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   مقدمة-أوًال 
 
ادة        -1 ى أن     3-19نصت المعاهدة في الم ى،            "ج عل ه األول از الرياسي في دورت يوافق الجه

 ".18مويل لتنفيذ هذه المعاهدة بما يتفق وأحكام المادة ويجري استعراضًا دوريًا الستراتيجية الت
 
وعلى ذلك ففي االجتماع األول للجنة المؤقتة للمعاهدة ُخصص قسم الستراتيجية التمويل        -2

دة  ة للمعاه ة المؤقت ة اللجن امج عمل وميزاني ان وضع برن ة الخاصة بإمك اقش . في الوثيق م ُتن ول
 وقررت تأجيل النظر في استراتيجية التمويل لتنفيذ        1من الوثيقة اللجنة المؤقتة للمعاهدة هذا القسم      

 .2المعاهدة إلى اجتماعها الثاني
 
يل    -3 ن التفص د م ل بمزي تراتيجية التموي ألة اس ة مس ة الحالي اول الوثيق ذا . وتتن ى ه تنادًا إل واس

ة      االستعراض ُيطلب من اللجنة المؤقتة تقديم توجيهاتها عن أي أعمال قد ترغب في أن ت               طلب من األمان
 .أداءها، استعدادًا لالجتماع األول للجهاز الرئاسي

 
   طبيعة استراتيجية التمويل-ثانيًا 

 
ادة       -4 ا في الم دة  18استراتيجية التمويل منصوص عليه دافها هي   .  من المعاه ز  "وأه تعزي

 .3"ه المعاهدةتوافر الموارد المالية وشفافيتها وآفاءتها وفعاليتها في تنفيذ األنشطة بموجب هذ
 
وتتضمن االتفاقية أحكامًا عن آيفية تعبئة تلك الموارد وعن أنواع األنشطة التي ستعالجها                 -5

وارد      . واستراتيجية التمويل ليست صندوقًا في حد ذاتها      . استراتيجية التمويل  فهي تضم عددًا من الم
ل حساب      في آل "يحتفظ بها   (التي توضع تحت تصرف الجهاز الرياسي بصفة مباشرة          ية مالئمة مث

دة     4")أمانة ام المعاه يتأثر بأحك . ، إلى جانب أموال ليست تحت تصرفه مباشرة ولكن تخصيصها س
دة  ع األطراف المتعاق ي جمي ـة ف ـوارد الدوليـ ًال من المـ ل تضم آ تراتيجية التموي ا أن اس ى 5آم  إل

دولي            ا على المستوى ال ـ      .جانب األموال التي يمكن تعبئته ذا الصـ دة على      ،ددوفي ه  تنص المعاه
ذ استراتيجية التمويل التي                            ة أمور، إلى تنفي ين جمل دولي، بوجه خاص، ومن ب اون ال توجيه التع

 .186جاءت في المادة 
 
ة، وخاصة           "وتنص االتفاقية على أنه      -6 رامج ذات األولوي بغية تعبئة التمويل والخطط والب

اداتها     ر اقتص ي تم دان الت ة والبل دان النامي ي البل اة   ف د مراع ول، وبع ة تح ل   بمرحل ة العم خط
 .7"لهذا التمويل[...] ، يحدد الجهاز الرياسي بصورة دورية رقمًا مستهدفًا العالمية

  تعبئة الموارد بموجب استراتيجية التمويل-ثالثًا
 
از الرياسي بصفة مباشرة تشمل األموال       -7 ة الموضوعة تحت تصرف الجه الموارد المالي

 المنافع النقدية من النشاط التجاري بموجب النظام المتعدد األطراف للحصول على          الناشئة من تقاسم  

                                                            
ة                   ،  CFRFA/MIC-1/02/9الوثيقة   1 دة الدولي ة للمعاه ة المؤقت دورات بصفتها اللجن ين ال ا ب ة فيم ال الهيئ أعم

 .21 إلى 15الفقرات بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 
ة    ، تقرير هيئة CFRFA/MIC-1/02/REPالوثيقة   2 ة المؤقت الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بصفتها اللجن

 .17للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، الفقرة 
 .2-18المادة  3
 ".و"3-19المادة  4
 ".د"4-18المادة  5
 ".د"2-7المادة  6
 .3-18المادة  7
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 والموارد المشتقة من هذا المصدر ستأتي بعد إبرام االتفاق 8 المنافع واقتسامها الذي جاء في المعاهدة
ين   ولهذا السبب وبسبب الثغرة الزمنية بين الوصول إلى المو        . 9الموحد لنقل المواد وبدء تنفيذه     ارد وب

