراجعات والتقييمات املستقلة بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل؛ (و)
حملات عامة دورية عن التدفقات املالية إىل جماالت تنفيذ املعاهدة، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة  إعداد (ز)

 مبصـــــــادر هذه التدفقات والتوازن املواضـــــــيعي هلا، واســـــــتخدام أدوات التمويل املختلفة، من خالل االســـــــتمرار يف
 ؛ذه االختصاصاتهبرفق املوارد يف  ، على حنو ما هو، يف مجلة أمور أخرىتطوير املصفوفة اململؤة مؤقتاً 

تعزيز التعاون مع الصــــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــــيل، يف دوره كعنصــــــر أســــــاســــــي يف اســــــرتاتيجية متويل  (ح)
 املعاهدة يف ما يتعلق باحلفظ خارج املوقع الطبيعي؛

امل مع متويل التنوع توفري منتدى للتواصــل والتبادل املســتمر للمعلومات بني اهليئات والكيانات اليت تتع (ط)
 البيولوجي الزراعي وتغري املناخ، من أجل تعزيز الروابط واالتساق، حسب االقتضاء؛

 ؛احلفاظ على الروابط مع اهليئات الفرعية األخرى ذات الصلة باجلهاز الرئاسي (ي)
يات وتنقيح جل مراجعة الفرضـــــــــــأالنظر يف اخليارات املتاحة حول كيفية ســـــــــــّد الثغرات يف البيانات من  (ك)

  التقديرات، حسب املقتضى، للحصول على غاية ميكن بلوغها بالنسبة إىل اسرتاتيجية التمويل ككّل؛
االضطالع بأي وظائف أخرى قد يسندها اجلهاز الرئاسي إليها من وقت إىل آخر، مبا يف ذلك املهام  (ل)

 .3/2019رئاسي من خالل القرار ذات الصلة احملددة يف اسرتاتيجية التمويل اليت اعتمدها اجلهاز ال
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 باالختصاصات المرفق
 

 امصفوفة أدوات التمويل المملؤة مؤقتً 
 

 مقدمة –أوالً 

قرر اجلهاز الرئاســـــي للمعاهدة الدولية بشـــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (يف ما يلي "املعاهدة")، من خالل 
رية املخصـــــــــصـــــــــة املعنية باســـــــــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد (يف ما يلي ، إعادة عقد اللجنة االســـــــــتشـــــــــا3/2017القرار 

"اللجنة") مع تفويض بتحديث اســـــــــــرتاتيجية التمويل واملرفقات ذات الصـــــــــــلة للنظر فيها واملوافقة عليها من قبل الدورة 
الربامج مبوجب املعاهدة و االت اجملالثامنة للجهاز الرئاســي. وتقدم هذه الوثيقة اإلصــدار الثاين ملصــفوفة أدوات التمويل و 

يلي "املصــــفوفة") ّمت ملؤها مؤقتاً. ويتمثل أســــاس املعلومات الرئيســــي مللء املصــــفوفة يف وثيقة التقرير عن  الدولية (يف ما
وقد مت ملء املصـــــــــفوفة كجزء من عملية اســـــــــتعراض متكررة للمشـــــــــهد  1التقدم احملرز: مصـــــــــفوفة حتليل أدوات التمويل.

صـــــلة بتنفيذ املعاهدة، ويهدف إىل إعالم املداوالت يف اللجنة. وقد ُعرض اإلصـــــدار األول لالســـــتعراض ال يالتمويلي ذ
  2على االجتماع العاشر للجنة.

 
لتحديات الكثرية املرتبطة جبمع البيانات ألغراض هذه املصــفوفة، كما متت مناقشــتها بشــكل أكمل يف التقرير عن إىل اونظراً 

املصفوفة وتقدم  .باالقرتان مع هذه الوثيقة حتليل أدوات التمويل املشار إليه أعاله، والذي ينبغي قراءتهمصفوفة التقدم احملرز: 
املعروضــــــة هنا صــــــورة عن جمموعة حمدودة من البيانات فقط، وميكن حتســــــينها يف اإلصــــــدارات املســــــتقبلية هلذه العملية. ومع 

ايف حني أن هناك ذلك،  ت من خالل اإلصــدارات اإلضــافية للتحليل، فمن املهم اإلشــارة إىل لتحســني املعلوما امؤكدً  هامشــً
 ضارة متأصلة يف النهج املرتكز على املصفوفة نفسه، ال ميكن التغلب عليها ضمن حدود هذا النهج. اأن هناك قيود

