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ود والمراقبيـن أن يكتفوا لدواعى االقتصاد طبعت هذه الوثيقة فى عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوف

ومعظم وثائق اجتماعات . وأال يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة القصوى بهذه النسخة أثناء االجتماعات
  http://www.fao.org/ag/cgrfa/gb1.htm المنظمة متاحة في موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت
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  من مشروع جدول األعمال المؤقت7البند 

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية 
 والزراعة

 الدورة األولى للجهاز الرياسي
 2006حزيران /يونيو 16-12 مدريد، أسبانيا،

تجميع التعليقات والنص المقترح لمشروع استراتيجية التمويل
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 بيان المحتويات

______________________________________________________________ 
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 االمتثال
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 مقدمة -أوال
 
جماعة العمل المفتوحة العضوية المعنية بالالئحة الداخلية والالئحة المالية استعرضت  -1

 17-14، التي اجتمعت في روما، إيطاليا، في الفترة للجهاز الرياسي واالمتثال واستراتيجية التمويل
، ونقحت مشروع القرار بشأن استراتيجية التمويل، المرفق به مشروع 2005  األولآانون/ ديسمبر

ويرد هذا في وثيقة . استراتيجية التمويل، وأوصت أن يقدم إلى الجهاز الرياسي في أول دورة له
 1.مشروع استراتيجية تمويل للمعاهدة الدولية

 
ديم آراء إضافية ونص مقترح واتفقت جماعة العمل المفتوحة العضوية على إمكانية تق -2

ظر فيها نالستراتيجية التمويل، وطلبت من األمانة المؤقتة تجميع هذه اآلراء والنص المقترح لت
 .الدورة األولي للجهاز الرياسي آوثيقة معلومات أساسية

 
، صدرت رسالة دورية رسمية تدعو البلدان إلى تقديم 2006 آانون الثاني/  يناير27وفي  -3

وعند إعداد هذه الوثيقة، ). مرفقال(افية عن استراتيجية التمويل للمعاهدة إلى األمانة آراء اض
وردت آراء من الجزائر واألرجنتين وبورآينا فاصو ومصر وأثيوبيا واالتحاد األوروبي وغينيا 

 ةندونيسيا وليتوانيا ومدغشقر والمغرب ونيبال وباآستان وبنما وبيرو وسورياوهندوراس و
. htm.compfs/cgrfa/ag/org.fao.www://httpوقد وضعت على موقع ويب . ي وزامبياواوغرووأ

 .راء التي وردت بعد إعداد هذه الوثيقة على موقع ويب اللجنةآلووضعت ا
 

 تجميع آراء إضافية -ثانيا
 
 وقدم عدد من البلدان تعليقات 2.يعها في الجداول أدناهترد اآلراء االضافية التي تم تجم -4

استراتيجية التمويل ويرد في الجداول نص أو تعديل جديد على . ولم تدرج في الجداول. عامة
.  آما اقترحتها البلدان أو حيث أشارت إلى أفضليات من الخيارات المتاحة3للمعاهدة الدولية
 . المائلبالخط األسودت على النص الحالي الوارد  مع التعديالبخط مائل  النصوصوتعرض هذه

 
ن يأخذ هذه اآلراء في عين االعتبار، حسب االقتضاء، عند النظر أويدعي الجهاز الرياسي  -5

 .في مشروع قرار استراتيجية التمويل
 
 
 

                                                      
 . IT/GB-1/06/5 الوثيقة   1
وينبغي مالحظة أن عرض اآلراء بهذه . مشروع استراتيجية تمويل للمعاهدة الدولية  تعتمد المنهجية المتبعة على وثيقة  2

 .مالطريقة ليس القصد منه بأي حال تفسيرها، ولكن مجرد تقديمها بشكل منتظ
  IT/GB-1/06/5 الوثيقة   3
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 اآلراء العامة التي تم االعراب عنها بشأن استراتيجية التمويل -ألف
 

 اتاآلراء والتعليق الطرف
 :ينبغي توضيح النقاط التالية بورآينا فاصو

 آيفية جمع موارد المعاهدة وآيفية استخدامها -1
ع      -2 ي م دة لتتمش ة للمعاه د اإلدارة المالي يق قواع ي تنس ل ينبغ ه

 منظمة األغذية والزراعة؟
دة و     -3 دان المتعاق اهمة البل تراتيجيات مس ي اس ا ه ر أ/م و غي

دة  ة وا  (المتعاق دان المتقدم ذلك  البل ر    وآ ي تم ة أو الت لنامي
 )اقتصاداتها بمرحلة تحول

اد  االتح
 األوروبي

تشجع استراتيجية تمويل شفافة وذات آفاءة المساهمات وتساعد  •
على إعداد وتنفيذ ورصد المشروعات بمقتضي استراتيجية 

ويقترح االتحاد األوروبي بعض أنشطة معينة لوضع . التمويل
 الجهاز الرياسياستراتيجية التمويل، وأساسا يطلب من 

معاهدة الدولية، آلية من ال) و (3-19وضع، طبقا للمادة  -
مالئمة، مثل حساب أمانة، لتلقي واستخدام الموارد المالية 

 التي ترد إليه ألغراض تنفيذ المعاهدة؛
يطلب من األمانة النظر في قواعد مالية لهذا الحساب  -

 وإعداده؛
استعراضا يطلب من األمانة أن توفر للجهاز الرياسي  -

لممارسات وإجراءات اتفاقيات أخرى مماثلة ذات حسابات 
أمانة وأنشطة مشروعات من أجل جمع خيارات مفيدة لقواعد 

 مالية إلدارة حساب أمانة؛
م اآلثار المالية المترتبة على القواعد يطلب من األمانة أن تقيِّ -

 بما في ذلك أثره على ،المالية المقترحة إلدارة حساب أمانة
 مانة؛األميزانية اإلدارية واألموال المخصصة لحساب ال

 3-19انظر المادة (االستعراض الدوري الستراتيجية التمويل  -
 من المعاهدة 18طبقا ألحكام المادة ) معاهدة الدوليةمن ال) ج(

كل اجتماع للجهاز لالدولية ويطلب من األمانة أن تقدم 
 ة التمويل؛ استراتيجيالرياسي تقريرا عن األنشطة بمقتضى

يطلب من األطراف المتعاقدة اتخاذ التدابير الضرورية  -
والمالئمة في إطار الجهاز الرياسي لآلليات والصناديق 
والهيئات الدولية ذات العالقة لضمان األولوية الواجبة 
واالهتمام بالتخصيص الفعال للموارد المتوقعة والمتفق عليها 

) أ (4-18المادة (دة لتنفيذ الخطط والبرامج بمقتضي المعاه
ودعوة األطراف غير المتعاقدة إلى أن ) من المعاهدة الدولية

 .تفعل ذلك أيضا
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 )استراتيجية التمويل(آراء ومقترحات بشأن مشروع قرار لينظر فيه الجهاز الرياسي  -باء
 

 )بالخط المائلالنص المقترح (اآلراء والمقترحات  الطرف الفقرات
أن الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي هو  إذ يالحظ الجزائر

 استراتيجية التمويل بالنسبة إلى صيانة في تنفيذ مكون مساند مهم
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج مواقعها 

 الطبيعية
 أن الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي هو إذ يالحظ األرجنتين

 استراتيجية التمويل بالنسبة إلى صيانة في تنفيذ مهممكون مساند 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج مواقعها 

 الطبيعية

9 

 أن الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي هو إذ يالحظ أستراليا
 من عناصر استراتيجية التمويل بالنسبة إلى صيانة عنصر أساسي
ة النباتية لألغذية والزراعة خارج مواقعها الموارد الوراثي

 الطبيعية
أن الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي هو إذ يالحظ  غينيا

 ... من عناصر استراتيجية التمويل عنصر أساسي
 أن الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي هو إذ يالحظ ندونيسياا

راتيجية التمويل بالنسبة إلى صيانة  استفي تنفيذ مكون مساند مهم
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج مواقعها 

 الطبيعية
إذ يالحظ أن الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي هو  مدغشقر

 استراتيجية التمويل بالنسبة إلى صيانة في تنفيذ مكون مساند مهم
غذية والزراعة خارج مواقعها الموارد الوراثية النباتية لأل

 الطبيعية
 أن الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي هو إذ يالحظ المغرب