 .  ليس من المحتمل أن تتوافر موارد مالية من هذا المصدر في األجل القريب10تسويق المنتج المعني
 
وهناك أيضًا نص على المساهمات الطوعية من األطراف المتعاقدة ومن القطاع الخاص             -8

ا من المصادر ة وغيره ر الحكومي ات غي از الرياسي طرق وضع . ومن المنظم درس الجه وي
ى أن           .11"اتيجية لتعزيز هذه المساهمات   استر اك نص خاص عل دة      "وهن تنظر األطراف المتعاق

اهم          ث ُتس افع حي ام المن ن اقتس ئة م ة الناش اهمات الطوعي تراتيجية للمس ع اس روط وض ي ش ف
ة والزراعة بمساهمات          ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي صناعات تجهيز األغذية التي تنتفع من الم

د  ام المتع ي النظ رافف ا  . 12"د األط ارتان وردت ان اإلش أن    معوهات ذي يقضي ب نص ال ي ال ًا ف
 .13يستعرض الجهاز الرياسي شروط وضع استراتيجية لتشجيع المساهمات الطوعية

 
از الرياسي بصورة مباشرة فهي   -9 ي ليست تحت تصرف الجه ة الت وارد المالي ا الم وأم

دة، التي    تشمل األموال التي يمكن تعبئتها بواسطة األطراف ال        دابير الضرورية    "متعاق ستتخذ الت
زة ذات الصلة لضمان                 والمالئمة في إطار األجهزة الرياسية لآلليات الدولية والصناديق واألجه
ا                          ق عليه ا والمتف ؤ به ي يمكن التنب وارد الت ال للم ام لتخصيص فع ة واالهتم ة الواجب منح األولوي

دة ذه المعاه رامج بمقتضى ه ذ الخطط والب از الرياسي . 14"لتنفي ائف الجه ين وظ ن ب ة "وم إقام
ى وجه                   ك عل ا في ذل زة المعاهدات األخرى ذات الصلة، بم ة وأجه ع المنظمات الدولي تعاون م
ا                  ائل التي تغطيه وجي، بشأن المس الخصوص مؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقية التنوع البيول

تراتي       ي اس ات ف ذه المنظم ارآة ه ك مش ي ذل ا ف دة، بم ذه المعاه ذا  ه تمرار ه ل واس جية التموي
 .15"التعاون

 
ل    -10 تراتيجية التموي ب اس ًا،      "وبموج ة أيض دان المتقدم ن البل دة م راف المتعاق دم األط تق

ة تحول، من                   وتستفيد األطراف المتعاقدة من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحل
ن خ        دة م ذه المعاه ذ ه ة لتنفي ة الالزم وارد المالي ددة    الم ة ومتع ة واإلقليمي وات الثنائي الل القن

 .التي سبق ذآرها" اآللية المالئمة"وتشمل هذه القنوات . 16األطراف
 

 :، على أنالمساعدة الفنية، 8وفي هذا الصدد تنص المعاهدة في المادة  -11
دة،                " ى األطراف المتعاق ة إل تتفق األطراف المتعاقدة على أن تروج لتقديم المساعدة الفني

ى              وال ة تحول، سواء عل ي تمر اقتصاداتها بمرحل دان الت ة أو البل  سيما من البلدان النامي
 ".، بهدف تيسير تنفيذ هذه المعاهدة"أساس ثنائي أو من خالل المنظمات الدولية المالئمة

 
 الصندوق االستئماني للتنوع المحصولي العالمي آعنصر في استراتيجية التمويل

 
ة      -12 ة الصندوق         بدأت بالفعل عملي ك بإقام ل، وذل وارد بموجب استراتيجية التموي ة الم تعبئ

ادرة موضع       . االستئماني للتنوع المحصولي العالمي    ذه المب ة آانت ه وأثناء الدورة التاسعة للهيئ
ذا الصندوق                  ة ه ان  . تقدير ودعم عام، وصدرت نداءات للجهات المتبرعة للمساعدة في إقام وآ

                                                            
ادة  8 ًا للم ادة . د2-13وفق ا أن الم تراتيجية  4-18آم ن اس زءًا م وال ج ذه األم ر ه ى أن ُتعتب نص عل ـ ت  ه

 .تمويل المعاهدة
 .4-12المادة  9

 .(2)د2-13وفقًا ألحكام المادة  10
 ".و"4-18المادة  11
 .6-13المادة  12
 .18 و13، التي تشير إلى األحكام الخاصة بالمساهمات الطوعية في المادتين "ي"3-19المادة  13
 ".أ"4-18المادة  14
 ".ز"3-19المادة  15
 ".ج"4-18المادة  16
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ذا الصندو ذب ه أمول أن يجت انحين الم ن الم عة م ة واس ن مجموع دة إضافية م واًال جدي . 17ق أم
وع المحصولي                     تئماني للتن ة الصندوق االس ر عن حال وأمام اللجنة المؤقتة للمعاهدة الدولية تقري

