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

 وميكن االطالع على وثائق أخرى على العنوان التايل: 

 

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/ 

A 

 
 

 المؤقت األعمال جدول من 12 البند

 الرئاسي للجهاز السابعة الدورة
 2017 الثاني تشرين/نوفمبر 3 – األول تشرين/أكتوبر 30 رواندا، كيغالي،

 تقرير عن تنفيذ استراتيجية التمويل
 

 الموجز

                                                                                        اسععععععععااتيجية التمويل إىل اسععععععععتقةام اجموارد اجمالية من لموعة واسعععععععععة من يليات التمويل دعما  لتن يذ      تسعععععععععى  
           ندوق تقاسم             ، على غرار ص      مباشرة                        ة جمراقبة اجلهاز الرئاسي                             ضمن األخرية مصادر التمويل اخلاضع   وتت   .               اجمعاهدة الدولية

ّ                                   جمي لتنوّع احملاصععععععععععععيل ومرفق البيئة العاجمية، وال                                              قنوات أخرى متعددة األطراف على غرار الصععععععععععععندوق العا  و        اجمنافع        قنوات       
  . ة                     ّ                                            تمويل أنشةة وطنية متعّلقة باجموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع ل     ليات   اآل                               اإلقليمية والثنائية، والعديد من 

ّ                                                                         ّ    وأقّر اجلهاز الرئاسعععععععععي،   استماع  السعععععععععاد ، بان  من الضعععععععععرورل اتباع اسعععععععععااتيجية  ويل فّعالة        تن يذ     دف هب     
       تشعععععارية                               وقرر عقد استماع سديد للجنة االسععععع   .                         ّ                                    اجمعاهدة الدولية وأن  يتعّّي على اجلهاز الرئاسعععععي اسعععععتعراضعععععها بانتظام

     ويرد    .                                   تجرل على أسعععاسعععها عمليات االسعععتعرا  هذه سععع                                                   اجمخصعععصعععة اجمعنية باسعععااتيجية التمويل إلتاحة القاعدة ال  
        بعنوان    لة                                       اسععععتعرا  اسععععااتيجية التمويل،   وثيقة من صعععع     بشععععان       قرار      لوضععععع                                  تقرير اللجنة، الذل حيتول على عناصععععر 

 1 .             لجهاز الرئاسي   ة ل ع                      اجمرفوع إىل الدورة الساب                          اجمعنية باسااتيجية التمويل         اجمخصصة                       تقرير اللجنة االستشارية 

  ّ   تبّلغ      أهنا     كما     .                                                                                     وتلتمس هذه الوثيقة توسيها  من اجلهاز الرئاسععععي بشععععان تن يذ اسععععااتيجية  ويل اجمعاهدة الدولية 
ّ                                                                                   عن التقّدم احملرز   تشععععععععقيل صععععععععندوق تقاسععععععععم اجمنافع مع توفري موسز عن التةورات اجمتعددة ال  حصععععععععل    لا          

   .                                                        السياسات خال  فاة السنتّي   ما خيص تن يذ اسااتيجية التمويل
 

 التوجيهات المطلوبة

ّ                                                        الرئاسععععي مدعّو إىل اعتماد قرار لتوفري اجمزيد من التوسيهات عن تن يذ اسععععاات          إن اجلهاز                    ة التمويل مع األخذ    يجي           
  .           هبذه الوثيقة   ق    اجمرف                               ثيقة إىل سانب العناصر اجمذكورة                                           األنشةة والتةورات الوارد ذكرها   هذه الو             احلسبان
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 مقدمة -     أول  
 
  .     ولية                            جية لتمويل تن يذ اجمعاهدة الد ي ت ا                               من اجمعاهدة الدولية، بتن يذ اسععععععا     11    َ        طبقاَ للمادة                        تلتزم األطراف اجمتعاقدة،   - 1

ّ         نصععّ  عليها                                                                                     سععااتيجية   تعزيز توافر اجموارد اجمالية وشعع افيتها وك افعا وفعاليتها لتن يذ األنشععةة ال   اال    ّ           ويتمّثل اهلدف من   
            وارد لألنشععععععةة         تعبئة اجم                         التمويل بشععععععكل دورل من أسل       ّ                                   يتعّّي على اجلهاز الرئاسععععععي اديد غاية من هذا  و   .        الدولية         اجمعاهدة

  .                         واخلةط والربامج ذات األولوية
 
ّ               وتسععععععى اسعععععااتيجية التمويل ال  اعتمدها اجلهاز الرئاسعععععي خال  استماع  األّو   وسب القرار   - 2      ، إىل 2    2002 / 1                                                                