 استراتيجية التمويل بالنسبة إلى صيانة في تنفيذ مكون مساند مهم
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج مواقعها 

 الطبيعية

 

 االستئماني العالمي للتنوع المحصولي هو  أن الصندوقإذ يالحظ نيبال
 استراتيجية التمويل بالنسبة إلى صيانة في تنفيذ مكون مساند مهم

الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج مواقعها 
 الطبيعية

 يحتفظ بهما الجزائر
 تلغي أستراليا
 يحتفظ بهما أندونيسيا
 ظ بها يحتف11 مدغشقر

 
 أهمية خطة العمل العالمية لوضع أولويات جديدة تالحظ  إذ-12

تتعلق باستراتيجية التمويل وتعريف أهداف التمويل وآذلك 
 .ضرورة تحديث خطة العمل العالمية بانتظام

 يحتفظ بهما المغرب

المسردان 
 12 و11

 يحتفظ بهما نيبال
 تحذف الجزائر 
 عقب فقرات الديباجة" :الجهاز الرياسييقرر : "يقترح إضافة األرجنتين

  مكرر  يحتفظ بها1
 تحذف أستراليا
 يحتفظ بها غينيا

رة   1الفق
 مكرر

 يحتفظ بها أندونيسيا
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 يحتفظ بها مدغشقر
 تحذف المغرب

 

 تحذف نيبال
األطراف المتعاقدة إلى اتخاذ اإلجراءات التالية، حسب  يدعو -2 الجزائر

 :ستراتيجية التمويلاالقتضاء، دعما لتنفيذ ا
في إطار األجهزة الرياسية آلليات وصناديق وأجهزة دولية  - أ

مثل اتفاقية التنوع البيولوجي ومرفق البيئة ذات صلة، 
العالمية والبنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية 
والحساب االستئماني العالمي للتنوع المحصولي 

جراءات ، اتخاذ اإلوالصندوق المشترك للسلع األساسية
الالزمة والمناسبة إلعطاء األولوية والعناية الواجبتين 
للتخصيص الفعلي للموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق 
عليها من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي نصت عليها 

 4المعاهدة
 يحتفظ بها - ب
  يحتفظ بها-ج
  يحتفظ بها-هـ
 
  مكرر  تحذف2
  مكرر ثالثا  تحذف2
 حذف مكرر رابعا  ت2
  مكرر خامسا  تحذف 2

 األطراف المتعاقدة إلى اتخاذ اإلجراءات التالية، حسب يدعو -2 األرجنتين
 :االقتضاء، دعما لتنفيذ استراتيجية التمويل

 في إطار األجهزة الرياسية آلليات وصناديق وأجهزة دولية ذات -أ
، مثل مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي ومصارف التنمية صلة

اإلقليمية والحساب االستئماني العالمي للتنوع المحصولي 
وأي آليات وصناديق [والصندوق المشترك للسلع األساسية 

، اتخاذ اإلجراءات الالزمة ]وأجهزة دولية أخرى ذات صلة
والمناسبة إلعطاء األولوية والعناية الواجبتين للتخصيص الفعلي 

ها من أجل تنفيذ الخطط للموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق علي
 ،والبرامج التي نصت عليها المعاهدة

 2الفقرة 

 إلى اتخاذ ىوالحكومات األخر األطراف المتعاقدة يدعو -2 أستراليا
اإلجراءات التالية، حسب االقتضاء، دعما لتنفيذ استراتيجية 

 :التمويل
تقديم المشورة إلى الجهاز الرياسي بشأن توفير التمويل  ) أ(

 وأولويات استراتيجية التمويل الذي يتمشي مع أهداف
 .من الموارد في بلدانها

استخدام عضويتها في الحساب االستئماني  ) ب(
العالمي للتنوع المحصولي ومرفق البيئة العالمية والبنك 
الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية وآليات وصناديق 
وأجهزة دولية ذات صلة أخري من أجل تخصيص تمويل 

 .ت استراتيجية التمويليتمشي مع أهداف وأولويا
تشجيع المساهمات الطوعية من المنظمات في بلدانها  )ج(

 .لتمويل عمليات وأهداف المعاهدة

                                                      
 )أ (4-18المادة    4



5 IT/GB-1/06/Inf.8 
 

Docs2006\meetings\CGRFA\IT/GB\J7801a 

 األطراف المتعاقدة إلى اتخاذ اإلجراءات التالية، حسب يدعو -2 غينيا
 :االقتضاء، دعما لتنفيذ استراتيجية التمويل

 )من أ إلى هـ(
لمتعاقدة إلى اتخاذ اإلجراءات التالية، حسب  األطراف ايدعو -2 ندونيسياا

 :االقتضاء، دعما لتنفيذ استراتيجية التمويل
 في إطار األجهزة الرياسية آلليات وصناديق وأجهزة دولية -أ

مثل اتفاقية التنوع البيولوجي ومرفق البيئة ذات صلة، 
العالمية والبنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية والحساب 

ي العالمي للتنوع المحصولي والصندوق المشترك االستئمان
للسلع األساسية وأي آليات وصناديق وأجهزة دولية أخرى 
ذات صلة، اتخاذ اإلجراءات الالزمة والمناسبة إلعطاء 
األولوية والعناية الواجبتين للتخصيص الفعلي للموارد التي 
ج يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها من أجل تنفيذ الخطط والبرام

 5ةهدالمعاالتي نصت عليها 
  يحتفظ بها-ب
  يحتفظ بها-ج
  يحتفظ بها-هـ
 
  مكرر  يحتفظ بها2
  مكرر ثالثا  يحتفظ بها2
  مكرر رابعا  يحتفظ بها2
  مكرر خامسا  يحتفظ بها2

 

 األطراف المتعاقدة إلى اتخاذ اإلجراءات التالية، حسب يدعو -2 مدغشقر
 :ية التمويلاالقتضاء، دعما لتنفيذ استراتيج

 في إطار األجهزة الرياسية آلليات وصناديق وأجهزة دولية -أ
 ومرفق البيئة العالمية مثل اتفاقية التنوع البيولوجيذات صلة، 

والبنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية والحساب االستئماني 
العالمي للتنوع المحصولي والصندوق المشترك للسلع األساسية، 

ات الالزمة والمناسبة إلعطاء األولوية والعناية اتخاذ اإلجراء
الواجبتين للتخصيص الفعلي للموارد التي يمكن التنبؤ بها 
والمتفق عليها من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي نصت عليها 

 6المعاهدة
  يحتفظ بها-ب
  يحتفظ بها-ج
  يحتفظ بها-هـ
 
  مكرر  يحتفظ بها2
  مكرر ثالثا  يحتفظ بها2
  رابعا  يحتفظ بها مكرر2
  مكرر خامسا  يحتفظ بها2

                                                      
 )أ (4-18المادة    5
 )أ (4-18المادة    6
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 األطراف المتعاقدة إلى اتخاذ اإلجراءات التالية، حسب يدعو -2 المغرب
 :االقتضاء، دعما لتنفيذ استراتيجية التمويل

 في إطار األجهزة الرياسية آلليات وصناديق وأجهزة دولية -أ
يئة  ومرفق الباتفاقية التنوع البيولوجي[مثل ذات صلة، 

العالمية والبنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية والحساب 
االستئماني العالمي للتنوع المحصولي والصندوق المشترك 

وأي آليات وصناديق وأجهزة دولية أخري ذات للسلع األساسية، 
، اتخاذ اإلجراءات الالزمة والمناسبة إلعطاء األولوية صلة

 للموارد التي يمكن التنبؤ والعناية الواجبتين للتخصيص الفعلي
بها والمتفق عليها من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي نصت 

 7عليها المعاهدة
 يحتفظ بها - ب
  يحتفظ بها-ج
  يحتفظ بها-هـ
 
  مكرر  تحذف2
  مكرر ثالثا  تحذف2
  مكرر رابعا  تحذف2
  مكرر خامسا  تحذف 2

ءات التالية، حسب  األطراف المتعاقدة إلى اتخاذ اإلجرايدعو -2 نيبال
 :االقتضاء، دعما لتنفيذ استراتيجية التمويل

 في إطار األجهزة الرياسية آلليات وصناديق وأجهزة دولية -أ
 ومرفق البيئة العالمية مثل اتفاقية التنوع البيولوجيذات صلة، 

والبنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية والحساب االستئماني 
 والصندوق المشترك للسلع األساسية، العالمي للتنوع المحصولي

، اتخاذ وأي آليات وصناديق وأجهزة دولية أخري ذات صلة
اإلجراءات الالزمة والمناسبة إلعطاء األولوية والعناية 
الواجبتين للتخصيص الفعلي للموارد التي يمكن التنبؤ بها 
والمتفق عليها من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي نصت عليها 

 8ةالمعاهد
 
  مكرر  تحذف2
  مكرر ثالثا  تحذف2
  مكرر رابعا  تحذف2
  مكرر خامسا  تحذف 2

 

 ب  يحتفظ بها-2 ةسوري
  مكرر رابعا  يحتفظ بها2
  مكرر خامسا  يحتفظ بها2

 األجهزة الرياسية آلليات وصناديق وأجهزة دولية ذات يدعو -3 الجزائر 3الفقرة 
لمناسبة إلعطاء األولوية صلة، إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة وا

والعناية الواجبتين للتخصيص الفعلي للموارد التي يمكن التنبؤ بها 
والمتفق عليها من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي نصت عليها 

 ؛من خالل استراتيجية التمويلالمعاهدة الدولية 

                                                      
 )أ (4-18المادة    7
 )أ (4-18المادة    8
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  يدعو األجهزة الدولية واآلليات ومرافق التمويل ذات -3 أستراليا
اليات لدعم أهداف المعاهدة، بما في ذلك الحساب االستئماني وال

العالمي للتنوع المحصولي ومرفق البيئة العالمية والبنك الدولي 
ومصارف التنمية اإلقليمية لتقديم الدعم ذي األولوية العليا لتنفيذ 

 ؛استراتيجية التمويل للمعاهدة
ليات والصناديق واألجهزة  األجهزة الرياسية لجميع اآليدعو  -3 ندونيسياا

الدولية ذات الصلة إلى إيالء األولوية والعناية الواجبة للتخصيص 
الفعلي للموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها من أجل تنفيذ 

من خالل الخطط والبرامج التي نصت عليها المعاهدة الدولية 
 ؛استراتيجية التمويل

ية لجميع اآلليات والصناديق واألجهزة  األجهزة الرياسيدعو  -3 مدغشقر
الدولية ذات الصلة إلى إيالء األولوية والعناية الواجبة للتخصيص 
الفعلي للموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها من أجل تنفيذ 

من خالل الخطط والبرامج التي نصت عليها المعاهدة الدولية 
 ؛استراتيجية التمويل

 

جهزة الرياسية لجميع اآلليات والصناديق واألجهزة  األيدعو  -3 المغرب
الدولية ذات الصلة إلى إيالء األولوية والعناية الواجبة للتخصيص 
الفعلي للموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها من أجل تنفيذ 

من خالل الخطط والبرامج التي نصت عليها المعاهدة الدولية 
 .استراتيجية التمويل

 إضافة جديدة أستراليا  4الفقرة 
  يدعو األجهزة الرياسية لجميع اآلليات والصناديق واألجهزة -4

الدولية ذات الصلة إلى إعطاء معلومات عن اختصاصاتها 
وأولوياتها ومعايير األهلية واإلجراءات الخاصة بها والمتعلقة 

 .بدعم تنفيذ المعاهدة
 ... أمانة المعاهدةتشجيع  -5 غينيا 5الفقرة 
 والقطاع ىوالحكومات األخر األطراف المتعاقدة يدعو  -6 أستراليا  6الفقرة 

الخاص والمنظمات غير الحكومية وجميع األطراف المهتمة 
 .بتقديم مساهمات طوعية إلى استراتيجيةالتمويل

 تحذف -7 الجزائر
  مكرر  تحذف7
عة  إنشاء لجنة فنية دائمة تتالف من سبيقرر مكرر ثالثا  7

ممثلين عن األطراف المتعاقدة على أساس التوزيع الجغرافي 
ويطلب إليها إدارة الصندوق تمشيا مع أولويات العادل؛ 

ومعايير األهلية واإلجراءات التشغيلية المنصوص عليها في 
 ؛المالحق المؤقتة الستراتيجية التمويل

 تحذف مكرر رابعا  7

 7الفقرة 

  مكرر  تحذف7 األرجنتين
  يحتفظ بها مكرر ثالثا 7
  مكرر رابعا  يحتفظ بها7
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 والحكومات األخرى األطراف المتعاقدة يدعو -7 أستراليا
 الصناديق واألجهزة الدولية األخرىواآلليات و

ومقدمي الخدمات ذات الصلة إلى اقتراح مبادرات 
لتناول األولويات التي وضعتها استراتيجية التمويل؛ 

بشأن الخطط وتقديم المشورة إلى الجهاز الرياسي 
والبرامج لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية 

 ؛لألغذية والزراعة
  مكرر   تحذف7
  مكرر ثالثا  تحذف7
  مكرر رابعا  تحذف7

  مكرر  يحتفظ بها7 غينيا
  مكرر  يحتفظ بها7 ندونيسياا

  مكرر ثالثا  يحتفظ بها7
  مكرر رابعا  يحتفظ بها7

ا البلدان النامية أو والسيماف المتعاقدة،  األطريدعو  -7 مدغشقر
 اخطار الجهاز الرياسي التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول

باألولوية التي تم إيالئها لخططها وبرامجها لخلق قدرات 
 إدارة الموارد الوراثية النباتية من أجل األغذية والزراعة؛

  مكرر يحتفظ بها7
  مكرر ثالثا  يحتفظ بها7
 هذه الدائمة إدارة من اللجنة الفنية يطلبا   مكرر رابع7

 األولويات ومعايير األهلية وإجراءات  معالموارد تمشيا
التشغيل المنصوص عليها في المالحق المؤقتة باستراتيجية 

 التمويل؛
  مكرر تحذف7 المغرب

  مكرر ثالثا  تحذف7
  مكرر رابعا  تحذف7

 

  مكرر تحذف7 نيبال
  مكرر ثالثا  تحذف7
  مكرر رابعا  تحذف7

   يحتفظ بها8 الجزائر  8الفقرة 
   يحتفظ بها8 األرجنتين
  يحتفظ بها8 أستراليا
 أن ينشئ حساب أمانة لتلقي واستخدام الموارد يقرر  -8 أثيوبيا

 الجهاز الرياسي ألغراض تنفيذ ىالمالية التي ستتوافر لد
كنه من أجل هذه الغاية، يقدم آل طرف يمو. المعاهدة

الحصول على عينة من األنواع الواردة في الملحق األول من 
المعاهدة إلى األمين التنفيذي للمعاهدة نسخة من االتفاق 

 المستفيد، ويضمن األمين هعالمعياري لنقل المواد الذي وّق
التنفيذي أن الفوائد المالية التي ينبغي أن تتراآم للنظام 

من المعاهدة تودع في ) د (2-13متعدد األطراف طبقا للمادة 
 .حساب األمانة

  يحتفظ بها8 غينيا
  يحتفظ بها8 أندونيسيا
  يحتفظ بها8 مدغشقر
  يحتفظ بها8 المغرب

 

  يحتفظ بها8 نيبال
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 إلى هيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذية يطلب  -9 الجزائر
ار عملها والزراعة دعم إعداد استراتيجية التمويل في إط

مع إيالء األولوية إلى الخاص بالمكونات المساندة للمعاهدة، 
  بخطة العمل العالمية وآلية تيسير تنفيذهاعملها المتعلق

 إلى هيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذية يطلب  -9 أستراليا
والزراعة دعم إعداد استراتيجية التمويل في إطار عملها 

 عملها بما في ذلكندة للمعاهدة، الخاص بالمكونات المسا
 بالنسبة إلى خطة العمل العالمية وآلية تيسير تنفيذها

 إلى هيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذية يطلب  -9 غينيا
والزراعة دعم إعداد استراتيجية التمويل في إطار عملها 

 بما في ذلك عملهاالخاص بالمكونات المساندة للمعاهدة، 
 ...نشطة المتعلقة بخطة العمل العالميةبالنسبة لأل

 تحذف األقواس مدغشقر 
 إلى هيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذية يطلب  -9 المغرب

والزراعة دعم إعداد استراتيجية التمويل في إطار عملها 
 بما في ذلك عملهاالخاص بالمكونات المساندة للمعاهدة، 

