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    مقدمة- والأ
 
يعتمد "تنص المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على أن  - 1

ويل تنفيذ هذه المعاهدة، الجهاز الرياسي في دورته األولى، ويستعرض  بشكل دوري استراتيجية ت
18وفقا ألحكام المادة 

م
"1. 

 
 إعداد  بعنوانوثيقةالدرس األعضاء، في االجتماع الثاني للجنة المؤقتة للمعاهدة، و - 2

وعند مناقشة هذه الوثيقة، . 2استراتيجية التمويل للمعاهدة لبحثها من جانب الجهاز الرياسي
 الحاجة إلى المزيد من تحليل القضايا المتصلة باستراتيجية التمويل، ]قتةؤلماللجنة ا[الحظت "

وطلبت إلى األمانة إجراء دراسة عن طبيعة ومعايير استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية ومحتواها 
تجمع أن آذلك طلبت اللجنة المؤقتة أن تتلقى األمانة، خالل عملية إجراء التحليل، و. المحتمل
ات المكتوبة من قبل األعضاء بشأن وجهات نظرهم عن آل ما له صلة باستراتيجية التعليق

 .3"التمويل، ونشر آل ذلك على موقع الهيئة على شبكة اإلنترنت
 
الى الدورية  لمنظمةا، من خالل رسالة  استبيانا طلب اللجنة المؤقتة، أعدت األمانةبناء على - 3

.  إلى البلدان األعضاءه، وأرسلت2005شباط /اير فبر21 بتاريخ G/AGD-7الدول األعضاء 
 htm.fs/cgrfa/ag/org.fao.www://http.:   الموقع التاليفى البلدان ود االستبيان وردلالطالع علىو
 
البلدان في ردودها على التى عبرت عنها نظر ال الوثيقة الحالية وجهات تضمنتو - 4

سير دراسة استراتيجية التمويل من جانب جماعة وهى واحدة من خمس وثائق ُأعدت لتي. االستبيان
ولية ": أما الوثائق األخرى فهى. العمل المفتوحة العضوية وضع استراتيجية تمويل للمعاهدة ال

"بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
د

م

ال

                                                

تيسير تدفق الموارد باستخدام آلية لتيسير و؛ 4
ن أنواع التمويل والمساعدة والمؤسسات التي لها مهام ذات ؛ تقرير ع5تنفيذ خطة العمل العالمية

وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ؛ وخيارات 6صلة باستراتيجية التمويل للمعاهدة الدولية لل
 .7قائمة حصر: تقاسم المنافع غير المالية

 
تراتيجية  الجهاز الرياسي السعن التحضير لبحثمعلومات أساسية وتتضمن الوثيقة  - 5

 .التي أعدت لالجتماع الثاني للجنة المؤقتةو، 8 بشأن استراتيجية التمويل التمويل للمعاهدة
 

    تجميع وجهات نظر البلدان- ثانيا
 
 وأعاده الى حتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة، آان ثالثة وثالثون بلدا قد استكمل االستبيان - 6

 . بهذه الوثيقةمرفق وتوجد قائمة بتلك البلدان في. اللجنة
 

 
 . )ج (3-19  المادة  1
 . CGRFA/MIC/2/04/4الوثيقة   2
 بوصفها اللجنة المؤقتة للمعاهدة تقرير االجتماع الثانى لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة CGRFA/MIC-2/04/REPالوثيقة   3

 .18و 17قرتان  الف،19/11/2004-15، روما، ايطاليا، الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 .CGRFA/IC/OWG-1/05/7الوثيقة   4
 .CGRFA/IC/OWG-1/05/Inf.3الوثيقة   5
 .29 رقم ورقة الدراسة األساسية  6
 .30 ورقة الدراسة األساسية رقم  7
 .CGRFA/MIC-2/04/4 الوثيقة  8
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وما لم ينص . آل سؤالعلى وتم تجميع حصيلة االستبيان أدناه في شكل موجز لالجابات  - 7
بلد أو أآثر، وال ينبغي أن تفهم وردت فى على خالف ذلك، فإن التعليقات المدونة أدناه قد تكون 

 .ت على االستبيانأجابعلى أنها تعكس وجهات نظر جميع البلدان التي 
 
وتجدر اإلشارة إلى أن عددا من البلدان ضمنت في ردودها تعليقات تتعلق بميزانية  - 8

 ةئحاللة الميزانية في سياق مشروع الأوستنظر جماعة العمل المفتوحة العضوية في مس. المعاهدة
التى  التعليقات وآذلك هذه التعليقات من هذا التجميع، ت استبعدعليهو. 9المالية للجهاز الرياسي

غير أن الردود الكاملة لكل بلد تتوافر على موقع . ةالمطروحترتبط بشكل مباشر بالمسائل ال
 . أعاله3في الفقرة  المذآورةالشبكة 

 
 حشد الموارد المالية

 
باشرة للجهاز الرياسي الم الموارد المالية التي تخضع للرقابة 

 
ها، قبل االجتماع األول للجهاز ، التي يتعين على األمانة اتخاذان وجدتما هى اإلجراءات،  - 1