 
 املقام األول إىل وال توضـــــــــح املصـــــــــفوفة املقدمة يف هذه الوثيقة مســـــــــتويات تدفق التمويل باألرقام املالية، ويعزى بذلك يف

من  ًال ضـــعف مقارنة البيانات بني املؤســـســـات، على ســـبيل املثال بســـبب فرتات التقارير وأطر احملاســـبة املالية املختلفة. وبد
 ذلك، فإ�ا تعرض صورة جملاالت العمل وأولويات الربجمة لكل أداة متويل تتناسب مع اجملاالت والربامج مبوجب املعاهدة.

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

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

                                                 
 .http://www.fao.org/3/ca4470en/ca4470en.pdf متاحة على العنوان التايل:  1
 69EN/ca1169en.pdfhttp://www.fao.org/3/CA11 : التالينيمتاحة على العنوانني   2
 . http://www.fao.org/3/CA1024EN/ca1024en.pdf و

http://www.fao.org/3/CA1169EN/ca1169en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1169EN/ca1169en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1024EN/ca1024en.pdf
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 موجز عن النتائج بحسب مجاالت المعاهدة –ثانًيا

 املستوى العاملي –بيعي الصون خارج املوقع الط

املؤســـســـتان اللتان تقودان اجلهود يف هذه املعاهدة مها الصـــندوق العاملي لتنوع احملاصـــيل (يف ما يلي "صـــندوق احملاصـــيل") 
ومراكز اجلماعة االســـــــــــتشـــــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية. وهناك رؤية طويلة األجل وآليات برجمة لضـــــــــــمان التمويل لبنوك 

مل على املســـــتوى العاملي من خالل هاتني املؤســـــســـــتني. وجيب االعرتاف بأن البنك الدويل يســـــهم كجهة اجلينات اليت تع
 ماحنة رئيسية يف مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية.

 
 املستوى اإلقليمي –الصون خارج املوقع الطبيعي 

من التمويل احملدد لبنوك اجلينات، واليت لديها برنامج  وإن صــــــندوق احملاصــــــيل هو املؤســــــســــــة الوحيدة اليت أبلغت عن نوع
من املعـاهـدة الـدوليـة. وتتلقى هـذه  15طويـل األجـل لـدعم عـدد من اجملموعـات اإلقليميـة، اليت تتم إدارهتـا مبوجـب املـادة 

لبيانات بشأن متويل اجملموعات أيضاً التمويل من برامج ثنائية أو إقليمية على أساس أكثر ختصيصاً. وجيب مجع املزيد من ا
 بنوك اجلينات اإلقليمية.

 
 املستوى الوطين –الصون خارج املوقع الطبيعي 

ويف حني يبــدو أنــه ال توجــد قنــاة رائــدة متعــددة األطراف لــدعم اجملموعــات الوطنيــة خــارج املوقع الطبيعي للموارد الوراثيــة 
، على أســـــــاس خمصـــــــص، من خالل مشـــــــاريع من العديد من النباتية لألغذية والزراعة، فإن هذه اجملموعات تتلقى التمويل

القنوات املتعددة األطراف والثنائية. ويف حني أن التمويل األســـاســـي للمجموعات الوطنية خارج املوقع الطبيعي ســـيأيت من 
 امليزانيات الوطنية، فإن هناك حاجة إىل مزيد من املعلومات بشأن مستويات واجتاهات هذا النوع من التمويل.

 
 الصون يف املوقع الطبيعي

هناك مؤشـــــــر قوي على أن القناة الرئيســـــــية املتعددة األطراف اليت يتم من خالهلا إيصـــــــال الدعم، على وجه التحديد، إىل 
جهود الصـــــون يف املوقع الطبيعي لتنوع احملاصـــــيل واألقارب الربية للمحاصـــــيل، هي مرفق البيئة العاملية. وقد اســـــتثمر مرفق 

ة مؤخراً يف اإلدارة على مســــــــــتوى املزرعة واالســــــــــتخدام املســــــــــتدام أكثر من أي جمال آخر يف املعاهدة. وهناك البيئة العاملي
جهات فاعلة أخرى تســـــــــاهم يف هذا اجملال من املعاهدة، مثل الصـــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية واجلماعة االســـــــــتشـــــــــارية 

يف املوقع الطبيعي، ولكن اجلهة الفاعلة العاملية الرئيســــــــــية هي  للبحوث الزراعية الدولية يف جمال البحوث املتعلقة بالصــــــــــون
 مرفق البيئة العاملية.