  وآلية تيسير تنفيذهابالنسبة إلى خطة العمل العالمية

  9الفقرة 

 إلى هيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذية يطلب  -9 نيبال
والزراعة دعم إعداد استراتيجية التمويل في إطار عملها 

 مع إيالء األولوية إلىالخاص بالمكونات المساندة للمعاهدة، 
 عملها بالنسبة إلى خطة العمل العالمية وآلية تيسير تنفيذها

رة  الفق
10 

 ...يدعو األمين  -10 غينيا

 
  بمشروع قرار بشأن استراتيجية التمويلالملحقآراء ومقترحات بشأن  -جيم

 
 مشروع استراتيجية تمويل لتنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 األهداف -أوال
 )خط المائلالنص المقترح بال(اآلراء والمقترحات  الطرف المادة

فافيتها -1 مصر 1 ا وش ز توافره و تعزي ل ه تراتيجية التموي  إن هدف اس
ا  ا وفعاليته ين   وآفاءته م ب ادل والمنصف والتقاس ع الع والتوزي
 .األطراف المشارآة

 
 الغايات -ثانيا
 )بالخط المائلالنص المقترح (اآلراء والمقترحات  الطرف المادة

 : إليها استراتيجية التمويل هي  الغايات التي تسعي-2 الجزائر 2
ائل   2-1 بل ووس وير س وارد    تط وافر الم ا ت ن طريقه ن ع  يمك

ك   .  من المعاهدة  18طبقا للمادة   الكافية لتنفيذ المعاهدة     وتشمل تل
 :الموارد

ة    -ب رامج ذات األولوي ط والب طة والخط ة لألنش وارد المالي  الم
ات وا    ا اآللي ي تتيحه دة والت ذ المعاه ة بتنفي ناديق والمتعلق لص

لة  ة ذات الص زة الدولي ة واألجه وات الثنائي ق القن ن طري وع
 9.ومتعددة األطراف

  يحتفظ بها-و
                                                      

 )ج(4-18المادة  9
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وارد  ضمان 2-2 ع الم ؤ لجمي ال والكف فاف والفع تخدام الش  االس
ويالحظ أن الموارد المالية    . المتاحة بموجب استراتيجية التمويل   

راض تخدم ألغ ة ال تس المقدم
دة  ذه المعاه ع ه ي م ق  ال تتمش االت تتعل ي مج يما ف ، وال س

 .باالتجار الدولي في السلع الرئيسية
 : إليها استراتيجية التمويل هي  الغايات التي تسعى-2 أستراليا 

ا     2-1 ن طريقه ن ع ائل يمك بل ووس وير س وارد  تط وافر الم  ت
ك   .  من المعاهدة  18طبقا للمادة   الكافية لتنفيذ المعاهدة     وتشمل تل

 :الموارد
وارد -ب ة    الم رامج ذات األولوي ط والب طة والخط ة لألنش المالي

ناديق      ات والص ا اآللي ي تتيحه دة والت ذ المعاه ة بتنفي والمتعلق
لة  ة ذات الص زة الدولي ة واألجه وات الثنائي ق القن ن طري وع

 .ومتعددة األطراف
  يحتفظ بها-و
مان   2-2 ات لض ع آلي ؤ    وض ال والكف فاف والفع تخدام الش  االس

 حة بموجب استراتيجية التمويللجميع الموارد المتا
اد   االتح

 األوروبي
الستراتيجية التمويل، إن رأي االتحاد " الغايات"تحت 

 األوروبي هو أنه
" تتعهد"أو " تضمن"ال يمكن الستراتيجية التمويل أن  •

بموارد آافية لتنفيذ المعاهدة، ألن هذا يتطلب يقينا 
 .قانونيا

" تتعهد"أو " نتضم"ال يمكن الستراتيجية التمويل أن  •
ومع ذلك، . باالستخدام الشفاف والفعال والكفؤ للموارد

 .هذه الغايات" تيسر"يمكنها أن 
 :  الغايات التي تسعى إليها استراتيجية التمويل هى-2 غينيا 

 توافر الموارد تطوير سبل ووسائل يمكن عن طريقها 2-1
 …الكافية

 .… االستخدام الشفافضمان 2-2
 ادة الثانيةالم ندونيسياا 

 
 : إليها استراتيجية التمويل هىتسعى  الغايات التي -2
طبقا للمادة  توافر الموارد الكافية لتنفيذ المعاهدة ضمان 2-1

 :وتشمل تلك الموارد.  من المعاهدة18
 الموارد المالية لألنشطة والخطط والبرامج ذات األولوية -ب

ليات والصناديق والمتعلقة بتنفيذ المعاهدة والتي تتيحها اآل
وعن طريق القنوات الثنائية واألجهزة الدولية ذات الصلة 

 .10ومتعددة األطراف
  يحتفظ بها-و
 االستخدام الشفاف والفعال والكفؤ لجميع الموارد ضمان 2-2

ويالحظ أن الموارد المالية . المتاحة بموجب استراتيجية التمويل
لمعاهدة، وال  مع هذه المقدمة ال تستخدم ألغراض ال تتمشىا

 .سيما في مجاالت تتعلق باالتجار الدولي في السلع الرئيسية
 : إليها استراتيجية التمويل هىى  الغايات التي تسع-2 مدغشقر 

 توافر الموارد يمكن عن طريقها تطوير سبل ووسائل 2-1
وتشمل تلك .  من المعاهدة18طبقا للمادة الكافية لتنفيذ المعاهدة 

 :الموارد
وارد المالية لألنشطة والخطط والبرامج ذات األولوية  الم-ب

                                                      
 )ج (4-18المادة    10
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والمتعلقة بتنفيذ المعاهدة والتي تتيحها اآلليات والصناديق 
وعن طريق القنوات الثنائية  11واألجهزة الدولية ذات الصلة

 .12ومتعددة األطراف
  يحتفظ بها-و
 االستخدام الشفاف والفعال والكفؤ لجميع الموارد ضمان 2-2

ويالحظ أن الموارد المالية . موجب استراتيجية التمويلالمتاحة ب
المقدمة ال تستخدم ألغراض ال تتمشي مع هذه المعاهدة، وال 

 .سيما في مجاالت تتعلق باالتجار الدولي في السلع الرئيسية
 :  الغايات التي تسعى إليها استراتيجية التمويل هى-2 المغرب 

 توافر الموارد ايمكن عن طريقه تطوير سبل ووسائل 2-1
وتشمل تلك .  من المعاهدة18طبقا للمادة الكافية لتنفيذ المعاهدة 

 :الموارد
 الموارد المالية لألنشطة والخطط والبرامج ذات األولوية -ب

والمتعلقة بتنفيذ المعاهدة والتي تتيحها اآلليات والصناديق 
وعن طريق القنوات الثنائية  13واألجهزة الدولية ذات الصلة

 .14لمتعددة األطرافوا
  يحتفظ بها-و
 االستخدام الشفاف والفعال والكفؤ لجميع الموارد ضمان 2-2

ألغراض أن تتمشي مع المتاحة بموجب استراتيجية التمويل 
ويالحظ أن الموارد المالية المقدمة ال تستخدم . أحكام المعاهدة

ألغراض ال تتمشي مع هذه المعاهدة، وال سيما في مجاالت 
 .باالتجار الدولي في السلع الرئيسيةتتعلق 

  2 -المادة الثانية نيبال 
وافر 2-1 دةتيسير ت ذ المعاه ة لتنفي وارد الكافي ك .  الم وتشمل تل

 :الموارد
ة    -ب رامج ذات األولوي ط والب طة والخط ة لألنش وارد المالي  الم

ناديق      ات والص ا اآللي ي تتيحه دة والت ذ المعاه ة بتنفي والمتعلق
 .15لية ذات الصلةواألجهزة الدو

  يحتفظ بها-و
ير  2-2 وارد   تيس ع الم ؤ لجمي ال والكف فاف والفع تخدام الش االس

 المتاحة بموجب استراتيجية التمويل
 

                                                                                                                                                                     
 )أ (4-18المادة   11
 )ج (4-18 المادة  12
 )أ (4-18 المادة  13
 )ج (4-18 المادة  14
 )أ (4-18 المادة  15
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 األولويات -ثالثا
 )بالخط المائلالنص المقترح (اآلراء والمقترحات  الطرف المادة