 الرياسي، لبحث سبل حشد المساهمات الطوعية؟
 

  اإلعالن عن المعاهدة، بما في ذلك من خالل موقع متاح على الشبكة، بغية إذآاء الوعي ●
 .على جميع المستويات لتوعية آافة الجهات المانحة المحتملة بأهميتها

 .   االتصال بالجهات المانحة المحتملة●
 .   طلب المعلومات من األطراف المتعاقدة بشأن مصادر التمويل الممكنة●
 .   طلب تبرعات من األطراف المتعاقدة●
 .   إعداد مشروع استراتيجية●
 .   إعداد قاعدة بيانات للجهات المانحة الممكنة●

 
معاهدة بشكل خاص، هل يتعين االتصال بأي من المساهمين الممكنين المشار إليهم في ال - 2

، "األطراف المتعاقدة، القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية والمصادر األخرى("
 بالغهموإ") صناعات تجهيز األغذية التي تستفيد من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"و

 وآيف؟منهم باألحكام ذات الصلة بالمعاهدة؟ وإذا آان األمر آذلك، من 
 

المعاهدة على ألمانة االتصال بجميع أصحاب الشأن ذوي الصلة لتوعيتهم    يتعين على ا●
 .وأحكامها ذات الصلة

ويتعين على .    يتعين أن يقتصر االتصال على الجهات المانحة الدولية المحتملة●
 .األطراف المتعاقدة التعامل مع الجهات المانحة القطرية المحتملة

 مختلفة، بما في ذلك وسائل االتصال من خالل   على المستوى الدولي، يمكن أن يتم●
الرسائل واإلنترنت وأشكال أجهزة اإلعالم األخرى وعقد اجتماعات مخصصة 

 .وعروض
 تطوره عالمي معلومات   على المستوى القطري، يمكن أن يتم االتصال من خالل نظام ●

 .البلدان
 والصندوق ىة العالم مرفق البيئابالغ بوجه خاص، يتعينو   المنظمات الدولية، ●

االستئماني العالمي للتنوع المحصولي والصندوق المشترك للسلع األساسية باألحكام 

                                                 
و

ة
راثية النباتية لألغذية مشروع الالئحة المالية للجهاز الرياسى للمعا، CGRFA/IC/OWG-1/04/4 الوثيقةأنظر   9 هدة الدولية بشأن الموارد ال

 .والزراع
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، بما تناسبهاذات الصلة بالمعاهدة والمسائل اإلجرائية ذات الصلة بتمويل مشروعات 
في ذلك من خالل إعداد مشروع اتفاقات تعاون بين الجهاز الرياسي والمنظمات ذات 

 مجموعة، على أمور أخرىعين أن تحتوي اتفاقات التعاون هذه، من بين ويت. الصلة
 .ألنشطة ذات األولوية التي قد تمول من المنظمات المختلفةا

 
لتشجيع دراسة أساليب استراتيجية ما على لمساعدة الجهاز الرياسي ما   اجراءيلزمهل  - 3
 لمساهمات الطوعية؟ا
 

 .ة عمل فنية حكومية دولية لدراسة ذلك   إنشاء لجنة خبراء مخصصة أو جماع●
الجهات المانحة المحتملة، من األطراف عن    يتعين طلب مساهمات، بما في ذلك ●

 .المتعاقدة
 .الجهات المانحة المحتملة استطالع وجهات نظر    ●
 .منافع المعاهدة واحتياجات البلدان الناميةبالجهات المانحة المحتملة ابالغ    ●
أحكام ب الموارد الوراثية النباتية لألغراض التجارية وتوعيتهم يستخدم   تحديد م●

 .المعاهدة
 .   وضع شروط الستخدام هذه التبرعات لضمان الشفافية●
 .   استخدام الخبرات المكتسبة من استراتيجيات مشابهة التفاقات المنظمة األخرى●
 .   يتعين على األمانة إعداد مشروع استراتيجية●
جل للمساهمات ألين على الجهاز الرياسي دراسة إنشاء حساب موقوف طويل ا   يتع●

 .الطوعية
 الجهات المانحة المحتملة، بما في ذلك لدىن الذين لهم تأثير ي  تحديد السكان الرئيسي●

 .ن العام والخاصاالقطاع
 
 

 الموارد المالية التي ال تخضع للرقابة المباشرة للجهاز الرياسي
 
اتخاذ التدابير الالزمة والمالئمة في إطار األجهزة "، هل تنوي طرفا متعاقداإذا آنت  - 4

ذات الصلة لضمان منح األولوية واالهتمام الدولية الرياسية لآلليات والصناديق واألجهزة 
للتخصيص الفعال للموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها لتنفيذ الخطط والبرامج في إطار هذه 