 .18العالمي
 

ه  "وإذا آان الصندوق االستئماني ليس تحت تصرف الجهاز الرياسي بصفة مباشرة                -13 فإن
ه...  ق هدف عيًا لتحقي ل، س ة يعم ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة للم دة الدولي ار المعاه ، ضمن إط

ه يعمل                       ا أن دة آم ذه المعاه ل ه يًا في استراتيجية تموي ًا  ... والزراعة باعتباره عنصرًا أساس وفق
 .19"لتوجيهات السياسة العامة التي سيوفرها الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية

 
تئمان  -14 ندوق االس ظ أن الص تراتيجية   وُيالح الج اس المي ال يع ولي الع وع المحص ي للتن

ا من                        ا يتصل به ل، وم التمويل بأآملها، بل ال يتناول إال الصيانة خارج الموقع في األجل الطوي
ي جاءت في           . بناء القدرات  ة الت ع األنشطة العشرين ذات األولوي ذا ال يستجيب لجمي وهو في ه

 .20خطة العمل العالمية
 
 

  الموارد بموجب استراتيجية التمويل  استخدام-رابعًا 
 

ى أن  -15 دة عل ذ الخطط "تنص المعاه ة لتنفي ناد األولوي ى إس دة عل ق األطراف المتعاق تواف
والبرامج المتفق عليها ألجل المزارعين في البلدان النامية، وخصوصًا أقل البلدان نموًا، والبلدان 

ون ب ذين يقوم ة تحول، ال ر اقتصاداتها بمرحل ي تم ة الت ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي صيانة الم
دد األطراف              . 21"والزراعة واستخدامها المستدام   افع بموجب النظام المتع ام المن وفي سياق اقتس

وارد            "تالحظ المعاهدة أيضًا أن      تتفق األطراف المتعاقدة على أن المنافع الناشئة عن استخدام الم
ًا،            لألغذية والزراعة التي ي    ةالوراثية النباتي  دفق أساس شملها النظام المتعدد األطراف ينبغي أن تت

دان     ي البل يما ف دان، وال س ع البل ي جمي زارعين ف رة، صوب الم ر مباش رة أو غي بصورة مباش
ة   وارد الوراثي ون بصيانة الم ذين يقوم ة تحول، ال ر اقتصاداتها بمرحل ي تم دان الت ة والبل النامي

 .22"على نحو مستدامالنباتية لألغذية والزراعة وباستخدامها 
 

دم        -16 ا تق تخراجها مم ي اس ي ف از الرياس ب الجه د يرغ ي ق ايير الت ذه المع ب ه ى جان وإل
ى أن  ًا عل دة نص من المعاه ات "تتض ي السياس ه األول ف ي اجتماع ي ف از الرياس ر الجه ينظ

ا وال          ق عليه ل المتف أة  والمعايير ذات الصلة بتقديم مساعدة محددة في إطار استراتيجية التموي منش
ة            18بموجب المادة    دان النامي  من أجل صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في البل

ة        ة النباتي وارد الوراثي وع الم والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول التي يعد إسهامها في تن
 .23"ياجات خاصةأو التي لها احت/لألغذية والزراعة ضمن النظام المتعدد األطراف مهمًا و

 
يعتمد مدى تنفيذ األطراف المتعاقدة التي تمر اقتصاداتها "آما تعترف المعاهدة أيضًا بأن  -17

وارد المشار                 ال للم بمرحلة تحول بالتزاماتها بفعالية في إطار هذه المعاهدة على التخصيص الفع
ة                 دان المتقدم وسوف تسند األطراف      . إليه في هذه المادة، وال سيما من جانب األطراف من البل

                                                            
ة  17 ة، ، CGRFA-9/02/REPالوثيق ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي ة الم عة لهيئ ة التاس دورة العادي ر ال  تقري

 .50الفقرة 
 .CGRFA/MIC-2/04/6الوثيقة  18
 : من دستور الصندوق المتوافر على اإلنترنت5-1 و4-1المادة  19

 112=php?itemid.governance/items/gor.startwithaseed.www://http. 
م  20 اط رق ع 5النش ارج الموق ودة خ ات الموج م المجموع ل . ، دع تراتيجية التموي ة دور اس ة ولمعرف وخط

 .، انظر الجزء خامسًا من هذه الوثيقة فيما يليالعمل العالمية
 .5-18المادة  21
 .3-13المادة  22
 .4-13المادة  23
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ا                المتعاقدة من البلدان النامية ومن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول األولوية في خططه
 .24"وبرامجها لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
   استراتيجية التمويل وخطة العمل العالمية-خامسًا 