 للتوصل إلى  تحدد أولويات الدعم في إطار استراتيجية التمويل-3 الجزائر
، وال سيما صيانة الموارد الوراثية منهج متوازن لتنفيذ المعاهدة

وترد األولويات . النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام
 . المؤقت1في الملحق 

ويجرى  تحدد أولويات الدعم في إطار استراتيجية التمويل -3 أستراليا
. ازن لتنفيذ المعاهدةدوريا للتوصل إلى منهج متواستعراضها 

 .من هذه الوثيقة 1وترد األولويات في الملحق 
 تحدد أولويات الدعم في إطار استراتيجية التمويل للتوصل إلى -3 ندونيسياا

 1وترد األولويات في الملحق . منهج متوازن لتنفيذ المعاهدة
 .المؤقت

ل للتوصل إلى  تحدد أولويات الدعم في إطار استراتيجية التموي-3 مدغشقر
، وال سيما صيانة الموارد الوراثية منهج متوازن لتنفيذ المعاهدة

وترد األولويات . النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام
 . المؤقت1في الملحق 

3 

 تحدد أولويات الدعم في إطار استراتيجية التمويل للتوصل إلى -3 نيبال
 سيما صيانة الموارد الوراثية ، والمنهج متوازن لتنفيذ المعاهدة

وترد األولويات . النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام
 . المؤقت1في الملحق

 
 أهداف التمويل -رابعا
 )بالخط المائلالنص المقترح (اآلراء والمقترحات  الطرف المادة

   يحتفظ بها-4 الجزائر 4
 إضافة جديدة أستراليا 

مويل الجهاز الرياسي دوريا مع أخذ خطة   يحدد هدف الت-4
العمل العالمية في عين االعتبار لحشد التمويل ألنشطة األولوية 

 .والخطط والبرامج بمقتضي المعاهدة
   يحتفظ بها-4 ندونيسياا 
   يحتفظ بها-4 مدغشقر 
 

 الموارد الخاضعة لرقابة الجهاز الرياسي  -خامسا
 )بالخط المائلالنص المقترح (راء والمقترحات اآل الطرف المادة

وتمنح .  األموال من هذه الموارداللجنة الفنية الدائمة  تمنح -6 الجزائر
 .األموال سنويا في حالة توفر األرصدة

تسمي الهيئة المسؤولة عن [  تمنح األموال من هذه الموارد -6 أستراليا
وتمنح األموال سنويا . تحت توجيه الجهاز الرياسي] منح األموال

 .أو آما يحددها الجهاز الرياسيفي حالة توفر األرصدة 
اد  االتح

 األوروبي
عند وضع وتنفيذ استراتيجية التمويل، ينبغي التمييز بوضوح بين 
األموال الخاضعة لرقابة الجهاز الرياسي من جانب، واألموال 

ك المادة التي ال تخضع لرقابة الجهاز الرياسي آما تنص على ذل
ويجوز تطبيق معايير . من المعاهدة، من جانب آخر) د(-)أ (18-4

 .وأولويات مختلفة على آل فئة من فئات األموال هذه
وتمنح .  األموال من هذه الموارداللجنة الفنية الدائمة  تمنح -6 غينيا

 .األموال سنويا في حالة توفر األرصدة
وتمنح .  األموال من هذه المواردلدائمةاللجنة الفنية ا  تمنح -6 ندونيسياا

 .األموال سنويا في حالة توفر األرصدة

6 

وتمنح .  األموال من هذه الموارداللجنة الفنية الدائمة  تمنح -6 مدغشقر
 .األموال سنويا في حالة توفر األرصدة
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من األفضل عدم إنشاء هياآل جديدة قد تؤدى إلى االثقال  - المغرب 
 .شغيلي للمعاهدةعلى النظام الت

الجهاز الرياسي (تمنح أولوية استخدام الهياآل الحالية  -
 ).وهياآل األمانة ومنظمة األغذية والزراعة

ولهذا، يقترح أوال تعريف مسؤوليات الهياآل الجديدة التي  -
 .سيجرى إنشاؤها وطريقة تشغيلها

نح األموال في آل  تقارير عن ماللجنة الفنية الدائمة تقدم -9 الجزائر
 .دورة للجهاز الرياسي

 تقارير عن منح األموال في آل اللجنة الفنية الدائمة تقدم -9 غينيا
 .دورة للجهاز الرياسي

 تقارير عن منح األموال في آل اللجنة الفنية الدائمة تقدم -9 أندونيسيا
 .دورة للجهاز الرياسي

قارير عن منح األموال في آل  تاللجنة الفنية الدائمة تقدم -9 مدغشقر
 .دورة للجهاز الرياسي

 .6  انظر التعليقات على المادة -9 المغرب

 9المادة 

 تقارير عن منح األموال في آل اللجنة الفنية الدائمة تقدم -9 نيبال
 .دورة للجهاز الرياسي

 
 المواد غير الخاضعة لرقابة الجهاز الرياسي  -سادسا
 )بالخط المائلالنص المقترح (ات اآلراء والمقترح الطرف المادة

  تقدم األطراف المتعاقدة من البلدان المتقدمة الموارد المالية -11 الجزائر
التي تستفيد  ومتعددة األطرافمن خالل قنوات ثنائية وإقليمية 

منها األطراف المتعاقدة التي هي بلدان نامية أو بلدان تمر 
 .من المعاهدة) ج (4-18اقتصاداتها بمرحلة تحول طبقا للمادة 

  تقدم األطراف المتعاقدة من البلدان المتقدمة الموارد المالية -11 أستراليا
التي تستفيد من خالل قنوات ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف 

منها األطراف المتعاقدة التي هي بلدان نامية أو بلدان تمر 
 .ن المعاهدةم) ج (4-18اقتصاداتها بمرحلة تحول طبقا للمادة 

  تقدم األطراف المتعاقدة من البلدان المتقدمة الموارد المالية -11 غينيا
التي تستفيد منها  ومتعددة األطرافمن خالل قنوات ثنائية 

األطراف المتعاقدة التي هي بلدان نامية أو بلدان تمر اقتصاداتها 
 .من المعاهدة) ج (4-18بمرحلة تحول طبقا للمادة 

  تقدم األطراف المتعاقدة من البلدان المتقدمة الموارد المالية -11 اندونيسيا
التي تستفيد  ومتعددة األطرافمن خالل قنوات ثنائية وإقليمية 

منها األطراف المتعاقدة التي هي بلدان نامية أو بلدان تمر 
 .من المعاهدة) ج (4-18اقتصاداتها بمرحلة تحول طبقا للمادة 

األطراف المتعاقدة من البلدان المتقدمة الموارد المالية   تقدم -11 مدغشقر
التي تستفيد  ومتعددة األطرافمن خالل قنوات ثنائية وإقليمية 

منها األطراف المتعاقدة التي هي بلدان نامية أو بلدان تمر 
 .من المعاهدة) ج (4-18اقتصاداتها بمرحلة تحول طبقا للمادة 

11 

اقدة من البلدان المتقدمة الموارد المالية   تقدم األطراف المتع-11 نيبال
التي تستفيد منها من خالل قنوات ثنائية ومتعددة األطراف 

األطراف المتعاقدة التي هي بلدان نامية أو بلدان تمر اقتصاداتها 
 .من المعاهدة) ج (4-18بمرحلة تحول طبقا للمادة 
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بما في زة الدولية   يقدم عدد من اآلليات والصناديق واألجه-12 الجزائر
 والبلدان ذلك الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي

 ومتعددة بواسطة القنوات الثنائية واإلقليميةالمتقدمة موارد 
وتشجع . األطراف دعما لألنشطة المتصلة بتنفيذ المعاهدة الدولية

أجهزة التمويل تلك على الحرص على إعطاء األولوية والعناية 
ن للتخصيص الفعلي للموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق الالزمتي

وهي مدعوة إلى االستعانة . عليها دعما لتنفيذ المعاهدة الدولية
 المؤقت من هذه الوثيقة، 1باألولويات المشار إليها في الملحق 

حسب االقتضاء، عند تخصيص الموارد لدعم تنفيذ المعاهدة آل 
 .ضمن نطاق واليته

بما في   يقدم عدد من اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية -12 أستراليا
 والبلدان ذلك الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي

 ومتعددة بواسطة القنوات الثنائية واإلقليميةالمتقدمة موارد 
وتشجع . األطراف دعما لألنشطة المتصلة بتنفيذ المعاهدة الدولية