  في اجتماعه األول؟االجراءاتهذه على  الجهاز الرياسي طالع؟ هل تعتزم إ"المعاهدة
 

 . آافة البلدان إيجابا على هذه األسئلةردت   ●
 
ألجهزة  إطار ااتخاذها في تعتزم ان وجدت، التى لم تكن طرفا متعاقدا، ما هى التدابير، اذا   -5

لة لضمان منح األولوية واالهتمام ذات الصالدولية  والصناديق واألجهزة الرياسية لآلليات
للتخصيص الفعال للموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها لتنفيذ الخطط والبرامج في إطار هذه 

 ؟ هل تعتزم إعالم الجهاز الرياسي بهذه التدابير في اجتماعه األول؟"المعاهدة
 

 .قرب وقت ممكن   أعلنت معظم البلدان عزمها على التصديق على المعاهدة في أ●
   أبدت معظم البلدان عزمها على دعم التعاون بين الجهاز الرياسي للمعاهدة واألجهزة ●

 .الرياسية ألجهزة التمويل ذات الصلة
 
هل يتعين على األمانة اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن، قبل االجتماع األول للجهاز   - 6

 ؟ االجراءالرياسي، وإذا آان األمر آذلك، ما هو
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يات خطة العمل العالمية والجوانب ولو أجهزة التمويل الدولية بأحكام المعاهدة، وأبالغإ  ●
 .اإلجرائية الستراتيجية التمويل

 في إطار األجهزة الرياسية االجراءات   تقديم المشورة لألطراف المتعاقدة بشأن آيفية اتخاذ ●
 .ألجهزة التمويل الدولية

 .اتغير المتعاقدة اتخاذ إجراءألطراف الى  اطلب رسميال   ●
 .   رصد إجراءات األطراف المتعاقدة وغير المتعاقدة●
 .   إعداد مشروع اتفاقات تعاون●
 .   إعداد تقرير للجهاز الرياسي●
 .   توزيع جدول أعمال الجهاز الرياسي●
 .لبرامجا ات أولويتحديد   ●
 .إجراءأى    عدم اتخاذ ●

 
يتعين مطالبة الصندوق االستئماني العالمي للتنوع التى ، دتوج نما هى المعلومات، إ -7

 المحصولي بإتاحتها للجهاز الرياسي في إجتماعه األول؟
 

 :   تقرير عن التقدم المحرز، يضم معلومات عن ما يلي●
 .تطلعاتهوه  وأهدافاتهستراتيجية وسياسال اتهخطو   مهمته ○
لمعاهدة، بما في ذلك التعاضدات    آيف وألي مدى يمكن للصندوق دعم أنشطة ا○

 .التشغيلية الممكنة
 .   طبيعة ومقدار ومصدر التمويل○
 .   آلية ومعايير تخصيص األموال○
 ).قاليمألحسب المحاصيل، وا(   أولويات تخصيص األموال ○
 .   المشروعات التي تم تمويلها ونتائجها○
 .   أنشطة جمع األموال والتوقعات المستقبلية○
 .شطة التوعية العامة   أن○
 .   التحديات الحالية ومقترحات التغلب عليها○

 
 يحدد الجهاز الرياسي بصورة دورية رقما مستهدفا للتمويل

 
  رقم مستهدف للتمويل؟على تحديدوري الزم لمساعدة الجهاز الرياسي ــهل هناك إجراء ف - 8

 وفى هذه الحالة، ما هو االجراء المطلوب؟
 

 . خبراء أو جماعة اتصال إلعداده   إنشاء لجنة●
 .خطة العمل العالمية   تحديد أولويات الخطط والبرامج وتكلفتها، مع مراعاة ●
 .   يتعين تقييم تمويل االحتياجات على اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة●
 .   إعداد معلومات عن توافر األموال●
 .لميةخطة العمل العا   إعداد تقرير عن حالة تنفيذ ●
 . إلذآاء وعي الجهات المانحة المحتملةيةعالنإ  حمالت ●
 .    ليس هناك إجراء معين مطلوب●

 وضع استراتيجية للتمويل
 لالجتماع األول للجهاز الرياسيالمخصصة ق ائوثال
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هل يتعين على األمانة وضع مشروع استراتيجية للتمويل لينظر فيها الجهاز الرياسي في  - 9
ل، وإذا آان األمر آذلك، ما هو الشكل الذي يتعين أن يكون عليه هذا اجتماعه األو

 المشروع وماذا يتعين أن يشمل؟
 .إعداد مشروع استراتيجية للتمويل    رأت معظم البلدان أنه يتعين على األمانة●
أت بعض البلدان أنه يتعين على األمانة أن تقدم فقط معلومات بشأن العناصر ر   ●

 .ممكنةواإلجراءات ال
 : الشكل آما يلي أن يكون،التى أبدت رأيها البلدان اقترحت   و●

 يوضح مستوى المساهمات الطوعية من جانب األطراف المتعاقدة مع وجود اقرار  ○
 .إجراءات واستراتيجية الستخدام األموال