 
 اإلدارة يف املزرعة

تتفاعل جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة يف هذا اجملال من املعاهدة. ويعترب صندوق تقاسم املنافع إدارة املوارد الوراثية 
زرعة كإحدى أولوياته الرئيســــــــــية، وهناك برامج حمددة لدى مرفق البيئة العاملية النباتية لألغذية والزراعة على مســــــــــتوى امل

لدعم هذا اجملال. وتركز العديد من املنح املقدمة من الصــــندوق الدويل للتنمية الزراعية على اإلدارة يف املزرعة إىل جانب 
اليت ميوهلا الصـــندوق األخضـــر للمناخ.  تنويع احملاصـــيل وســـالســـل قيمة الســـوق، وينطبق األمر أيضـــاً بالنســـبة للمشـــاريع
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حني أنه يُنظر إىل اجملموعة االســــتشــــارية للبحوث الزراعية الدولية على أ�ا الرائدة يف جمال الصــــون والرتبية يف خارج  ويف
دولية املوقع الطبيعي، إال أنه هناك قدراً كبرياً من التمويل املوجه من خالل اجملموعة االســـــــــــــتشـــــــــــــارية للبحوث الزراعية ال

 لدعم اإلدارة يف املزرعة.
 

 الرتبية/االستخدام املستدام

تقدم اجملموعة االســــــــتشــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية مبالغ كبرية من التمويل من أجل تربية احملاصــــــــيل املدرجة يف امللحق 
جه التمويل حنو الرتبية؛ فعلى األول من املعاهدة. وجيب اســـتكشـــاف املزيد من اآلليات املتعددة األطراف واإلقليمية اليت تو 

ســــــبيل املثال، هناك العديد من مبادرات الرتبية اإلقليمية اليت متوهلا الربامج أو املؤســــــســــــات الثنائية يف أفريقيا يف الســــــنوات 
األخرية. وينبغي اســــــــــتكشــــــــــاف ذلك أكثر. كما جيب اســــــــــتكشــــــــــاف أدوار البنك الدويل وبنوك التنمية اإلقليمية يف هذا 

 ىت اآلن، مل يُنظر بعد يف دور القطاع اخلاص.السياق. وح
 

وجيب تســـــليط الضـــــوء على جمالني يتعلقان باالســـــتخدام املســـــتدام (غري الرتبية): فقد أظهرت الدراســـــة االســـــتقصـــــائية اليت 
ســواق أجريت كجزء من هذا االســتعراض أن العديد من املشــاريع املمولة لدعم اإلدارة يف املزرعة تتناول تنوع احملاصــيل واأل

وتســليم البذور، مبا يف ذلك املشــاريع اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية، والصــندوق األخضــر للمناخ، والصــندوق الدويل للتنمية 
الزراعية، وصــــــندوق تقاســــــم املنافع التابع للمعاهدة. وتركز املشــــــاريع األخرى يف هذا اجملال بشــــــكل أكرب على نظم البذور 

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

 نقل التكنولوجيا

نة من قبل اجلماعة االســـتشـــارية للبحوث الزراعية الدولية آلية هامة لنقل التكنولوجيا مبوجب  يُعد نشـــر خطوط الرتبية احملســـّ
النهــائيــة لربامج الرتبيــة التــابعــة للجمــاعــة املعــاهــدة الــدوليــة. وبــالتــايل، فــإن نقــل التكنولوجيــا هو جزء ال يتجزأ من املراحــل 

االستشارية للبحوث الزراعية الدولية. وقد قام صندوق تقاسم املنافع بتجربة لتنفيذ مشاريع حمددة تستهدف مناذج خمتلفة 
دولية اجلماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية البني لنقل التكنولوجيا (بني الشـــــمال واجلنوب، ويف ما بني بلدان اجلنوب، و 

والنظم القطرية للبحوث الزراعية). وتدمج معظم أدوات التمويل األخرى نقل التكنولوجيا يف جممل حمافظ مشــــــــــــــاريعها. 
 وحيتاج دور البنك الدويل إىل مزيد من االستكشاف يف هذا اجملال، وكذلك أدوار البنوك اإلقليمية والقطاع اخلاص.