لحرص على إعطاء األولوية والعناية أجهزة التمويل تلك على ا
الالزمتين للتخصيص الفعلي للموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق 

وهي مدعوة إلى االستعانة . عليها دعما لتنفيذ المعاهدة الدولية
من هذه الوثيقة، حسب 1باألولويات المشار إليها في الملحق 

ة آل ضمن االقتضاء، عند تخصيص الموارد لدعم تنفيذ المعاهد
 .نطاق واليته

بما في  ،  يقدم عدد من اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية-12 ندونيسياا
 والبلدان ذلك الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي

 ومتعددة بواسطة القنوات الثنائية واإلقليميةالمتقدمة موارد 
وتشجع . وليةاألطراف دعما لألنشطة المتصلة بتنفيذ المعاهدة الد

أجهزة التمويل تلك على الحرص على إعطاء األولوية والعناية 
الالزمتين للتخصيص الفعلي للموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق 

وهي مدعوة إلى االستعانة . عليها دعما لتنفيذ المعاهدة الدولية
 المؤقت من هذه الوثيقة، 1باألولويات المشار إليها في الملحق 

قتضاء، عند تخصيص الموارد لدعم تنفيذ المعاهدة آل حسب اال
 .ضمن نطاق واليته

12 

بما في  ،  يقدم عدد من اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية-12 مدغشقر
 والبلدان ذلك الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي

 ومتعددة بواسطة القنوات الثنائية واإلقليميةالمتقدمة موارد 
وتشجع . دعما لألنشطة المتصلة بتنفيذ المعاهدة الدوليةاألطراف 

أجهزة التمويل تلك على الحرص على إعطاء األولوية والعناية 
الالزمتين للتخصيص الفعلي للموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق 

وهي مدعوة إلى االستعانة . عليها دعما لتنفيذ المعاهدة الدولية
 المؤقت من هذه الوثيقة، 1 الملحق باألولويات المشار إليها في

حسب االقتضاء، عند تخصيص الموارد لدعم تنفيذ المعاهدة آل 
 .ضمن نطاق واليته
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بما في  ،  يقدم عدد من اآلليات والصناديق واألجهزة الدولية-12 نيبال 
والبلدان  ذلك الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي

 ومتعددة األطراف دعما ات الثنائيةالمتقدمة موارد بواسطة القنو
وتشجع أجهزة التمويل . لألنشطة المتصلة بتنفيذ المعاهدة الدولية

تلك على الحرص على إعطاء األولوية والعناية الالزمتين 
للتخصيص الفعلي للموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها 

ة وهي مدعوة إلى االستعان. دعما لتنفيذ المعاهدة الدولية
 المؤقت من هذه الوثيقة، 1باألولويات المشار إليها في الملحق 

حسب االقتضاء، عند تخصيص الموارد لدعم تنفيذ المعاهدة آل 
 .ضمن نطاق واليته

  تتولي أمانة المعاهدة الدولية جمع المعلومات عن -13 الجزائر
اختصاصات أجهزة التمويل تلك ومعايير األهلية للسياسات 

ات واالحتفاظ بتلك المعلومات واتاحتها لألطراف واإلجراء
 .موقع ويب المعاهدةالمتعاقدة عن طريق 

 أمانة المعاهدة الدولية جمع المعلومات عن ى  تتول-13 أستراليا
اختصاصات أجهزة التمويل تلك ومعايير األهلية للسياسات 
واإلجراءات واالحتفاظ بتلك المعلومات واتاحتها لألطراف 

 .موقع ويب المعاهدةدة عن طريق المتعاق
 أمانة المعاهدة الدولية جمع المعلومات عن ى  تتول-13 ندونيسياا

اختصاصات أجهزة التمويل تلك ومعايير األهلية للسياسات 
واإلجراءات واالحتفاظ بتلك المعلومات واتاحتها لألطراف 

 .موقع ويب المعاهدةالمتعاقدة عن طريق 
مانة المعاهدة الدولية جمع المعلومات عن   تتولي أ-13 مدغشقر

اختصاصات أجهزة التمويل تلك ومعايير األهلية للسياسات 
واإلجراءات واالحتفاظ بتلك المعلومات واتاحتها لألطراف 

 .موقع ويب المعاهدةالمتعاقدة عن طريق 

13 

  تتولي أمانة المعاهدة الدولية جمع المعلومات عن -13 نيبال
لتمويل تلك ومعايير األهلية للسياسات اختصاصات أجهزة ا

واإلجراءات واالحتفاظ بتلك المعلومات وغتاحتها لألطراف 
 .موقع ويب المعاهدةالمتعاقدة عن طريق 

 
 الرصد  -سابعا
 )بالخط المائلالنص المقترح (اآلراء والمقترحات  الطرف المادة

من ، جية التمويليقوم الجهاز الرياسي برصد تنفيذ استراتي  -14 الجزائر
، وتقيم  من هذه الوثيقة9 و6خالل آلية منفصلة تنشؤها المادتان 

فعاليتها من خالل المعلومات ومتطلبات المراجعة الحسابية 
 . المؤقت من هذه الوثيقة5واإلبالغ المنصوص عليها في الملحق 

ن م  يقوم الجهاز الرياسي برصد تنفيذ استراتيجية التمويل، -14 أستراليا
، وتقيم  من هذه الوثيقة9 و6خالل آلية منفصلة تنشؤها المادتان 

فعاليتها من خالل المعلومات ومتطلبات المراجعة الحسابية 
 . من هذه الوثيقة5واإلبالغ المنصوص عليها في الملحق 

 ...تنفيذ استراتيجية التمويل  يقوم الجهاز الرياسي برصد -14 غينيا

14 

من ، لجهاز الرياسي برصد تنفيذ استراتيجية التمويليقوم ا  -14 أندونيسيا
، وتقيم  من هذه الوثيقة9 و6خالل آلية منفصلة تنشؤها المادتان 

فعاليتها من خالل المعلومات ومتطلبات المراجعة الحسابية 
 . المؤقت من هذه الوثيقة5واإلبالغ المنصوص عليها في الملحق 
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من د تنفيذ استراتيجية التمويل،   يقوم الجهاز الرياسي برص-14 نيبال 
، وتقيم  من هذه الوثيقة9 و6خالل آلية منفصلة تنشؤها المادتان 

فعاليتها من خالل المعلومات ومتطلبات المراجعة الحسابية 
 . المؤقت من هذه الوثيقة5واإلبالغ المنصوص عليها في الملحق 

 
 االستعراض  -ثامنا
 )بالخط المائللنص المقترح ا(اآلراء والمقترحات  الطرف المادة

  يستعرض الجهاز الرياسي استراتيجية التمويل هذه، بما في -15 الجزائر 15
 .ذلك مالحقها، مرة واحدة على األقل في آل دورة عادية

  يستعرض الجهاز الرياسي استراتيجية التمويل هذه، بما في -15 أستراليا 
 . عاديةثانية ذلك مالحقها، مرة واحدة على األقل آل دورة

  يستعرض الجهاز الرياسي استراتيجية التمويل هذه، بما في -15 ندونيسياا 
 . دورة عاديةآلذلك مالحقها، مرة واحدة على األقل في 

  يستعرض الجهاز الرياسي استراتيجية التمويل هذه، بما في -15 مدغشقر 
، مرة واحدة على األقل آل آلما دعت الحاجةذلك مالحقها، 

 . عاديتينورتيند
  يستعرض الجهاز الرياسي استراتيجية التمويل هذه، بما في -15 نيبال 

 . دورة عاديةآلذلك مالحقها، مرة واحدة على األقل في 
 آراء ونص مقترح بشأن مالحق استراتيجية التمويل -دال

 
 أستراليا

 
 مالحق استراتيجية التمويل

 
  إطار استراتيجية التمويلأولويات استخدام الموارد في: 1الملحق 
 البرامج

 
 : بما في ذلك، مسح الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وجمعها ووضع جرد لها-1

ة         • ك المحتمل استخدامها لألغذي ك تل تقييم حالة ودرجة التغييرات في العشائر الحالية، بما في ذل
 والزراعة

 راثية النباتية لألغذية والزراعةوضع نظم رصد وإنذار مبكر لخسارة الموارد الو •
ة          • ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ى الم دات عل ى التهدي اء عل ا، القض ان ممكن ا آ ل أو، آلم تقلي