 .هانجازإ ومؤشرات  الواجب تنفيذها   قائمة باألنشطة○
 .لتمويل األخرى إلى استراتيجيات امستندا   ○
 .10 من العناصر التي حددتها البلدان خالل االجتماع الثاني للجنة المؤقتةمشتقا   ○

 
 : آما يليأن تكون التغطية  رأيهات بد البلدان التي أواقترحت   ●

 . توجيهية خاصة بالسياسات لتنفيذ المعاهدةاضم خطوطت   ○
 .يل   تحدد الجهات المانحة المحتملة ووآاالت التمو○
قاليم الجغرافية، أل   تحدد األهداف واألولويات فيما يتعلق بالمحاصيل واألنشطة وا○

 .بما في ذلك جدول زمني للتنفيذ
 .طر زمنية محددةأ ضمن قيمة التمويل الالزم عالج   ت○
 .توزيعها   تحدد إجراءات إلدارة الموارد المالية، بما في ذلك معايير ○
 .لتوجيه الجهات المانحة بشأن األولويات" خطة عمل موحدة"ضع ت   ○
 .الممكنة والتوقعات المحتملة للجهات المانحة الهتماماتدرج ات   ○
 . للبلدان الناميةا خاصاتضمن صندوقت   ○

 
هل يتعين على األمانة إعداد أية دراسات أساسية أو تجميع أية معلومات لينظر فيها الجهاز  - 10

 ؟ تلك الدراسات أو المعلوماتلك، ما هىالرياسي، وإذا آان األمر آذ
 

ومن مواضيع البحث .    رأت معظم البلدان أن هناك حاجة إلى الدراسات األساسية●
 : ما يليالممكنة
 .   االحتياجات ذات األولوية للبلدان النامية○
   تقييم احتياجات جميع البلدان ونتائج الممارسات الجيدة، وخاصة في البلدان ○

 .النامية
اتها ي   سياسات ومعايير المساعدات الفنية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاد○

 .بمرحلة تحول
 . الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في البلدان الناميةصيانة   تكاليف ○
 .   استراتيجيات تمويل االتفاقات الدولية األخرى○
 .، بما في ذلك احتياجات التمويلعمل العالميةخطة ال   التقدم المحرز في تنفيذ ○
 .لبلدانمن مختلف االملحق األول الواردة فى لمحاصيل ل   القيمة االقتصادية ○
 .   إجراءات تنفيذ استراتيجية التمويل○
 .   حشد الموارد من الجهات المانحة ذات الصلة○

 

                                                 
 من تقرير االجتماع الثانى لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بوصفها اللجنة المؤقتة للمعاهدة الدولية 18أنظر الفقرة   10

 .CGRFA/MIC-2/04/REP بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، الوثيقة
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ومات أو وثائق في هذا السياق، خرين بتقديم معلآهل يتعين مطالبة أية أجهزة أو أشخاص  - 11
 وإذا آان األمر آذلك، من وما هى؟

 
يمكن أن يطلب من المنظمات الدولية، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، والصندوق    ●

 ، والجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومنظمة األساسيةالمشترك للسلع
المي، والصندوق االستئماني العالمي المعني ، ومرفق البيئة العاألغذية والزراعة

بالتنوع المحصولي والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية، توفير المعلومات ذات 
 .الصلة

ن األولويات القطرية للتمويل، واإلجراءات ع   يمكن أن يطلب من البلدان توفير معلومات ●
عات، بما في ذلك من قطاعاتها فاق التبرآالتي اتخذت لدعم استراتيجية التمويل و

 .الخاصة
 

موارد مالية "هل تعتزم تزويد الجهاز الرياسي، في اجتماعه األول، بالمعلومات عن أية - 12
، وخاصة 11"من خالل القنوات الثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف] تقّدم[لتنفيذ هذه المعاهدة 
 12دة؟ذات الصلة بتنفيذ المعاه بشأن المساعدة الفنية

 .السؤال ا معظم البلدان إيجابا على هذردت   ●
 

  بوجه عامستراتيجية التمويلالخاصة بامعايير الولويات والسياسات واأل
 

 األمانة لمساعدة االجتماع األول للجهاز الرياسى الذى يتعين على إن وجد،ما هو اإلجراء،  - 13
ألولوية، والخطط والبرامج في إطار أن تتخذه في دراسة السياسات والمعايير لألنشطة ذات ا

 توفير إطار متسق لبناء ومن أجل،  خطة العمل العالمية،في ضوء استراتيجية التمويل وخاصة
  القدرات ونقل التقانة وتبادل المعلومات؟

المنظمات الدولية ذات الصلة،  من المعلومات من األطراف المتعاقدة وصنيف   جمع وت●
لي للموارد الوراثية النباتية، بشأن األنشطة واألولويات المتعلقة بما في ذلك المعهد الدو

 .جواتفواجراء تحليل لل ومكونات الدعم األخرى للمعاهدة، خطة العمل العالميةبتنفيذ 
 .   تقييم احتياجات البلدان النامية●
ة    عقد اجتماع لجماعة عمل فنية حكومية دولية لدراسة هذه القضايا قبيل إعداد وثيق●