      ّ                         ولقد وفّر اجلهاز الرئاسي توسيهات   3 .       الدولية                                                                    استقةام اجموارد اجمالية من لموعة واسعة من اجمصادر دعما  لتن يذ اجمعاهدة 
  .                                                                                             منتظمة بشان تن يذ اسااتيجية التمويل باعتبارها إحدى اآلليات التشقيلية الرئيسية للمعاهدة الدولية

 
ّ                                                                                            وتشّكل فاة السنتّي احلالية نقةة انتقالية باجتاه هنج منهجي واسااتيجي أكثر لتن يذ اسااتيجية التمويل بش  - 3    كل    

                                                                         ولقد شعععععععهدت ال اة منذ انعقاد الدورة األخرية للجهاز الرئاسعععععععي عددا  من التةورات   .          من السعععععععابق    عا        ّ امة وتنوّ          أكثر اسعععععععتد
ّ                   لا  السعععععععياسعععععععات   ما خيّص اسعععععععااتيجية التمويل       اط                                                   ولقد عمل  ثالثة أسهزة تعقد استماعاعا بّي الدورات بنشععععععع  .                    
  :               على الشكل التايل   ،                               سنتّي بناف على طلب اجلهاز الرئاسي                                                 دعم تن يذ اسااتيجية التمويل واستعراضها خال  فاة ال ل

 
 سععيجرل على                  إلتاحة القاعدة ال             استماعا  هلا                                                 لجنة االسععتشععارية اجمخصععصععة اجمعنية باسععااتيجية التمويل        عقدت ال            

    ها                                                              وعلى الرغم من أن عمل اللجنة بدأ   هناية فاة السعععنتّي، يتيق تقرير   .                              أسعععاسعععها اسعععتعرا  هذه االسعععااتيجية
ّ     اجمقّدم إىل ّ  بشكل منّظم          االستعرا      اجناز إل                    اختاذ القرارات الالزمة  ال                           اجلهاز الرئاسي اليال  وعناصر        4 ؛       

  لموعة العمل اجم توحة العضوية اجمخصصة اجمعنية بتعزيز سري عمل النظام اجمتعدد األطراف للحصو  على       قام                                                                                        
ّ                                    معلومات حمّدثة   تقريرها عن التقّدم احملرز لوضع تدابري رامية إىل زيادة اجم      بتوفري                       اجموارد وتقاسم منافعها                       ّ        دفوعات          

  ى                                ّ          اجمنافع على حنو مسععععععتدام وقابل للتوّقع على اجمد                                            واجمسععععععاقات القائمة على اجمسععععععتخدمّي   صععععععندوق تقاسععععععم 
ّ                                      يشّكل عنصرا  أساسيا  من اسااتيجية التمويل                  الةويل، األمر الذل    ؛  

 قّدم  ّ ّ               مشعععورة إىل مرفق البيئة العاجمية   ما خيّص اجمعاهدة الدول      عناصعععر                          ة السعععابعة للجهاز الرئاسعععي            مكتب الدور        .    ية                                   
         وق تقاسععععععم    صععععععند ل          االقااحات                                                                    كما أن  أخذ بعض القرارات اجمتصععععععلة بتصععععععميم وإطالق الدعوة الرابعة إىل تقد  

  .                       اجمنافع للمعاهدة الدولية

 

                                                                                         وسعععععينظر اجلهاز الرئاسعععععي، ضعععععمن بنود أخرى من سدو  أعما  دورت  السعععععابعة،   عدد من القرارات اخلاصعععععة   - 4
                                                                                                        بالسياسات بشان تن يذ اسااتيجية التمويل للمعاهدة الدولية على غرار توفري توسيهات   لا  السياسات إىل الصندوق 

                                                      
 .والثالث خال  استماعي  الثاين   ّ   معل قة مالحق ةولقد اعتمد اجلهاز الرئاسي بعد ذلك أربع.                                            على الرغم من ذلك، مل ت نجز اسااتيجية التمويل  2

  http://www.fao.org/3/a-br577e.pdf وجمزيد من اجمعلومات األساسية عن اسااتيجية التمويل، انظر
 .من اسااتيجية التمويليرد وصف مصادر اجموارد اجمالية احملتملة السااتيجية التمويل   القسم الثاين   3
  .تقرير اللجنة االستشارية اجمخصصة اجمعنية باسااتيجية التمويل اجمرفوع إىل اجلهاز الرئاسي   دورت  السابعة، IT/GB-12/17/7الوثيقة   4
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        ةاف ضععمن                                         ل من صععل، من اجمرتقب أن يتم هعها   هناية اجم                            و  حّي أن هذه اجلهود ت بذ  بشععك  .                    العاجمي لتنوع احملاصععيل
ّ                                                     اسااتيجية التمويل احملّدثة ال  تقوم اللجنة اجمعنية هبذه االسااتيجية بوضعها حالي   .                  فيها اجلهاز الرئاسي       لينظر     ا                      