 
ل العال  -18 ة العم ة      خط تدام لألغذي تخدامها المس ة واس ة النباتي وارد الوراثي يانة الم ة لص مي

ؤدي خطة           . 26هي عنصر من العناصر المساندة للمعاهدة      25والزراعة ى أن ت دة عل وتنص المعاه
 .العمل العالمية عددًا من األدوار فيما يتعلق باستراتيجية التمويل

 : تنص على ما يلي14فالمادة  -19
 

 خطة العمل المتتابعة لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة          اعترافًا بأهمية "
ك            ا في ذل ال، بم ذها الفع دعيم تنفي ى ت واستخدامها المستدام، تعمل األطراف المتعاقدة عل
وفير            دولي لت اون ال م من خالل التع من خالل خطط العمل القطرية، وبحسب ما هو مالئ

ع      قانة، لبناء القدرات ونقل الت    إطار متسق، ضمن جملة أمور أخرى       وتبادل المعلومات م
 .27"13مراعاة أحكام المادة 

 
دد األطراف،           ،  13وفي المادة    -20 افع في النظام المتع دة       اقتسام المن  توافق األطراف المتعاق

ام      ن النظ ة م ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي تخدام الم ن اس ئة ع افع الناش ى أن المن عل
ة في            "األطراف يجب اقتسامها    المتعدد   خطة العمل    مع مراعاة مجاالت النشاطات ذات األولوي
ة  العالمية ذ               ."28" المتتابع ى تنفي درة عل أن الق دة ب ة     وتعترف األطراف المتعاق  خطة العمل العالمي

تعتمد                 بصورة آاملة وخاصة قدرة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول، س
 .29" وعلى استراتيجية التمويل13 آبيرًا على التنفيذ الفعال للمادة اعتمادًا

 
ادة      -21 ة،     ،  18وجاء في الم وارد المالي از الرياسي يجب أن يراعي        الم خطة العمل   أن الجه

دان                   "العالمية ة، وخصوصًا في البل رامج ذات األولوي بغية تعبئة التمويل لألنشطة والخطط والب
 .30عند وضع الرقم المستهدف لهذا التمويل" مر اقتصاداتها بمرحلة تحولالنامية والبلدان التي ت

 
دان من                       -22 ا البل ي آانت وراءه ى وضع اإلجراءات والمؤشرات الت ة عل وقد أشرفت الهيئ

ة     وبسبب ذلك وبسبب الدور المتوقع      . خطة العمل العالمية  أجل رصد تنفيذ       31لخطة العمل العالمي
 .ياسي قد يرغب في إقامة إطار للتعاون بينه وبين الهيئةضمن المعاهدة فإن الجهاز الر

 
 آلية التيسير لتنفيذ خطة العمل العالمية

                                                            
 ".ب"4-18المادة  24
خطة عمل عالمية متتابعة لصون     ، طلبت هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وضع         1991في عام    25

ى         الموارد النباتية الوراثية واستخدامها المستدام لألغذية والزراعة       ، على أن تكون برامجها وأنشطتها موجهة إل
ة         تقر حاالت الطوارئ التي يتعرف عليها     سد الثغرات والتغلب على العقبات ومواجهة      وارد الوراثي ة الم ر حال ي

ة تحضيرية آانت        خطة عمل عالميةوقد وضعت أول . النباتية في العالم  ة من خالل عملي  وفقًا لتوجيهات الهيئ
دان   ا مختلف البل ام   . وراءه د اعُتمدت الخطة ع ي    150 من 1996وق ع ف ي الراب دولي الفن ؤتمر ال ي الم دًا ف  بل

زغ ة20وهي تتضمن . اليب ا أولوي اطًا له وارد   نش تخدام الم ارج الموقع،واس ع وخ ي الموق ، تغطي الصيانة ف
درات     اء الق ه، من خالل         . الوراثية النباتية، والمؤسسات وبن دم الشامل وتوجيه ات رصد التق وتستطيع الحكوم

ة ة . الهيئ ة الحالي ذه الوثيق داد ه اء إع و(وأثن وز /يولي ات ) 2004تم ي الترتيب ة ف روض أن تنظر الهيئ ان المف آ
، أثناء دورتها   حالة الموارد الوراثية النباتية في العالم      وإلعداد التقرير الثاني عن      الخطةيتات لرصد تنفيذ    والتوق