 .لجهاز الرياسيتعرض على ا
 .جماعة اتصال لدراسة هذه القضايا وعمل توصيات للجهاز الرياسياع لماجت   عقد ●
 .   إعداد خطة عمل في إطار استراتيجية التمويل لتحقيق أهداف المعاهدة●
 .خطة العمل العالميةيل المعاهدة في إطار غعن تش    إعداد وثيقة●
 .المانحة المحتملةراء الجهات آ استطالع   ●
 .   تحديد المشاآل الملحة وسبل معالجتها●
 أداة فعالة لجمع المعلومات وتقديم المساعدة خطة العمل العالمية تنفيذ رسيي   جعل آلية ت●

 .الفنية وتيسير تنفيذ المعاهدة لألطراف المتعاقدة
 

 اول؟أساسية، ماذا يتعين أن تتنمعلومات وثيقة باعداد إذا ما أوصى  - 14
على أن تتضمن القضايا التي تم . أساسيةمعلومات ت معظم البلدان إعداد وثيقة أيد   ●

 :تحديدها في الوثيقة ما يلي
 .   خطوط توجيهية الستراتيجية التمويل○
 .آافة األنشطة التي قد تستفيد من استراتيجية التمويلعن    موجز ○

                                                 
 )ج(4-18  المادة 11

.8المادة    12  
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 .   أولويات الدعم في إطار استراتيجية التمويل○
 . السياسات والمعايير والتكاليف المصاحبةهداف   أ○
 . تنفيذ المعاهدة من جانب أصحاب الشأنحالة   ○
، وتحليل الفجوات والموارد المالية الالزمة وتقييم خطة العمل العالمية تنفيذ حالة   ○

 .آليات التمويل واإلدارة المالية
 .رعينا الموارد الوراثية مقابل التقانات الحيوية الحديثة وحقوق المزصيانة   ○
 .   استخدام الموارد الوراثية في البلدان النامية○
   الوضع الحالي للموارد الوراثية النباتية، والمتطلبات المستقبلية والمساعدة الفنية ○

 .لبلدان الناميةالى امن المنظمة 
 . الموارد المالية   ترشيد وتعزيز آليات حشد○
 . فى استراتيجية التمويلخطة العمل العالميةأولويات ابراز    تدابير لضمان ○
 .13 السؤالة في سياق طروح   القضايا الم○

 
  4.13معايير المساعدة الخاصة وفقا للمادة 

 
ذات السياسات والمعايير "هل يتعين على األمانة إعداد وثيقة تدرس العناصر الممكنة من  - 15

 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في البلدان لصيانة[...] الصلة بالمساعدة الخاصة 
 والتي تعتبر مساهمتها في تنوع الموارد تحّولاتها بمرحلة يالنامية، والبلدان التي تمر اقتصاد

لتي لديها احتياجات أو ا/وا الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في النظام المتعدد األطراف آبير
  لدراستها من جانب الجهاز الرياسي؟ وإذا آان األمر آذلك، على أي أسس؟،"خاصة

 :، على أن تشمل   رأت معظم البلدان أن هذه الوثيقة ستكون مفيدة●
للبلدان ذات االحتياجات "و " للمساعدة الخاصة"   المعايير الرسمية والعملية ○

 .موال وتخصيصها، وإجراءات إلدارة األ"الخاصة
   مجاالت األولوية للتمويل استنادا إلى عملية مشاورة واسعة مع البلدان األآثر ○

 .حاجة
 . أو المهددة أو المهملة لألغذية والزراعة    الموارد الوراثية النباتية النادرة○
 .   االستخدام المستدام○
بل العيش وتحسين    المحاصيل التي لها أهمية خاصة لألمن الغذائي وتحسين س○

 .التغذية
 .خطة العمل العالميةفى    مجاالت األولوية لعناصر تقاسم المعلومات ○
 .   معلومات عن خطط وأولويات البلدان واستراتيجيات تمويل البرامج القطرية○
 . أعاله13   المعلومات التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بالسؤال ○
 :تشمل ما يليقد ي    معايير األهلية للدعم، الت○

  مستوى االعتماد على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فيما يتعلق  
 .باألمن الغذائي

 .اتنفيذهالبلدان بالمعاهدة وحالة مستوى اهتمام  
 .   حالة القدرات والبنية األساسية القائمة 
 . للبلدانة االقتصاديقوة   ال 
 .تنوع   البلدان التي تعتبر مراآز لل 
 .   مساهمة البلدان في النظام المتعدد األطراف ومساهمتها التاريخية الثنائية 

   رأت بعض البلدان أنه يتعين تضمين المعلومات ذات الصلة في الوثيقة المقترحة في ●
 . أعاله14إطار السؤال 

 
 الرصد واإلبالغ
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يتعين على األمانة الذى ، جدن وما هو اإلجراء، قبل الدورة األولى للجهاز الرياسي، إ - 16