 
                  التالية على تن يذ      قسععام    ّ     وترّكز األ  .                             إىل اسععتعرا  اسععااتيجية التمويل   ،           القسععم الثاين     ،                        وتشععري الوثيقة هذه بازاز  - 5

            رقابة اجلهاز                             ّ                    التةورات   لا  السععععياسععععات اجمتعّلقة باجموارد اخلاضعععععة ل      ي يد ب             القسععععم الثالث     أن                       اسععععااتيجية التمويل،  يث 
              دد من الوثائق  ع         مت إعداد    كما    .         اجمباشععععععرة                                          القسععععععم الرابع إىل اجموارد غري اخلاضعععععععة جمراقبت             حّي يشععععععري  ،       مباشععععععرة         الرئاسععععععي

  .                                                لتوفري اجمزيد من اجمعلومات األساسية إىل اجلهاز الرئاسي     المية  ع  اإل

 

 استعراض استراتيجية التمويل -      ثاني ا
 
                                                                                             قرر اجلهاز الرئاسعععي،   دورت  السعععادسعععة، عقد استماع سديد للجنة االسعععتشعععارية اجمخصعععصعععة اجمعنية باسعععااتيجية   - 6

        السععابعة        لدورة ا      خال                      را  اسععااتيجية التمويل     اسععتع                                           من أسل إتاحة القاعدة ال  سععيجرى على أسععاسععها  (       اللجنة )        التمويل 
ّ             كما نّص علي  القرار                   أداف االسااتيجية                           للجهاز الرئاسي، بقية تعزيز         2 / 2012    .  

 
                  إىل الدورة السععابعة    م                              ّ اجمعنية باسععااتيجية التمويل اجمقدّ         اجمخصععصععة                      تقرير للجنة االسععتشععارية  "                      ويرد   الوثيقة بعنوان   - 7

                                                                       للعمل الذل اضععععةلع  ب  اللجنة خال  فاة السععععنتّي إلرسععععاف أسععععس اسععععتعرا  اسععععااتيجية          ، وصععععف  5              للجهاز الرئاسععععي
ّ   وإن التقرير منّظم   .                             التمويل من قبل اجلهاز الرئاسي ّ   أقسام تتبع ترتيب الةلبات الرئيسية ال  قّدمه      سب                               ا اجلهاز الرئاسي                                        

  .         إىل اللجنة

 
ّ                      وأعّدت اللجنة مشروع عناصر   - 1       ويتيق   .  ي                                        اسااتيجية التمويل لينظر في  اجلهاز الرئاس          تعزيز عمل      بشان      قرار       لوضع   

ال  السععااتيجية التمويل احملّدثة ّ   ذلك أيضععا  تصععميما  م صععّ                         ّ ّ            ومن اجمقرر إدراج مشععروع العناصععر الذل أعّدت  اللجنة    .                              القسععم                                      
ّ       ّ                          األّو  اجمتعّلق بعناصر القرار الوارد      .           هبذه الوثيقة       اجمرفق  

 

 التمويل: الموارد الخاضعة لرقابة الجهاز الرئاسي مباشرةتنفيذ استراتيجية  -      ثالث ا
 
  ّ                                          ّ                                                    يرّكز هذا القسم على صندوق تقاسم اجمنافع الذل ميّثل عنصرا  من النظام اجمتعدد األطراف للحصو  على اجموارد   - 9

  ة  ب           اجمنافع لرقا   م                              واختضععع اجموارد اجمالية لصععندوق تقاسعع  .            على حد سععواف                                                    وتقاسععم منافعها واسععااتيجية التمويل للمعاهدة الدولية
ّ        اجمالية للجهاز الرئاسعععي للمعاهدة الدولية ال   ّكن من تق          باللوائق                      ومثة أموا  أخرى مشعععمولة   .                     اجلهاز الرئاسعععي مباشعععرة    د                                              

              مات إضافية عن           وترد معلو   .                   لألغرا  اجمت ق عليها       اجمخصص                                                     مساقات طوعية لتن يذ اجمعاهدة الدولية، ال سيما الصندوق
  . IT/GB-7/17/27         الوثيقة                                      لألغرا  اجمت ق عليها خال  فاة السعععععنتّي       اجمخصعععععص            من الصعععععندوق                 اسعععععتخدام األموا  ضععععع