 .العادية العاشرة، التي تسبق فورًا االجتماع الحالي للجنة المؤقتة
 .العناصر الداعمة ورد ذآرها في الجزء الخامس من المعاهدة 26
 .14المادة  27
 .2-13المادة  28
 .5-13مادة ال 29
 .3-18المادة  30
ي                        31 دادها ف ي جاء تع ة، وهي العناصر الت وغيرها من المكونات في النظام العالمي الذي وضعته المنظم

 .الجزء الخامس من المعاهدة بوصفها عناصر داعمة
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ة تيسير                       2002في عام    -23 ة آلي راح إلقام ة التاسعة في اقت ا العادي ة في دورته ، نظرت الهيئ

 .خطة العمل العالميةلتنفيذ 
 

ذ االتفا        " ة التيسير،            ورأت الهيئة أن الجهود المتجددة لتعزيز تنفي ة، من خالل نشاء آلي قي
دة                اد المعاه ق عن اعتم زخم المنبث ى ال تند إل ة التيسير         . ينبغي أن تس ند آلي وينبغي أن تس

أولوية متقدمة للمساعدة في وضع استراتيجية التمويل التي يوافق عليها الجهاز الرياسي             
ا      دة ودخوله ذ المعاه بة تنفي رة المكتس ر الخب ة وستيس دة الدولي د   للمعاه اذ، وق ز النف  حي

ا    تراتيجية تمويله ع اس ى وض اء، عل د االقتض اعد، عن ى   . تس ارت إل ة أش ر أن الهيئ غي
دولي أو     دة ال ي للمعاه از الرياس ة والجه ي دور الهيئ وض ف ي أي غم رورة تالف ض

 .32ازدواجية في النشاطات بين آلية التيسير واستراتيجية تمويل المعاهدة الدولية
 

الموار               وبناء على طلب اله    -24 ة ب ة المعني ة الفني ة الدولي  ديئة وضعت جماعة العمل الحكومي
ة               الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التابعة للهيئة مبادئ للعمليات واألنشطة وهيكل تشغيلي آللي
ة                     اع الحالي للجن ورًا االجتم ي تسبق ف التيسير، لتنظر فيها الهيئة في دورتها العادية العاشرة، الت

ة              . لمعاهدةالمؤقتة ل  ة النباتي وارد الوراثي دولي للم وطلب من منظمة األغذية والزراعة والمعهد ال
 .أن يقدم خطة تشغيل للدورة العادية العاشرة للهيئة

 
ة  -25 ير، ومدى إقام ة التيس ة بشأن آلي ة العاشرة للهيئ دورة العادي رارات ال ى ق ادًا عل واعتم

ة التيسير                 القدرة التشغيلية، قد يرغب الجهاز الرياسي      ه آلي ذي يمكن تؤدي دور ال  في النظر في ال
 .في عالقته بوضع استراتيجية التمويل

 
   التوجيهات المطلوبة من اللجنة المؤقتة للمعاهدة-سادسًا 

 
ي جاء               -26 ل الت استنادًا إلى االستعراض السابق ألحكام المعاهدة الخاصة باستراتيجية التموي

ة للمعا ة المؤقت إن اللجن ا ف از   فيه تطيع الجه ى يس ه حت ا يجب عمل ة فيم ى المناقش دعوة إل دة م ه
ة                     دم اللجن ى، وبوجه خاص أن ُتق ه األول الرياسي أن ُيعالج مسألة استراتيجية التمويل أثناء دورت

 .التوجيهات ألمانتها ألداء أي مهام تحضيرية قد ترغب في أداءها
 

 :تعبئة الموارد المالية
 

 حت تصرف الجهاز الرياسي مباشرةالموارد المالية التي توضع ت
 

ًال مباشرًا،                        -27 افع من التسويق ال ُيحتمل أن تتطلب عم األموال التي ُتستمد من تقاسما لمن
 :ولكن في هذا الخصوص. ولكن العمل قد يكون مطلوبًا فورًا لتشجيع تقديم مساهمات طوعية

 
ة، إن    )أ( ا األمان ي يجب أن تؤديه ال الت ي األعم ا ه ل  م اك ضرورة، قب ت هن  آان

 الدورة األولى للجهاز الرياسي، من أجل السعي إلى تعبئة المساهمات الطوعية؟
ذآورة       )ب( ة الم ات المتبرع ن الجه ة م أي جه ب االتصال ب ل يج اص ه ه خ وبوج

ا من            (" ة، وغيره ر الحكومي األطراف المتعاقدة، القطاع الخاص، المنظمات غي
ادر ز األ " و33")المص ناعات تجهي ة     ص وارد الوراثي ن الم تفيد م ي تس ة الت غذي

                                                            
ة  32 ة ، CGRFA-9/02/REPالوثيق ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي ة الم عة لهيئ ة التاس دورة العادي ر ال  ،تقري