 دراسة الرصد واإلبالغ عن تنفيذ استراتيجية التمويل علىاتخاذه لمساعدة الجهاز الرياسي 
 ؟رقم مستهدف للتمويل بشكل دورىولتمكينه من اعتماد 

 
 . للرصد واإلبالغ الدورينموذج   إعداد مشروع إطار و●
 :يتضمن اإلبالغ ما يليقد    ●

 .شد األموال واستخدامها   معلومات عن ح○
 .   حصيلة الفترة موضوع التقرير○
 .   تقييم االستخدام الفاعل لألموال○
 .   تحديد المشكالت○
 .   توقعات فترة التمويل التالية○

جماعة اتصال لدراسة هذه القضية ورفع اجتماع ل   عقد حلقة عمل حكومية دولية أو ● 
 .توصيات إلى الجهاز الرياسي

 . دليل للمراجعةاد مسودةاعد   ● 
 . جهودها لجمع األموال الستراتيجية التمويلعلى الجهاز الرياسي طالع   إ● 
، خطة العمل العالميةجميع الجهات المانحة معلومات عن دورها في تنفيذ الطلب من   ● 

 .تقارير منتظمة للجهاز الرياسيالعداد واألموال التي تستخدم ومصادرها، آأساس 
 .ين على األطراف المتعاقدة تحديد نقاط اتصال لتعزيز الرصد واإلبالغ   يتع● 

 
 دور خطة العمل العالمية

 
حالة تنفيذ فى اجتماعه األول عن هل يتعين على األمانة تقديم معلومات للجهاز الرياسي  - 17

، المستدامالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها  لصيانة خطة العمل العالمية
حالة الموارد الوراثية النباتية العالمية لألغذية ن عن الجدول الزمني لتحديث التقرير عو

 ؟المتتابعةتها على خطة العمل العالمية اوالزراعة، وإنعكاس
 

 . تقديم هذه المعلوماتضرورة    وافقت معظم البلدان على ●
ي الوثيقة المقترحة في إطار السؤال  المعلومات فأنه باالمكان ادراج   رأت بعض البلدان ●
 . أعاله14

 
هل يتعين على الجهاز الرياسي للمعاهدة وضع إطار للتعاون مع الهيئة المعنية  - 18

 والمكونات األخرى ذات خطة العمل العالميةبالموارد الوراثية لألغذية والزراعة، بغية وضع 
 لمتوقع لها في المعاهدة؟ الدور اؤدىتآى ،  فى المنظمةلنظام العالميباالصلة 

 
 .السؤال ا   ردت جميع البلدان إيجابا على هذ●
 .تشاورى مشترك   يمكن إعداد اإلطار من خالل إجتماع ●
 يةشاراالسجماعة ال   سيكون التعاون آذلك الزما بين الجهاز الرياسي والمنظمة، و●

 .للبحوث الزراعية الدولية ومؤسسات ومنظمات أخرى
 

ة استراتيجي عدادإر الذي يمكن آللية تيسير تنفيذ خطة العمل العالمية القيام به في ما الدو - 19
 التمويل وتنفيذها؟

 
 :   توفير معلومات بشأن● 
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، بما في ذلك تحديد وإذآاء الوعي بالمشكالت التي خطة العمل العالمية  حالة تنفيذ ○
 .تحولاتها بمرحلة يدلبلدان التي تمر اقتصالتعتبر مشترآة للبلدان النامية أو 

 .  مصادر التمويل الموجودة والمحتملة○
 .لجهات المانحة والمتلقيةا  أولويات وأدوار ومعايير ○

 .ي وضع المشروعاتعل   مساعدة البلدان ●
 .ي حشد المواردعل   المساعدة ●
 .المراحل البارزة األهداف وتحديدي عل   المساعدة ●
 . الشأن من أصحابة آبيرةطائف اشراك   ●
 .   العمل آهيكل تشغيل نموذجي الستراتيجية التمويل●

 
 لمراقبة المباشرة للجهاز الرياسيعة لضالخااإلجراءات التشغيلية الستخدام الموارد المالية 

 
هل يتعين على األمانة إعداد وثيقة عن إجراءات التشغيل الممكنة بشأن آيفية استخدام    - 20

لمراقبة المباشرة للجهاز الرياسي في استراتيجية التمويل، لينظر فيها ل الخاضعةالموارد المالية 
 الجهاز الرياسي في دورته األولى؟

 
 .   رأت معظم البلدان أنه يتعين إعداد هذه الوثيقة●
 

 ، وآيف؟ايتعين معالجتهالمواضيع التى وإذا آان األمر آذلك، ما    - 21
 

 . وشفافيتها تخصيص واستخدام األموالآفاءة    يتعين أن تكفل اإلجراءات التشغيلية●
 :   ينبغي أن تشمل القضايا التي يتعين معالجتها ما يلي●

، مع مراعاة األنشطة ذات األولوية ذات األولوية    تحديد األنشطة والخطط والبرامج○
 .لخطة العمل العالمية