                                                                                                          ولقد أوص  اللجنة اجمعنية باسااتيجية التمويل باتباع هنج برنالي ليس فقط بالنسبة إىل صندوق تقاسم اجمنافع بل كذلك 
  .                                         للصندوق االستئماين اجمخصص لألغرا  اجمت ق عليها
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                  مليون دوالر أمريكي     22              تعبئة أكثر من      سرى     ولقد   .     2002                        ندوق تقاسععععععععععععععم اجمنافع   عام        تشععععععععععععععقيل صعععععععععععععع   أ   وبد  -  11
       واسعععععععععتلم   .           من اجمشعععععععععاريع    21                                          طرفا  متعاقدا  من البلدان النامية من خال     22            ومت اسعععععععععتهداف                     للصعععععععععندوق منذ ذلك احلّي، 

ّ                     اجمكتب، خال  فاة السنتّي، تقارير منتظمة عن التقّدم احملرز   تن يذ دورة                وتتيق الوثيقة   .       اجمنافع             صندوق تقاسم        مشاريع                                            
                                                  تقريرا  مرحليا  عن أنشععععععععععععععةة اجلهاز الرئاسععععععععععععععي اجلارية خال    6  ،     2012 -    2012  :                         تقرير صععععععععععععععندوق تقاسععععععععععععععم اجمنافع       بعنوان 

ّ                   وتوّضق ال قرات التالية بعض أبرز األحداث ال  شهدعا فاة السنتّي   ما خيّص صندوق تقاسم اجمناف  .       السنتّي    فاة                                                               ّ   . ع   

 
               وة النهائية من        اخلة  ،                                                                     اإلسرافات التشععععقيلية السععععتخدام اجموارد اخلاضعععععة لرقابة اجلهاز الرئاسععععي مباشععععرة        وتتوخى  -  11

             الرابعة،                           جلهاز الرئاسععععععي أيضععععععا ،   دورت       اعتمد ا  و   .                        على مسععععععتوى حافظة اجمشععععععاريع      مسععععععتقل        تقييم                      دورة اجمشععععععاريع، القيام ب
   ،  مة          ّ                        يعمل ا  مظّلة مكتب التقييم لدى اجمنظ   ،                       فريق مسعععتقل معا بالتقييم      وقام  7 .                                    سرافات لرفع التقارير والرصعععد والتقييم إ

                   وعاجل التقييم مسععععععععائل   .     2012 -    2012                                                                     بالتخةيط للتقييم اجمسععععععععتقل حلافظة اجمشععععععععاريع الثانية وتن يذه خال  فاة السععععععععنتّي 
                    رل فيها تقييم مسععتقل           األوىل ال  ز           وإهنا اجمرة  .                                                                   ال عالية والك افة   تن يذ حافظة اجمشععاريع بناف على طلب اجلهاز الرئاسععي

                                                            ّ             وهع اجمعلومات عن أداف اجمشعععاريع اجمنجزة بشعععكل منهجي وقائم على األدلّة ضعععمن تقرير    ،                        حلافظة صعععندوق تقاسعععم اجمنافع
ّ                                       ّ           ّ                             ويتضّمن تقرير التقييم توصيات ودرو  مست ادة  ّثل مساقات قّيمة الستعرا  اسااتيجية التمويل  .     واحد     . 8   

 
   من     44                   من اجمزمع تةبيقها             مشععععععروعا      22                                                            وتتالف حافظة اجمشععععععاريع اجممولة عن طريق دورة اجمشععععععاريع الثالثة من   -  12

      ويبقى    .                                                                                                        البلدان النامية   أفريقيا ويسيا وأوروبا والشرق األدىن وسنوم شرق احمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب
    عرب   ّ       تقرّي اجمناخ              من القذائي و  أل  ّ                     يرّكز على معاجلة انعدام ا    أن                                                       نةاق اجمشعععععاريع اجممولة شعععععبيها  بنةاق الدعوات السعععععابقة  يث 

ّ                   إدارة التنوّع الوراثي للمحاصععيل             ّ    ف احملاصععيل اجمكّي ة                               أنشععةة دعم مصععممة لضععمان صععون أصععنا   2                      وتتوخى مشععاريع النافذة   .           
              وتتوخى مشعععععاريع   .                 حقو  اجمزارعّي       وصعععععوهنا                                           سعععععبة إىل األمن القذائي وإعادة إدخاهلا وتةويرها                تتسعععععم باقية بالن           حمليا  ال 
ّ            للجهود العلمية الرامية إىل اديد مسات حمددة وتربية أصععععناف سديدة تتحّمل الضععععقوطات       الالزم               إتاحة التمويل    3        النافذة                                                                