 
 نظم املعلومات النظام العاملي للمعلومات

الشــــركاء الرئيســــيون يف نظم املعلومات بشــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والنظام العاملي للمعلومات هم منظمة 
األغذية والزراعة، وصـــــندوق احملاصـــــيل، واجلماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية الدولية، وبعض اجلهات املاحنة من خالل 

ابع للمعاهدة. وهذه هي املؤســــســــات والكيانات الرئيســــية اليت تســــاهم يف احلفاظ على صــــندوق األغراض املتفق عليها الت
من املعاهدة. وتتلقى الربامج الوطنية واإلقليمية  17البنية التحتية العاملية للمعلومات، على النحو املنصـــــــوص عليه يف املادة 

املعلومات اخلاصــــــــة هبا، التمويل من املصــــــــادر الوطنية اليت تســــــــهم بالبيانات يف النظام العاملي للمعلومات واليت تدير نظم 
 بشكل رئيسي.
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 بناء القدرات
تشـــارك تقريباً مجيع أدوات التمويل املدرجة يف املصـــفوفة واليت مشلتها الدراســـة االســـتقصـــائية يف بناء القدرات كجزء من 

ويُعترب أن منظمة األغذية والزراعة، واملعاهدة من غالبية مشــــــــــــــاريعها املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 
خالل صندوق األغراض املتفق عليها التابع هلا، واجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وصندوق احملاصيل، هم 

باتية لألغذية الشــــــــركاء يف املوارد الذين هم يف أفضــــــــل وضــــــــع لتوفري بناء القدرات احملدد للغاية بشــــــــأن املوارد الوراثية الن
 والزراعة وتنفيذ املعاهدة 

 
 النظام املتعدد األطراف

) التمويل املقدم إىل بنوك اجلينات العاملية 1يتم توجيه التمويل لدعم النظام املتعدد األطراف بشــكل أســاســي من خالل: (
تشــــــارية للبحوث الزراعية واإلقليمية والوطنية اليت تدعم النظام، أي بشــــــكل رئيســــــي صــــــندوق احملاصــــــيل، واجلماعة االســــــ

) برامج الســــــياســــــات وبناء القدرات اليت تدعمها اجلماعة االســــــتشــــــارية للبحوث الزراعية 2الدولية، واملصــــــادر الوطنية، و(
الدولية وصـــــــــــندوق األغراض املتفق عليها، لتســـــــــــهيل مشـــــــــــاركة البلدان النامية يف النظام املتعدد األطراف. ومت حتديد دورة 

ملرفق البيئة العاملية لدعم التنفيذ املشــــرتك لربوتوكول ناغويا واملعاهدة، وهي تتيح إمكانية التمويل لتمكني التجديد الســــابعة 
 بيئة سياسية مواتية لعمل النظام املتعدد األطراف.

 
 حقوق املزارعني

مويل املخصــــــــــــــص من ال توجد حالياً أدوات متويل تعطي األولوية حلقوق املزارعني. ومع ذلك، يف حني أن هناك بعض الت
قبل اجلهات املاحنة من خالل صــــندوق األغراض املتفق عليها، فإن مشــــاريع اإلدارة يف املزرعة حتتوي بانتظام على عناصــــر 

 لبناء القدرات والسياسات تتعلق بإنفاذ حقوق املزارعني.
 

 السياساتوضع 
اسات املتعلقة بالتنوع البيولوجي الزراعي خالل العقد عترب منظمة األغذية والزراعة هي املؤسسة الرائدة يف جمال وضع السيتُ 

تلعب املعاهدة اجلماعة االســــــــتشــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية أدواراً هامة ومتباينة. وكما هو مبني أعاله،  فيمااملاضــــــــي، 
ريع الفردية، ويف هذا ية ضــمن املشــااتســيكون ملشــاريع مرفق البيئة العاملية والصــندوق الدويل للتنمية الزراعية عناصــر ســياســ

 السياق، جيب استكشاف دور البنك الدويل، وكذلك أدوار الوكاالت مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
 

 فهم المصفوفة المملؤة مؤقتاً  – ثالثًا
ت اليت مت توفري أدناه النقاط البارزة، باللون األزرق، وما هي اجملاالت اليت تعاجلها كل أداة متويل، أي اجملاال 1يبني الشكل 

 التمويل هلا حىت اآلن، أو يف أي من اجملاالت مت تنفيذ العمل بواسطة كل أداة.
 