 والزراعة
 
 :، بما في ذلكموطن األصليإدارة وصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج ال -2

 ة النباتية لألغذية والزراعةتطوير ودعم مرافق صيانة الموارد الوراثي •
 موطن األصليتجديد عمليات االرتقاء المهددة خارج ال •
 تحسين الجمع واإلدارة والتثقيف والتدريب •
ارج ال • تدامة خ ة والمس وير الصيانة الفعال وطن األصليتشجيع تط ة م ات آافي م معلوم ع نظ ، م

 ووثائق وخصائص وتجديد وتقييم
 لنباتية لألغذية والزراعة القيمة أو المهددةدعم أنشطة جمع الموارد الوراثية ا •
 تشجيع تطوير ونقل تكنولوجيات اإلدارة المالئمة والصيانة والتجديد •
ة                     • وارد الوراثي ات جمع الم وراثي لعملي ر والتكامل ال ى الصالحية ودرجة التغي اظ عل رصد الحف

 .النباتية لألغذية والزراعة
 
 :، بما في ذلكموطن األصليذية والزراعة وصيانتها في ال إدارة الموارد الوراثية النباتية لألغ-3

 دعم جهود إدارة وصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في المزرعة •
 تعزيز صيانة المحاصيل البرية والنباتات البرية من أجل األغذية والزراعة وإنتاج األلياف •
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اينة      • ة بص ة المرتبط ة المحلي يانة المعرف ز ص ة    تعزي ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة الم وتنمي
 .موطن األصليوالزراعة في ال

 
 : البحوث والتربية لدعم التنوع، بما في ذلك-4

 دعم قدرات تطوير األنواع المتكيفة مع أوضاع معينة •
اح     • داخلي المت ارجي وال وع الخ دي التن ادة م يل وزي ة للمحاص دة الوراثي ي القاع ع ف التوس

 للمزارعين
ات                   تعزيز ا  • ة النبات وراثي وتربي اء ال يم والتوثيق واإلغن ة لتشجيع الصيانة والتقي ألنشطة الدولي

 البذور وتقاسم الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةإآثار و
ة         • ا والمعلومات المالئم توفير الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادله

 .والتكنولوجيا
 
 : القدرات، بما في ذلك بناء-5

ة                       • وارد الوراثي ى صيانة الم دريب عل يم العلمي والتقني والت وضع برامج ودعمها من أجل التعل
 النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام

تخدامها   • ة واس ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة لصيانة الم درات وطني م ق ق أو دع خل
 المستدام

 المساعدة التقنية في تلك المجاالتتعزيز توفير  •
ر     • ي تم دان الت ة والبل دان النامي ي البل ا، ف ان ممكن ا آ ن األفضل آلم ة، وم ذ البحوث العلمي تنفي

 اقتصاداتها بمرحلة تحول، بالتعاون مع المؤسسات العلمية لهذه البلدان
 
 : تشجيع تنوع المحاصيل، بما في ذلك-6

يل وا • ع للمحاص تخدام الموس ز االس ا،  تعزي ة محلي ة والمتكيف تخدام المحلي ة االس واع قليل ألن
 .واالستخدام التجاري لتنوع أوسع لألنواع لخفض تعرض المحاصيل للضرر والتآآل الوراثي

 
 : زيادة الوعي العام، بما في ذلك-7

ة                     • ة النباتي وارد الوراثي ة صيانة الم دد األطراف وقيم ا متع تعزيز الوعي العام بالمعاهدة ونظامه
 .ية والزراعة واستخدامهالألغذ

 
  معايير األهلية– استخدام الموارد الخاضعة للرقابة المباشرة للجهاز الرياسي :2الملحق 

 
ينبغي أن تخصص الموارد الخاضعة للرقابة المباشرة للجهاز الرياسي إلى المشروعات بمقتضي برامج 

همية المشكلة المحددة واحتمال تلبية وتكون أ. التي وضعها الجهاز الرياسي) 1انظر الملحق (التمويل 
 .أهداف وأولويات المعاهدة هي المعايير عند تحديد تخصيص الموارد لمقترح مشروع معين

 
 :ويتعين على آل مقترح مشروع أن يحدد

 النتائج المتوقعة •
 األقاليم أو المجموعات المستهدفة •
  المستهدفونأو المستخدمون/المستفيدون و •
 .لمستهدفة التي ستنتج عن ذلكالتغييرات المفيدة ا •

 
المستعملون هم الذين ينبغي أن تؤدى معرفتهم أو استخدامهم أو اعتمادهم لمشروع إلى تغييرات مفيدة 

 .مباشرة تتعلق بأهداف وأولويات المعاهدة
وتكون قدرة من يقترحون مشروعات لتحقيق النتائج المتوقعة هي أحد المعايير المستخدمة في اختيار 

وتكون المشروعات التعاونية التي تحصل على تمويل من مصادر أخرى . عات من أجل التمويلالمشرو
ويمكن أن تساعد فعالية توافر الموارد . لتناول أهداف المعاهدة اعتبارا مهما أيضا في عملية االختيار

 :للمعاهدة إذا
 أمكن استخدام مصادر تمويل أخرى، عبر مشروعات مشترآة، •
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 .رحات مشروعات مماثلة لتعزيز االنجاز المتوقع للنتائجإذا أمكن جمع مقت •
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  اإلجراءات التشغيلية–استخدام الموارد الخاضعة للرقابة المباشرة للجهاز الرياسي : 3الملحق 
 

 من المعاهدة تدعمه خطة التمويل 3-18إن هدف التمويل الذي وضعه الجهاز الرياسي بناء على الفقرة 
ل خمس سنوات، التي تسمح باستعراض المخصصات وتعديلها في سياق متوسطة األجل المتجددة آ

 .استراتيجية التمويل وأولويات تمويلها
 

ويتعين وضع أولويات التمويل لمواجهة . وتحتاج خطة التمويل إلى أن تكون متسقة مع الموارد المتاحة
 الرياسي على خطة التمويل، وبمجرد موافقة الجهاز. حاالت الطوارئ للموارد األقل أو األآثر المتوقعة

تعتبر مؤهلة لتمويلها من األطراف والحكومات األخرى والجهات المتبرعة األخرى، وآذلك من خالل 
 .الموارد المتاحة لدى الجهاز الرياسي

 
تقدم مخصصات التمويل إلى المشروعات التي تقيمها اللجنة الفرعية للتمويل ويوافق عليها الجهاز 

وتحتاج المشروعات إلى الترآيز على نتائجها، مع . تقدير تكاليف آل مشروع بالكاملويتعين . الرياسي
 الفوائد النهائية الناتجة عن –صالت واضحة من هذه النتائج من خالل نتائج يمكن قياس تأثيراتها 

وتنظم المشروعات في إطار البرامج التي تتناول األولويات التي وضعتها . تخصيص التمويل
 ).1انظر الملحق (ة التمويل استراتيجي

 
ويحتاج إلى . يحتاج آل مشروع إلى أسباب تفصيلية تضعه في سياق المعاهدة واستراتيجية التمويل
ويحتاج إلى . بيان تحليل المشكلة وحل مقترح للمشكلة التي تم تحديدها في أولويات استراتيجية التمويل

ى ومخصصات مقارنة بأخرى، وتحديد النتائج تعليق عن سبب أن هذا التمويل له ميزة مشابه ألخر
أو المستعملين المستهدفين والتغييرات /المتوقعة واألقاليم أو المجموعات المستهدفة والمستفيدين و

المستعملون هم الذين ينبغي أن تؤدى معرفتهم أو استخدامهم أو اعتمادهم . (المفيدة الناتجة عن ذلك
ويتعين تضمين تقدير بمدى ). تعلق بأهداف وأولويات المعاهدةلمشروع إلى تغييرات مفيدة مباشرة ت

 .فهم النتائج، والصعوبات التي تمت مواجهتها في تحقيق هذا
 

وينبغي . ويتعين تضمين سبيل معقول من النتائج حتى اآلثار التي تلبي أهداف وأولويات المعاهدة
. ًا أو داعمًا أو ميسرًا ومحفزًا أو ثانويًا أوليًاوصف دور التمويل بناء على المعاهدة باعتباره مساهم