  .         ية اجمةاف                                       عي ة   البلدان اجمسععتهدفة على الصععمود   هنا                               ، وبناف قدرة لتمعات اجمزارعّي الضعع  ية     اجمناخ       الظروف           الناهة عن 
    احة                                 اسععععععينات وتكييف اجمادة الوراثية وإت                        متبادلة وتكميلية إلسراف                   بعضععععععها البعض بصععععععورة   3 و   2                      وتعزز مشععععععاريع النافذتّي 

ّ      ّ                                         معلومات ذات القيمة اجمضافة للمجتمعات اجمعّرضة، إّما من خال  عمليات الصون   اجمزارع أو عرب الب           والدراسات      حوث                                       
  .    ّ                                             اجمتعّلقة باجموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
  :                                                                ومنذ البدف بتن يذ حافظة اجمشاريع، مت اقيق اجمخرسات الواردة   ما يلي  -  13
 

  من اجمزارعّي والباحثّي واجمرّبّي والقّيمّي على بنو  اجلينات واجمسعععععععععععع ولّي احلكوميّي والةاّلم     11     222       أ شععععععععععععر  ّ                                          ّ       ّ                        
   ؛                                                                بشكل مباشر   اجمبادرات اجممولة ال  عادت بال ائدة على اجمشاركّي فيها         واحملاضرين 

  عن         ّ ما ال يقلّ         يسععت يد                            من تن يذ حافظة اجمشععاريع، وأن        مباشععر     بشععكل      ا     شععخصعع    21     210       ّ             من اجمتوّقع أن يسععت يد     
   ؛                     النهو  بنتائج احلافظة                    بشكل غري مباشر ب ضل     ا     شخص     243     212

                                                      
 .Inf.5-IT/GB/7/17الوثيقة   6
 be453e.pdf-http://www.fao.org/3/a، 3/2011بالقرار  1اجملحق   7
 .تقرير التقييم اجمستقل لدورة اجمشاريع الثانية لصندوق تقاسم اجمنافع، Inf. 18-IT/GB /7/17الوثيقة   8
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 سات     اجم س       وتشار                                     شراكات من أسل تن يذ أنشةة اجمشاريع،           على إقامة              م سسة حىت اآلن      100        أكثر من      عمل    
   ؛                            هيع مراحل تن يذ اجمشاريع    هذه 

  زرل               ف واالنتقاف؛ و                                اجمسععتهدفة لتحليل إمكانيات التكيي                من أصععناف احملاصععيل    4     040 ّ                     صععّنف العلماف واجمزارعون    
ّ                    حاليا  دمج السمات اجم ّضلة جمواصلة تةوير األص ّ   ناف احملّسنة                            .  

 
  :                                         وقام اجلهاز الرئاسي   دورت  السادسة  ا يلي  -  14
 

  لتمكّي من مواصلة العمل  ل      2012 -    2012                                                          مدد اخلةة االسااتيجية لتشقيل صندوق تقاسم اجمنافع ل اة السنتّي                      
                                                                                                على تعبئة اجموارد واالتصعععاالت والاويج واديد العالمات التجارية للمعاهدة الدولية ورهورها   وسعععائل اإلعالم 

                                            من أسل اسّي  ويل صندوق تقاسم اجمنافع وبروزه؛ 

  عن            ّ إىل ما ال يقلّ                                                                       دعا األطراف اجمتعاقدة وغريها من األطراف إىل تقد  مسععععععععععععععاقات تصععععععععععععععل قيمتها اإلهالية   و     
                                                                                       ماليّي دوالر أمريكي لتمكّي إطالق الدورة الرابعة من مشععععاريع صععععندوق تقاسععععم اجمنافع؛ وقرر على أسععععا     10

  .        ّ حمصو  معّّي    أو   ّ                            ترّكز من بام األولوية على إقليم                         استثنائي، الاحيب  ساقات 

 
       وتتضععععمن    .                  صععععندوق تقاسععععم اجمنافع ل        الرابعة         اجمشععععاريع      دورة                             بانشععععةة لتعبئة اجموارد من أسل                     ولقد اضععععةلع  األمانة  -  15

                                                                                                  األنشعععةة الرئيسعععية تنظيم أحداث اصعععصعععة وااختاذ تدابري لتعزيز الظهور من أسل تسعععليط الضعععوف على أثر صعععندوق تقاسعععم 
                                                                                                     اجمنافع ونتائج ؛ والبحث عن شععععراكات حمتملة   لا  التمويل وعن فرل إقليمية  ا   ذلك مع القةاع اخلال؛ وتةوير 