 .قاليم المستفيدة من استراتيجية التمويلألا/   تحديد البلدان○
 .   التمييز الممكن بين استخدام المساهمات اإللزامية والطوعية○
 .   الجدول الزمني لالستخدام○
 .   إجراءات تلقي طلبات المساعدة○
 .   إجراءات ومعايير تقييم هذه الطلبات○
 الموارد من تقدم اليهموها بين الجهاز الرياسي برامتفاقات التي يلزم إال   شكل ا○

 .المالية
 . إنفاق األموال   شروط○
 .   المساءلة○
 .   رصد استخدام هذه األموال واإلبالغ عنه وتقييمه○
   تحديد الجهاز المسؤول عن تخصيص الموارد، بما في ذلك المستوى المتوقع لألداء ○

 .والحيادية
 .CGRFA/MIC-2/04/4   الوثيقة من37   العناصر المشار إليها في الفقرة ○
  .3-19 ، باآللية المحددة في المادةأمور أخرىمن بين    يتعين أن ترتبط، ●
 .ين دراسة اجراءات التشغيل  لجنة خبراء فنيتولى تن   يمكن أ●

 
ا المتعلقة باستراتيجية رائهم بشأن جميع القضايآعرض الى دعت اللجنة المؤقتة األعضاء  - 22

 .مالحظات إضافية أدناهأى  يمكن تدوين. التمويل
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وجهات النظر اإلضافية المتعلقة بالحاجة إلى استراتيجية تمويل قوية    ُقدمت بعض ●
وفاعلة، والحاجة إلى استغالل آليات التمويل القائمة، واالحتياجات الخاصة للبلدان 

 .خطة العمل العالميةالنامية، واالحتياجات القطرية، والحاجة إلى تنفيذ 
 

    الخالصات والتوجيهات المطلوبة- ثالثا
 

 حيثما أمكن ذلك، ،وقد برزت. للبحث المختلفة ألسئلةالعديد من اطرح تج عن االستبيان ن - 9
استراتيجية تمويل للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتي  وضع  بعنوانفي الوثيقة

لألغذية والزراعة
ة

"مو

                                                

13. 
 

ن على األمانة في ردها على االستبيان، مجموعة من اإلجراءات قد يتعيحددت البلدان و - 10
 : على النحو التالييمكن ايجازهاو. اتخاذها قبل الدورة األولى للجهاز الرياسي

 
 الوثائق

 
 :قترحت البلدان أن يتم إعداد ما يليإ
 

وضع استراتيجية تمويل للمعاهدة الدولية  "وثيقةالأنظر (   مشروع استراتيجية تمويل ●
ارد الوراثية النباتية لألغذية وا  .14)لزراعةبشأن ال

 .   مشروع إجراءات تشغيلية●
 .4-13   معايير مساعدة محددة وفقا للمادة ●
 .ورفع التقارير   مشروع إطار للرصد ●
 .   مشروع خطة عمل في إطار استراتيجية التمويل لتحقيق أهداف المعاهدة●
 .مشروع دليل للمراجعة ●
 .لصلة   مشروع اتفاقات تعاون مع المنظمات الدولية ذات ا●
 . هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةع   مشروع إطار للتعاون م●
 :   وثائق معلومات أو وثائق دراسات أساسية بشأن●

 .   حالة تنفيذ خطة العمل العالمية○
 .خطة العمل العالمية   تشغيل المعاهدة في إطار ○
ية النباتية لألغذية  الموارد الوراث حالةنعالتقرير    الجدول الزمني لتحديث ○

 . فى العالموالزراعة
 .لتنوع المحصوليل   الصندوق االستئماني العالمي ○
   تقييم احتياجات البلدان النامية، بما في ذلك السياسات والمعايير للمساعدات الفنية ○

 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في صيانةللبلدان النامية، وتكاليف 
 .الناميةالبلدان 

 .البلدان المختلفةالملحق األول فى في الواردة لمحاصيل ل   القيمة االقتصادية ○
جل القصير والمتوسط ألالخطط والبرامج ذات األولوية وتكاليفها في ا    تحديد○

 .والطويل
   تجميع معلومات من األطراف المتعاقدة والمنظمات الدولية ذات الصلة بشأن ○

 ومكونات الدعم خطة العمل العالميةت التي ترتبط بتنفيذ األنشطة واألولويا
 . فيهااتاألخرى للمعاهدة، مع تحليل الفجو
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، 29أنظر وثيقة الدراسة األساسية رقم (   حشد الموارد من الجهات المانحة ○
ات نواعوالتقرير بشأن أ  التمويل والمساعدة والمؤسسات التي لها صالحيات 

لمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية اصلة باستراتيجية تمويل 
 .)والزراعة

ذ

•
•

•

 .   تقرير عن جهود األمانة لجمع األموال○
 . من االستبيان14   الوثيقة األساسية المشار إليها في السؤال ○