 .29الفقرة 
 ".و"4-18المادة  33
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دة،           ) 34"النباتية لألغذية والزراعة   ذلك في المعاه وإعالمه بالنصوص الخاصة ب
 وإذا الرد باإليجاب فأي جهة منها وآيف؟

ة              )ج( ى النظر في أوضاع إقام هل هناك عمل مطلوب لمساعدة الجهاز الرياسي عل
 .35استراتيجية لتنشيط المساهمات الطوعية

 
 موارد المالية التي ليست تحت تصرف الجهاز الرياسي مباشرةال
 

رة  -28 ذآر أن الفق ذا الصدد ُي ي ه ؤتمر 12ف رار الم ة 3/2001 من منطوق ق ب من هيئ  تطل
ة   ي إقام دأ ف ة أن تب دة الدولي ة للمعاه ة المؤقت ة بصفتها اللجن ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي الم

ع المنظمات            تعاون مع مؤتمر األطراف في معاهدة      ًا، م  التنوع البيولوجي، وحسبما يكون مالئم
ادة               ام الم ق بأحك من  أ 4-18الدولية ذات الصلة وأجهزة المعاهدات األخرى، وخصوصًا فيما يتعل

 ).التأآيد مضاف(المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
ى          ولهذا فإن اللجنة المؤقتة للمعاهدة قد تر       )أ( دة عل غب في تشجيع األطراف المتعاق

ات      " ية لآللي زة الرياس من األجه بة ض رورية والمناس دابير الض اذ الت اتخ
ة  ة الواجب ه األولوي مان توجي ة لض ة المختص زة الدولي ناديق واألجه والص
ق    ه ومتف ؤ ب ن التنب اًال ويمك ًا فع وارد تخصيص ام الواجب لتخصيص م واالهتم

، مع إبالغ الجهاز الرياسي     36" بموجب هذه المعاهدة   عليه لتنفيذ الخطط والبرامج   
 .في اجتماعه األول بأي عمل قد تم

ذا                         )ب( ا هو ه ك فم ان ذل ذا الصدد، وإذا آ هل ينبغي لألمانة أن تقوم بأي عمل في ه
 العمل؟

د ترغب                 )ج( المي، ق وع المحصولي الع تئماني للتن عند مناقشة تقرير الصندوق االس
د تطلب من الصندوق                  اللجنة المؤقتة للمعاهد   ى أي معلومات ق ة في التعّرف عل

 .توفيرها للجهاز الرياسي في اجتماعه األول
 

 االحتفاظ بالموارد المالية التي تكون تحت تصرف الجهاز الرياسي مباشرة
 

ل حساب        "عندما تتوافر هذه الموارد المالية سيكون من الضروري إقامة           -29 ة مناسبة مث آلي
ومن الممكن، حتى قبل االجتماع األول للجهاز الرياسي، أن . اظ بتلك األموال لالحتف37"استئماني

 .تتوافر هذه الموارد
وعلى ذلك فقد ترغب اللجنة المؤقتة للمعاهدة في أن تطلب من المدير العام عمل               )أ(

از                   اع األول للجه ل االجتم وافر قب د تت وارد ق أي م اظ ب الترتيبات المناسبة لالحتف
 .صفة مؤقتة، مع تقديم تقرير عنها إلى الجهاز الرياسيالرياسي وذلك ب

ة والزراعة                       )ب( ة األغذي دة في أن تطلب من منظم ة للمعاه ة المؤقت قد ترغب اللجن
تئماني بموجب                 تح حساب اس إعداد وثيقة لالجتماع األول للجهاز الرياسي عن ف

 .الالئحة المالية للمنظمة، ضمن إطار استراتيجية التمويل
 

 للتمويل بصفة دورية من جانب الجهاز الرياسيوضع هدف 
 

م             -30 ع رق ى وض ي عل از الرياس اعدة الجه روريًا لمس ون ض وري يك ل ف اك عم ل هن ه
 ؟ وإذا آان ذلك آذلك، فما هو العمل المطلوب؟38مستهدف للتمويل

                                                            
 .6-13المادة  34
 ".ي"3-19، و"و"4-18المادتان  35
 ".أ"4-18المادة  36
 ".و"3-19المادة  37
 .3-18المادة  38
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 وضع استراتيجية التمويل

 
وا -31 ًال من الم ل تشمل آ تراتيجية التموي ى أن اس دة عل ةتنص المعاه وارد 39د الوطني  والم

ة ي تكون تحت   .40الدولي ة الت وارد المالي ًال من الم وارد آ ذه الم رة تتضمن ه ة األخي ي الحال وف
ة ال تكون تحت تصرفه مباشرة                 وارد المالي ك    . تصرف الجهاز الرياسي مباشرة، والم ى ذل وعل
ا    فإن الجهاز الرياسي قد يحتاج إلى مجموعة من األدوات لوضع استراتيجية التمو               ل واعتماده ي