        داد هذه          و  وق  إع  .                     دورة اجمشعععععاريع الرابعة                    واالتصعععععا  هبا لتسعععععاهم          قدمية،                          وإشعععععرا  سهات ماحنة سديدة أو         العالقات 
           مليون دوالر    2 . 2      يمت        إىل ما ق                                  تقد  االقااحات لصعععععععندوق تقاسعععععععم اجمنافع                                 اجمبلغ اجمتوافر للدعوة الرابعة إىل      وصعععععععل         الوثيقة، 
                                                               وشععععكرها لكل من أسععععااليا والنمسععععا وإيةاليا والنرويج والسععععويد واالااد                                   وترغب األمانة   اإلعرام عن تقديرها  .       أمريكي

ّ    الدويل للبذور للمساقات اجمقّدمة    .                                   تقد  االقااحات خال  فاة السنتّي احلالية   إىل         الرابعة    ة      الدعو        ألغرا                          

 
         على إطالق       2012     يذار  /                                                                      ووافق مكتب الدورة السععععععععععععععابعة للجهاز الرئاسععععععععععععععي   استماع  الثاين اجمنعقد   مار   -  16

  ذ      وااخت     .                                                                                 تقد  االقااحات قبل الدورة اجمقبلة للجهاز الرئاسععععععععععععععي على الرغم من عدم بلو  القاية احملددة                  الدعوة الرابعة إىل 
      احل و    و                                                                                                 القرار هذا لضعععمان االسعععتخدام الكامل للمسعععاقات ال  مت تامينها من أسل الدعوة الرابعة إىل تقد  االقااحات، 

  .      اإلن اق                                       اويلها من سانب اجلهات اجماحنة لقيام أنشةة                   دون سحب األموا  أو 

 
                                                             ّ                               اللجنة اجمخصصة اجمعنية باسااتيجية التمويل علما  خبةة اجمكتب اجمتمثّلة   إطالق دورة التمويل الرابعة         وأحاط   -  17

                ع اجمكتب للتبليغ  م                                 وطلب  إىل الرئيسّي اجمشاركّي التواصل   .                                                       لصندوق تقاسم اجمنافع  لو  الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
    يلة                                                                   التمويل والنظر   اإلمكانيات اجمتاحة السعععععععععتخدام دورة التمويل الرابعة كوسععععععععع                         م احملرز   اديث اسعععععععععااتيجية        ّ عن التقدّ 

      عد مع              رب م  ر عن ب     ، ع                 الرئيسعععععععععان اجمشعععععععععاركان      وعر   .                                                        لالنتقا  إىل النهج الربنالي اجمقاح لتحديث اسعععععععععااتيجية التمويل
ّ                  مشععروع حمّدث من الدعوة الراب                            وطلب أعضععاف اجمكتب احلصععو  على   .                            عن العمل الذل قام  ب  اللجنة      وسزا   م        اجمكتب،    عة        

                                                                   إىل سانب توضععععععيحات عن االختالفات اجموسودة بّي الدعوة الرابعة وما سععععععبقها من    ،                      تقد  االقااحات السععععععتعراضعععععع    إىل 
    .                                دعوات من حيث النهج الربنالي اجمقاح
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  ة التمويل:تنفيذ استراتيجي -      رابع ا
 الموارد الخاضعة لرقابة الجهاز الرئاسي مباشرة

 

                                                                                                    نظرت اللجنة اجمعنية باسععااتيجية التمويل   عدد من اجمسععائل اجمتصععلة باجموارد غري اخلاضعععة لرقابة اجلهاز الرئاسععي   -  11
  :                                 وتضمن  هذه اجمسائل اجمالحظات التالية  .                                     مباشرة   سياق اديث اسااتيجية التمويل

 
  جمنافع                                                 ّ                  ويل من خال  تعزيز الاكيز على اجموارد غري تلك ال  يوفّرها صععندوق تقاسععم ا م                 اسععّي اسععااتيجية الت    ميكن      

                                ة مسعععععععععالة التعاون مع يليات دولية                           عليها،  ا   ذلك من خال  معاجل                            والصعععععععععندوق اجمخصعععععععععص لألغرا  اجمت ق 
               راف بالنسععبة إىل                         ة والثنائية واجمتعددة األط                                                            أخرى واسععّي عمليات رفع التقارير عن التمويل على اجمسععتويات الوطني