 
 حد األجهزة الفرعيةأدراسة القضايا من جانب 

 
 فنية حكومية دولية أو مجموعة اتصال اقترحت البلدان تشكيل لجنة خبراء أو جماعة عمل 

 :لدراسة القضايا الممكنة التالية
 الغاية المحددة الستراتيجية التمويل 
السياسات والمعايير لألنشطة ذات األولوية، والتخطيط والبرامج فى اطار استراتيجية  

 .التمويل لتأمين اطار متسق لبناء القدرات ونقل التقانة وتبادل المعلومات
 .استراتيجية ترمى الى تشجيع المساهمات الطوعيةآليات  

 
 االتصال باألطراف المتعاقدة

 
 :من أجلاألطراف المتعاقدة ب التصال األمانة باقومتقترحت البلدان بأن ا 
 :   طلب معلومات عن● 

 .   مصادر التمويل الممكنة○
 .   األولويات القطرية للتمويل○
 .تراتيجية التمويل   اإلجراءات التي اتخذتها لدعم اس○
  الخاصالقطاعالستراتيجية التمويل، بما في ذلك من جانب المتوقعة    المساهمات ○
 .هافي

 
 .لمساهمات الطوعيةخاصة با استراتيجية آليات وجهات النظر بشأن استطالع   ●
 .   تشجيع تعيين نقاط اتصال قطرية الستراتيجية التمويل●
 لبلدان إجراءات في إطار األجهزة الرياسية لآللياتا تخاذية ا   تقديم المشورة بشأن آيف●

لضمان األولوية واالهتمام الالزمين  الدولية ذات الصلة واألجهزة والصناديق
 عليها لتنفيذ الخطط الموافقة والتي تم التى يمكن التنبؤ بهالتخصيص فعال للموارد 
 .والبرامح في إطار المعاهدة

 
  والجهات المانحة المحتملةاالتصال بالمنظمات الدولية

 
 :المنظمات الدولية ذات الصلة بغيةب التصالقترحت البلدان بأن تقوم األمانة باإ 

 .   توعيتها بأحكام المعاهدة وأولويات خطة العمل العالمية●
 .   شرح الجوانب اإلجرائية الستراتيجية التمويل●
 .   طلب تبرعات●
 .قاعدة بيانات للجهات المانحة الممكنة معلومات ذات صلة بإنشاء ايجاد   ●
 وإنشاء أساس لرفع خطة العمل العالمية معلومات تتعلق بدورها في تنفيذ ايجاد   ●

 .تقارير منتظمة بهذا الشأن
 .تشجيع المساهمات الطوعيةترمى الى  استراتيجية طرقراء بشأن آ   طلب ●
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 اإلعالن
 

عالن عن المعاهدة وأحكامها بغية إذآاء الوعي، قترحت البلدان أنه يتعين على األمانة اإلإ 
 .احتياجات البلدان النامية، مع جميع أصحاب الشأن ذوي الصلةما يتعلق بخاصة 

 
  ويطلب من جماعة العمل المفتوحة العضوية التوجيه بشأن األنشطة المذآورة أعاله التي تود  -11

يطلب من جماعة العمل المفتوحة العضوية . ياسياألمانة متابعتها، إعدادا للدورة األولى للجهاز الر
وضع استراتيجية تمويل للمعاهدة الدولية بشأن : مراعاة الوثائق التاليةعند تقديم هذه المشورة 

 تسهيل تنفيذ خطة ؛ تيسير تدفق الموارد باستخدام آلي15الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
العمل العالمية

ة

ة

ة

                                                

 ذات صلة التى لها اختصاصات  التمويل والمساعدة والمؤسسات عوا؛ تقرير عن أن16
؛ وخيارات 17باستراتيجية تمويل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 . 18قائمة حصر:تشاطر المنافع غير النقدية
 

لعمل المفتوح ونظرا لعدد األنشطة التى تم تحديدها ولتعقيدها، يطلب من جماعة ا - 12
وقد ترغب جماعة العمل المفتوحة . العضوية توضيح األولويات التى توليها لألنشطة المختلفة

 من الوثيقة، وضع 34 الى 32العضوية دراسة ذلك فى سياق التوجيه المطلوب فى الفقرات من 
وقد ترغب . 19زراعة تمويل للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والاستراتيجي

أن تطلب من األمانة تناول القضايا فى عدد من المراحل، النظر فى الجماعة آذلك فى هذا السياق 
 .مالئمة لوضع استراتيجية التمويل

 
 .CGRFA/IC/OWG-1/05/7الوثيقة    15
 . CGRFA/IC/OWG-1/05/Inf. 3الوثيقة  16
 .29 رقم ورقة الدراسة األساسية 17
 .30 ورقة الدراسة األساسية رقم  18
 .CGRFA/IC/OWG-1/05/7 الوثيقة  19
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 المرفق
 

ت على االستبيان بشأن استراتيجية التمويل للمعاهدة الدولية أجابقائمة بأسماء البلدان التي    - 12
 راثية النباتية لألغذية والزراعةبشأن الموارد الو
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