اً    ا دوري ايير       41وإدارة النظر فيه ات والمع ذه األدوات تشمل طرق وضع السياسات واألولوي  وه
ادة               ًا للم ة وفق ذ       4-13الستراتيجية التمويل  الشاملة، معايير للمساعدات النوعي ، طرق رصد تنفي

وارد     واإلجراءات التشغيلية ال     خطة العمل العالمية  استراتيجية التمويل الشاملة؛ دور      ستخدام الم
 .المالية التي تكون تحت تصرف الجهاز الرياسي مباشرة

 
 وثائق دورة الجهاز الرياسي

 
 :المطلوب من اللجنة المؤقتة للمعاهدة إبداء توجيهاتها فيما يلي -32

ل               )أ( هل ترغب اللجنة المؤقتة للمعاهدة أن تضع األمانة مشروع استراتيجية التموي
أي شكل               لينظر فيه الجهاز الري    ذلك، فب ك آ ان ذل اسي في اجتماعه األول، وإذا آ

 وما هي جوانب المسائل التي يجب أن تغطيها هذه الوثيقة؟
هل يجب أن تضع األمانة أي دراسات أساسية أو أن تجمع أي معلومات لينظر             )ب(

 فيها الجهاز الرياسي، وإذا آان ذلك آذلك، فما هي؟
ائق         هل يجب مطالبة أي أجهزة أخرى أو       )ج(  أشخاص آخرين بتقديم معلومات أو وث

 في هذا الخصوص، وإذا آان ذلك آذلك، فمن هم وما هي؟
دة أن تطلب من األطراف                )د( ة للمعاه ة المؤقت وفي هذا الخصوص قد ترغب اللجن

ن     ات ع ه األول بمعلوم ي اجتماع ي ف از الرياس د الجه دة تزوي وارد "المتعاق الم
دة الت ذه المعاه ذ ه ة لتنفي ة المالي ة واإلقليمي وات الثنائي الل القن ن خ دم م ي ُتق

ددة األطراف ذ . 42"والمتع ة لتنفي ة ذات األهمي اعدة الفني وبوجه خاص عن المس
 .43المعاهدة

 
 السياسات واألولويات والمعايير في استراتيجية التمويل الشاملة

 
ه األ              -33 ة، إذا آانت     قبل الدورة األولى للجهاز الرياسي، ما هو العمل الذي يجب أن تؤدي مان

ايير والنشاطات ذات                   ى النظر في السياسات والمع هناك ضرورة، لمساعدة الجهاز الرياسي عل
خطة العمل  األولية والخطط والبرامج بموجب استراتيجية التمويل، وذلك بوجه خاص في ضوء            

ا                      العالمية ادل المعلوم ة وتب ل التقان درات ونق اء الق وفير إطار متناسق لبن  وإذا  44ت؟، ومن أجل ت
 آانت هناك توصية بإعداد وثيقة أساسية فما الذي يجب أن تعالجه هذه الوثيقة؟

 
 4-13معايير المساعدات النوعية وفقًا للمادة 

 
ى                  -34 ه األول از الرياسي في دورت د الجه ايير    "تنص االتفاقية على أن يعتم السياسات والمع

وارد   [...] ذات الصلة بالمساعدات الخاصة       ة والزراعة في           لصيانة الم ة لألغذي ة النباتي  الوراثي
                                                            

 ".د"4-18المادة  39
 .8المادة  40
 ".ج"3-19المادة  41
 ".ج"4-18المادة  42
 .8المادة  43
 .3-18 و5-13 و8المواد  44
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البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال التي تكون مساهمتها في تنوع الموارد 
رة و               دد األطراف مساهمة آبي ي تكون     /الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في النظام المتع أو الت

ذه      فهل ينبغي أن تُ  ". لها احتياجات خاصة   ل ه ة في مث عد األمانة وثيقة تنظر في العناصر الممكن
 السياسات والمعايير، لينظر فيها المجلس الرياسي؟ وإذا آان ذلك آذلك، فعلى أي أساس؟

 
 الرصد وتقديم التقارير 

 
اك     -35 ت هن اذه، إذا آان ذي يجب اتخ ل ال و العم ا ه از الرياسي م ى للجه دورة األول ل ال قب

ر عن                 ضرورة، من جانب األ    ديم تقري مانة لمساعدة الجهاز الرياسي على النظر في الرصد وتق
 تنفيذ استراتيجية التمويل ولتيسير اعتماد رقم مستهدف للتمويل بصفة دورية؟ 