  .                                   األنشةة اجمهمة لتن يذ اجمعاهدة الدولية

 تلف مصععععععععععادر التمويل  ا                                ية التمويل إىل توطيد الروابط بّي                                           وزب أن تسعععععععععععى اجمرحلة التالية من تن يذ اسععععععععععااتيج                  
         قامة مثل            ت اجمناسععععععععبة إل                                                                      والشععععععععركاف من خال  انتهاز فرل التخةيط التشععععععععاركي واإلن اق اجمشععععععععا  واديد القنوا

  .       الروابط    هذه

 
ٍ                                                      و  حّي أن اديث اسااتيجية التمويل ساٍر على قدم وساق، زب تسليط الضوف   هذا القسم على تةورين   -  19                                   

ّ                                                          يشعععععّكل الصعععععندوق العاجمي لتنوّع احملاصعععععيل عنصعععععرا  أسعععععاسعععععيا    اسعععععااتيجية  ويل اجمعاهدة الدولية   و   .                 لا  السعععععياسعععععات                      ّ   
ّ   اجلهاز الرئاسعععععععي ألّو      تمد    واع  .                  الةبيعية وتوافرها              خارج مواقعها                                         اجموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة             يتعلق بصعععععععون   ما                   

ّ         ن السعععياسعععات إىل الصعععندوق العاجمي لتنوّع احملاصعععيل  ّ              يوفّر توسيهات بشعععا  (     2012 / 1       القرار  )       قرارا                       مرة   دورت  السعععادسعععة،                                  .   
    نية                                                               اخلاصعععععععة بالسعععععععياسعععععععات  ا فيها بشعععععععان تعبئة اجموارد واجمسعععععععائل العلمية وال                                      ويقةي القرار لاالت اتل ة من التوسيهات 

ّ                                  وشععععار  الصععععندوق العاجمي لتنوّع احملاصععععيل بصععععورة نشععععةة   عمل اللجنة   .                                          والنظام العاجمي للمعلومات والتواصععععل واإلرشععععاد                         
                 وسععععوف يتابع اجلهاز    .           هاز الرئاسععععي                                                                        اجمعنية باسععععااتيجية التمويل وبدعم هذا العمل خال  فاة السععععنتّي بناف على طلب اجل

       اون مع     التع                       ويرد   الوثيقتّي بعنوان   .                            من سدو  أعما  الدورة احلالية    22               إطار البند       2012 / 1                       الرئاسععععي النظر   القرار 
ّ         الصععععععندوق العاجمي لتنوّع احملاصععععععيل ّ         تقرير الصععععععندوق العاجمي لتنوّع احملاصععععععيل و  9                          وترمي  .                              ، اجمزيد من اجمعلومات هبذا الشععععععان10                        

ّ             توفري التوسيهات   لا  السعععععععياسعععععععات إىل الصعععععععندوق العاجمي لتنوّع احملاصعععععععيل بشعععععععكل منّظم ومنتظم إىل                 العملية اجلارية ل                  ّ                                                    
  .                                                                      مواصلة اسّي العالقة القائمة مع الصندوق العاجمي واسّي عمل اسااتيجية التمويل

 

           ئة العاجمية                      عناصعععععر مشعععععورة جمرفق البي                                        مكتب الدورة السعععععابعة للجهاز الرئاسعععععي بوضعععععع                           وخال  فاة السعععععنتّي هذه، قام  -  21
  .     2012 / 2                                         ، ال  طلب اجلهاز الرئاسعععي وضععععها  وسب القرار11                                                              بشعععان اجمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

                     قرير بشععععان التعاون مع  ت                               د من الت اصععععيل   الوثيقة بعنوان                                                            وتتم مناقشععععة العملية اجلارية خال  فاة السععععنتّي هذه ومتابعتها  زي
ّ                                                    وميّثل إسععداف اجمشععورة بشععكل منتظم ومنظّم من سانب اجلهاز الرئاسععي إىل مرفق البيئة العاجمية، عن   12 .                        ات اقية التنوع البيولوسي                               ّ  

ّ                                                          طريق ات اقية التنوّع البيولوسي، إسراف  يخر من شان  اسّي عمل اسااتيجية التمويل                  .    