. وينبغي توضيح التمويل والمساهمات األخرى ودور المنظمات الشرآاء، مع النتائج التي تلتزم بها
 وآمية ونوع الفوائد المتوقعة التي يمكن –ويتعين على آل مشروع أن يحدد أهداف نتائج سنوية 

اف النتائج سياسات واستراتيجيات وتغييرات في ويمكن أن تتضمن أهد. قياسها والتحقق منها
الممارسة وتحسين االستدامة وتحسينات في القدرة وتحسينات في البنية األساسية والتدريب والمعرفة 

 .والمواد التي تمت صيانتها
 

وفي نهاية آل مشروع، تقدم بيانات مالية مراجعة حسابيا تتمشي مع المعايير الدولية لإلبالغ المالي 
تي يصدرها المجلس الدولي لمعايير الحسابات إلى لجنة التمويل ولجنة التقييم والمراجعة الحسابية ال

 .التابعة للجهاز الرياسي
 

 آليات استراتيجية تشجيع – استخدام الموارد الخاضعة للرقابة المباشرة للجهاز الرياسي :4الملحق 
 المساهمات الطوعية

 
ات طوعية تتألف من خبراء في تشجيع المساهمات الطوعية نيابة يعين الجهاز الرياسي لجنة مساهم

 .عنه
ويطلب الجهاز الرياسي من هذه اللجنة، بالتشاور مع األمانة، إعداد ورقة على أساس منتظم لينظر 
فيها تحدد خيارات استراتيجية لتشجيع المساهمات الطوعية، وتعتمد على خبرة أعضاء الحكومات 

 .اعة والمنظمات األخرى ذات الممارسات المماثلةومنظمة األغذية والزر
 

 :وللمساعدة في هذه المهمة، يقدم الجهاز الرياسي المشورة إلى لجنة المساهمات الطوعية بشأن
 ، استنادا الى التمويل المستهدف الذي حدده الجهاز الرياسيمدى التمويل المطلوب •
 أولويات توزيع األموال •
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 حفاظ على تدفقات التمويلاالستراتيجية طويلة األجل لل •
 التكاليف اإلدارية المتوقعة واستراتيجيات تقليلها إلى أدني حد •
 آلية االشراف المقترحة لتلقي وتوزيع األموال وآليات حسن اإلدارة األخرى •
 إجراءات التقييم •
 .إجراءات اإلبالغ السنوية •

 
التي يقترح تمويلها والمستوى أو البرامج المختلفة /وينبغي على ورقة اللجنة أن توجز األهداف و

 .األمثل لتمويلها
وينبغي أن تشكل هذه الورقة إضافة إلى الرسالة التي تعمم على الحكومات والشرآات والمؤسسات 
والمنظمات غير الحكومية والمساهمين المحتملين اآلخرين، بالسعي للحصول على مساعدتهم في تقديم 

 .مساهمات طوعية
 

 والتقارير المطلوبة في إطار استراتيجية التمويل المعلومات :5الملحق 
 

يضع الجهاز الرياسي نظام ألداء إدارة التقارير يحدد التفاصيل المطلوبة عن تحقيق نتائج المشروعات 
 .وأي انحراف عن األنشطة والجداول واألهداف التي وضعت في السابق

 
 :ويجرى إخطار الجهاز الرياسي من وقت آلخر 

 ناديق واألجهزة الدولية ذات العالقةباآلليات والص •
 بأهدافها •
 آيفية تعلق هذه األهداف بأهداف المعاهدة •
بمستوى التمويل وآذلك بالبرامج الحالية والمقترحة بمقتضي تلك اآلليات التي قد تلبي أهداف  •

 المعاهدة
 الترتيبات الحالية والمقترحة للتعاون مع تلك اآلليات •
نفيذها بمقتضي المعاهدة بالتزامن مع اآلليات والصناديق الخطط والبرامج التي يقترح ت •

 .واألجهزة الدولية تلك
 

 .يتعين أن تحدد بوضوح الثغرات والتداخالت بين برامج المعاهدة وبرامج اآلليات األخرى
 
 

  أهداف التمويل:6الملحق 
 

ل القريب، أي ينظر الجهاز الرياسي، من وقت آلخر، في خيارات أهداف التمويل مرآزا على األج
 .السنوات الثالث التالية، واألولويات التي ينبغي أن ترتبط بكل خيار على أساس مدى تنفيذ البرامج
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 المرفق
________________________________________________________________ 

  تدعو البلدان إلى تقديم27/1/2006رسالة دورية رسمية بتاريخ 
  عن إجراءات وآليات التشغيل لتعزيز االمتثالآراء وتعليقات إضافية

________________________________________________________________ 
27/1/2006         G/AGD-804 

 
 ارد الوراثية النباتيةالمعاهدة الدولية بشان المو

 
المسائل المتعلقة بعدم  مشروع اإلجراءات واآلليات للتشجيع على االمتثال للمعاهدة ولمعالجة إعداد

 .االمتثال
 

  استراتيجية التمويلوضع
-------------------------------------------------------------  

 المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بأن يشير الى المعاهدة الدولية بشأن يتشرف 
التى اعتمدها المؤتمر العام للمنظمة فى دورته الحادية الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 

 طلب آما . من دستور المنظمة14 وفقا للمادة ،3/2001 بالقرار 2001تشرين الثانى /والثالثين فى نوفمبر
القرار من هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة أن تعمل بوصفها اللجنة المؤقتة للمعاهدة، وأن تعد 

، 2006حزيران / يونيو16 إلى 12ى للجهار الرياسى للمعاهدة، المقرر عقدها فى مدريد من الدورة األول
  .بدعوة آريمة من حكومة مملكة أسبانيا

 
 اللجنة المؤقتة، فى دورتها الثانية، جماعة عمل مفتوحة العضوية معنية بالالئحة الداخلية وأنشأت 

 جماعة العمل مفتوحة واجتمعت .استراتيجية التمويلوالالئحة المالية للجهاز الرياسى وباالمتثال وب
  . عددا من القراراتت واتخذ2005آانون األول / ديسمبر17 إلى 14العضوية فى روما فى الفترة من 

 
، على أن يقوم الجهاز الرياسي للمعاهدة في دورته األولى االمتثال من المعاهدة، 21 المادة تنص 

ذه المعاهدة ومعالجة ــى تنفيذ أحكام هــة للتشجيع علــت التعاونية والفعالبالنظر في اإلجراءات واآلليا"
مفتوحة  لـــ البلدان واألقاليم، خالل اجتماع جماعة العموقدمت ."المسائل المتعلقة بعدم االمتثال

 .ة بهذه الرسال1المرفق العضوية، تعليقات واقتراحات عن مسألة االمتثال تم إدراجها فى النص وترد فى 
البلدان واألقاليم الى تقديم مقترحات وتعليقات أخرى عن النص "ة العضوية ح جماعة العمل المفتوودعت

على  من األمانة أن تنشر هذه االقتراحات والتعليقات على موقع الهيئة وطلبت، ]1فى المرفق  الوارد[
 ."الويب

 
على [...] فقة، في دورته األولى بالموا"على أن يقوم الجهاز الرياسى ) ج (3-19 المادة وتنص  

 جماعة العمل المفتوحة قامت ".18استراتيجية التمويل لتنفيذ هذه المعاهدة، بما يتفق وأحكام المادة 
ع قرار لعرضه على الجهاز العضوية بدراسة ومراجعة  مشروع استراتيجية التمويل، بما فى ذلك مشرو

 .شروع المعدل الستراتيجية التمويل ومشروع القرار بهذه الرسالة الم2المرفق  فى ويرد. الرياسى
على أنه يمكن لألعضاء أن يقدموا لألمانة وجهات نظر أخرى عن " أيضا جماعة العمل ووافقت

 من األمانة تجميع وطلبت. 2006آذار / مارس31استراتيجية التمويل، ونص مقترح بشأنها، بحلول 
فها وثيقة معلومات صبل الدورة األولى للجهاز الرياسى بووجهات النظر هذه والنص المقترح لبحثها من ق

 ".أساسية
 عليه ترجو المنظمة الدول األعضاء واألقاليم، التفضل بإرسال وجهات النظر بشأن وبناء 

 31االمتثال واستراتيجية التمويل، بالشكل الذى طلبته جماعة العمل المفتوحة العضوية، فى موعد أقصاه 
 :ى العنوان التالى، إل6200آذار /مارس

 
 Mr José T. Esquinas-Alcázar 
 Secretary, Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture 

...

...
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