 دور خطة العمل العالمية
 

ة    ترصد هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة تنفيذ         -36 د سبق أن     . خطة العمل العالمي وق
ي الوث  وحظ ف ل       ل تراتيجية تموي ق باس ا يتعل ن األدوار فيم ددًا م ؤدي ع ة ت ة أن الخط ة الحالي يق

دة  ة        . المعاه ة للجن دورة الجاري ورًا ال ي تسبق ف ة العاشرة، الت ا العادي ة في دورته وستنظر الهيئ
ا              ة التي ُتساهم به المؤقتة للمعاهدة، في آيفية تعاونها مع الجهاز الرياسي، وبوجه خاص الطريق

 . وغيرها من مكونات النظام العالمي في المنظمة في تنفيذ المعاهدةل العالميةخطة العم
 

دورة                  )أ( ديم معلومات لل ة تق ى األمان وقد ترغب اللجنة المؤقتة للمعاهدة أن تطلب إل
داول       ن الج ة، وع ل العالمي ة العم ذ خط ة تنفي ن حال ي ع از الرياس ى للجه األول

ديث   ة لتح وارد ال  الزمني ة الم ر حال ة    تقري الم لألغذي ي الع ة ف ة النباتي وراثي
 .والزراعة، وانعكاساتها على خطة العمل العالمية المتتابعة

أن يضع إطارًا                    )ب( از الرياسي ب قد ترغب اللجنة المؤقتة للمعاهدة في توصية الجه
ة     للتعاون مع الهيئة، من أجل تطوير          ا من العناصر       خطة العمل العالمي  وغيره

ة               ذات الصلة بالنظام العا    األدوار المكلف وم ب ة حتى تستطيع أن تق لمي في المنظم
 .بها في المعاهدة

ة العاشرة                )ج( استنادًا إلى أي قرارات ذات صلة قد تصدرها الهيئة في دورتها العادي
ة                  ا عن أي دور تستطيع آلي داء توجيهاته قد ترغب اللجنة المؤقتة للمعاهدة في إب

ة     تسهيل تنفيذ    ل وفي             أن تؤد  خطة العمل العالمي ه في وضع استراتيجية التموي ي
 .تنفيذها

 
ي          از الرياس رف الجه ت تص وعة تح ة الموض وارد المالي تخدام الم غيلية الس راءات التش اإلج

 مباشرة
 

ة التي ستكون، بموجب استراتيجية                      -37 وارد المالي ة استخدام الم حتى يمكن النظر في آيفي
يكون   رة فس ي مباش از الرياس ل، تحت تصرف الجه راءات   التموي از وضع إج ذا الجه ى ه  عل

ك                    ة في استخدام تل اءة والفعالي فافية والكف اليف وتضمن الش ة التك تشغيلية عملية وُتحقق مردودي
إجراءات التعّرف على الخطط والبرامج واألنشطة       : ويمكن أن تتضمن هذه اإلجراءات    . الموارد

إجراءات تقييم مثل هذه الطلبات؛ ذات األولوية؛ إجراءات تسّلم طلبات المساعدة في هذا السياق؛  
ام     ة؛ أحك وارد المالي ون الم ن يتلق از الرياسي وم ين الجه ا ب ي إبرامه ي ينبغ ات الت كل االتفاق ش

ة   . للصرف من األموال؛ رصد استخدام هذه األموال واإلبالغ عنها وتقييمها   ة األغذي ولدى منظم
 . بمثل هذه المسائل التشغيليةوالزراعة، بسبب خبرتها في مساعدة المشروعات، معارف قّيمة

 
ة حتى ينظر                     )أ( ة عن اإلجراءات التشغيلية الممكن ة وثيق هل ينبغي أن تضع األمان

 فيها الجهاز الرياسي في دورته األولى؟
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ات   )ب( دم أي توجيه دة أن ُتق ة للمعاه ة المؤقت ل ترغب اللجن ذلك، فه ك آ ان ذل إذا آ
 محددة لما يجب تناوله، وطريقة ذلك؟

 
 

 ل اآلخر الممكنالعم
 

إذا آانت اللجنة المؤقتة للمعاهدة ترى أن االستمرار في تطوير استراتيجية التمويل يجب        -38
ة المقترحة في                    ة الفني ك بواسطة اللجن يمكن عمل ذل دولي ف أن يسير على المستوى الحكومي ال

تتطلب    45"تةمشروع برنامج العمل والميزانية للجنة المؤق     " من الوثيقة المعنونة     13الفقرة   التي س
 .موارد إضافية من خارج الميزانية

 

                                                            
 .CGRFA/MIC-2/04/7الوثيقة  45