                                                      
  .IT/GB-7/17/20        الوثيقة     9

  .IT/GB-7/17/21        الوثيقة     10
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 2017/ ** مشروع القرار
 تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية

 
ّ                 إّن الجهاز الرئاسي،   

  ؛                  من اجمعاهدة الدولية   3 -  12 و    11 و   3 -  13 و   2 -  13       باجمواد        ّ  إذ يذّكر

                                                       وغريه من القرارات السابقة بشان تن يذ اسااتيجية التمويل؛      2012 / 2        بالقرار       ّ   وإذ يذّكر 

 
ّ  القسم األو ل  استراتيجية التمويلاستعراض :         

 
  ،IT/GB-7/17/12بالوثيقة  1الوارد   اجملحق ( 12إىل  1ال قرات من )قرار المشروع عناصر انظر ]

 [ت  السابعةالرئاسي   دور  تقرير اللجنة االستشارية اجمخصصة اجمعنية باسااتيجية التمويل اجمرفوع إىل اجلهاز

 
 تنفيذ استراتيجية التمويل: 2القسم 

 
                                                                                        على أقية مواصعععععععععععلة العمل على تعبئة اجموارد واالتصعععععععععععاالت والاويج واديد العالمات التجارية للمعاهدة     ّ  يرّكز  -  12

                                                                                الدولية ورهورها   وسعععععععائل اإلعالم من أسل اسعععععععّي  ويل صعععععععندوق تقاسعععععععم اجمنافع والصعععععععندوق اجمخصعععععععص 
                            لألغرا  اجمت ق عليها وبروزقا؛

 
                                                                                   على أقية اإلبال  عن نتائج اجمشععاريع اجممولة ضععمن دورات مشععاريع سععابقة لصععندوق تقاسععم اجمنافع،       يشدد و  -  12

                                                                                            والعمل اجلارل والنتائج اجمتوقعة من دورة اجمشعععععععععاريع الثالثة   إطار اسعععععععععااتيجية االتصعععععععععاالت األوسعععععععععع نةاقا  
                   للمعاهدة الدولية؛ 

 
     دورة       تقييم  ب              على اضعععععععععععةالعهما                                     التقييم التابع جمنظمة األغذية والزراعة                           فريق التقييم اجمسعععععععععععتقل ومكتب       يشككككككككك ر  -  11

       اتباع        لى أقية  ع     ّ  ويرّكز                                          افع  اشععععععيا  مع اإلسرافات التشععععععقيلية للصععععععندوق،                                 اجمشععععععاريع الثانية لصععععععندوق تقاسععععععم اجمن
          دوق تقاسععععم  ن                                      تن يذ دوريت اجمشععععاريع الثالثة والرابعة لصعععع     لدى                                             التوصععععيات والدرو  اجمسععععت ادة الناشععععئة عن التقييم 

                                           اجمنافع، إىل سانب استعرا  اسااتيجية التمويل؛

 
ّ  ويرّحب  -  12 ّ           ال  قّدمتها كل من                باجمسععععاقات اجمالية                   قاسععععم اجمنافع           إىل صععععندوق ت                                 أسععععااليا والنمسععععا والنرويج والسععععويد        

                                                         دعما  للجولة الرابعة من دورة مشاريع صندوق تقاسم اجمنافع؛       2012 -    2012               خال  فاة السنتّي 

 
ّ  ويرّحب  -  20 ّ              باجمسعععععععععععععاقات اجمالية ال  قّدمها االااد الد            عة من                                                     يل للبذور والرابةة األوروبية للبذور دعما  للجولة الراب  و                      

ّ                                            تشعععععّكل اجمسعععععاقات الةوعية األوىل القائمة على اجمسعععععتخدمّي                  اجمنافع علما  أهنا                        دورة مشعععععاريع صعععععندوق تقاسعععععم      
ّ              واجمقّدمة إىل الصععععععندوق                                         اخلال، ال سععععععيما قةاعي البذور وجتهيز األغذية،                      سهات أخرى من القةاع        ويناشكككككد  ،     

  .                    تقد  مثل هذه اجمساقات ب
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                                   تقد  االقااحات لصععععععندوق تقاسععععععم اجمنافع   إىل                الدعوة الرابعة            على تصععععععميم                   مكتب اجلهاز الرئاسععععععي      يشككككك ر  و  -  21
  ؛          هذه الدعوة       وإطالق

 
              د م  ر للجهات   عق           الرامية إىل        تحضععععععععععععععريات   ال       إرساف          إىل األمانة       يطلب  ،     2012 / 2           من القرار   2        بال قرة   ّ     مذّكرا   و  -  22

            صندوق تقاسم  ل                                                                   اجناز عملية استعرا  اسااتيجية التمويل من أسل استقةام اجمزيد من اجموارد  إ            اجماحنة إىل حّي 
   .                 للمعاهدة الدولية        التابعّي                                    والصندوق اجمخصص لألغرا  اجمت ق عليها        اجمنافع