وتســـــتند هذه الصـــــورة للروابط بني أدوات التمويل وجماالت املعاهدة على البيانات اليت مت مجعها خالل اإلصـــــدارين األول 
ين عن التقدم احملرز. وجيب احلصــــــــــــــول على املزيد من البيانات والثاين من هذه العملية، على النحو املوثق يف التقرير الثا

امللموســـــة من اجلماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة، ولكن من املتوقع أن تســـــاهم هذه 
ليط الضــــــــوء عليها املنظمات، بطريقة أو بأخرى، يف معظم جماالت تنفيذ املعاهدة. ومع ذلك، فإن اجملاالت اليت يتم تســــــــ

 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

يف املوقع  خارج املوقع الطبيعي
 الطبيعي

اإلدارة يف 
 املزرعة

االستخدام والرتبية 
 املستدامني

نقل 
 التكنولوجيا

نظم 
 املعلومات

بناء 
 القدرات 

النظام املتعدد 
 األطراف

نظام املعلومات 
 العاملي

حقوق 
 iاملزارعني

وضع 
 وطنياً  إقليمياً  عاملياً  iiالسياسات

 قنوات التمويل اليت ال ختضع لتوجيه و/أو السيطرة املباشرة للجهاز الرئاسي أو األمانة
              iiiالتمويل الوطين
              التمويل الثنائي

 آليات وصناديق وأجهزة دولية أخرى
              ivمنظمة األغذية والزراعة

              اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
              البنك الدويل

              مرفق البيئة العاملية
               الصندوق األخضر للمناخ

              الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 آليات التمويل اليت يوفر هلا اجلهاز الرئاسي توجيهات بشأن السياسات

              الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل
 vاألمنياآلليات اليت ختضع لتوجيه و/أو السيطرة املباشرة للجهاز الرئاسي أو 

              غراض املتفق عليهاصندوق األ
              صندوق تقاسم املنافع

 

                                                 
i   يل أدوات التمويل.من التقرير عن التقدم احملرز: مصفوفة حتل 8متت إزالة "مسامهات املزارعني" من هذه املصفوفة ألسباب تتعلق بالوضوح. انظر أيضاً الصفحة 

ii  .أضيف عمود بشأن "وضع السياسات" ألن هذا اجملال ذو صلة مبوجب املعاهدة وتدفقات التمويل يف هذا الصدد كانت جزءا من النتائج 
iii  ســتدام وتربية النباتات، إال أنه جيب مراعاة أن جمموعة البيانات املتاحة هلذا االســتعراض كانت صــغرية جداً لكي تكون قادرة يف حني أن حتليالتنا األولية تشــري إىل أن معظم اإلنفاق احمللي يركز على الصــون خارج املوقع الطبيعي، وكذلك االســتخدام امل

 .نفقات يف جمال معّني  ئة منهم (أي سبعة بلدان)ايف امل 50لنسبة ال تقّل عن ما كان طرفاً متعاقداً. ومت تسليط الضوء على هذا اجملال فقط عند 14على استخالص أي استنتاجات قوية. وقد مت ملء هذا الصّف بالنظر إىل البيانات املقدمة من 
iv  املســـتدام، وبناء القدرات، كمجاالت مدعومة بتمويل من رج املوقع الطبيعي ويف املوقع الطبيعي، واالســـتخدام من املهم اإلشـــارة إىل أن البيانات املقدمة يف التقرير عن التقدم احملرز: مصـــفوفة حتليل أدوات التمويل، تســـلط الضـــوء فقط على الصـــون خا

ها عرب كامل اجملاالت الت األولوية األربعة يف خطة العمل العاملية، ورمبا مت تقســــــيمها بشــــــكل خمتلف عند حتديداملنظمة. ومع ذلك، مت احلصــــــول على هذه البيانات من خالل العمل على خطة العمل العاملية، وهذا يعين أن األرقام مت تقســــــيمها وفقاً جملا
 ضمن إطار املعاهدة. املواضيعية ضمن املعاهدة الدولية على النحو احملدد يف املصفوفة. ومن املتوقع أن تساهم املنظمة، بطريقة أو بأخرى، يف مجيع اجملاالت

v   ئاسي.مت تعديل هذا العنوان ليعكس حقيقة أن صندوق األغراض املتفق عليها يقع حتت إشراف اجلهاز الر 


